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Duurzame warmte in jouw bestuursakkoord
Het stof van de verkiezingen gaat langzaamaan liggen, coalities worden gevormd en de 
opmaak van de beleidsprogramma’s voor de komende zes jaar kan beginnen. In elke 
gemeente staan energie en klimaat op de agenda als thema’s, en dat vertaalt zich ook in de 
bestuursakkoorden. 

Met het klimaatakkoord van Parijs beloofden alle landen om te streven naar een beperking 
van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C, liefst tot maximaal 1,5°C. Voor 
Vlaanderen wil dat zeggen dat de energievoorziening voor 2050 volledig CO

2
-neutraal moet 

zijn. Windmolens en zonnepanelen krijgen terecht veel aandacht als hernieuwbare bronnen 
van elektriciteit. 

Een blinde vlek in het debat over de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening is 
de warmtevraag. Hoe zullen we onze gebouwen verwarmen in een toekomst zonder stookolie 
en aardgas? Verwarming is de grootverbruiker van onze energievraag: ongeveer 85% van het 
huishoudelijk energieverbruik gaat naar verwarming en meer dan 90% van de huishoudens 
gebruikt daarvoor gas of stookolie. Om een nuluitstoot van CO

2
 te bereiken, zullen jaarlijks 

ongeveer 100.000 huishoudens hun warmtevoorziening moeten vergroenen tussen nu en 
2050. 

Lokale besturen aan zet
In de omslag van gas en stookolie naar een duurzame warmtevoorziening spelen lokale 
besturen een cruciale rol. Veel groene warmtetechnologieën hebben een lokaal karakter, of 
het nu gaat over het installeren van een bodemgekoppelde warmtepomp, het inzetten van 
lokale biomassa voor energieopwekking of het gebruiken van industriële restwarmte voor een 
warmtenet. De gemeente beschikt meestal ook over de meeste kennis over de lokale situatie. 
Welke gebieden binnen de gemeente zijn interessant voor de aanleg van warmtenetten? In 
welke straten of wijken zijn er openbare werken gepland? Welke overheidsgebouwen kunnen 
ingeschakeld worden in zo’n warmtenet?

Heel wat Vlaamse steden en gemeenten hebben al praktijkervaring opgedaan met 
warmtenetten of wijkrenovaties. Renovatiebegeleiders leiden bewoners toe naar premies voor 

Zij zijn al bezig

"Stad Eeklo rekende uit dat overschakelen op lokaal geproduceerde groene warmte tot 
een besparing van 40 miljoen euro aan brandstofkosten zou leiden. Geld dat opnieuw 

geïnvesteerd kan worden in de lokale economie."

Bob D’Haeseleer, schepen van Ruimtelijke Planning in Eeklo
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zonneboilers. Hier en daar wordt een gemeentehuis verwarmd met houtsnippers die geoogst 
zijn uit lokale biomassa. Bedrijven verkennen de mogelijkheden om hun restwarmte in te 
zetten via een warmtenet. 

Maar nu is het tijd om een stap verder te gaan en in te zetten op een gebiedsdekkend 
warmtebeleid op de lange termijn. Want ook vandaag worden er dagelijks nog beslissingen 
genomen en investeringen gedaan die de transitie naar een duurzame warmte tegenhouden.

Wat kun je als lokale overheid doen?

1. Maak een warmtezoneringsplan
Stel eerst een gedetailleerde ‘warmtevraagkaart’ op: die brengt zowel de warmtevraag als het 
potentiële warmteaanbod geografisch in kaart. De warmtevraag komt van woningen, wijken, 
maar ook scholen, openbare gebouwen, winkels en kantoren. Het aanbod van groene warmte 
kan afkomstig zijn van restwarmte uit industrie en afvalverbranding, maar ook uit andere 
bronnen zoals geothermie, riothermie of oppervlaktewater. Al deze mogelijke bronnen van 
warmte moeten dus in kaart gebracht worden. Op basis van deze informatie kun je aan de slag 
om een warmtezoneringsplan uit te tekenen.

Warmtevraagkaart als eerste stap in de opmaak van een warmtezoneringskaart  
(bron: Griet Juwet o.b.v. open data Eandis 2016).

Warmtezoneringsplannen doen op detailniveau uitspraak over welke energienetwerken of 
energiebronnen de voorkeur krijgen voor een bepaald gebied. Zo zal snel blijken dat wijken 
met een hoge bebouwingsdichtheid en dus een grote warmtevraag gebaat zijn met een 
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collectief systeem zoals een warmtenet. In het buitengebied liggen woningen verder uit 
elkaar en zijn individuele oplossingen zoals een warmtepomp of pelletverwarming wellicht 
geschikter. De bedoeling van een warmtezoneringsplan is het uitdragen van een heldere en 
duurzame warmtevisie, om burgers en bedrijven te informeren en te stimuleren om bij nieuwe 
investeringen in hun warmtevoorzieningen al rekening te houden met toekomstplannen. 

Energiekaart “potentieelscan warmtenetten in Antwerpen” (bron: EANDIS & Stad Antwerpen)

Zij zijn al bezig

"Een fossielarm Beersel is mogelijk. Wij lieten de haalbaarheid van de uitfasering van 
fossiele verwarming Beersel berekenen. Warmte uit hernieuwbare bronnen op het 

grondgebied van de gemeente wordt verder onderzocht zodat een fossielarm Beersel 
tegen 2030 haalbaar wordt."

Veerle Leroy, schepen van Energie in Beersel
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2. Kijk naar de lange termijn voor je 
warmtebeleid 

Het warmtezoneringsplan en de warmtevisie vormen de basis van het gemeentelijk 
warmtebeleid: het geeft aan hoe de gemeente samen met haar inwoners het 
warmtezoneringsplan in de praktijk gaat brengen door fossiele verwarming te vervangen door 
hernieuwbare technieken tegen 2050.

Het makkelijkst zijn de nieuwe ontwikkelingen. Voorafgaand aan de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen of bij de aanvraag van verkavelingsvergunningen van voldoende 
schaalgrootte kan de gemeente een verplichte ‘warmtetoets’ vragen, zodat de mogelijkheden 
op vlak van hernieuwbare warmte goed onderzocht worden. Deze warmtetoets kijkt dan 
zowel naar de technische aspecten, de aanwezige partijen en belangen, als naar de te 
betrekken derden en naar de organisatiestrategie. Idealiter wordt een verplichte warmtetoets 
ook ingevoerd voor alle belangrijke natuurlijke vervangingsmomenten van voldoende 
schaalgrootte. 

Maar ook in de bestaande wijken en bedrijvenzones is een plan nodig om aardgas selectief 
uit te doven en te vervangen door duurzame energienetwerken en warmtetechnologieën 
op maat. Het is daarom cruciaal om als gemeente een goed zicht te hebben op de 
investeringsplannen en de timings van alle netbeheerders en intercommunales. Welke straten 
worden wanneer heraangelegd? Welke rioleringen worden vervangen op welke termijn? Waar 
worden regenwaterassen aangelegd? Dit zijn allemaal sleutelmomenten die een unieke kans 
bieden om de verwarming te vergroenen.

Tot slot geef je als gemeente het goede voorbeeld door de verwarming van je eigen gebouwen 
te vergroenen en het verbruik te doen dalen. Een gemeente kan immers eigen gebouwen en 
gronden inzetten als katalysator voor groene warmte. Een actieve inbreng van de gemeente in 
groenewarmteprojecten demonstreert burgers en investeerders dat groene warmte werkt.

Zij zijn al bezig

"In Roeselare bepalen de verwachte verstedelijking en de waterhuishouding in 
belangrijke mate mee het klimaatbeleid. Maar ook de warmte-infrastructuur zal de 
stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen mee sturen. De warmtevraag en -distributie 
hangen immers sterk samen met bovengrondse structuren, de warmtevraag van 

gebouwen, de stedelijke morfologie en de afstand tussen warmtebronnen en 
afnemers."

Timo Wyffels, expert klimaat, energie en duurzaamheid bij stad Roeselare
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3. Informeer en organiseer participatie
Ervaringen van Nederlandse gemeenten die al begonnen met het uitfaseren van aardgas, 
tonen aan dat het erg belangrijk is om burgers te informeren en inspraak te geven. In de 
eerste plaats dient een gemeente haar burgers te informeren over de redenen waarom 
aardgas en stookolie geen plaats meer hebben in de toekomst. Willen we de opwarming van 
de aarde beperken en overstromingen en hittegolven zoveel mogelijk vermijden, dan moeten 
de fossiele brandstoffen uitgefaseerd worden. Biobrandstoffen, groen gas of waterstof zijn 
niet de oplossing voor gebouwverwarming. Deze schaarse hernieuwbare brandstoffen gaan 
broodnodig zijn voor hoge temperatuurprocessen in de industrie. 

De opmaak van het warmtezoneringsplan en het warmtebeleidsplan is hét moment om als 
overheid de discussie aan te gaan met je burgers: welke opties liggen op tafel en wat is 
uiteindelijk de beste keuze? Door nu te onderzoeken welke technologieën het beste passen op 
welke locatie, kunnen de inwoners van je gemeente de best mogelijke investeringen doen. Het 
warmtezoneringsplan geeft de gemeente ook een houvast om burgers met renovatieplannen 
goed te informeren. Maak duidelijk dat ze het beste kiezen voor doorgedreven isolatie 
met goede ventilatie en een warmteafgiftesysteem op lage temperatuur. En als ze in het 
kerngebied van de gemeente wonen, wordt de stookplaats idealiter aan de straatzijde 
voorzien, zodat een eventuele latere aansluiting op een warmtenet makkelijker verloopt.

"Van ondernemer tot warmtenetontwikkelaar: iedereen is het erover eens dat de lokale 
overheid een duidelijk kader moet bieden voor warmte op lange termijn om de nodige 

omslag naar hernieuwbare warmte te maken."

Griet Juwet, doctoraatsonderzoeker energie en ruimte aan VUB
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Bestuursakkoorden
Laat groene warmte deel uitmaken van het volgende bestuursakkoord. Neem alvast volgende 
passages - of gelijkwaardig - op in je bestuursakkoord:

1. De stad/gemeente maakt werk van een structureel warmtebeleid. Om de vervanging van 
stookolie en aardgas naar hernieuwbare verwarming mogelijk te maken, werkt de stad/
gemeente een warmtezoneringsplan en warmtebeleidsplan uit. Dit plan zal afbakenen waar 
de gemeente/stad streeft naar collectieve groene verwarming en waar ze de burger zal 
ondersteunen om te kiezen voor individuele hernieuwbare oplossingen.

2. De stad/gemeente voert de warmtetoets in voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, nieuwe 
verkavelingsvergunningen en grote bouwprojecten om te verzekeren dat de mogelijkheden op 
vlak van hernieuwbare warmte steeds gedegen onderzocht worden.

3. De stad screent het eigen gebouwpatrimonium en vergroent de warmtevraag. Waar 
mogelijk zal de stad/gemeente haar eigen gebouwen en grondposities inzetten als groene 
warmtekatalysator voor een warmtenet.

4. De stad/gemeente voert een stedenbouwkundige verordening in die centrale stookplaatsen 
verplicht maakt voor collectieve gebouwen vanaf een minimumaantal van 10 wooneenheden.
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Meer weten
Ondersteuning voor warmtenetscreening(1) door provincie Vlaams-Brabant

‘Ruimte voor hernieuwbare energie’- De opmaak van energiekansenkaarten- en atlas(2), Studie 
uitgevoerd door VITO en TerraEnergy NV in opdracht van Provincie Vlaams-Brabant (1/2016)

Leidraad warmtenetten voor lokale besturen(3), ODE Vlaanderen (6/2018)

Verkennend onderzoek: Duurzame doorkijk naar een aardgasloze verkavelingswijk(4) - Case-
onderzoek te Turnhout (4/2018)

Pan-European Thermal Atlas(5): Geografische warmtedata GIS-kaarten 

Samen aan de slag met aardgasvrij(6) - Inspiratie voor gemeenten in Nederland

Hier Verwamt(7) - publiekscampagne in Nederland over aardgasloos wonen

1 www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vlaams-brabant-klimaatneutraal/gemeenten/warmtenet-
screening/index.jsp

2 www.vlaamsbrabant.be/binaries/Eindrapport_EKK_Vlaams-Brabant_tcm5-109223.pdf

3 warmtenet.ode.be/nl/leidraad

4 www.kelvinsolutions.be/sites/kelvinsolutions.be/files/17_03_A_RapportVerkavelingswijken_def.pdf

5 hre.aau.dk/resource-center/peta4/

6 www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Start%20Aardgasvrij_inspiratie%20voor%20gemeenten.pdf

7 www.hierverwarmt.nl/

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vlaams-brabant-klimaatneutraal/gemeenten/warmtenetscreening/index.jsp
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/Eindrapport_EKK_Vlaams-Brabant_tcm5-109223.pdf
https://warmtenet.ode.be/nl/leidraad
https://www.kelvinsolutions.be/sites/kelvinsolutions.be/files/17_03_A_RapportVerkavelingswijken_def.pdf
https://hre.aau.dk/resource-center/peta4/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Start%20Aardgasvrij_inspiratie%20voor%20gemeenten.pdf
https://www.hierverwarmt.nl/
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vlaams-brabant-klimaatneutraal/gemeenten/
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vlaams-brabant-klimaatneutraal/gemeenten/
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/Eindrapport_EKK_Vlaams-Brabant_tcm5-109223.pdf
https://warmtenet.ode.be/nl/leidraad
https://www.kelvinsolutions.be/sites/kelvinsolutions.be/files/17_03_A_RapportVerkavelingswijken_def.
https://hre.aau.dk/resource-center/peta4/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Start%20Aardgasvrij_inspiratie%20voor%20gemeenten.pdf
https://www.hierverwarmt.nl/
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