
Inwoneravond – Transitievisie
Warmte Rhenen 
18 mei 2021 



Agenda

1. Opening wethouder 

2. Wat is de vorige keer besproken?

3. Welke technische alternatieven zijn mogelijk? 

4. Wat gebeurt er bij een warmtenet/warmtepomp?

5. Waar gaan we beginnen? 

6. Hoe denkt u hierover?



Doel van de avond 

'Een beeld krijgen bij:

'- begrijpt u het verhaal en wat vindt u ervan?

'- wat moet de gemeente niet vergeten bij het 

uitvoeringsplan?



Mentimeter

Wij hebben wat vragen voor jullie!

Ga naar www.menti.com en vul in 9118 3303.

http://www.menti.com/


Wat is de vorige 
keer besproken?



Waarom een Transitievisie Warmte?
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WIJKUITVOERING

SPLAN

Afstemming verdeling-

vraagstukken en 

principekeuzes tussen 

gemeenten in regionaal 

verband



De Transitievisie is:

'Wel Niet 

• Is een visie op kansrijke opties op 

basis van kosten.

• Een stapsgewijze aanpak die inzicht 

biedt.

• Het kader waarmee de gemeente het 

gesprek aangaat met partners en 

inwoners. 

• Het eindbesluit voor wijk of 

techniek.

• Een besluit tot hoge kosten 

achter de voordeur

• Een besluit tot morgen het gas 

eruit. 



Alternatieven



Warmtetransitie 
Rhenen 



Welke stappen zetten we?

Uitgangspunten

Technisch 
onderzoek 

Koppelkansen 

Wijkprioritering 

Doorkijk naar 
uitvoeringsplan

Deze stappen zetten we met de projectgroep, inclusief Rhenam, Waterschap en netbeheerder. 



Betaalbaarheid voor iedereen

Eerst energie besparen 

De gemeente en professionele partijen nemen het voortouw 

Open ogen voor innovatie 

Uitgangspunten warmtetransitie Rhenen 



Technisch onderzoek – hoe kijken we ernaar?

'Om te bepalen wat de meest kansrijke optie is voor welke wijk, kijken we naar: 

'Wat is de leeftijd van de gebouwen? 

+

'Hoe dicht staan de gebouwen op elkaar en wie is de eigenaar?

'+

'Welke kansrijke warmtebronnen zijn er aanwezig? 

'= Meest kansrijke warmtealternatief 



Technisch onderzoek - Leeftijd gebouwen 

Lage bebouwingsdichtheid Hoge bebouwingsdichtheid

Oude woning Nieuwe woning Oude woning Nieuwe woning

Hoge temperatuur, 
maar wel een 
individuele oplossing
(lastig, individuele 
pelletkachel?)

Lage temperatuur 
mogelijk, 
individuele oplossing
(warmtepompen)

Hoge temperatuur, 
collectieve oplossing 
mogelijk
(warmtenetten)

Lage temperatuur,
Collectief of 
individueel
(warmtepompen, 
LT-warmtenet)







Technisch onderzoek – kansrijke warmtebronnen 

RWZI Remmerden Rijn 





Koppelkansen

'Gekeken naar:

– Riolering 

– Renovatie Rhenam

– Infrastructuur 

– Nieuwbouw 

– Initiatieven van bewoners/ervaring opdoen

Kans: Aansluiten bij ontwikkelingen hernieuwbare energie Remmerden (alles in een 

keer).



Warmtenet of 
individueel – hoe 
werkt het?



Warmenet – Rijn als bron 

'- De temperatuur de rivier varieert van 0-25 graden (LT).
'- Daarom: opslag zomerwarmte met WKO. 
'- In de winter opwaarderen met een collectieve warmtepomp (naar MT).
- Warmtepompwarmte via het warmtenet door de wijk.



Warmtenet – Afvalwater als bron 

'- Warmtewinning bij de rioolwaterzuivering (RWZI).
'- Temperatuur varieert van 10-25 graden.
'- Warmte opgeslagen in de bodem (WKO). 
'- Met een warmtepomp opgewaardeerd naar MT warmte. 
'- De warmtepompwarmte via een warmtenet naar woningen en bedrijven. 



Warmtenet - wat gebeurt er in de straat?

- Bestrating open

- Verkeer en parkeren

- Bomen

- Boringen

Dit biedt ook kansen:

-vervanging riool / waterleiding

-aanpassen openbare ruimte

-meer groen / speelplaatsen

-betere verkeerssituatie



Warmtenet - wat gebeurt er in de woning?



Individuele warmtepomp – wat gebeurt er in de woning? 



Individueel hybride warmtepomp - wat gebeurt er in de 
woning? 



Waar beginnen we 

met het 

wijkuitvoeringsplan

?



Opstellen wijkuitvoeringsplan 

'Het wijkuitvoeringsplan: 

'- is een gesprek met inwoners; 

'- dat gemiddeld 1,5 tot 2 jaar duurt; 

'- waarin uiteindelijk het alternatief voor aardgas, de planning en 

financiering staat.

'Na de WUP duurt het gemiddeld nog 8 jaar voordat het aardgas er 

daadwerkelijk uitgaat. Deze tijd is nodig om voorbereidingen te treffen. 



Startwijken in Rhenen 

'We hebben deze vraag gesteld aan de projectgroep, het 

college en de raad. Daar kwam de volgende grote lijn uit: 

'- Voor 2030 beginnen in twee wijken.

'- Breed ervaring opdoen. 

'Kijkend naar de koppelkansen en de ligging van de wijk 

komen we uit op: 

'- Remmerden (warmtenet) 

'- Achterberg (individueel)





Mentimeter

We willen graag weten hoe jullie hierover denken. 

Ga naar www.menti.com en vul in 9118 3303.

http://www.menti.com/


Rianne Raat rianne.raat@dwa.nl
Esmee de Lorijn esmee.delorijn@dwa.nl
Martijn Koop martijn.koop@dwa.nl


