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Stadsverwarming Windmolenbroek

Agenda

• Strategie Cogas en speerpunten

• Stadsverwarming Windmolenbroek

• Toekomstige ontwikkelingen Cogas op gebied van warmtenetten
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Cogas staat voor verduurzaming

• Strategie

• Energietransitie

• CO2-reductie

• Van traditioneel naar duurzaam

• uitfaseren aardgas

Ambitie: Gebouwde omgeving naar energieneutraal

Energiebeleid gebouwde omgeving:
In 2050 volledige gebouwde omgeving energieneutraal en
aardgas loos zijn.

• Vervallen gasaansluitplicht nieuwbouw
• Energie neutrale nieuwbouw in 2020
• Bewoners bewust van energiebesparing en duurzame

opwekking.
• Comfortabeler, toekomstbestendig en energieneutraal
• Energielasten verlagen als onderdeel van woonlasten

Green Deal Aardgasvrije wijken

Echte transitie is een warmte transitie
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Speerpunt 1: Bottom-up stimuleren

Wat is Buurkracht?

Speerpunt 2: hybride oplossingen

Hybride warmtepomp: technische oplossing zonder lock-in

Onderzoek Consumentenbond/Gasunie/RUG/Cogas

Testen op:
• Technische aspecten
• Flexibiliteit aspecten
• Sociale aspecten
• Duurzaamheidsaspecten
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Speerpunt 3: Duurzame gassen

Speerpunt 4: (rest)warmtenetwerken
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Stadsverwarming Windmolenbroek

Stadsverwarming Windmolenbroek: een combinatie van stortgas, biogas en
houtpellets

Energieneutrale wijk Windmolenbroek 2021
• Fase 1: focus op warmtegebruik, 81% biomassa/stortgas
• Fase 2 gebouwde omgeving verduurzamen i.s.m. corporaties
• Fase 3 100%  duurzame opwek (naast warmte ook elektra)
• Zon projecten door de maatschappij

Doelen voor de toekomst:
• Overige duurzame bronnen toevoegen
• Uitbreiden aantal aansluitingen Stadsverwarming
• Digitale uitlezing energieverbruik om inzicht te verhogen
• Betrekken restwarmteproducenten in de directe omgeving
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De situatie voorheen

De voormalige situatie

• Installatie al 30 jaar oud, aan vervanging toe

• Warmtelevering waarborgen

• Containers aan de Huttenweg

• Biogas van stortplaats ’t Rikkerink bij Delden

• Aangevuld met aardgas
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De nieuwe situatie

PID Project tekening: technische inrichting nieuwe situatie
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De nieuwe situatie

De veranderingen:

• Warmtevraag voor 81% verduurzaamd

• Nieuwe installatie duurzamer dan de voormalige installatie: biogas, houtpellets (piek aardgas)

• CO2 besparing die gelijk staat aan jaarlijks gasgebruik van 355 huishoudens

• Nieuwe biomassakachel werkt op houtpellets

• Nieuwe biogasketel die gebruik maakt van stortgas ‘t Rikkerink
• Bij piekverbruik aardgas als energiebron

Bewoner
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Klant & Markt

• Unieke situatie dat klanten naast een warmte aansluiting ook een aardgas aansluiting hebben
• Gebruik maken van sterke sociale cohesie in de wijk om projecten te realiseren
• Informatie avonden georganiseerd
• Bescherming door de warmtewet: niet meer dan anders principe
• Fijnstof c.q. emissie ligt ver binnen de toegestane wettelijke normen
• Extra vervoersbewegingen vanwege aanvoer biomassa

Toekomst warmtenet Windmolenbroek

Infrastructuur is ruim gedimensioneerd

• Ambitie om meer dan 2000 huishoudens aan te sluiten

op warmtenet aan te sluiten

• Ambitie om instellingen, corporatie bezit, scholen e.d.

aan te sluiten

• Aansluiting op warmtenet heeft positieve invloed op

energie label
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Ontwikkelingen warmtenetten Cogas

• Bestaande stadsverwarming projecten
• Muziekwijk Zwolle
• Windmolenbroek

• Warmtenetten in ontwikkeling
• Warmtenet Hardenberg - Wavin
• Warmtenet Goor – Zenkeldamsehoek
• Warmtenet Almelo
• Warmtenet Vriezenveen

Heeft u nog vragen?


