
2021-279







 

 

 



Criteria WOS Zuilenstein West Taludweg  Oost Taludweg McDonald's HWC ziekenhuis Centraal in Utrecht

WOS Geen extra WOS nodig Extra WOS nodig Extra WOS nodig Geen extra WOS nodig Extra WOS nodig Extra WOS nodig Geen belemmering/geen 

(verwachte) complexiteit 

realisatie

Pompgebouw Geen extra pompgebouw 

nodig

Opgenomen in extra WOS Opgenomen in extra WOS Extra pompgebouw nodig Opgenomen in extra WOS Opgenomen in extra WOS Mogelijke belemmering/ 

mate van complexiteit 

realisatie

Extra leidingwerk Weinig leidingwerk benodigd Verbinding met transportnet 

én met distributienet. Kosten 

afhankelijk van de aanwezige 

diameters in distributienet 

Verbinding met transportnet 

én met distributienet. Kosten 

afhankelijk van de aanwezige 

diameters in distributienet 

Ondergrondse verbinding langs 

veel kabels en leidingen, oa 

defensieleiding en gasleiding 

Verbinding met transportnet 

én met distributienet. Kosten 

afhankelijk van de aanwezige 

diameters in distributienet 

Complete transportleiding 

vanuit Utrecht zal vernieuwd 

en vergroot moeten worden

Niet uitvoerbaar/grote 

belemmering

Technische haalbaarheid Uitvoerbaar Uitvoerbaar Uitvoerbaar Niet uitvoerbaar, binnen 5 m 

van de defensieleiding en 

gasleiding mag niet worden 

gebouwd

Moeilijk uitvoerbaar vanwege 

grote afstand tot de 

transportleiding

Beperking door capaciteit van 

de transportleiding uit Utrecht, 

daardoor niet uitvoerbaar

Kosten ± € 3 miljoen ± € 13-18 miljoen ± € 18-23 miljoen ± € 5-6 miljoen ± € 23-33 miljoen ± € 20 miljoen

Omgeving (bewoners) In het zicht van bewoners, wel 

mogelijkheden om het weg te 

laten vallen in het groen. Valt 

ook deels weg achter de 

bestaande bomen achter het 

WOS.

In het zicht van bewoners, wel 

mogelijkheden om het weg te 

laten vallen in het groen. 

Mogelijk uit het zicht van 

bewoners, mogelijkheden om 

het weg te laten vallen in het 

groen

In het zicht van bewoners, 

minder mogelijkheden om het 

weg te laten vallen in het 

groen. 

Mogelijk uit het zicht van 

bewoners, minder 

mogelijkheden om het weg te 

laten vallen in het groen 

Niet in het zicht van bewoners 

van Nieuwegein, mogelijk wel 

in het zicht van bewoners van 

Utrecht (locatie onbekend)

Flora en fauna Weinig impact op flora, geen 

impact op fauna

Aangewezen als Natuur in het 

Groenstructuurplan 2017, veel 

impact op aanwezige flora en 

fauna

Aangewezen als Natuur in het 

Groenstructuurplan 2017, veel 

impact op aanwezige flora en 

fauna

Naar verwachting weinig tot 

geen impact op flora en fauna

Naar verwachting weinig tot 

geen impact op flora en fauna

Impact is niet bekend vanwege 

het ontbreken van een 

specifieke locatie

Veiligheid Veiligheid is geborgd Veiligheid is geborgd Veiligheid is geborgd Binnen 5 m van de 

defensieleiding en gasleiding 

mag niet worden gebouwd 

i.v.m. externe veiligheid

Veiligheid is geborgd Veiligheid is geborgd

Ruimtelijke impact/ 

stedenbouwkundige 

inpassing

Stedenbouwkundig wenselijke 

locatie, eyecatcher en zoveel 

mogelijk in te passen in het 

groen. Grote ruimtelijke 

impact vanwege zichtlocatie 

en aan de rand van een 

woonwijk

Stedenbouwing niet wenselijk 

om daar bebouwing toe te 

staan, gaat ten koste van 

groen en geen andere 

bebouwing aanwezig. Grote 

ruimtelijke impact vanwege 

zichtlocatie 

Stedenbouwing niet wenselijk 

om daar bebouwing toe te 

staan, gaat ten koste van 

groen en geen andere 

bebouwing aanwezig. Grote 

ruimtelijke impact vanwege 

zichtlocatie.  Meer naar het 

oosten ligt de tramremise 

waarvan de Provincie Utrecht 

eigenaar is. 

Stedenbouwkundig geen 

bezwaren tegen deze locatie. 

Door aantoonbare parkeerdruk 

zijn er plannen om het 

parkeerterrein anders in te 

delen om meer 

parkeerplaatsen te realiseren. 

Een buffer zou ten koste van 

parkeerplaatsen gaan en is niet 

wenselijk. In het groen niet 

mogelijk vanwege ligging 

leidingen. Grote ruimtelijke 

impact vanwege zichtlocatie.

Stedenbouwkundig geen 

bezwaren tegen deze locatie. 

Voor de locatie zijn plannen 

om een parkeergarage (P15) te 

realiseren, hierdoor is er geen 

ruimte voor een buffer. Grote 

ruimtelijke impact vanwege 

zichtlocatie.

Geen stedenbouwkundige 

bezwaren, de locatie bevindt 

zich buiten Nieuwegein

Betekenis 

symbolen
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Toelichting locatie afweging warmtebuffer Nieuwegein 

 

 

Waarom decentraal? 

De beperking zit in de capaciteit van de transportleiding vanuit Utrecht. Met een centrale buffer los 

je deze transportbeperking niet op, waarmee het probleem van piekvermogen niet wordt opgelost. 

Daarnaast zijn de investeringskosten van een centrale buffer zijn twee keer zo hoog omdat een 

centrale buffer een drukbuffer moet zijn vanwege de hogere temperaturen bij de  

Utrechtse centrale. Een decentrale buffer is een atmosferische buffer en die zijn goedkoper.   

 

Het huidige warmtenet bestaat uit 4 deelgebieden welke allemaal worden voorzien van warmte 

vanuit een centrale opweklocatie. De elektriciteitscentrales en de BioWarmte Installaties (BWI’s) 

staan allemaal centraal opgesteld en de warmte wordt getransporteerd over het transportnet naar 

de 4 deelgebieden. Bij elk deelgebied staat een warmteoverdrachtsstation (WOS) om de warmte 

over te dragen aan het distributienet. In elk deelgebied staan ook Hulpwarmtecentrales (HWC) om 

bij eventuele uitval of tijdens de piek de warmtelevering te kunnen garanderen. De HWC’s zijn de 

minst duurzame opwekeenheden en dienen zo min mogelijk ingezet te worden, maar zijn dus wel 

nodig om de warmtelevering te kunnen garanderen. 

 

De buffers maken het mogelijk dat: 

 Hulpwarmtecentrales (HWCs) minder worden ingezet (gasketels) 

 Er meer warmte getransporteerd kan worden naar Nieuwegein, en dus ruimte voor groei 

 Ontwikkeling duurzame, decentrale bronnen 

 

Naast de buffers ontwikkelt Eneco ook decentrale bronnen zoals de RWZI Warmtepomp. Ook om 

dit soort bronnen mogelijk te maken zijn warmtebuffers nodig om te warmtevraag af te vlakken, 

zodat de duurzame bron optimaal kan worden ingezet. Zie hiervoor ook eerder toegezonden Q&A.  

 

Waarom dicht bij een transportleiding? 

Eneco doet een voorstel voor de ontwikkeling van decentrale, bovengrondse warmtebuffers. Deze 

keuze is verder toegelicht in de overige stukken. Bij de decentrale buffers is een plek naast de 

bestaande warmteoverdrachtsstations (WOSsen) de meest wenselijke locatie. Op die locatie wordt 

de warmte van het transportnet (90-120°C) overgedragen aan het distributienet (72-95°C).  

 

De temperaturen van beide netten zijn lager in de zomer, en hoger in de winter. De hogere 

temperatuur in de winter is nodig om de verhoogde warmtevraag te kunnen transporteren/ 

distribueren. 

 

Waarom bij een WOS? 

De buffer wordt geladen vanuit de transportleiding vanwege de hogere temperaturen, zoals 

hierboven vastgesteld.  

 

Het water in de buffer wordt geladen op maximaal 95°C. De warmte in het transportnet kan soms 

wel 120°C worden, dus de warmte moet overgedragen worden via een warmtewisselaar. De meest 

logische locatie hiervoor is het bestaande WOS. Het plaatsen van een extra warmtewisselaar gaat 

gepaard met extra kosten. 

 

2021-279 Bijlage 2



Bovendien dienen de buffer en het WOS samen te werken in de regeling om zo de warmtevraag 

goed af te kunnen vlakken. De technische details over de automatisering liggen buiten de scope 

van deze memo. 

 

Waarom dichtbij het WOS? 

De buffer is drukloos, ofwel atmosferisch, bovenin de tank. Onderin is de waterdruk gelijk aan de 

statische hoogte (18m ~1.8bar). Terwijl het warmtenet draait op een druk van enkele bar. Er zijn 

dus pompen nodig om het water vanuit de buffer in het warmtenet te krijgen. Het water bovenin 

de tank ligt dichtbij het kookpunt en staat nauwelijks onder druk. Bij een klein beetje drukval in de 

leidingen ontstaat daarom de kans op verdamping van het water. Deze waterdamp kan in de 

pompen leiden tot schade aan de schoepen van de pomp (“cavitatie”). 

Vanwege deze beperking in toelaatbare drukval dienen de leidingen kort te zijn, en dienen de 

pompen dus dichtbij de buffer te staan.  

 

In het voorstel worden de pompen in het bestaande WOS geplaatst. Wanneer de buffer verder weg 

wordt geplaatst (zeg, 100 meter), dan dienen de pompen in een apart pompgebouw geplaatst te 

worden. Bovendien worden de leidingen langer naar de WOS, waarschijnlijk ondergronds, wat leidt 

tot extra investeringen. 

 

Locaties 

Door de gemeenteraad zijn enkele locaties voorgelegd als alternatief op het huidige voorstel naast 

WOS Zuilenstein, te weten: 

 Taludweg 

 Overkant bij McDonald’s 

 Hulpcentrale bij Antonius ziekenhuis  

 Centraal in Utrecht (zie toelichting Waarom decentraal?) 

 

De locaties en afwegingen zijn terug te vinden in de ‘matrix afweging locaties’.  

 

  



Taludweg 

 

 

In het oranje is de transportleiding schematisch weergegeven. 

Afhankelijk van de specifieke locatie aan de Taludweg, heb je de volgende uitdagingen: 

 Westkant Taludweg – net zoveel bewoning als rondom de WOS, veel groen 

 Oostkant Taludweg – veel afstand tot de transportleiding 

 

Op beide locaties zou een extra WOS en pompgebouw gerealiseerd moeten worden (~5-10M€), 

evenals een aftakking op de transportleiding (oranje lijn) en connectie met het distributienet (gele 

lijn). (~5-10M€) afhankelijk van de exacte locatie. 

 

De noordzijde van de Taludweg is volgens het Groenstructuurplan 2017 aangewezen als Natuur. 

Het is niet wenselijk om hier bebouwing toe te staan wat ten koste van het groen gaat.  

 

  



Overkant van huidige locatie (McDonald’s) 

 

 

 

Bij de McDonald’s ontstaan de volgende uitdagingen: 

 Extra pompgebouw naast de buffer (~10x 10m) (~1-2 M€) 

 Ondergrondse leiding naar de WOS (schematisch blauw weergegeven) (~1M€) 

 Kruising met defensieleiding en gasleiding (oranje leidingen), extra risico 

 

Bij het schematisch intekenen van de buffer is uitgegaan van de meest optimale (dichtstbijzijnde) 

locatie. Hierin is nog geen rekening gehouden met eventuele obstakels in de ondergrond aldaar. 

Alternatief kan uitgeweken worden naar de parkeerplaats, wat naast extra kosten voor de grond 

ook extra kosten voor het leidingwerk meebrengt. 

 

Op het terrein bevindt zich een defensieleiding (oranje lijn ten westen van de McDonald’s) en een 

hoge druk aardgasleiding (oranje lijn ten zuiden van de parkeerplaats). In verband met externe 

veiligheid is het niet toegestaan om binnen 5 m van de leidingen te bouwen. De voorgestelde 

locatie valt daarmee al af. Daarnaast is er een aantoonbare parkeerdruk op het parkeerterrein, met 

name tijdens de piekmomenten (evenementen). Hiervoor is destijds een parkeerdrukmeting 

uitgevoerd.  

 

 



St. Antonius Ziekenhuis (bij de hulpwarmtecentrale) 

 

 



Bij het Antonius Ziekenhuis ontstaan de volgende uitdagingen: 

 Ver weg van de transportleiding (die loopt tot aan de WOS) (~3km) 

 Geen duurzame voeding van warmte 

 

Een buffer bij de HWC zou alleen gevoed kunnen worden door de HWC, wat geen duurzame 

warmtebron is. Het verlengen van de transportleiding tot aan de HWC is geen realistische optie. 

De leidingkosten zouden richting 15-20M€ komen. 

 

Daarnaast zijn er plannen om op deze locatie een parkeergarage (P15) te bouwen. Hierdoor is er 

geen ruimte om een buffer te realiseren.  

 

Financiën 

Eneco ziet geen mogelijkheid om de buffer op een andere locatie te realiseren omdat de 

businesscase dan niet haalbaar is. Financiering van het project wordt gedaan vanuit eigen 

middelen van Eneco. De eerste inschatting was dat het project zich terugverdient in 12 jaar als 

gevolg van vermeden kosten gerelateerd aan gas. Dit is eerder ook gecommuniceerd door Eneco. 

Recente nieuwe berekeningen binnen Eneco maken dat de verwachting is dat het project zich pas 

terugverdient over de looptijd van 20 jaar vanwege meerkosten van participatie en andere 

inschattingen over de technologische ontwikkelingen.  

 

De financiering wordt dus niet opgehaald uit verhoging van warmtetarieven of uit het vinden van 

extra aansluitingen. Het gevolg van deze investering is een verhoging van de efficiëntie van het 

net, voor elke gebruiker, binnen de huidige klantvoorwaarden.  

 

Het is ook niet zo dat Eneco zelfstandig prijzen kan en wil verhogen voor de warmte van 

Nieuwegein als de buffer duurder is om te realiseren door een andere locatiekeuze. Warmteprijzen 

zijn gereguleerd en daarom vastgelegd.  

 



 

 

  

 

Memo 

1. Inleiding 
 
Aanleiding en doel 
De gemeenteraad van Nieuwegein heeft ingestemd met het voorstel voor de realisatie van een 
warmtebuffer voor het warmtenet van Nieuwegein. Daarbij is de toezegging door de wethouder gedaan, 
om de mogelijkheden voor de exacte locatie van de warmtebuffer inzichtelijk te maken en te toetsen en 
de resultaten hiervan aan de raad terug te koppelen. KWR heeft op verzoek van de gemeenteraad tijdens 
een informatieavond op woensdag 24 februari 2021 voor de gemeenteraad een onafhankelijke 
toelichting gegeven op het voorstel en vragen van de raad beantwoord. 
 
De gemeente Nieuwegein (wethouder en ambtenaren) en Eneco hebben de locatie afweging voor de 
warmtebuffer Nieuwegein in matrixvorm uitgewerkt met daarbij een toelichting. De gemeente vraagt 
aan KWR om deze documenten te toetsen, en daarbij de volgende vragen te beantwoorden:  

- Zijn de criteria reëel ingevuld? 
- Ontbreken er zaken? 
- Klopt de conclusie dat de locatie bij de WOS de meest geschikte plek is? 
- Is de toelichting compleet? 
- Wat heeft KWR eventueel nog nodig voor een goede beoordeling? 

De bedoeling is om de matrix en de bijbehorende toelichting als raadsinformatiebrief naar de raad te 
sturen, en de toetsing door KWR daaraan toe te voegen. 
 
Aangeleverde informatie  
De gemeente Nieuwegein heeft op 7 april 2021 twee documenten aangeleverd: 

- Matrix afweging locaties (pdf, 1 pagina, geen datum/versienummer) 

- Toelichting locatie afweging warmtebuffer Nieuwegein (pdf, 6 pagina’s, geen datum/versie)  

 
Over de rol van KWR 
Bij de toetsing benut KWR haar expertise op het warmteconcept, het afwegingskader en de gebruikte 
criteria. Een uitgewerkte second opinion op detailontwerp of detailbeoordeling van kostenopbouw ligt 
buiten de expertise van KWR en valt buiten de scope van de opdracht. 
 
De informatieverstrekking door de wethouder en Eneco aan de gemeenteraad is bedoeld om 
duidelijkheid te verschaffen over de (on)mogelijkheden van verschillende locaties voor de warmtebuffer, 
zodat de gemeente en gemeenteraad verantwoording kan afleggen aan omwonenden over gemaakte 
keuzes. KWR kan de afwegingsmatrix en de toelichting toetsen vanuit haar rol als onafhankelijke 
onderzoeksorganisatie. KWR kan geen antwoord geven of de matrix en toelichting voor raadsleden of 
omwonenden volledig duidelijk is.  
 

  

Bestemd voor  Onderwerp Datum 

Daniëlle Melman, Gemeente Nieuwegein  Externe toetsing van de toelichting locatie warmtebuffer 

Nieuwegein 

31 mei 2021 

  

Van Projectnr / kwaliteitsborging Pagina 

Marette Zwamborn en Ron Bol, KWR 403824 / Kees van Leeuwen 1/7 
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2. Zijn de criteria reëel ingevuld? 
 
In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de opbouw van de matrix. Daarna wordt de eerste vraag van de 
gemeente Nieuwegein beantwoord: Zijn de criteria reëel ingevuld? 
 
Over de opbouw van de matrix 
In de matrix is geen ordening in de criteria aangebracht. Ons inziens moet onderscheid gemaakt worden 
tussen (1) de technische en economische randvoorwaarden aan een warmtebuffer en (2) de 
beoordelingscriteria voor de omgevingsaspecten.  

1. De technische en economische randvoorwaarden zijn bepalend of de warmtebuffer vanuit de 

initiatiefnemer haalbaar is. Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, zal Eneco niet in een 

warmtebuffer investeren. Het gaat dan om de aspecten Warmte Overdracht Station (WOS), pompgebouw, 

extra leidingwerk, technische haalbaarheid en kosten. 

2. De omgevingsaspecten bepalen of de warmtebuffer inpasbaar is in de omgeving. Het gaat hierbij om de 

aspecten omgeving/bewoners, flora en fauna, veiligheid en ruimtelijke impact/stedenbouwkundige 

inpassing.  

 
Het onderscheid tussen randvoorwaarden voor de initiatiefnemer en beoordelingscriteria 
omgevingsaspecten mist in de opbouw van de matrix. Na toetsing op basis van de technische en 
economische randvoorwaarden vallen een aantal locaties af voor de initiatiefnemer. Dit kan expliciet 
gemaakt worden in de matrix. Het scheelt ook onnodig werk, immers hoeveel zin heeft het om deze 
locaties nog verder te beoordelen op omgevingsaspecten?  
 
Zijn de criteria reëel ingevuld? 
 

Criterium Reëel ingevuld? 

WOS, Pompgebouw en 
Extra leidingwerk 

De criteria WOS, Pompgebouw en Extra leidingwerk zijn eigenlijk geen 
criteria, maar onderbouwende aspecten die resulteren in een beoordeling 
voor technische haalbaarheid en kosten. Dit blijkt niet duidelijk uit de 
opbouw van de matrix: het lijkt alsof het allemaal gelijkwaardige criteria zijn.  
De invulling in hoeverre wel/geen extra WOS, pompgebouw of extra 
leidingwerk nodig is bij de verschillende locaties, klopt met ons beeld.  
Bij locatie Hulpwarmtecentrale (HWC) Ziekenhuis is ons inziens overigens 
géén verbinding met het distributienet nodig.  

Technische 
haalbaarheid 

Herleidbaar ingevuld, de beoordeling is ons inziens reëel. 
Voor beoordeling van de locatie ‘Centraal in Utrecht’: zie onderstaande 
paragraaf ‘Ontbreken er zaken’. De aanwezigheid van de defensieleiding en 
gasleiding zijn verifieerbaar op de risicokaart 
(https://www.risicokaart.nl/home).  

Kosten Het gaat hierbij om investeringskosten, die als globale range zijn aangeduid in 
de toelichting. Een specifieke toetsing op de genoemde kosten valt buiten de 
scope van onze beoordeling, maar de globale kostenniveaus herkennen wij 
en zien wij daarom als aannemelijk. Verder wordt in de matrix niet ingegaan 
op de gebruiksfase. Extra leidingwerk en bijvoorbeeld een WOS werken 
kostenverhogend voor onderhoud en beheer.  

https://www.risicokaart.nl/home
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In de matrix wordt de beoordeling gegeven (+,~, -). Een meetlat ontbreekt: bij 
welk kostenniveau gaat + over in ~ of in -?   
Aan het einde van de toelichting staat wel een paragraaf over financiën, maar 
daar wordt alleen ingegaan op de terugverdientijd. De vertaalslag naar 
beoordeling van (investering)kosten ontbreekt: welk bedrag vindt Eneco nog 
reëel om te investeren in een warmtebuffer? 
Opmerking: hoewel niet geheel vergelijkbaar, kunnen we de genoemde 
terugverdientijden relateren aan de aangehouden terugverdientijden in de 
SDE++ regeling (subsidieregeling voor investeringen in duurzame energie). In 
de SDE++ regeling wordt voor duurzame investeringen over het algemeen 
een terugverdientijd van 12 of 15 jaar aangehouden. De terugverdientijden 
die Eneco noemt in de toelichting, zijn globaal gelijk of zelfs langer.  

Omgeving (bewoners), 
Flora en fauna, 
veiligheid en 
ruimtelijke impact 

Voor de locaties West Taludweg, Oost Taludweg, HWC Ziekenhuis en 
Centraal in Utrecht niet relevant om verder te beoordelen, aangezien voor 
die locaties niet aan de randvoorwaarden van de initiatiefnemer wordt 
voldaan.  

Omgeving (bewoners) Het criterium ‘Omgeving (bewoners)’ is nu ingevuld als ‘Zicht bewoners en 
mogelijkheden wegvallen in groen’. Een meetlat ontbreekt: wanneer wordt 
‘in het zicht van bewoners’ beoordeeld met +, ~ of -?  Een ontbrekend aspect 
bij dit criterium is beschreven in de paragraaf ‘ontbreken er zaken?’  

Flora en fauna De locatie Oost Taludweg, zoals aangeduid in de toelichting, is niet 
aangewezen als Natuur in het Groenstructuurplan 2017 
(https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/groenstructuurplan/).  

Veiligheid In de behandeling door de raad bleek dat bij de omwonenden van WOS 
Zuilenstein zorg leeft over de aanwezigheid van de nabijgelegen fietstunnel, 
in verband met mogelijk vollopen bij lekkage van de warmtebuffer. Bij het 
criterium ‘Veiligheid’ missen wij dit aspect, wij vinden dit een aandachtspunt 
bij de locaties WOS Zuilenstein én bij McDonalds.  
De aanduiding ‘Veiligheid is geborgd’ wordt in de toelichting verder niet 
onderbouwd. Aanbeveling: in het participatieproces samen met de 
omwonenden verkennen, wanneer voor het gevoel van de bewoners de 
conclusie ‘veiligheid is geborgd’ kan worden getrokken. 

Ruimtelijke impact / 
stedenbouwkundige 
inpassing 

Algemeen: een meetlat ontbreekt: wanneer wordt dit criterium beoordeeld 
met +, ~ of - ? En zijn hier niet twee criteria tegelijk beoordeeld? 
Specifiek per locatie: 
- Voor de locatie WOS Zuilenstein komt de invulling vreemd over: hoe rijmt een 

‘stedenbouwkundig wenselijke locatie’ met een ‘grote ruimtelijke impact 

vanwege zichtlocatie en aan de rand van een woonwijk’. Dit lijkt in tegenspraak 

met elkaar te zijn en vraagt om een toelichting.  

- Op de locatie Oost Taludweg, zoals aangeduid in de toelichting, is al wel 

bebouwing aanwezig (tramremise). De beoordeling ‘grote belemmering’ is ons 

inziens te negatief, in vergelijking met WOS Zuilenstein.  

- Ook voor de locatie Mc Donalds is de beoordeling ‘grote belemmering’ ons 

inziens te negatief, in vergelijking met WOS Zuilenstein. 

- De beoordeling van de locatie Centraal in Utrecht is ons inziens niet reëel 

ingevuld, hier is alleen vanuit het perspectief Nieuwegein beoordeeld. 

 

https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/groenstructuurplan/
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3. Ontbreken er zaken? 
 

In de matrix missen ons inziens nog twee aspecten, namelijk ‘Gaat de warmtebuffer effectief 
functioneren’ en ‘Draagvlak bewoners’.  

Gaat de warmtebuffer effectief functioneren?  
De warmtebuffer heeft als doel het vergroten van het aandeel duurzame warmte in het warmtenet van 
Nieuwegein. Randvoorwaarde is dat de warmtebuffer op de gekozen locatie ook daadwerkelijk goed kan 
functioneren om verduurzaming te realiseren.  
 
Bij de beoordeling van effectief functioneren spelen de volgende onderbouwende aspecten een rol: 

- In hoeverre is een temperatuurverschil bij laden en ontladen van de buffer mogelijk? 

Bij de locaties WOS Zuilenstein en McDonalds is een temperatuurverschil mogelijk, vanwege de 
overgang tussen transportnet en distributienet. Bij de locatie HWC Ziekenhuis is een hoog 
temperatuurverschil alleen mogelijk door te laden met warmte vanuit de hulpcentrale, maar 
daarmee wordt het verduurzamingsdoel van de warmtebuffer niet bereikt.  
Bij de locatie West- én Oost Taludweg is geen temperatuurverschil mogelijk. Dit is alleen mogelijk 
als via lange leidingen verbinding wordt gelegd met het transportnet en het distributienet, dit 
brengt extreem hoge kosten mee en is daarom niet haalbaar. 

- Kan de warmtebuffer met duurzame energie geladen worden, en met voldoende capaciteit ontladen 

worden in tijden van piekvraag? 

Het ontladen van de buffer moet op hoge capaciteit kunnen plaatsvinden. Des te hoger de capaciteit 

(piekvermogen), des te minder inzet van de gasgestookte centrales nodig is tijdens piekvraag. De 

capaciteit van het distributienet is voldoende groot aan het begin van het distributienet, zoals bij de 

locatie WOS Zuilenstein en McDonalds. De locatie HWC Ziekenhuis zit meer aan het einde van het 

distributienet en is minder geschikt.  

Een warmtebuffer op de locatie Centraal in Utrecht is voor Nieuwegein zinloos, omdat vanuit Utrecht niet 

voldoende capaciteit kan worden geleverd aan Nieuwegein tijdens piekvraag. 

 
Conclusie: op basis van de randvoorwaarde: ‘Gaat de warmtebuffer effectief functioneren?’ scoren 
alleen de locaties WOS Zuilenstein en Mc Donalds positief.  
 
Draagvlak bewoners:  
Het aanwezige draagvlak bij omwonenden zien wij als criterium op zich. Het lijkt ons logisch om dat op te 
nemen in de matrix, als blijk dat het protest van de bewoners is gehoord. Ons inziens scoort bij WOS 
Zuilenstein het aspect ‘Draagvlak bewoners’ negatief.  
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4. Toetsing van de conclusie 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag: Klopt de conclusie dat de locatie bij de WOS de meest 
geschikte plek is? 
 
Allereerst constateren wij, dat in de twee aangeleverde documenten de conclusie ‘De locatie bij de WOS 
is de meest geschikte plek’ nergens expliciet staat beschreven. In de toelichting wordt op de diverse 
deelaspecten ingegaan, maar een integrale afweging staat niet beschreven.  
 
Voor de toetsing van de conclusie maken we onderscheid in de randvoorwaarden voor de warmtebuffer, 
en de omgevingsaspecten.  
 
Conclusie t.a.v. randvoorwaarden warmtebuffer 
Op basis van de randvoorwaarden met betrekking tot het doel van de warmtebuffer en de technische en 
economische haalbaarheid, kan de conclusie getrokken worden dat de locatie van WOS Zuilenstein de 
enige reële optie is van de beschouwde locaties. Op andere locaties wordt het doel van de warmtebuffer 
niet bereikt of wordt er niet voldaan aan technische of economische randvoorwaarden. 
 
Conclusie ten aanzien van omgevingsaspecten 
Voor wat betreft de omgevingsaspecten is er één beoordeling als ‘grote belemmering’, namelijk het 
ontbreken van draagvlak bij de omwoners (zie paragraaf 3). Dit zien wij in relatie met twee 
aandachtspunten (mogelijke belemmeringen): 

- De ruimtelijke impact en de mogelijkheden voor inpassing in het groen 

- De veiligheid, in verband met de nabijgelegen fietstunnel.  

De overige omgevingsaspecten vormen geen belemmering.  
 
Slotconclusie 
Van de beschouwde locaties wordt alleen op de locatie WOS Zuilenstein voldaan aan de 
randvoorwaarden voor de warmtebuffer, en het is daarmee de enige geschikte plek voor de 
initiatiefnemer. Voor deze locatie vormen enkele omgevingsaspecten een aandachtspunt of zelfs een 
‘grote belemmering’. Deze afweging is niet aan KWR, maar is per definitie een politieke keuze.  
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5. Is de toelichting compleet en toegankelijk? 
 

De gemeente heeft de vraag gesteld: Is de toelichting compleet? In de beantwoording van deze vraag 
nemen we ook de toegankelijkheid van de toelichting mee.  
 
Op het eerste gezicht is de matrix overzichtelijk, met een handzame toelichting. Echter, bij het verder 
lezen van de stukken is het voor de lezer best een opgave om de aangeboden informatie te begrijpen. 

- De matrix en de toelichting zijn twee losse documenten, die elk op zich staan. De toelichting is géén 

directe toelichting op de matrix, maar geeft een aparte beschrijving met een andere opbouw dan de 

onderwerpen in de matrix.  

- Een inleidende tekst met toelichting op het kader, achtergrond en doel mist bij beide documenten. Ook 

een conclusie ontbreekt.  

- Bij de matrix wordt de betekenis van de symbolen naast de matrix gegeven. Echter, een aanduiding per 

criterium, op basis van welke ‘maatlat’ is gekozen voor indeling in +, ~ of – ontbreekt in de toelichting.  

- In de toelichting mist de onderbouwing voor de locatie bij de WOS Zuilenstein.  

- De toelichting begint meteen met uitleg over een aantal ‘waarom’ vragen. Voor een lezer is het niet direct 

duidelijk wat de relatie met de afwegingsmatrix is.  

- De eerste alinea ‘waarom decentraal’ begint met een conclusie, die moeilijk te begrijpen is. 

- Grote stukken uit de tekst komen uit het eerdere document ‘Verkennend perspectief warmtebuffer voor 

verduurzaming warmtenet’ (Gemeente Nieuwegein en Eneco, raadstuk 2021-006-bijlage 2). De ingekorte 

versie die nu in de toelichting staat, gaat er (ten onrechte) van uit dat de lezer de achtergrondkennis uit dit 

eerdere document al paraat heeft. 

- In de toelichting worden de eigenschappen van het huidige warmtenet fragmentarisch benut als 

argumentatie voor technische randvoorwaarden en (on)mogelijkheden. Door eerst een beschrijving te 

geven van het huidige warmtenet, en daar later bij de beoordeling van criteria op terug te vallen, wordt de 

lezer meer ‘meegenomen’ in het verhaal. 

- Vaktaal: er staan veel begrippen in de toelichting, die niet worden uitgelegd. De vertaalslag van technische 

argumenten naar consequenties voor de warmtebuffer worden niet overal expliciet opgeschreven en 

uitgelegd.  

- We missen in de toelichting een overzichtskaart met de ligging van het transport- en distributienet en de 

beschouwde locaties.  

- Op de kaarten in de toelichting ontbreekt de legenda; de tekst onder de kaarten geeft slechts een 

beperkte verklaring. Wat is bestaande situatie, wat moet nieuw worden aangelegd? Wat is een oranje 

vierkantje, wat een blauw rondje? (pas later wordt dit in de tekst uitgelegd). Wat is de gele leiding in het 

kaartje van de Taludweg? 

- Suggestie voor een meer toegankelijke opbouw van de toelichting:  

o kader, achtergrond en doel 

o algemene beschrijving van het huidige warmtesysteem 

o knelpunten en uitdagingen voor verduurzaming warmtenet 

o doel van de warmtebuffer 

o technische en economische randvoorwaarden warmtebuffer  

o toetsing per locaties of aan de randvoorwaarden wordt voldaan 

o tussenconclusie: welke locaties zijn niet reëel voor een warmtebuffer? 

o beoordelingscriteria warmtebuffer vanuit omgevingsaspecten 

o toetsing per locatie beoordelingscriteria omgevingsaspecten 

o conclusie 
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6. Wat is nog nodig voor een goede beoordeling? 
 

Als laatste de vraag ‘Wat heeft KWR eventueel nog nodig voor een goede beoordeling?’.  

In deze notitie staan een aantal ontbrekende zaken en suggesties voor verduidelijking. Dit levert een 
betere onderbouwing op, een inzichtelijkere beoordeling en een duidelijkere argumentatie. Aanvullende 
informatie voor een goede beoordeling is uiteraard altijd mogelijk, echter de slotconclusie over de 
beoordeling van de beschouwde locaties achtten wij op basis van de huidige informatie al voldoende 
onderscheidend afgetekend. 

Zoals reeds beschreven in de inleiding, heeft KWR de afwegingsmatrix en de toelichting getoetst vanuit 
haar rol als onafhankelijke onderzoeksorganisatie. KWR kan geen antwoord geven of de matrix en 
toelichting voor raadsleden of omwonenden volledig duidelijk is. De belangrijkste aanbeveling luidt 
daarom om in het participatieproces in samenspraak met de omwonenden te verkennen of de 
informatie voor iedereen duidelijk is.  

Een specifiek aandachtspunt in het participatieproces betreft veiligheid en inpassing in groen. 
Aanbevolen wordt om samen met de omwonenden te verkennen, wanneer voor het gevoel van de 
bewoners de conclusie ‘veiligheid is geborgd’ en ‘naar beste mogelijkheden ingepast in groen’ kan 
worden getrokken. 
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