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De ‘Factsheet – Energie’ van de gemeente Amersfoort geeft inzicht in de energiehuishou-
ding van de toekomst. Het geeft weer hoeveel er bespaard moet worden, welke energiebe-
hoefte er in de toekomst is en hoe we die energievraag kunnen duurzaam kunnen 
opwekken. Het uitgangspunt is dat de gaskraan dicht gaat voor woningen, kantoren en de 
meeste bedrijven. Nieuwe auto’s rijden niet langer op fossiele brandstoffen. 

Inzichtelijk wordt hoeveel duurzame warmte er nodig is in de gemeente Amersfoort, eerst 
via restwarmte, later wellicht ingevuld met geothermie. Het toont ook hoeveel duurzame 
elektriciteit er nodig is en hoeveel er nu nog niet met de huidige technieken en inzichten 
kan worden opgelost (zie innovatiebox). De impact van energiebesparing (33% tot 2030) 
mag niet worden onderschat.

Wat niet wordt bespaard, heeft direct gevolgen voor de opwekking van duurzame 
elektriciteit en warmte. De gemeente Amersfoort wil al deze energie binnen haar gemeen-
tegrenzen (laten) opwekken. Deze Factsheet geeft inzicht in de te verwachten energiemix 
in 2030. 

Onderstaande toelichting per onderdeel van de Factsheet is ervoor om de opgaveop 
hoofdlijnen te begrijpen. De grootte en het belang van de opgave vraagt eensgezindheid 
om stappen voorwaarts te zetten. Inzet op alle onderdelen van de energiemix is nodig. Met 
deze Factsheet kunnen prioriteiten benoemd worden die snel bijdragen aan meer 
duurzame energie in Amersfoort. Tevens groeit hierdoor bij alle deelnemers het inzicht 
hoe te werken naar een plan van aanpak waarin uitvoeringsafspraken worden gemaakt. 
Een bijdrage van alle stakeholders is hierbij nodig. Samenwerking spaart energie en geeft 
energie!

1. Huidige situatie (2014)
Het huidige energiegebruik is gebaseerd op gegevens uit de Klimaatmonitor van 2014. Dit 
is alle energie die in de gemeente wordt gebruikt, dus inclusief mobiliteit, industrie en 
landbouw, maar exclusief de energie voor het produceren van goederen die in de gemeen-
te worden gebruikt. Het bestaat uit:

• Benzine, diesel en LPG voor mobiliteit inclusief scheepvaart en de snelwegen A1 en A28
• Gasgebruik in de industrie, agrarische sector, bouwnijverheid en winning van delfstoffen.
• Gasverbruik voor verwarmen gebouwde omgeving (woningen en bedrijven/instellingen).
• Collectief warmtegebruik voor verwarmen van de gebouwde omgeving.
• Alle elektriciteitsgebruik, behalve de energie die nodig is voor de opwekking.
 Ook is per bron de totale CO2 uitstoot meegenomen. 

2. Energievraag en -aanbod 2030
De energietransitie is in volle gang en alle energie die we gebruiken is in de toekomst 
volledig CO2 neutraal. Een aantal grote veranderingen liggen hieraan ten grondslag:

• Energiebesparing, door isolatie, efficiëntie, energiemanagement en nieuwe apparaten
• Voertuigen en schepen zullen elektriciteit, hernieuwbaar gas (zoals waterstof) en

biobrandstof gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen.
• De gebouwde omgeving zal geen aardgas meer gebruiken, maar met een collectief 

warmtenet of individueel per woning verwarmd worden. Eventueel kan hernieuwbaar 
gas worden ingezet.

• De industrie en glastuinbouw gebruikt nu aardgas voor gebouwverwarming en hoge tot 
zeer hoge temperatuur proceswarmte (bijvoorbeeld bij voedselproductie). Restwarmte 
met hoge temperatuur of ultradiepe geothermie kunnen de benodigde temperaturen 
deels leveren. Er blijft een deel (hernieuwbaar) gas nodig, zoals waterstofgas, synthe-
tisch gas, ammoniak, biogas en aardgas. In Amersfoort doet dit zich niet/nauwelijks 
voor.

Individuele warmte
Individuele verwarming gebeurt met elektrische warmtepompen, met hout in gesloten 
pelletkachels/ketels en zonnecollectoren in combinatie met warmteopslag. Warmpte-
pompen bij woningen maken meestal gebruik van bodemenergie of buitenlucht. Bij grotere 
gebouwen kunnen warmtepompen ook gevoed worden met restwarmte of uit een 
Warmte-Koude-Opslag systeem in de bodem (200 m. diep).

Hernieuwbaar gas
De biogaspotentie volgens RVO is hier als uitgangspunt genomen. Deze is gebaseerd op
mono-vergisting, dat wil zeggen biogas uit mest halen zonder bijproducten te gebruiken.
Door 50% biomassa als co-product toe te voegen kan de potentie tot een factor zeven
worden verhoogd. De beschikbare biomassa is echter beperkt, waardoor deze potentie
naar verwachting niet wordt benut. De resterende vraag naar gas kan worden ingevuld
met power to gas en door een (beperkte) inzet van aardgas.

Biomassa
De biomassa potentie volgens RVO is hier als uitgangspunt genomen.
Biomassa is nodig voor:

• het vergroten van de biogaspotentie, als co-vergister
• de bijstook van hout voor het verwarmen van gebouwen (pelletkachel)
• het geheel verwarmen van gebouwen (pelletketel)
• de productie van biobrandstof voor de transportsector

De inzet van biomassa is daarom beperkt. Hernieuwbaar gas inzetten voor verwarming 
van de gebouwde omgeving is daarom ook bewust niet het uitgangspunt.

Toelichting opslag
Bij de opwek van duurzame elektriciteit ontstaat een groot onbalans tussen vraag en 
aanbod. De zon levert de meeste stroom in de zomer en midden op de dag, maar veel 
minder in de winter en ‘s nachts. Windenergie is constanter, maar er zijn ook dagen dat 
het nauwelijks waait.

De opslag van energie en het slim sturen van energievraag door middel van een smart 
grid zal deze onbalans op moeten lossen. Mogelijkheden voor opslag van elektriciteit zijn:

• Korte termijn opslag (dagopslag) in batterijen, bijvoorbeeld in auto’s of buurtbatterijen.
• Middellange termijnopslag in gas (power to gas)
• Lange termijn opslag (seizoensopslag) in warmtebatterijen (power to heat).

Dit kan zijn in boilervaten met zouthydraten in woningen en gebouwen, hoog temperatuur 
opslag (HTO) in de bodem (500 m diepte) en grote ondergrondse boilervaten.

In de factsheet is uitgegaan van het volgende scenario (“middellijn”) voor Amersfoort:
Besparing  Gebouwde omgeving  Collectieve warmte  20%
  Individuele warmte  35%
 Mobiliteit   35%
 Industrie/ agrarische sector etc   35%
Transitie  Gebouwde omgeving  Collectieve warmte  30%
  Individuele warmte  70%
 Industrie/ agrarische sector etc  Collectieve warmte  20%
  Hernieuwbaar gas  80%
 Wegverkeer  Elektriciteit  70%
  Hernieuwbaar gas  30%
 Boten en schepen  Biobrandstof  30%
  Hernieuwbaar gas  70%

3. Energieaanbod 2030
Om de veranderende energievraag in te vullen zal er voldoende hernieuwbare elektriciteit,
gas, warmte, restwarmte en biomassa aangeboden moeten worden om een CO2 neutrale
samenleving te realiseren.

Wind en zon (hernieuwbare elektriciteit)
De vraag naar elektriciteit stijgt in de toekomst, waardoor het aandeel in de totale
energievraag toeneemt. Dit heeft een aantal oorzaken:

• Individuele verwarming gebeurt in de toekomst grotendeels met elektriciteit i.p.v. aardgas.
• Wegverkeer zal voor een groot deel elektrisch gaan rijden.
• In Nederland is te weinig biogas om de transportsector, industrie en agrarische sector

te voorzien. Alternatieve gassen zoals waterstof, synthetisch gas en ammoniak worden 
geproduceerd met elektriciteit, oftewel power to gas. Hierbij gaat gemiddeld 40% 
energie verloren.

Deze stijgende elektriciteitsvraag kan binnen de gemeente hernieuwbaar worden 
opgewekt met:

• zonnepanelen op daken in de gebouwde omgeving en op zonnevelden;
• windturbines;
• hoog temperatuur warmte (stoom) uit ultradiepe geothermie (> 4 km) = innovatiebox

Innovatiebox
Voor de resterende energie die nodig is moet nog een andere oplossing gezocht worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan andere technieken als waterkrachtcentrales of hernieuw-
baar gascentrales. Maar ook aan innovaties, verbetering van de huidige technieken of het 
ontwikkelen van hele nieuwe technieken. 

Collectieve warmte
Meerdere woningen en gebouwen worden met elkaar verbonden door een warmtenet, die
gevoed kan worden met geothermie en restwarmte. Er is diepe geothermie (> 2 km) en
ultradiepe geothermie (> 4 km). Ook zijn er combinaties te maken met warmtepompen of
gas om de pieken op te vangen. Een andere bron is restwarmte. Het doel is om deze zo
efficiënt mogelijk te gebruiken. De hoge temperatuur gaat dus eerst naar de industrie (>
120°C), daarna naar bestaande gebouwen (> 70°C), daarna glastuinbouw (> 60°C) en als
laatste naar goed geïsoleerde woningen en bedrijfshallen (> 40°C)
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