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Stichting Aardwarmte Castricum
Burger Initiatief
Stichting met momenteel 7 leden: Evert Castelein, Hans van Dongen, Hans
Disselhorst, Jeep ter Heide, Ton Hurkmans, Piet Geerke en Fred Binkhuysen
(met bijdragen van Rob Schouten, Paul Sap, Wim Tromp en Wim Kemper)

Doelstelling
Het onderzoeken en bevorderen van de haalbaarheid van een substantiële en
uitbreidbare Aardwarmte Pilot in Castricum; met mogelijke toepassing van de
onderzoeksresultaten in Limmen & Akersloot, BUCH en Noord-Holland

Contacten
Gemeente Castricum, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord, Kennemer Wonen, HVC Alkmaar

Ondersteuning
De Stichting wordt ondersteunt door de Gemeente Castricum. De analyses,
conclusies en aanbevelingen van de Stichting zijn echter onafhankelijk;
rekening houdend met alle belanghebbenden
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Conclusies en Aanbevelingen uit de Verkenningsfase (1)
• Het realiseren van een aardwarmte project met ca. 3,800 woningen binnen de
bebouwde kom van Castricum is technisch en economisch haalbaar, vooropgesteld
dat de huidige business case (met een nauwkeurigheid van +/- 30%) enigszins
verbeterd kan worden door een deel-combinatie van:
a. Besparingen op CAPEX en OPEX van ca. 20% door o.a. een regionale aanpak
b. Beschikbaarheid van van-het-gas-af subsidies van ca. 4 k€ per bestaande woning
c. Project financiering tegen lage rentes en uitgestelde aflossingen tot na het
gereed zijn van het aardwarmtenet
•

Het aardwarmte project kent aanzienlijke technische en financiele risico’s van velerlei
aard. Aanbeveling is dat de business case (van de base case) bestand moet zijn tegen
een CAPEX overschrijding van 25% (bij gelijke OPEX).

•

Het project kent aanzienlijke technische innovaties, zoals de combinatie van
aardwarmte, warmtepompen en aardgas bijstook. Het elektriciteit verbruik met de
warmtepompen kan gereduceerd worden door de retour temperatuur te verlagen.
Aanbeveling is om een innovatie project te starten met subsidies.
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Conclusies en Aanbevelingen uit de Verkenningsfase (2)
•

Aanbeveling is om vaart te maken met het maken van een Warmte Transitie Atlas &
Plan voor de Gemeente Castricum. Van specifiek belang zijn de maximale contouren
van een aardwarmtenet binnen de bebouwde kom.

•

Gezien de geologische risico’s wordt aanbevolen om eerst het doublet te boren en te
testen, voorafgaand aan het aanleggen van het aardwarmtenet, tenzij de financiele
risico’s voldoende uitgesloten kunnen worden. Analyse van de reeds beschikbare
geologische data, inclusief de Bakkum-Noord boring, wordt aanbevolen.

•

Een regionale aanpak van het warmtenet beheer (constructie & operaties) door een
professionele partij zoals HVC wordt aanbevolen om synergie winsten met andere
aardwarmtenet projecten te realiseren bij contracten voor boringen & installaties.

•

Scheiding van Eigenaren en Beheerder wordt aanbevolen voor een goede governance
en ‘checks & balances’, en het niet laten ontstaan van een monopolie positie.
Aanbevolen wordt om de warmte afnemers stemrecht te verlenen.
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Conclusies en Aanbevelingen uit de Verkenningsfase (3)
• Aanbeveling is om met HVC en de Stuurgroep bestaande uit de Gemeente Castricum,
de Provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord,
Kennemer Wonen en de Stichting Aardwarmte Castricum te overleggen over de
vervolgstappen van het aardwarmte project na afronding van de Verkenningsfase
• Specifieke aanbevelingen in overleg met de HVC Stuurgroep zijn:
• Het ontwikkelen van de potentiele klantenkring en het ‘opharden’ van de
business case door het HVC project team
• Het onderzoeken van subsidiering en project financiering mogelijkheden in
samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
• Het voorbereiden van een Convenant voor het realiseren van een Aardwarmte
Project in Castricum door HVC en de Stuurgroep

• Aanbeveling is om een breed maatschappelijk draagvlak na te streven door vroegtijdig
overleg met burgers via publieksavonden, publicaties in lokale en regionale kranten,
contacten met lokale politieke partijen, overleg met potentiele klanten, en dergelijke.
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Economie Base Case zonder Subsidie

Project financiering is niet haalbaar door diep ‘CAPEX’ dal en
doordat het Resultaat niet robuust is bij financiele tegenvallers
Stichting Aardwarmte Castricum
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Economie Base Case +25% zonder Subsidie

Project economie zonder subsidie is niet bestand tegen een
financiele tegenvaller van +25% CAPEX (bij gelijke OPEX)
Stichting Aardwarmte Castricum
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Economie Base Case met Subsidie

Project financiering is haalbaar doordat diep ‘CAPEX’ dal ontbreekt met
subsidie en doordat het Resultaat robuust is bij financiele tegenvallers
Stichting Aardwarmte Castricum
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Economie Base Case +25% met Subsidie

Project economie met subsidie is nog net bestand tegen een
financiele tegenvaller van +25% CAPEX (bij gelijke OPEX)
Stichting Aardwarmte Castricum
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Economie Base Case -10% zonder Subsidie

Resultaat met 10% lagere CAPEX en OPEX is aanzienlijk robuuster dan base case,
maar project financiering zonder subsidie wordt belemmerd door diep ‘CAPEX’ dal
Stichting Aardwarmte Castricum
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Doelstellingen Energie Transitie
Rijk / Landelijk
•
•
•

Fossiele CO2 uitstoot tenminste halveren t.o.v. 1990 niveau in 2030
Fossiele CO2 uitstoot vrijwel elimineren t.o.v. 1990 niveau in 2050
Energietafel Bestaande Bouw met Diederik Samsom
een kwart van de bestaande woningen van het aardgas af in 2030

Castricum als Groene Gemeente
•

Fossiele CO2 uitstoot lager dan landelijke doelstellingen

Energie Transitie in Castricum versnellen
•
•

Vergroot steun aan bestaande initiatieven, zoals CALorie
Ontwikkel meer opties, zoals Aardwarmte Pilot

Stichting Aardwarmte Castricum
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Porositeit en Permeabiliteit van Rotliegendes Zandsteen

Bron:
Costs of Deep Geothermal Energy
in the Netherlands,
by Derk Straathof,
MSc Thesis, 30 June 2012,
ECN-O—12-043

•
•
•

Relatief hoge permeabiliteit in Castricum
Thermogis voorspelt lagere permeabiliteit
Evaluatie van alle geologische informatie
in Haalbaarheid Studies

Stichting Aardwarmte Castricum
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Geologisch Profiel Boring Bakkum
Bron:
www.dinoloket.nl

•
•
•
•
•
•
•

Temperatuur is 9°C + 3.1°C/100m
Meest permeabele zanden in onderste
deel van Rotliegendes
Verwachte temperatuur bij down-dip
producer is ca. 85°C
Floricultura doublet produceert minder
dan gemiddeld: 100 m3/uur bij 102 °C
(temperatuur is hoger dan verwacht)
Beperkt risico met productiviteit
Horizontale put afwerking voor 3x hogere
reservoir productiviteit
NAM evaluatie van boring Bakkum?

Stichting Aardwarmte Castricum
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Aardwarmte Pilot Project
Boortoren
3-4 maanden
Warmtewisselaar
Circulatie &
Warmte
Pompen

Injector

+/- 4.000
Woningen
Buffer
Tank
(200m3?)

Floricultura bespaart
5 mln m3 aardgas per
jaar met aardwarmte

Producer

ca. 2.400 m
85 °C
Stichting Aardwarmte Castricum

Zandsteen
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CE Delft Kosten Warmte Transitie Castricum
Onvoldoende Beschikbaar

CEGOIA: Aardwarmte is ca. 50% duurder dan Aardgas CV
=> SDE+ is essentieel voor de business case (0,036 €/kWh)
Stichting Aardwarmte Castricum
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Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Geothermie diepte ≥ 500 meter,
6.000 vollasturen per jaar (2018)
•
•
•

Basisbedrag
Correctiebedrag
Subsidie

0,053 €/kWh
0,017 €/kWh
0,036 €/kWh

In de pilot project economie is SDE+
berekend over aardwarmte afgeleverd
bij de woningen, dus exclusief warmte
uit aardgas bijstook & back-up en
warmte uit warmtepomp elektriciteit

Stichting Aardwarmte Castricum
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Plaatsing van Locaties en Putten in Castricum
85°C

bebouwde kom

85°C

injectie put
4.800 m3/d

locatie met
putten en
installaties
20°C

productie put
4.800 m3/d

Plaatsing van putten
hangt af van
reservoir topologie

Floricultura
injecteert met
20°C ivm scaling
85°C

Stichting Aardwarmte Castricum

85°C

gemiddeld doublet
in de glastuinbouw
4.800 m3/d
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Aardwarmtenet in Bebouwde Kom van Castricum
bebouwde kom
boorlocatie
(100 x 100 m2)
met putten en
installaties

Hoofdleidingen
(+/- 280 mm ID)
voor distributie
en retour; met
contingentie

Straatleidingen
(68 mm ID)
naar woningen
en gebouwen
Stichting Aardwarmte Castricum
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Leidingen Plan van Aardwarmtenet
deelwijk met
verdeelstation
500 WEQ
(3,6 MW piek)

2.000 m
toekomstige
uitbreidingen

hoofdleidingen
250 mm ID
straatleidingen
68 mm ID

locatie met
putten en
installaties
Stichting Aardwarmte Castricum
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Warmtevraag Woningen in Seizoenen
Klimaat Monitor Castricum
Model:
Qverwarming + Qintern + Qzon = SF*(Tbinnen – Tbuiten)
Warm water: afhankelijk van tijdstip op dag

Opp. onder grafiek
13900 kWh

Stichting Aardwarmte Castricum
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Warmtevraag Woningen
Klimaat Monitor Castricum
Gasverbruik 2015:
Gasverbruik voor verwarming:
3
Koopwoningen: 1750 m
Koopwoningen: 1570 m3
Huurwoningen: 1150 m3
Huurwoningen: 970 m3
gemiddeld: 1600 m3
gemiddeld: 1430 m3

Jaargemiddelde vraag verwarming:
Koopwoningen: 1,7 kW
Huurwoningen: 1,0 kW
gemiddeld: 1,5 kW

Warm water: afhankelijk van tijdstip op dag
Gemiddeld 0,2 kW

Stichting Aardwarmte Castricum
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Warmtevraag Woningen in Seizoenen

Model:
Qverwarming + Qintern + Qzon = SF*(Tbinnen – Tbuiten)

Opp. onder grafiek
13900 kWh

Stichting Aardwarmte Castricum
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Warmtemodel Aardwarmtenet & Woningen
overzicht van de keuzes in het model
ontwerpsituatie: max. aardwarmte + WP

opmerking

o
brontemperatuur 84
C dit is de temperatuur aan het oppervlak
o
puttemperatuur 19
,,
C
bronsterkte 4800 m3/dag
o
retourtemperatuur warmtenet 45
C
W.P. rendement 60%
[-] relatief t.o.v. Carnot rendement
a Awarmtenet (spec. warmteverlies) 12 kW/oC dit betekent ongeveer 20% warmteverlies op jaarbasis
stookfactor 0,225 kW/oC dit is 10% minder dan gemiddeld in Castricum in 2015
zonnewarmte 0,2
kW dit is de conditie in de winter
intern gegenereerde warmte 0,3
kW gebaseerd op 2 personen + 1500 kWh/jr elektra
verbruik warm tapwater (gem. over alle gebruikers) 0,2
kW
beneden deze temperatuur is bijstook van gas nodig
o
buitentemperatuur
-1
C
pragmatische keuze: gasstook is 1-2% van alle warmte
o
minimum buitentemperatuur -11,5
C van belang voor bepaling maximum capaciteit
o
gewenste temperatuur in huis 20
C
verhouding piek-/daggemiddelde Q
1
[-] pieken worden door buffer opgevangen
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Aardwarmtenet Installaties op Putten Locaties
productie
putten met
ondergrondse
pompen

84°C

81°C

81°C
warmtepomp
pomp

warmte
wisselaar

aardgas
bijstook
&
back-up

COP = 3,3

ventiel
injectie put
met
bovengrondse
pomp

19°C

warm
water
opslag
tank

16°C
45°C (bij -1°C)

Bijstook met centrale stookinrichtingen en/of op
locatie in serie met of parallel aan warmtepomp
(Innovatie project voor de optimalisering van het
totale aardwarmtenet systeem)

Warm water debiet van locatie neemt
aanzienlijk toe als zowel warmtepomp
als aardgas bijstook worden aangezet

Stichting Aardwarmte Castricum

24

810C

160C

zout/zoet
warmtewisselaar

a
450C

2 0C

5 0C

b
810C

450C

450C

450C

Retourtemperatuur (45°C) gebaseerd
op de eis dat ook bij extreme koude
een HT verwarmings-systeem nog een
redelijk lage retourtemperatuur heeft
Warmtepomp op oppervlakte water is
een technisch haalbare optie, maar
beschikbaarheid van oppervlakte water
is beperkt; en is niet verder onderzocht

met warmtepomp (b)
bronefficiency

zout/zoet
warmtewisselaar

Analyse van Warmtepomp Alternatieven

met warmtepomp (a) (COP=3,3)
100%
zonder warmtepomp

0%
160C

300C

450C

500C

retourtemperatuur

Stichting Aardwarmte Castricum
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Minimum Situatie: Alleen Warmteverlies in het Net

zout/zoet
warmtewisselaar

810C

430C

840C

460C

productie put met
ondergrondse
pomp

injectie put met
bovengrondse
pomp

Minimum aanvoer temperatuur
i.v.m. legionella: 60oC
(bij iedere woning)

1,4 MW

Stichting Aardwarmte Castricum
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Warmtepomp & Aardgas Bijstook in Serie
Pieksituatie: gemiddeld 3 uur per jaar
93 C

97 C

84 C

19 C

Aardwarmte
vermogen: 10,6 MW

ketel

zout/zoet
warmtewisselaar

81 C

Ketel
vermogen
13,5 MW

Totaal
vermogen:
26,3 MW

73 C

73 C

56 C

16 C

56 C

Warmtepomp
vermogen: 8,8 MW
(@COP=3,9)

Stichting Aardwarmte Castricum

Innovatie Project: configuraties
met lager elektriciteit verbruik
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Warmtevraag Woningen & Peak Shaving
100%

9

Vereist vermogen (SF=0,225, tapwater +
leidingverlies: 0,50kW, Q_int=0,30kW)

90%

8

Cumulatieve distributie daggemiddelde temperatuur
Wijk aan Zee

80%

9,1 MW

7

9,6 MW

8,3 MW

70%

6

60%

aardwarmte
+ WP + gas
(3%+2%+2%)

5
4

aardwarmte + WP
(30% + 35%)

50%

alleen aardwarmte (28%
van de totale warmte)

40%

3

30%

2

20%

1

10%

0

0%
-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

cumulatieve temperatuurdistributie

vereist vermogen [kW]

10

24

Daggemiddelde temperatuur [C]
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Warmtenet Installaties in Woningen
79°C
aanvoerwater

76°C

koud
tapwater

46°C

retour water

radiatoren

warmtewisselaar II

warmtewisselaar I

heet
tapwater

43°C

46°C

Stimuleer lagere retour temperaturen
Aanbeveling is
een korting van
circa 2%/°C

•
•
•
•
•
•

Goede waterzijdige inregeling, incl. thermostaatkranen
Korting bij lagere retour temperatuur (Purmerend)
Prijs van retourwater = warmtepompkosten
Facturering op basis van warm water debiet (Hamburg)
Grotere radiatoren, vloerverwarming, radiatorventilatoren
Alternatieve huisset met hergebruik retourwater
Stichting Aardwarmte Castricum
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Capaciteit van Aardwarmtenet
Piek capaciteit per warmtenet doublet
Afkoeling in warmtewisselaar (84°C => 19°C)
Maximaal vermogen per doublet inclusief warmtepomp
Maximaal vermogen per woning uit doublet + warmtepomp

4.800 m3/d
65°C
17,9 MW
4,7 kW

(aardgas bijstook vanaf -1°C gemiddelde etmaal temperatuur)
(aanname 0,3 kW warmtenet verliezen per woning)
(gemiddeld verbruik per woning is 1,5 kW, 12% lager dan huidige 1,7 kW)

Aantal woningen per doublet
Aantal woningen met 3 doubletten

3.800
11.400

Totaal aantal woningen in bebouwde kom Castricum
Aantal bedrijven & gebouwen (woning equivalent)

ca. 10.000
ca. 2.000

Capaciteit van aardwarmtenet uit Rotliegendes is groot genoeg voor alle bestaande
woningen en bedrijven plus beperkte nieuwbouw in de bebouwde kom van Castricum

Stichting Aardwarmte Castricum
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Grootte van Aardwarmte Reservoir
Oppervlakte gemeente Castricum-Akersloot-Limmen
Beschikbare oppervlakte voor Castricum (6 km x 4 km)
Dikte Rotliegendes geologische aardlaag
Netto fractie Rotliegendes zandsteen dikte (Net/Gross)
Porositeit Rotliegendes zandsteen reservoir
Efficiëntie verdringing van warm door koud water

60.000.000 m2
24.000.000 m2
200 m
0,5
0,15
0,5

Winbare hoeveelheid warm water voor doorbraak

180.000.000 m3

Piek capaciteit van de putten (4 x 4.800 m3/d)
Gemiddelde productie van de putten (75%)

19.200 m3/d
14.400 m3/d

Levensduur warmtenet met winbare hoeveelheid

34 jaar

(tevens opwarming van koud water door reservoir gesteente)

Voldoende aardwarmte energie is langdurig beschikbaar in Rotliegendes
Stichting Aardwarmte Castricum
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Kapitaal Kosten Aardwarmtenet per Doublet
Haalbaarheid Studies & Conceptuele Selectie & Financiering
Horizontale productie put
ESP completion + VSD voeding productie put
Injectie put
Putten locatie (100 m x 100 m) met bestrating & randgoten
Warmtewisselaar en warmtenet circulatie installaties
Aardgas bijstook & back-up + gas aansluiting
Warmtepomp + elektrische aansluiting
Hoofdleidingen (3.000 m x 1.000 €/m), inclusief herbestrating
Deelwijk verdeelstations (14 x € 100.000)
Straatleidingen (8 m/woning, 500 €/m), inclusief herbestrating
Aansluitingen 3.800 woningen (€ 1.000 per woning), incl tuinwerk
Installaties in 3.800 woningen (€ 2.000 per woning), incl meerwerk
Totaal kapitaal kosten per doublet
Project contingentie (30%)
Totaal CAPEX inclusief project contingentie

Stichting Aardwarmte Castricum

€ 1.000.000
€ 6.000.000
€ 500.000
€ 5.000.000
€ 1.000.000
€ 2.000.000
€ 2.000.000
€ 2.000.000
€ 3.000.000
€ 1.400.000
€ 15.200.000
€ 3.800.000
€ 7.600.000
€ 50.500.000
€ 15.200.000
€ 65.700.000
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Kosten Warmtenet per Doublet & 3.800 Woningen
Totaal kosten kapitaal per doublet met 3.600 woningen

€ 65.700.000

Kapitaal kosten (30 jaar annuïteiten, 3%) per jaar
Elektriciteit kosten per doublet (0,1 €/kWh)
Aardgas (0,3 €/m3) incl peak shaver (300 uur) & back-up (2%)
Onderhoudskosten putten & installaties (2% capex)
Operationele en aflevering kosten (2% capex)
Totale kosten per doublet per jaar exclusief SDE+
SDE+ (((3.800*(365-7)*24*1.5)–5.420.000)*0,036)
Totale kosten per doublet per jaar inclusief SDE+

€
€
€
€
€
€
€
€

3.285.000
1.070.000
65.000
1.310.000
1.310.000
7.040.000
1.570.000
5.470.000

Totale kosten per woning (incl SDE+ ex BTW): € 120 per maand
Totale kosten per woning per maand Aardwarmte (incl BTW)

€ 145 (+/-30%)

+/-30% is de geschatte onzekerheidsmarge van de berekeningen

Stichting Aardwarmte Castricum
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Gebruik van Elektriciteit per Doublet
(Putten, Circulatie, Rest Locatie)

Gemiddelde productie & injectie bij putten (75% van piek)
Gemiddelde zuigdruk in productie putten
Gemiddelde persdruk in injectie putten (thermal fraccing)
Benodigd hydraulisch vermogen circulatie pompen

3.600 m3/d
45 bar
45 bar
10 bar

Benodigd hydraulisch vermogen voor putten + circulatie
Benodigd elektrisch vermogen pompen (70% efficiëntie)
Benodigd elektrisch vermogen rest locatie per doublet
Totaal gemiddeld elektriciteit verbruik per doublet

420 kW
600 kW
100 kW
700 kW

(aanzienlijke scope om zuigdruk en persdruk in putten te verlagen door ‘thermal fraccing’ in de
injector en de geplande horizontale afwerking in de producer)

Kosten groene elektriciteit op locatie
Kosten groene elektriciteit per doublet per jaar

Werkgroep Geothermisch Warmtenet

0,1 €/kWh
€ 610.000
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Gebruik van Elektriciteit per Doublet
(Warmtepomp)
Maximaal vermogen warmtepomp
Coefficient Of Performance (COP)
Benodigd elektrisch vermogen voor warmtepomp
Vollasturen warmtepomp per jaar
Elektrisch verbruik warmtepomp per jaar

9,6 MW
3,3
2,9 MW
1600 uren
4,6 mln kWh

(aanzienlijke scope om elektrisch verbruik van warmtepomp te verlagen door de retour
temperatuur te verlagen, aardgas bijstook in serie met warmtepomp om COP te verlagen,
toepassing stookcurve, enz.)
(innovatie project wordt aanbevolen om het totale aardwarmtenet systeem te optimaliseren)

Kosten groene elektriciteit op locatie

0,1 €/kWh

Kosten groene elektriciteit warmtepomp per jaar
Kosten groene elektriciteit rest doublet per jaar
Elektriciteit totaal per jaar

460.000 €
610.000 €
1.070.000 €

Werkgroep Geothermisch Warmtenet
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Gebruik van Aardgas per Doublet
(Aardgas Bijstook en Back-up)
Maximaal vermogen aardgas bijstook (3.800*2,4 kW)
Vollast uren bijstook (1%*365*24)
Aardgas bijstook verbruik in MWh per jaar
Aardgas bijstook verbruik in m3 per jaar (: 9,3 kWh/m3)
Kosten aardgas bijstook per jaar (*0,3 €/m3)

9,1 MW
90 uur
820 MWh
88.000 m3
26.000 €

Gemiddeld vermogen aardgas back-up (3.800*1,8 kW)
Back-up uren (2%*365*24)
Aardgas back-up verbruik in MWh per jaar
Aardgas back-up verbruik in m3 per jaar (: 9,3 kWh/m3)
Kosten aardgas back-up per jaar (*0,3 €/m3)

6,8 MW
175 uur
1.200 MWh
128.000 m3
38.000 €

Totale kosten aardgas per jaar

64.000 €

Werkgroep Geothermisch Warmtenet
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Stadswarmte Kosten per Woning in Purmerend
Purmerend Stadsverwarming
Variabele kosten
Vastrecht incl afleverset
Nieuwe aansluiting

0,0716 €/kWh excl BTW
440,12 €/jaar excl BTW
50
€/jaar excl BTW

(aanname € 1.000 financiering voor nieuwe aansluiting)

Warmte gebruik per woning per jaar (365*24*1,5)

13.140 kWh

Kosten warmte per woning per jaar (*0,0716)
Vastrecht inclusief aflever set per jaar
Financiering nieuwe aansluiting per jaar
Totale kosten per woning per jaar (excl BTW)

941 €
440 €
50 €
1431 €

Total kosten per woning per maand (excl BTW)

119 €

https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2017/12/verkooptarieven_svp_2018.pdf

Stichting Aardwarmte Castricum
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Economische Gevoeligheden
Economische Gevoeligheden
CAPEX (% base case)
Rente (%)
Annuiteiten (jaren)
OPEX (% van CAPEX)
Klanten (aantal)
Productiviteit (m3/u)
SDE+ (€/kWh))
Warmtenet constructie tijd (jaar)
Reservoir temp (°C)
Injectie temp (°C)
Retour temp (°C)
Warmte gebruik per woning (kW)
Verliezen per woning (kW)
Subsidies (k€/woning)
Energie kosten (% base case)
Energie gebruik (% base case)
Aardgas bijstook (% base case)
Warmtepomp (% base case)
Energie prijsstijging (%/jaar)
Inflatie (%/jaar)

Laag

Midden

Hoog

75%
2
20
1%
3.000
100
0,024
4
75
14
40
1,2
0,2
0
100
50
50
50
1,0
1,0

100%
3
30
2%
3.800
200
0,036
6
85
19
45
1,5
0,3
4
100
100
100
100
1,5
2,0

125%
4
40
3%
5.000
300
0,048
9
95
24
50
1,7
0,4
8
200
150
150
100
2,0
3,0

Stichting Aardwarmte Castricum

Merk op: CAPEX is inclusief
+30% Project Contingentie

Alleen de gevoeligheden voor
+25% CAPEX (bij gelijke OPEX),
subsidie en -10% CAPEX & OPEX
zijn onderzocht in de Verkenning

Alle berekeningen in de
Verkenning zijn in ‘real term’
2018 euro (zonder inflatie)
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Potentiele Klantenkring Aardwarmte
• Kennemer Wonen met 1700 woningen in Castricum
•

KW is bereid expertise beschikbaar te stellen

• Gebouwen met centrale stookinrichtingen (nog niet benaderd)
•
•
•
•
•
•

Openbare gebouwen o.a. gemeentehuis, bibliotheek, theater
Scholen o.a. JP Thijsse, Bonhoefer, Clusius, negen basis scholen
Appartementsgebouwen o.a. De Loet, De Weere, Ambassadeur,
Sans Souci, Kooiplein
Zorgcentra o.a. De Boogaert, De Santmark, Het Klaverblad
Sportvoorzieningen o.a. nieuw zwembad, sporthal
Winkelcentra o.a. Geesterduin

• Beperkte nieuwbouw in Castricum (en andere NH gemeenten)
vanaf 1 juli 2018 zonder aardgas
• Ca. 50 potentiele klanten op Publieksavond dd. 21.02.2018
• Additionele potentiele klanten zijn nodig voor het ‘verdichten’
van de Aardwarmte Pilot
Stichting Aardwarmte Castricum
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Voorlopige Schets Aardwarmte Pilot

Stichting Aardwarmte Castricum
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Warmte Transitie Atlas & Plan

In overleg met Gemeente Castricum, Nutsbedrijven en
Potentiele Klantenkring in Haalbaarheid Studies
• Warmte Transitie Atlas & Plan
• Leidingenplan voor riolering, elektriciteit, gas, drinkwater en
warmtenet in vrijwel de gehele bebouwde kom van Castricum
• Selectie van gebieden voor pilot en uitbreiding

Stichting Aardwarmte Castricum
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Voorlopig Tijdschema Aardwarmte Pilot Castricum
CAPEX
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
(k€) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Project Initiatie
& Verkenning
Haalbaarheid
Studies
Conceptuele
Selectie
Beslissing &
Financiering
Detail Ontwerp
& Contracten
Putten Locatie
& Boringen
Installaties &
Hoofdnet
600 Woning
Equivalent
1250 Woning
Equivalent
1900 Woning
Equivalent
2550 Woning
Equivalent
3200 Woning
Equivalent
3800 Woning
Equivalent
Totaal

•
•

100
200
600
100
700
14000
8400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
50500

Te financieren CAPEX = Totaal +
30% Contingentie
Grootste project risico zijn de
boringen i.v.m. diep CAPEX dal

Na het succesvol testen van het doublet, binnen 1-2
jaar 600 woning equivalent aansluiten is ambitieus
(eerst gebouwen met centrale stook inrichtingen)
Stichting Aardwarmte Castricum
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Register met Belangrijkste Risico’s
Ondergronds
• Problemen met reservoir, zoals lage permeabiliteit, porositeit, barrières,
kortsluitingen via breuken, onverwachte aardbevingen, enz
• Minder dan verwachte productiviteit en injectiviteit van putten
• Put integriteit problemen, zoals lekken, falen van pomp, scale, zand, enz
• Problemen met boringen en daardoor veel hogere kosten
Bovengronds
• Warmte verliezen in installaties en leidingen groter dan verwacht
• Hoge betrouwbaarheid van energie levering wordt niet gehaald
• Problemen met beschikbaarheid van locaties en routes voor leidingen

Economisch
• Veranderingen in belastingen en SDE+ en van-het-gas-af subsidies
• Hogere kosten voor putten en installaties door markt werking
• Klanten haken af door lagere alternatieve energie prijzen
Werkgroep Geothermisch Warmtenet
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Organisatie Raamwerk Aardwarmte Castricum
Audit
Benchmarking
Leveringszekerheid
Verbeterplan

Aardwarmtenet
Eigenaren

Stemrecht
• Risico Kapitaal Verschaffers
• Gemeente & Provincie
• Aardwarmte Afnemers
Adviseurs
• Vreemd Kapitaal Verschaffers
• Technische Experts

Aardwarmtenet
Beheerder

Aardwarmte
Afnemers

Ingenieurs Bureaus & Contractoren
• Ontwerp
• Constructie
• Operaties
• Onderhoud

Stichting Aardwarmte Castricum
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Kapitaal Kosten en Risico’s

Rampen b.v. blow-out (> ca. 30%)

Tegenvallers b.v. lekkende put (ca. 25%)

Maximaal economisch
houdbare CAPEX
binnen Warmtewet

Onvoorziene Contingentie (ca. 10%)
Voorziene Contingentie (ca. 10%)

Kansen realiseren voor
haalbaarheid in o.a.
klantenkring, ontwerp,
constructie, operaties,
subsidies, financiering

Project
Kosten
(100%)

Stichting Aardwarmte Castricum

ca. 15% van aardwarmte
opbrengsten reserveren
voor tegenvallers
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Organisatie & Financiering
•
•
•
•

Scheiding tussen eigenaren (Holding) en dienstverleners (Beheerder)
Doelstelling Eigenaren Holding is alle leningen te voldoen (zonder winst), plus
governance van Beheerder voor betrouwbare aardwarmte leveringen
Beheerder en Contractoren hebben winstdoelstellingen
Risico Kapitaal Verschaffers
– HVC + banken, mede ter stimulering van goede bedrijfsvoering? (ca. 40%?)
– Aardwarmte Cooperatie + groene banken, voor draagvlak onder burgers? (ca. 30%?)
– Gemeente Castricum + VNG leningen, gemeente heeft regie? (ca. 30%?)

•
•
•
•
•
•

Fysiek Eigendom = Aardwarmtenet – Alle Leningen – Reserveringen voor
verlaten van putten en installaties
Groene risico (1/3) en gewone (2/3) leningen met lage rentes (ca. 2% en 5%)
Financiele buffers zijn nodig voor tegenvallers (ca. 25% van CAPEX)
Verzekeringen en overheidsgaranties zijn nodig voor rampen
Robuuste bedrijfsvoering en financien zijn nodig voor leveringszekerheid
Creativiteit & Innovatie in Haalbaarheid Studies en Conceptuele Selectie

Stichting Aardwarmte Castricum
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Voorstel Haalbaarheid Studies
Technische Haalbaarheid Ondergronds
•
•

Conceptueel ontwerp en kosten schattingen productie en injectie putten
Risico en kansen register reservoir en putten

Technische Haalbaarheid Bovengronds
•
•

Conceptueel ontwerp en kosten schattingen van locaties met installaties,
distributie & retour leidingen en installaties in woningen
Risico en kansen register locaties, installaties en distributie systeem

Economische Haalbaarheid
•
•
•

Inventarisatie potentiele klanten voor aardwarmtenet
Vergelijking kosten aardwarmtenet met aardgas CV (Warmtewet)
Risico en kansen register economische & financiele aspecten

Werkgroep Geothermisch Warmtenet
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Financiering Haalbaarheid Studies
Potentiele Klantenkring (ca. 50 k€)
•

Benaderen en informeren, pilot ‘verdichten’

Technisch Ondergronds(ca. 100 k€)
•

Geologische en seismische interpretatie, putten ontwerp

Technisch Bovengronds (ca. 100 k€)
•

Putten locaties, installaties, leidingen, aansluitingen

Economische Haalbaarheid (ca. 50 k€)
•

Business case, gevoeligheden, kansen en risico’s

Gedeeltelijke financiering door HVC
Organisatie & Financiering zijn separate activiteiten,
en geen onderdeel van de Haalbaarheid Studies

Stichting Aardwarmte Castricum
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Subsidies voor Haalbaarheid Studies
Argumentatie
•
•
•
•
•

Business Case in bestaande wijken is nog zwak
Vroege uitgaven ongunstig voor project economie
Onduidelijkheid over Organisatie & Financiering
Te vroeg voor contractuele toezeggingen
Aardwarmte Pilot voor Noord-Holland

Voorstel Stichting
Vraag subsidies aan bij o.a. de Provincie Noord-Holland;
met advies van het Ontwikkelingsbedrijf NHN

Stichting Aardwarmte Castricum
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Pluspunten & Minpunten Aardwarmte
Minpunten
•
•
•
•
•

Afscheid van succesvolle Aardgas HR-ketel (klimaat)
Overlast door open straten tijdens aanleg warmtenet
Rompslomp voor bewoners tijdens aansluitingen
Risico’s vergen aanzienlijke financiele buffers
Geen actieve koeling in zomer (zoals met WKO)

Pluspunten
•

Aardwarmte rekening niet hoger dan Aardgas CV door Warmtewet
(Aardgas wordt duurder door toenemende ODE belastingen)

•
•
•
•
•
•
•
•

Meer comfort bij zowel verwarming als koeling (betere isolatie)
Geen warm tapwater installatie nodig in woning
Energie label van woning wordt beter, dus ook hogere waarde
Aardwarmte maakt duurzaam verwarmd nieuw zwembad mogelijk
Lokale werkgelegenheid voor o.a. loodgieter bedrijven
Betere presentatie van Castricum als groene gemeente
Pilot toepasbaar in Limmen & Akersloot, BUCH en Noord-Holland
Kansen voor co-financiering en zeggenschap in aardwarmte bedrijf
Stichting Aardwarmte Castricum
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Is Aardwarmte Haalbaar in Castricum?
Factoren
• Technisch en economisch (eigenaren & beheerder)
• Potentiele klantenkring (afnemers)
• Maatschappelijk draagvlak (burgers)

Energie & Warmte Transities
•
•
•
•

CALorie, Stichting Aardwarmte en leveranciers verschaffen opties
Gemeente faciliteert via o.a. Warmte Transitie Atlas
Overheid verschaft SDE+ subsidies (miljarden per jaar)
Burgers en ondernemers bepalen hun keuzes

Klandizie bepaalt Haalbaarheid!
Stichting Aardwarmte Castricum
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Aannames Omtrent Belastingen en Subsidies
•

•
•
•
•
•
•

Het falende CO2 handels systeem zal op termijn vervangen worden door een
klimaat belasting van ca. 50 $ per ton fossiele CO2 uitstoot
Teruglopende aardgasbaten en accijnzen op fossiele brandstoffen zullen leiden
tot een aanzienlijke hervorming van het belasting systeem
De klimaat wetgeving zal worden aangenomen in de Tweede Kamer en SDE+
subsidie zal blijven bestaan om de klimaat doelen te realiseren
Winning van aardwarmte voor stadsverwarming zal niet belast worden
De belastingen op aardgas en grijze/groene elektriciteit voor woningen en
bedrijven zullen aan verandering onderhevig zijn (berekeningen in deze
presentatie gaan uit van 0,2 €/kWh voor woningen en 0,1 €/kWh voor bedrijven)
BTW heffing van 21% zal van toepassing blijven op groene energie (berekeningen
in deze presentatie zijn exclusief BTW)
Salderen van lokale groene elektriciteit zal voorlopig blijven bestaan, althans
totdat de klimaat doelen grotendeels zijn gerealiseerd

Werkgroep Geothermisch Warmtenet
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Voorstellen Omtrent Financiële Bedrijfsvoering
• Verwerving van grond voor locaties in overleg met gemeente, in verband met
wijziging bestemmingsplannen, en assistentie bij acquisitie (of onteigening?)
• Wegen naar locaties geschikt maken voor zwaar vervoer in overleg met de gemeente
• Gemeente stelt routes beschikbaar voor warmtenet distributie leidingen tegen
minimale kosten, zoals aan nutsbedrijven voor gas, water en elektriciteit
• Eenmalige gebouw gebonden subsidies op installaties in woningen en gebouwen;
kosten voor onderhoud en vervanging op rekening van eigenaars
• Reserveer middelen voor verlaten van putten, installaties op locaties en leidingen
• Overweeg opslag (bv 10%) voor onverwacht groot onderhoud en andere
tegenvallers, teruggave aan afnemers indien tegenvallers uitblijven
• Jaarlijkse winstdeling aan klanten, geen winstoogmerk voor de eigenaren
• Modificeer annuïteiten aflossing na SDE+ periode voor resterende levensduur van 30
jaar. Dit leidt tot lagere kosten voor geïnvesteerd kapitaal
• Inkomsten uit vastrecht en kWh verbruik, met korting voor lagere retour temperatuur
• Goede prestatie contracten zijn nodig voor operationele beheer en levering, klein en
groot onderhoud van locaties, putten, installaties en leidingen
• Technische, veiligheid en financiële audits zijn jaarlijks nodig voor het garanderen van
een hoge leveringszekerheid en het realiseren van besparingen
Werkgroep Geothermisch Warmtenet
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Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
SDE+ zal worden aangevraagd voor de Pilot en Uitbreiding fases van het
aardwarmtenet in Castricum met de volgende doelstellingen:
•
•
•
•
•

Het realiseren van een Aardwarmte met SDE+ subsidies tegen een kWh prijs, die
gelijk is aan (of lager dan) verwarming met aardgas CV (Warmtewet)
Het realiseren van een leercurve met aanzienlijke kosten besparingen in zowel de
kapitaal uitgaven, inclusief installaties in woningen, als uitgaven voor elektriciteit,
bediening en onderhoud van installaties en putten, en levering van aardwarmte
Gefaseerde realisatie en periodieke evaluatie wordt voorgesteld om aanzienlijke
kosten besparingen te realiseren met een hoge levering zekerheid
Kosten besparingen dienen te worden nagestreefd op alle fronten, inclusief
ontwerp, financiering, contracten, installatie, bediening en onderhoud,
elektriciteit gebruik, levering aan klanten, enzovoort
Uiteindelijke doelstelling is dat een aardwarmtenet zonder SDE+ subsidies
goedkoper zal worden dan verwarming met aardgas CV

Werkgroep Geothermisch Warmtenet
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