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Delft, 12 november 2007 
 
Aan : Cogen 
 
Van : Marktpotentie HRe 

 
In opdracht van Cogen is een potentieelstudie gemaakt voor de microWK-ketel, 
HRe-ketel (2006). CE Delft had daar twee punten van kritiek op: 

1. de gebruikte referentie tbv beleidsdoelen 
2. de gehanteerde cijfers voor de aantallen te verkopen HRe-ketels tot 

2020. 
 
Op 3 oktober jl. heeft een bespreking plaatsgevonden over de referentie voor 
elektriciteitsproductie en daar is voor de periode tot 2020 de gasgestookte 
STEG met een rendement van 50-55% als referentie uitgekomen. 
 
Op 15 november is er een bespreking over de marktprognose.. 
Als input voor de discussie heb ik met Arjen de Jong afgesproken enige input te 
leveren, bij deze.  
 
De rentabiliteitsberekening van een HRe-ketel gaat uit van een meerprijs van  
€ 1500 per toestel op het moment dat deze is uitontwikkeld en seriematig wordt 
geproduceerd. Bij een gasprijs van € 0,56, een elektriciteitsprijs van € 0,17, een 
rente van 5% bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar en een elektrisch rende-
ment van 15% is de ketel rendabel vanaf een warmtevraag van 35 GJ voor 
ruimteverwarming en 8,6 GJ voor tapwater (bij elkaar 1300 m3 met een HR-
ketel). Deze 1300 m3 is een belangrijk criterium voor de selectie van woningen 
die in aanmerking kunnen komen voor rendabele toepassing van de HRe-ketel. 
 
Door verbetering van het elektrisch rendement of verlaging van de meerprijs 
kan deze grens worden verschoven naar 1000 m3 per woning per jaar. Nieuw-
bouwwoningen vallen hiermee buiten de doelgroep, maar ook bestaande wo-
ningen met een verbruik lager dan 1000 m3. 
 
In onderstaande grafiek is de gasvraag (m3 per jaar) weergegeven bij de huidi-
ge situatie (paars) en na forse isolatie (blauw) van de huidige woningen.   
 
Als de grens van 1300 m3 bij het huidige gasverbruik wordt gehanteerd dan 
vallen jaarlijks 340.000 woningen die hun CV vervangen (eens in de 15 jaar) 
daar boven. Als fors wordt na-geïsoleerd dan daalt dit aantal tot 115.000 wo-
ningen. Bij een grens van 1000 m3 worden dit 385.000 respectievelijk 170.000 
woningen. 
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Dat is de maximale potentie. Maar er is meer dan rentabiliteit, zowel leidend tot 
extra potentie als tot afname ervan. 
Factoren zijn: 

- hoge initiële kosten       (-) 
- makkelijke besparingsoptie     (+) 
- onbekendheid      (-) 
- (vermeende) extra zorg voor installateur   (-) 
- concurrerende opties     (-) 
- ongeïnteresseerdheid bij consument  (-) 
- hogere status (a la Prius)    (+) 
- niet alle woningen kunnen fors worden geïsoleerd (+) 

Allemaal factoren die het potentieel voor de HRe bepalen. 
Als we uitgaan van een toenemend marktaandeel van 5% in 2012 tot 75% in 
2020 voor het segment woningen dat een verbruik heeft hoger dan 1000 res-
pectievelijk 1300 m3 gas, dan ontstaat het volgende potentieel: 
 
Grens 1000 m3 / na-geïsoleerd 
vervangingsmarkt 
per jaar 2010 2012 2013 2014 2020 TOTAAL
totaal (*1000) 440 440 440 440 440 4840
HRe  [aandeel] 0% 5% 15% 30% 75%  
HRe  [*1000] 0 10 25 50 130 675
Overig 440 430 415 390 310 4165

 
Grens 1300 m3 / na-geïsoleerd 
vervangingsmarkt 
per jaar 2010 2012 2013 2014 2020 TOTAAL
totaal (*1000) 440 440 440 440 440 4840
HRe  [aandeel] 0% 5% 15% 30% 75%  
HRe  [*1000] 0 5 15 35 85 440
overig 440 435 425 405 310 4165
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Maar ook bij 75% van het deel van de woningen dat in aanmerking komt voor 
de HRe zal het nodige gedaan moeten worden om dit te realiseren. Hier ligt een 
taak voor de stichting Slim met Gas om dit vorm te geven. 
 
Dit zijn aanzienlijk lagere prognoses dan de cijfers van SPF (scenario 1: 1,6 
miljoen, scenario 2: 1 miljoen HRe in 2020). Wat me daarbij opvalt dat ze voor 
een belangrijk deel gemotiveerd worden door aanbodargumenten (minimaal 
15000 ketels per producent).  
 
Volop stof voor discussie, tot donderdag. 
 
 
Frans Rooijers/12 november 2007 
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