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1. Inleiding 
 

Om de betrouwbaarheid van haar koolstofcertificaten te waarborgen maakt Stichting Nationale 

Koolstofmarkt gebruik van onafhankelijke deskundigen bij het toetsen van projecten: vooraf bij het 

toetsen voor toelating (Validatie) en achteraf bij de controle van de bereikte emissiereductie t.b.v. 

uitgifte van certificaten (Verificatie).  Dit rapport beschrijft de Validatie: de controle van het 

projectplan vooraf.  

 

1.1. Doel van de validatie 
Het doel van de validatie is om te beoordelen of het projectplan voldoet aan de vereisten zoals 

geformuleerd in het methodedocument voor het betreffende projecttype. Het gaat om vereisten ten 

aanzien van: 

• het projecttype, 

• de additionaliteit van het project en de emissiereducties ,  

• de projectgrens, 

• het vaststellen van een realistisch beeld van de situatie zoals die zou zijn geweest zonder het 

project (de baseline), 

• de emissies als gevolg van het project, inclusief methoden om deze te berekenen, 

• de emissiereductie als gevolg van het project, als het verschil tussen baseline- en 

projectemissies,  

• het opgestelde plan voor monitoring van de emissiereductie, en  

• het omgaan met de risico’s voor het behalen van de emissiereductie.  

 

1.2. Validatieproces 
De validatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke validator op verzoek van Stichting Nationale 

Koolstofmarkt (SNK).  

Het validatieproces ziet er als volgt uit: 

1. De validator stelt een validatiemodel op aan de hand van het methodedocument. Hierbij 

identificeert hij alle relevante toetsingscriteria en legt ze vast in de vorm van een spreadsheet.   

2. De validator toetst het ingediende projectplan aan elk van de criteria uit het validatiemodel. 

Mogelijke uitkomsten per criterium zijn: 

• Ja: het projectplan voldoet aan het criterium. 

• Nee: het projectplant voldoet niet aan het criterium. 

• NVT: het criterium is niet van toepassing op het projectplan. 

Voor de criteria waar de validator ‘nee’ oordeelt, geeft hij de reden aan en verbeterpunten. 

  



3. SNK communiceert het oordeel van de validator met de projectpartij(en). 

4. Het aangepaste projectplan wordt na indiening bij SNK voorgelegd aan de validator, die de stap 

bij 2) hierboven herhaalt. Hij concentreert zich op de criteria waarvoor verbeterpunten zijn 

aangebracht. 

5. Indien nodig herhalen de stappen 2-4 zich. 

6. Wanneer de validator concludeert dat het projectplan aan alle criteria voldoet, en dus in 

overeenstemming is met het methodedocument, geeft hij een positief validatieoordeel af. Dit 

wordt door SNK gecommuniceerd met de projectpartij(en). 



2. Validatie 

2.1. Korte projectomschrijving 
 

Projectnaam Aquathermie ZGT, locatie Almelo 

Projectnummer SNK-B-2 

Projectpartij(en)  Ziekenhuisgroep Twente 

Locatie Ziekenhuisgroep Twente, locatie Almelo, 
Zilvermeeuw 1, Almelo 

Startdatum project Zomer 2021 

Emissiereductiemaatregel Aquathermie ter vervanging van aardgas voor 
verwarming en/of koeling van gebouwen 

Methodedocument GDNK-Warmte-Rio-006 

Geschatte emissiereductie per jaar  1000 t CO2-eq 

Verwachte looptijd project 15 jaar 

 

2.2. Tijdpad 
Stap Datum Uitkomst 

Indiening projectplan: 23 september 2021  

Eerste validatieoordeel 16 oktober 2021 Dit project voldoet niet aan de definitie van 
het projecttype in het Methodedocument. Het 
gaat hier nl. om koeling i.p.v. verwarming en 
er wordt geen warmtepomp toegepast terwijl 
dit wel in de beschrijving van het projecttype 
is opgenomen. Om in aanmerking te komen 
voor SNK zal het Methodedocument eerst 
moeten worden aangepast, op zijn minst door 
enkele voetnoten om deze verbreding 
mogelijk te maken. Ook is het op voorhand, 
zonder specifieke beschouwingen met 
betrekking tot deze vorm van koeling in het 
Methodedocument - bijvoorbeeld omtrent 
terugverdientijden en mogelijke bijdragen aan 
de investeringskosten - voor de validator niet 
vast te stellen of deze vorm van koeling als 
additioneel moet worden beschouwd. Verder 
moet bij het vervangen van een meer dan 25 
jaar oud WKK de vraag beantwoord worden 
wat een realistische baseline is als 
aquathermie niet toegepast zou worden. Er 
kan niet zomaar uitgegaan worden van de 
oude situatie. Zie ook enkele additonele 
punten hieronder. 

Aanpassing 
methodedocument 

 N.a.v. de eerste validatieronde heeft de 
Werkgroep Projecttypen, Regels en Methodes 
van SNK een uitbreiding van het 
methodedocument voorbereid, zodat, 
uitgaande van dezelfde methodiek als voor 
verwarming, ook opties gebaseerd op koeling 



hieronder zou kunnen vallen. Deze wijziging 
van het methodedocument is door het 
bestuur van SNK vastgesteld op 11 mei 2022. 

Indiening aangepast 
projectplan 

22 april 2022  

Tweede validatieoordeel 13 mei 2022 Bij 9 criteria zijn correcties of meer toelichting 
nodig. Het gaat feitelijk om 4 zaken: 
1. Additionaliteitstoets voor bijdrage 
Overijsselse Energiefonds is niet conform de 
SNK Regels - NB: dit is een fout in het 
Methodedocument (criterium 3.3) 
2. Het buiten de projectgrens houden van 
bepaalde onderdelen van de installatie is 
onvoldoende onderbouwd (criteria 4.1, 6.2) 
3. Uitgangspunten baseline WKK lijken niet 
aannemelijk (criteria 5.2, 5.7) 
4. Hoewel de gehanteerde berekening wel op 
hetzelfde neerkomt, volgt het projectplan de 
stappen (baseline emissies/ projectemissies/ 
emissiereductie) en de bijbehorende formules 
van het MD niet bij het corrigeren voor 
opgewekte en verbruikte elektriciteit (criteria 
6.1, 6.3, 7.1). Voor de duidelijkheid zou het 
beter zijn dit aan te passen. 

Indiening aangepast 
projectplan 

20 september 2022  

Verzoek validator 3 oktober 2022 De validator verzoekt projectpartijen (hoewel 
niet vereist door de huidige versie van het 
Methodedocument) te kijken naar de emissies 
van de aanleg van de leidingen naar de 
Leemslagenplas. 

Indiening aanpepast 
projectplan 

17 november 2022  

Finaal validatieoordeel 19 november 2022 Deze versie van het projectplan voldoet aan 
alle criteria.  
 
Ook is op verzoek van de validator (hoewel 
niet vereist door de huidige versie van het 
Methodedocument) gekeken naar de emissies 
van de aanleg van de leidingen naar de 
Leemslagenplas. Deze blijken zeer klein te zijn 
ten opzichte van de te verwachte besparingen 
en kunnen buiten beschouwing blijven. 

 

2.3. Validatiebevindingen 
Hierna volgt een gedetailleerde rapportage van de validatie met identificatie van criteria op basis van 

het methodedocument en oordeel van het projectdocument op grond hiervan.  



Validatie Project: Projectplan Aquathermie ZGT, locatie Almelo (17 nov 2022) Resultaten toets op de validatiecriteria
Validator: C J Arthers 30 Ja   
Datum: 19/11/2022 0 Nee

0 ?
10 NVT

Conclusie: Deze versie van het projectplan voldoet aan alle criteria. 

Ook is op verzoek van de validator (hoewel niet vereist door de huidige versie 
van het Methodedocument) gekeken naar de emissies van de aanleg van de 
leidingen naar de Leemslagenplas. Deze blijken zeer klein te zijn ten opzichte 
van de te verwachte besparingen en kunnen buiten beschouwing blijven.

NB: Dit validatieschema is een afgeleid document ter ondersteuning van een 
gestructureerd validatieproces. Bij validatie en verificatie zijn SNK Regels 
leidend, gevolgd door het bepaalde in het betreffende Methodedocument. 
Wel kunnen tijdens het validatieproces aanvullende eisen worden gesteld waar 
het algemene principes betreft, zoals de nauwkeurigheid van GHG-
emissieberekeningen of het toepassen van conservatieve aannames. 

Methode-
document: 

Type 
project: 

Aquathermie ter vervanging van aardgas voor verwarming en/of koeling van 
gebouwen

Datum: 11-May-22
Kenmerk: GDNK-Warmte-Rio-006
Status: Vastgesteld door bestuur SNK

Hoofdstuk 
Methodedoc.

Criterium-
nummer

Criteria voor validatie, (afgeleid) uit Methodedocument. Project voldoet 
Ja/Nee/?/NVT

Toelichting validator op criterium/resultaat

1. Inleiding
1.1 Dit projecttype behelst het verwarmen en/of koelen van de ruimten van 

gebouwen als ook het verwarmen en/of koelen van de technische middelen 
en installaties binnen deze gebouwen …

Ja Betreft koeling gebouw, lucht, en apparatuur.

1.2 ... door gebruik te maken van warmte en/of koude middels aquathermie. Voor 
de definitie wordt aangesloten bij de formulering, zoals deze in de Green Deal 
Aquathermie  is gedefinieerd: '... watergerelateerde warmte en koude 
bronnen, die gebruikt wordt voor thermische energie uit oppervlaktewater 
(TEO), afvalwater (TEA), drinkwater (TED) en rioolwater (riothermie)’. 

Ja Koudebron is oppervlaktewater Leemslagenplas

1.3 In de meeste situaties wordt de warmte en/of koude uit één bron onttrokken. 
Het onttrekken van warmte en/of koude uit meerdere bronnen is denkbaar. 
Indien dit wordt toegepast, dan zullen de bronnen in het projectplan duidelijk 
omschreven moeten worden, als ook de onderlinge verhouding, waarin de 
bronnen worden benut.

NVT

2. Beschrijving projecttype
2.1 Bij dit projecttype gaat het bij zowel verwarming als koeling om het vervangen 

van aardgas als energiebron en dus draagt dit projecttype bij aan het 
onafhankelijk worden van aardgas. Het vervangen van elektrische koeling valt 
niet onder dit projecttype. 
De in te zetten techniek is: middels een warmtewisselaar warmte uit het 
water te winnen en met een warmtepomp naar de gewenste 
gebruikstemperatuur te brengen. Dit projecttype draagt bij aan het 
onafhankelijk worden van aardgas.

Ja Voorheen werden hiervoor twee WKKs op aardgas ingezet, die met behulp van 
absorptiekoeling de benodigde koeling genereerden en daarnaast ook 
voorzagen in de warmte- en elektriciteitsbehoefte van het ziekenhuis. Nu is de 
absorptiekoeling komen te vervallen en is de inzet van één van de WKK’s niet 
langer nodig.

2.2 Dit methodedocument heeft betrekking op warmte- en/of koudewinning 
middels aquathermie, waarbij onder meer een warmtewisselaar en een pomp 
wordt gebruikt. Bij zowel warmtewinning als koudewinning wordt een 
warmtewisselaar toegepast. In beide situaties wordt gebruik gemaakt van het 
onttrekken van warmte of koude uit het water. In het geval er sprake is van 
warmtewinning, wordt de warmtewisselaar normaliter aangesloten op een 
warmtepomp om de benodigde temperatuur te kunnen bereiken. In het geval 
er sprake is van koudewinning wordt de warmtewisselaar meestal aangesloten 
op een gewone pomp, die de gewonnen koude direct in het koelsysteem 
brengt.

Ja

2.3 Daarnaast heeft dit methodedocument betrekking op het vervangen van een 
gasgestookte verwarmings- of koude-installatie die in de huidige situatie 
voorziet in de warmte of koude en waarbij de gasgestookte installatie wordt 
vervangen door een water-gevoede warmtepomp. 

NVT

2.4 Doel van dit type projecten is het benutten van warmte en/of koude uit water 
om de ruimteverwarming en andere technische middelen / apparatuur van 
gebouwen te verwarmen of te koelen. De in te zetten techniek is om middels 
een warmtewisselaar thermische energie (warmte en/of koude) uit het water 
te winnen en met een warmtepomp of pomp naar de gewenste 
gebruikstemperatuur te brengen. 

Ja Herhaling van 1.1 en 2.2

2.5 Gezien de economische levensduur van circa 15 jaar die voor een traditionele 
warmte- en koudevoorziening gevoed met gas en ook voor een warmtepomp 
of pomp geldt, wordt voor de baseline in dit methodedocument ook uitgegaan 
van een projectduur van 15 jaar. Projecten gebaseerd op deze methode 
kunnen maximaal 15 jaar SNK-certificaten aanvragen. 

Ja Projectduur is 15 jaar.

3. Bepaling van additionaliteit van emissiereductie
3.1 In de maatregelenlijst van de MJA3 wordt alleen het terugwinnen van 

restwarmte (onder andere ook riothermie) uit het eigen bedrijf als gangbaar 
genoemd. Warmte- of koudevoorziening middels aquathermie kent een veel 
langere terugverdientijd, waarmee de MJA3 geen voorschrijvend kader is.  

Ja Restwarmteterugwinning uit afvalwater eigen bedrijf valt niet onder deze 
methode. Hier is echter geen sprake van warmteterugwinning uit eigen 
afvalwater. 



3.2 Per 2023 hebben bedrijven wel de verplichting om hun kantoorgebouwen tot 
minimaal label C te verduurzamen. Aquathermie is hierbij niet specifiek 
voorgeschreven, maar wanneer aquathermie wordt toegepast om de 
benodigde labelverbetering te bereiken, draagt het bij aan het behalen van 
een beleidsverplichting en is dit methodedocument niet zonder meer van 
toepassing. Wordt aquathermie niet alleen ingezet om het verplichte label C 
te kunnen bereiken, maar wordt een hoger label gerealiseerd, dan is de extra 
CO2-emissiereductie t.o.v. label C wel additioneel en kunnen daar SNK-
certificaten voor worden verstrekt. Label C wordt dan de baseline. Wordt het 
niveau van label C gerealiseerd met andere maatregelen, dan is de toepassing 
van aquathermie geheel additioneel en komt het in aanmerking voor SNK-
certificaten. In het projectplan dient te worden aangegeven of het betreffende 
kantoorgebouw voldoet aan Label C en hoe het voorstel van aquathermie zich 
daartoe verhoudt. Bij een eventueel latere aanscherping van het verplichte 
label, kan dit bij een hertoetsing van additionaliteit van het project 
veranderen. Zie hiervoor de betreffende SNK-regel 
(www.nationaleco2markt.nl).  

NVT Ziekenhuis is geen kantoorgebouw.

3.3 Dit methodedocument heeft betrekking op de exploitatiefase van een 
aquathermiesysteem. Het gaat om het reduceren van CO2 gedurende een 
bepaalde periode. Voor dit projecttype kan SDE++ subsidie aangevraagd 
worden. Indien deze wordt toegekend en benut, -kan er geen project worden 
ingediend gebaseerd op dit methodedocument. 

Andere subsidiemogelijkheden zijn het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) 
en de DEI+. Beide programma’s zijn echter bedoeld om de realisatiefase te 
stimuleren en zijn niet gericht op de exploitatiefase. Zij kunnen daarmee naast 
dit methodedocument worden ingezet en benut. De PAW is met name 
bedoeld om grootschalige verduurzaming van de bebouwde woonomgeving te 
stimuleren. De DEI+ richt zich op de innovatieve toepassing van 
verduurzamingstechieken. 

Ja Geen andere subsidies (bijdrage Overijsselse Energiefonds is geen subsidie 
maar een financieringsvorm).

3.4 Daarnaast kan voor dit projecttype energie-investeringsaftrek (EIA) 
aangevraagd worden. Het doel van de EIA is het stimuleren van investeringen 
in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is 
bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of 
vennootschapsbelasting betalen. De EIA is een fiscale aftrekregeling en biedt 
financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende 
bedrijfsmiddelen en duurzame energie en winst maken. Omdat deze regeling 
niet als oogmerk heeft om een investering rendabel te maken (in tegenstelling 
tot een subsidieregeling), is het toekennen van de EIA niet strijdig met de 
regels omtrent beleidsadditionaliteit van projecten.

Ja Ja of NVT.

3.5 Binnen de SNK geldt tenslotte dat er geen sprake mag zijn van een convenant 
of andersoortige afspraak om aquathermie-technieken toe te passen. 
Daarnaast mag de techniek niet als common practice worden gezien. Tijdens 
het schrijven van deze versie van dit methodedocument zijn dergelijke 
afspraken niet bekend. Aquathermie wordt nog niet grootschalig toegepast; er 
vinden nog veel verkenningen en pilots plaats. Mede om deze reden zijn er 
nog geen convenanten of dergelijk gesloten en is er ook geen sprake van 
common practise. In de Nederlandse warmtevraag wordt nog steeds 
grotendeels middels gasgestookte installaties voorzien. Voor de koudevraag 
geldt dat deze ook middels een gasgestookte installatie ingevuld kan worden 
of door middel van elektrisch aangedreven installaties (airco’s). Ook voor de 
koudevoorziening geldt dat hierin slechts in zeer geringe mate middels 
aquathermie wordt voorzien. 

Ja Conclusie Methodedocument geldt ook voor dit project

4. Bepaling projectgrens
4.1 In het projectplan moet de projectgrens worden vastgesteld voor de locatie 

van het gebouw, inclusief het watermedium waar de warmte en/of koude uit 
wordt gewonnen en de bijbehorende hulpsystemen. Per locatie zal uit het 
specifieke technische ontwerp moeten blijken of een opslagsysteem 
noodzakelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan een WKO-systeem, een 
bufferkelder of andere opslagsystemen. Indien bij aquathermie een 
combinatie wordt gemaakt met een opslagsysteem, valt dit opslagsysteem 
ook binnen de projectgrens. Wanneer er sprake is van pompen (bijvoorbeeld 
voor rioolwater of water in het warmteoverdrachtsysteem) of andere 
hulpsystemen t.o.v. de baseline situatie, vallen deze incl. hun energieverbruik 
binnen de projectgrens.

Ja Met de nieuwe toelichting is de projectgrens duidelijk.
Wel binnen projectgrens:
* De warmteproductie uit de 2 WKK's die in de oude situatie voor de absorptie 
koelmachine werd gebruikt valt binnen projectgrens. 
* Koudewinningsinstallatie, incl. pompen in de pomphuis, valt volledig binnen 
de projectgrens. 
NB: In deze versie van het projectplan is ook rekening gehouden met de CO2-
uitstoot veroorzaakt bij de realisatie van de winningsinstallatie en aanleggen 
plm. 2 km leiding naar het ziekenhuis. Emissies tijdens de realisatie worden 
weliswaar niet genoemd in het Methodedocument, maar dit is een 
uitzonderlijke situatie met een geheel ander soort installatie dan de baseline. 
Er is aannemelijk gemaakt dat de eenmalige realisatie-emissies te 
verwaarlozen zijn in het totaal.
Niet binnen projectgrens:
* Elektrische compressiekoelmachine voor piekkoeling. Omdat het 
koelvermogen van de nieuwe koudewinningsinstallatie groter is dan dat van de 
oude absortiekoeler is aannemelijk dat er minder verbruik van deze 
piekvoorziening zal worden gemaakt in de nieuwe situatie waardoor het 
buiten de berekening houden hiervan een conservatieve aanname is. Hiertoe is 
maximale koudelevering nieuwe situatie voor de berekening begrensd op 5,1 
GJ/uur.
* Als back-up kan zowel de compressiekoelmachine als WKK met 
absorptiekoeling worden ingezet. In het eerste geval valt deze buiten de scope, 
aangezien de WKK dan normaliter uit zal staan. In het tweede geval is er per 
definitie sprake van een situatie, waarbij het baseline scenario gelijk is aan de 
project scenario.
* warmteproductie door de WKKs tbv verwarming (gelijk in oude en nieuwe 
situatie)



4.2 De warmte- en/of koudevoorziening komt in de plaats van of is aanvullend op 
de traditionele, oorspronkelijke  verwarmings- of koelinstallatie van het 
gebouw of object, die wordt gevoed met gas. In sommige situaties wordt de 
koeling middels elektriciteit tot stand gebracht (airco’s). Deze vallen buiten de 
scope van dit methodedocument, omdat hier geen sprake is van een 
aardgasreductie. Weliswaar kan ook hier sprake zijn van CO2-reductie door 
een verminderd elektriciteitsverbruik, maar de CO2-reductie van dit lagere 
verbruik wordt verdisconteerd binnen de ETS-afspraken.

Ja Nieuwe koudeproductie vervangt absorptiekoeling mbv warmte uit 
gasgestookte installaties

4.3 SNK hanteert als uitgangspunt dat wanneer  binnen het project gebruik wordt 
gemaakt van ter plekke opgewekte elektriciteit (uit bijvoorbeeld 
zonnepanelen) dit binnen de projectgrens valt. Indien deze energiebron aan 
de additionaliteitscriteria voldoet, kan deze in de CO2-berekening worden 
meegenomen. Dit dient in het projectplan te worden onderbouwd.

NVT

4.4 Wanneer de elektriciteit uit het elektriciteitsnet afgenomen wordt, is het 
uitgangsput van SNK dat de bijbehorende CO2-emissie wordt berekend 
conform de PBL-methode (CO2-emissie van een moderne centrale, die bij 
moet schakelen om in de stroom te voorzien; zie ook de SNK-regel: CO2-
reductieberekening elektriciteit in het licht van het ETS).

Ja PBL methode wordt gehanteerd.

4.5 Indien overgegaan wordt op een aquathermiesysteem zal er sprake zijn van 
het toepassen van een warmtepomp of pomp. Mogelijk wordt ook gebruik 
gemaakt van een buffer, van waaruit het verwarmings- of koelsysteem van het 
object wordt gevoed. De warmtepomp of pomp en de buffer vallen daarmee 
binnen de projectgrens. 

Ja Pompen en wininstallatie binnen projectgrens

4.6 Vanuit de buffer wordt de warmte of koude naar het verwarmings- c.q. 
koelingssysteem van het object getransporteerd. Hierbij wordt meestal 
gebruik gemaakt van een (aparte) pomp. Deze pomp valt echter niet binnen 
de projectgrens, omdat deze ook noodzakelijk is in de (back up) situatie 
wanneer het object middels de gasketel(s) verwarmd of gekoeld moet worden. 
Zowel in de baseline als in de nieuwe situatie wordt de geproduceerde 
warmte of koude ‘opgeslagen’ in de buffer en van daaruit naar het 
verwarmings- of koelingssysteem getransporteerd.
Als voorbeeld zal een nieuw verwarmingssysteem doorgaans een 55/35°C 
bevatten bij pieklast; de oorspronkelijke gasverwarming bevatte doorgaans 
80/60°C. Dit betekent dat er in de nieuwe situatie een groter volume 
verpompt moet worden en dat er daardoor sprake zou kunnen zijn van extra 
pompenergie als gevolg van de nieuwe situatie. Bij het toepassen van 
warmtepompen is er echter sprake van een open verdeler die er voor zorgt 
dat er altijd water wordt rondgepompt. Hierdoor zal de elektriciteitsvraag 
afnemen ten gevolge van de warmtepomp, die de open verdeler sluit bij een 
oplopende retourtemperatuur. Daardoor wordt er minder water onnodig 
rondgepompt. Het extra energieverbruik van deze specifieke pomp is veelal 
minder dan 0,5% van het totale energieverbruik. Binnen SDE-projecten 
worden dergelijke marginale extra hoeveelheden niet meegenomen, zodat om 
deze reden deze specifieke pomp niet binnen de projectgrens wordt 
beschouwd. 

NVT Er is sprake van koudelevering, zie volgende criterium

4.7 Voor projecten waar koude wordt geproduceerd en geleverd gelden uiteraard 
andere temperatuurwaarden dan bovengenoemd. In het op te stellen 
projectplan dient het technische systeem beschreven te worden.

Ja Het systeem is beschreven.

5. Vaststelling van de baseline
5.1 Voor het bepalen van de emissies in de baseline-situatie, dat wil zeggen de 

emissies die worden veroorzaakt als het project niet zou worden uitgevoerd, 
moet een realistisch scenario worden vastgesteld voor de looptijd van het 
project. Dit betreft de techniek waarmee deze warmte of koude gedurende de 
looptijd zou zijn geproduceerd, indien de projectmaatregel niet zou zijn 
gerealiseerd. Schematisch is de baseline en ook de nieuwe situatie 
samengevat in de onderstaande figuur.
In de baseline situatie wordt uitgegaan van een verwarming of koeling middels 
een gasgevoede installatie (blok A). In de meeste gevallen is dat een gasketel 
of een WKK, maar ook een andere gasgevoede bron kan mogelijk zijn (blok B). 
Deze installaties produceren warmte en/of elektriciteit (blok C) om in de 
verwarming en/of koeling van de ruimtes en technische middelen en 
apparaten te kunnen voorzien (blok D). Een WKK produceert ook elektriciteit 
(blok C), die aangewend wordt voor de eigen elektrabehoefte of wordt 
geleverd aan het externe elektriciteitsnet (blok D). 

Ja Er is gesteld dat in afwezigheid van het project de koelmachine in gebruik zou 
zijn gebleven maar de WKK vervangen (in 2025 afgeschreven). 



5.2 Indien een installatie in de baselinesituatie vervangen dient te worden, zal er 
sprake zijn van een vervanging door een op dat moment gangbare en 
vergelijkbare installatie. In de meeste gevallen zal de nieuwe installatie door 
technische verbeteringen die de producent heeft doorgevoerd, efficiënter zijn 
dan de oude. In het projectplan dient aangegeven te worden van welke 
installatie in de baseline wordt uitgegaan. Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven 
geldt er geen wettelijke plicht om bij vervanging van de warmte- of koude-
installaties over te gaan op duurzamere installaties; de beheerder of eigenaar 
van een object mag nog steeds een gasketels of WKK installeren om in de 
warmte of koude te voorzien. Daarnaast is het in een traditionele baseline 
situatie ook economisch niet rendabel om het warmtesysteem aan te passen 
naar een lagere temperatuursysteem als deze gevoed blijft met een 
gasgestookte installatie, omdat een dergelijke installatie hogere temperaturen 
produceert. Voor het voeden van het warmtesysteem met lagere 
temperaturen, dienen forse investeringen gedaan te worden, waarbij onder 
andere gedacht kan worden aan het vervangen van de TSA’s 
(tegenstroomapparaten), inclusief het bijbehorende leidingwerk. Naast de 
kosten voor de TSA’s zelf zijn ook de kosten voor de leidingvervanging hoog, 
omdat hierbij ook de brandwerende voorzieningen van de doorvoeren 
vervangen dienen te worden. Daarom worden dergelijke veranderingen en 
investeringen bij een gasvervanging niet doorgevoerd en blijft de 
baselinesituatie bij warmtevoorziening een temperatuursysteem op hogere 
temperaturen. Een uitzondering hierop doet zich voor wanneer efficiëntere 
aardgasgestookte installaties (deels) nodig zijn om te kunnen voldoen aan het 
energielabel C dat vanaf 2023 voor kantoren verplicht is. Dit moet dan 
onderdeel zijn van de baseline en de hieronder staande berekening voor een 
standaardsituatie moet hierop worden aangepast.   

Ja Verwacht wordt dat de WKKs zullen worden vervangen in 2025 (einde 
levensduur) met WKKs met een hoger e-rendement. Door de CO2-reductie 
voor verschillende e-rendementen te berekenen (bijlage 1) is geconcludeerd 
dat bij een hoger e-rendement de CO2-reductie lager is. Voor een 
conservatieve berekening is dan gekozen voor de 2025 situatie als baseline.  

5.3 Wanneer de warmte- of koude-productie wordt gedaan middels een WKK 
wordt ook elektriciteit geproduceerd door deze WKK. Met deze elektriciteit 
worden de koelmachines gevoed. Indien er meer elektriciteit wordt opgewekt 
door de WKK dan voor de koelmachines noodzakelijk is, dan kan deze worden 
ingezet voor de eigen elektriciteitsbehoefte of kan deze aan het (externe) 
elektriciteitsnet worden geleverd. Wanneer een WKK wordt vervangen door 
een aquathermiebron dient men rekening te houden dat de elektra van de 
WKK vanaf dat moment extern wordt opgewekt / ingekocht. Hierbij zijn er drie 
mogelijkheden:

 1)De elektriciteit die in de baselinesitua e door de WKK is opgewekt én 
ingezet wordt voor interne benutting, dient gecorrigeerd te worden volgens de 
SNK-regels, omdat deze hoeveelheid elektriciteit in de nieuwe situatie extra 
ingekocht moet worden.

 2)De elektriciteit vanuit de WKK die in de baselinesitua e voor de 
koelmachines nodig was, behoeft niet gecorrigeerd te worden. Deze komt 
binnen de projectgrens te vervallen, omdat in de nieuwe situatie de pompen 
in de koude voorzien. De elektriciteitsbehoefte van deze pompen vormt 
onderdeel van het project / valt binnen de projectgrens en dient om die reden 
wel gecorrigeerd te worden. 

 3)Tenslo e behoe  de elektriciteit vanuit de WKK die in de baselinesitua e 
aan het externe net is geleverd niet gecorrigeerd te worden, omdat deze door 
gas vanuit de WKK opgewekte elektriciteit vervalt en juist extra ruimte 
genereert op het elektriciteitsnet.
Het bovenstaande dient uitgewerkt te worden in het projectplan, waarbij 
aangegeven dient te worden hoe de gas en elektra vanuit de WKK in de 
baseline werden benut.

Ja In het projectplan is gekozen voor een worstcase scenario waarbij voor alle in 
de baseline case opgewekte elektriciteit wordt gecorrigeerd tegen CO2-
emissies van moderne gascentrale, dit na aftrek van de elektriciteit die wordt 
benut in de absorptie koelmachine.

Zie ook criterium 6.4 voor de berekening

5.4 De baseline-emissies van CO2 in een bepaald jaar worden voor zowel de 
warmte- als voor de koudelevering als volgt berekend:
CO2(baseline jaar X)=E(jaar X)×SpecCO2(baseline )
Met:
CO2(baseline jaar X): De totale baseline CO2-emissie in een bepaald jaar [in kg 
CO2]
E(jaar X): De geleverde warmte of koude in het betreffende jaar [in GJ]]
SpecCO2(baseline ): De specifieke baseline CO2-emissie [in kg CO2/GJ]

Waarbij de specifieke baseline-emissie de emissie per GJ is die hoort bij de 
gekozen baseline. Deze verschilt per toegepaste warmte- of koudetechniek in 
de baseline situatie.

Ja Deze formule is gehanteerd.

5.5 Voor gasketels en overige installaties waarbij geen elektriciteit wordt 
geproduceerd, wordt de specifieke baseline berekend door de CO2 emissie van 
gas te delen door het ketelrendement en te vermenigvuldigen met de 
verbrandingswaarde van gas. Hiervoor wordt onderstaande formule gebruikt:

SpecCO2(baseline) = CO2(gas)  * 1000 / ( ƞ ketel  * h)

Met:
SpecCO2(baseline ): De specifieke baseline CO2-emissie [in kg CO2/GJ]. Vanuit 
praktisch oogpunt wordt de waarde afgerond op twee decimalen achter de 
komma
CO2(gas ): CO2-emissiewaarde voor gas [in kg CO2/Nm3]

 ηketel:Het ketelrendement, gedefinieerd op onderste of bovenste 
verbrandingswaarde bij het werkgebied (aanvoer/retour temperatuur) dat bij 
de baseline situatie hoort (afhankelijk van de ketel) [-]. Dit rendement wordt 
op basis van de gegevens op het typeplaatje als volgt berekend: rendement 
(80/60) = Pn (80/60) / Qn (Hi), waar Pn het nominale vermogen is bij 80/60, 
Qn de nominale belasting (energie-input) bij Hi, de calorische onderwaarde. 
Indien het typeplaatje niet achterhaald kan worden, dan kan dit geverifieerd 
worden door de fabrieksgegevens van de betreffende ketel op te vragen 
h: De onderste of bovenste verbrandingswaarde [31,65 resp. 35,17] van 
aardgas [in MJ/Nm3] 
1000: De omrekeningsfactor van kg CO2/MJ naar kg CO2/GJ

NVT



5.6 Als rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een baseline met een standaard 
stand-alone ketel, aangesloten op een verwarmingscircuit op 80/60°C met een 
rendement van 97,3% op onderste verbrandingswaarde. De specifieke CO2-
emissie van aardgas bedraagt 1,89 kg CO2/Nm3 (WTW)[1]. De onderste 
verbrandingswaarde bedraagt 31,65 MJ/Nm3. Hiermee komt de specifieke 
emissie in het baseline scenario op: 61,37 kg CO2/GJ. 

NVT

5.7 Voor warmtelevering met WKK’s wordt de specifieke baseline berekend op 
eenzelfde manier, hierbij moet worden uitgegaan van het thermisch 
rendement van de WKK (ηWKK,thermisch). Deze is afhankelijk van het 
representatieve percentage vollast/deellast die de WKK in de baseline situatie 
draait en kan worden geverifieerd in de technische documentatie of bij de 
leverancier.

Ja Zie 5.2. Er is gekozen voor een meer conservatieve baseline dan hier 
voorgeschreven. 

5.8 Koudelevering met WKK’s kan plaatsvinden op twee manieren:
1) Met een elektrische (compressie)koelmachine gevoed door de elektriciteit 
uit de WKK
2) Met een (absorptie)koelmachine gevoed door de warmte uit de WKK.

Voor de eerste situatie wordt de CO2-emissie als volgt berekend:
SpecCO2(baseline)=CO2(gas)*1000/(η(WKK,elektrisch)*h*COP(KM))  
Met:
SpecCO2(baseline ): De specifieke baseline CO2-emissie [in kg CO2/GJ]. Vanuit 
praktisch oogpunt wordt de waarde afgerond op twee decimalen achter de 
komma
CO2(gas ): CO2-emissiewaarde voor gas [in kg CO2/Nm3]
η(WKK, elektrisch): Het elektrisch rendement van de WKK, gedefinieerd op 
onderste of bovenste verbrandingswaarde bij het werkgebied (aanvoer/retour 
temperatuur) en het percentage deellast dat bij de baseline situatie hoort 
(afhankelijk van de ketel) [-]. Het elektrisch rendement kan worden 
achterhaald door de fabrieksgegevens van de betreffende WKK op te vragen.
COP(KM): De coefficient of performance van de koelmachine, gedefinieerd op 
de aanvoer- en retourtemperatuur (primair en secundair) [-]. De COP is te 
vinden in de technische documentatie van de betreffende koelmachine.
h: De onderste of bovenste verbrandingswaarde [31,65 resp. 35,17] van 
aardgas [in MJ/Nm3] 
1000: De omrekeningsfactor van kg CO2/MJ naar kg CO2/GJ

NVT Wegens complexiteit is de eventuele CO2-reductie i.v.m. vermeden verbruik 
van de compressiekoelmachine in piek periodes buiten beschouwing gelaten.

5.9 Voor de tweede situatie wordt de CO2-emissie als volgt berekend:

SpecCO2(baseline)=CO2(gas)*1000/(η(WKK,thermisch)*h*COP(KM)  
Met:
SpecCO2(baseline): De specifieke baseline CO2-emissie [in kg CO2/GJ]. Vanuit 
praktisch oogpunt wordt de waarde afgerond op twee decimalen achter de 
komma
CO2(gas): CO2-emissiewaarde voor gas [in kg CO2/Nm3]
η(WKK,thermisch): Het thermisch rendement van de WKK, gedefinieerd op 
onderste of bovenste verbrandingswaarde bij het werkgebied (aanvoer/retour 
temperatuur) en het percentage deellast dat bij de baseline situatie hoort 
(afhankelijk van de ketel) [-]. Het thermisch rendement kan worden 
achterhaald door de fabrieksgegevens van de betreffende WKK op te vragen.
COP(KM): De coefficient of performance van de koelmachine, gedefinieerd op 
de aanvoer- en retourtemperatuur (primair en secundair) [-]. De COP is te 
vinden in de technische documentatie van de betreffende koelmachine.
h: De onderste of bovenste verbrandingswaarde [31,65 resp. 35,17] van 
aardgas [in MJ/Nm3] 
1000: De omrekeningsfactor van kg CO2/MJ naar kg CO2/GJ

Ja Deze formule is gehanteerd.   

6. Bepaling projectemissies
6.1 Door de bestaande warmte- en/of koudevoorziening te vervangen door een 

met aquathermie gevoede warmtepomp of pomp zal de directe CO2-emissie 
uit aardgas voor warmteopwekking afnemen of zelfs niet meer optreden.  
Daar staat tegenover dat de warmtepomp of pomp wel elektriciteit gebruikt. 
Conform het SNK-uitgangspunt  wordt dit elektra-verbruik in de berekening 
opgenomen en berekend als de CO2 emissie van een – op dat moment – 
efficiënte elektriciteitscentrale die normaliter in deze elektriciteitsvraag zou 
voorzien, zijnde een efficiënte moderne gascentrale. 

Ja De elektriciteit voor de pompen wordt gemeten en nu bij de projectemissies 
verwerkt conform Methodedocument.

6.2 In de meeste gevallen zal een backup voorziening aanwezig zijn of 
geïnstalleerd worden voor het geval de warmtepomp of pomp uitvalt. De 
emissie van de back-up voorziening is opgenomen in de baseline, omdat er 
meestal sprake is van een situatie waarin de bestaande gasgevoede warmte- 
of koudevoorziening als backup wordt gehanteerd. Mocht er in een specifieke 
situatie een andere backup voorziening worden geïnstalleerd, dan dient dit in 
het projectplan uitgewerkt en toegelicht te worden, waarbij ook de vermeden 
CO2 van deze nieuwe backup voorziening berekend dient te worden.   

Ja Zie ook toelichting bij criterium 4.1



6.3 In formulevorm:
CO2(project)=(e(wp)+e(baseline,WKK)-e(Koelmachines,etc.) )*CO2(e-project)
Met:
CO2(project): De CO2-emissie van het project in [kg CO2/jaar]
e(wp): De elektriciteitsconsumptie door de warmtepomp en/of alle andere 
pompen binnen de projectgrens [kWh/jaar]

 e(baseline,WKK): De elektriciteit die in de referen esitua e door de WKK zou 
zijn opgewekt voor interne benutting [kWh/jaar]. Deze elektriciteit moet in de 
nieuwe situatie extra worden ingekocht. 
e(koelmachines, etc): De elektriciteitsconsumptie door de koelmachines of 
andere machines binnen de projectgrens [kWh/jaar]

 CO2(e-project):De CO2-emissie van de stroom overeenkoms g de CO2-
emissie van een moderne gascentrale [d.d. najaar 2020 0,352 kg CO2/kWh]. 
Jaarlijks dient de emissiefactor, zoals deze door het PBL gehanteerd wordt, 
voor de berekeningen geactualiseerd te worden.

Ja In projectplan is de correctie voor niet meer door de WKK opgewekte 
elektriciteit nu bij de projectemissies meegenoen conform Methodedocument.

6.4 Waarbij e(baseline,WKK) wordt berekend aan de hand van het elektrisch 
rendement van de WKK:
e(baseline,WKK)=E(jaar X) * η(WKK,elektrisch) * 277,78 / (COP(KM) * 
η(WKK,thermisch) )
Met:
e(baseline,WKK): De elektriciteit die in de referentiesituatie door de WKK zou 
zijn opgewekt voor interne benutting [kWh/jaar].
E(jaar X): De geleverde warmte of koude in het betreffende jaar [in GJ]
COP(KM): De coefficient of performance van de koelmachine, gedefinieerd op 
de aanvoer- en retourtemperatuur (primair en secundair) [-]. De COP is te 
vinden in de technische documentatie van de betreffende koelmachine. Let 
op: voor warmtelevering hoeft niet te worden gedeeld voor de COP(KM).
η(WKK,elektrisch): Het elektrisch rendement van de WKK, gedefinieerd op 
onderste of bovenste verbrandingswaarde bij het werkgebied (aanvoer/retour 
temperatuur) en het percentage deellast dat bij de baseline situatie hoort 
(afhankelijk van de ketel) [-]. Het elektrisch rendement kan worden 
achterhaald door de fabrieksgegevens van de betreffende WKK op te vragen.
η(WKK, thermisch):  Het thermisch rendement van de WKK, gedefinieerd op 
onderste of bovenste verbrandingswaarde bij het werkgebied (aanvoer/retour 
temperatuur) en het percentage deellast dat bij de baseline situatie hoort 
(afhankelijk van de ketel) [-]. Het thermisch rendement kan worden 
achterhaald door de fabrieksgegevens van de betreffende WKK op te vragen.
277,78: De omrekeningsfactor van GJ naar kWh (kWh/GJ)

Ja Deze formule is gehanteerd. 

7. Bepaling emissiereductie

7.1 De emissiereductie van dit projecttype wordt achteraf bepaald door de 
emissies van het project af te trekken van de emissies die zouden zijn 
veroorzaakt door de baseline installatie bij het leveren van dezelfde 
hoeveelheid warmte of koude. In geval van de vervanging van een WKK, dient 
wel de eventuele elektriciteit voor het overblijvende interne verbruik in de 
berekening opgenomen te worden.

Samengevat bedraagt de CO2 emissiereductie:
Baseline-emissies (hoofdstuk 5) – projectemissies (hoofdstuk 6).

Ja

7.2 De baseline emissies worden bepaald door de specifieke baseline emissies te 
vermenigvuldigen met de geleverde GJ warmte en koude in het jaar waar de 
emissies zijn bespaard GJ(jaarX). Dus bijvoorbeeld voor de besparing in het 
kalenderjaar X:
CO2(reductie jaar X)=CO2(baseline,jaar X)-CO2(project,jaar X )
Voor de specifieke CO2 baseline wordt verwezen naar hoofdstuk 5, voor de 
CO2 van projectjaar X wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
In de betreffende projectplannen dienen per locatie de uitgangspunten en 
berekeningen project-specifiek te worden beschreven. 

Ja Deze werkwijze is gevolgd.

8. Plan voor monitoring van projectvoortgang

8.1 De monitoring heeft als doel het vast kunnen stellen van de CO2-reductie van 
objecten, die van duurzame warmte en/of koude worden voorzien, zoals in dit 
document beschouwd. In separate projectplannen wordt aangegeven hoe de 
berekening van de emissiereductie van CO2 wordt vastgesteld. De geleverde 
GJ’s warmte en/of koude door de warmtepomp of pomp worden middels 
geijkte meters vastgesteld. Hiervoor dient ofwel een GJ-meter geplaatst te 
worden, ofwel de geleverde GJ’s moeten uit de warmtepomp of pomp kunnen 
worden uitgelezen. Daarnaast dient het elektraverbruik van de warmtepomp 
of pomp bekend te zijn over dezelfde periode als die van de geleverde GJ’s en 
ook het elektraverbruik van de hulpsystemen (indien toegepast in het project 
ten behoeve van de aquathermie-installatie). In bijlage 1 is een checklist voor 
de projecten opgenomen. 

Ja * Meetpunt koude in projectsituatie is aan de Leemslagenplas kant van de TSA, 
zo dicht mogelijk bij de TSA om verliezen niet per abuis mee te meten. Dan is 
de werkelijk geleverde hoeveelheid koude iets minder dan gemeten (wegens 
koudeverlies ofwel opwarming door de omgeving). Door de geringe 
temperatuurverschil is dit echter minder dan 1 pro mille en daarom 
verwaarloosbaar.
* E-verbruik van de pompen wordt gemeten.
* Debiet en temperatuurverschil wordt gemeten om geleverde GJ te 
berekenen.

8.2 Alle meetapparatuur voor deze onderdelen dient gecertificeerd te zijn, waarbij 
de betrouwbaarheid of ijking aangetoond moet kunnen worden. Uitgangspunt 
is het toepassen van MID gecertificeerde elektriciteits- en 
warmte/koudemeters, tenzij aantoonbaar gelijkwaardige meters worden 
voorgesteld. (NB: MID is de vereiste EU certificatie voor energiemeters voor 
afrekening van klanten). De certificatie van de MID-meters geldt voor warmte- 
en koudemeters tot 100 kW. Indien er sprake is van een hoger vermogen dan 
100 kW wordt aangesloten bij de eisen zoals die ook in de SDE-regelingen 
worden gehanteerd. De SDE-regelingen vereisen in een dergelijke situatie dat 
middels de certificaten van de beoogde meters wordt aangetoond dat de 
afwijking maximaal 3,5% bedraagt.

Ja MID gecertificeerd meters.

9. Risico’s



9.1 De jaarlijkse CO2-emissiereductie wordt achteraf (ex post) vastgesteld en de 
hieraan gekoppelde certificaten zullen ook achteraf toegekend worden. Dit 
betekent dat er op dit punt geen (proces)risico’s zijn en er in dat kader ook 
geen sprake is van nodige risicobeheersing.

Ja Ex post vastgesteld.

9.1a Uiteraard kan er wel sprake zijn van technische risico’s, maar deze dienen 
separaat in het projectplan te worden benoemd en van (beheers)maatregelen 
te zijn voorzien. Als deze risico’s optreden, zal de aquathermie-voorziening 
haperen en zal er fossiel gas bijgestookt moeten worden (dit wordt 
meegenomen bij de bepaling van projectemissiereductie, zie hoofdstuk 7). Dit 
zal direct leiden tot een lagere CO2-emissiereductie, met als gevolg een 
positieve prikkel voor een technisch zo goed mogelijk werkend systeem.

NVT Dit is geen risico voor het correcte uitgeven van certificaten en is dan feitelijk 
geen harde eis voor de validatie.

9.2 Daarnaast zou ook de meetapparatuur kunnen falen. Dit is een projectrisico 
en heeft als gevolg dat er voor die periode geen CO2-reductie geclaimd kan 
worden. Dit is een risico binnen het project, dat snel gesignaleerd zal worden, 
omdat de meeste systemen een online besturing hebben, waarmee de 
beheerder snel inzicht heeft c.q. een signaal krijgt als bepaalde 
meetapparatuur afwijkingen vertonen.

NVT Idem

Niet getoetst - Aanvraag Ex Ante
Ex Ante 
document

EA1 Om in aanmerking te komen voor ex ante-uitgifte is het van belang dat per 
projecttype redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de omstandigheden 
en parameters voor het bepalen van emissiereductie vooraf bekend zijn en 
voorspelbaar blijven gedurende een bepaalde projectperiode.

EA2 Verder moet aangetoond worden dat de inkomsten aan het begin van het 
project belangrijk zijn om de financiering rond te krijgen

EA3

Indien een projectontwikkelaar onder bijzondere omstandigheden toch voor 
een langere periode dan vijf jaar emissiereductiecertificaten vooraf wil 
ontvangen, dan kan een beargumenteerd verzoek daartoe worden voorgelegd 
aan de Overleggroep van de GDNK.

EA4 Indien voor dit project redelijkerwijs een consistente en bestendige situatie in 
het gebied mag worden verwacht (bijvoorbeeld bij de omzetting in natuur met 
een beheerder die er geen belang bij heeft het waterpeil weer te verlagen, zie 
ook hieronder bij ‘condities’) en daarmee de CO2- emissiereductie over een 
langere periode goed is in te schatten, dan kan dit project in aanmerking 
komen voor ex ante uitgifte van certificaten: x aantal certificaten voor een 
vastgestelde projectlevensduur

EA5
Een andere conditie voor ex ante uitgifte van certificaten heeft te maken met 
wie de beheerder is van het gebied waar het project plaatsvindt. Bijvoorbeeld, 
bij een natuurproject is de beheerder vaak een terreinbeherende 
natuurorganisatie, maar dit kan ook een andere (particuliere) organisatie zijn. 
Bij functieverandering naar natuur moet de bestendigheid van deze 
verandering in ieder geval gegarandeerd zijn voor de periode waarop de ex 
ante uitgifte betrekking heeft. Met het oog hierop is ex ante uitgifte alleen 
betrouwbaar toe te passen wanneer de verplichting om het projectgebied 
gedurende de betreffende periode natuur te laten zijn bij de notaris is 
vastgelegd in de vorm van een kwalitatieve verplichting/erfdienstbaarheid. 
Wanneer de nieuwe functie natuur wettelijk of planologisch is vastgelegd, is 
dat ook voldoende waarborg.

Ja
Nee

?
NVT


