
Participatie
Fase 1 participatie

Fase 3 participatie locatie Kalkoven na Go-besluit

Inloop markt

Doel:

Startmoment
& informatie

Website voor 
informatie 
voorziening

Bewonersspel

Doel; 
meedenken, 
ventileren

enquête

Doel; nulmeting, 
kwantitatief; 
groot bereik

Wandelingen 
ophalen

Doel; 
meedenken, 
gedachten 
ventileren



Participatie

Fase 2 participatie locatie kalkoven

Fase 3 participatie locatie Kalkoven na Go-besluit

Wandelingen met 
klant impact 

Doel; meedenken aan 
klant aanbod en 
bedenkperiode

Webinars 
voor 
specifieke 
onderwerpen 

citizenlab Bewoners 
kunnen discussiëren 
en kiezen

Eventueel extra 
arrangementen; zoals 
collectieve isolatie 
inkoop

Webinar met 
uitkomsten van 
de discussies en 
keuzes

Totale uitkomst

Klantaanbod 
met 
bedenkperiode

Parallel Dunave traject



Participatie

Fase 1 participatie

Fase 3 participatie locatie Kalkoven na Go-besluit
Wandelingen om 
het definitieve klant 
aanbod toe te 
lichten

Modelgevel/woni
ng om de impact 
per woningtype te 
bekijken 

citizenlab Bewoners 
kunnen over 
uitvoeringsaspecten; 
en aanbesteding 
wensen

Een akkoord 
meter;

Inzicht hoeveel 
mensen akkoord 
gaan

Parallel woningcorporatie traject



Participatie



Kansen kaart



• Model met F1F9-methodiek in Excel

• Gestandaardiseerd businesscase voor warmtenetten

• Brede acceptatie in warmtesector

• Consistentie en transparantie in opbouw

Meer informatie https://greenvis.nl/diensten/engineering/f1f9-

businesscase/

Businesscase



• Uitgangspunten

• Tarieven 10% onder maximum ACM 2020
• SDE++ subsidie TEO (fase 3, niet maximaal fase 4)
• Piek-/ back-up voorziening volledig elektrisch
• Ook leveren van koude aan IKC+ en nieuwbouw appartementen
• Eenmalige bijdrage van aansluiten (maximum ACM 2020)
• Volloop, zie volgende slide

Businesscase



Businesscase – volloop

• Start warmtelevering:

• Clusters 1 en 6: 2022
• Cluster 2 en 5: 2024
• Cluster 3: 2025
• Clusters 4, 7 en 8: 2026





Businesscase – financieel overzicht



Businesscase – gevoeligheidsanalyse



Businesscase – voorbeeld TCO huurder in flat



Businesscase – voorbeeld TCO particulier in rijwoning



• Te weinig animo om cluster aan te 

sluiten, en/of

• Niet elke particulier binnen cluster 

doet mee.

• Financiële tekort in businesscase 

op te vangen door ‘vrijkomende’ 

subsidie

Businesscase – terugvalscenario’s



Poll 2



Verschillende behulpzame bronnen & publicaties
Website van Expertise Centrum Warmte

Kennisbank TKI Urban Energy:

‘Warmtenetten ontrafeld’
‘Warmtenetten georganiseerd’
‘Coöperatieve warmtenetten’

Website Uptempo.nu met 101 innovaties

'Technisch Handboek Koude Warmtenetten'

Proeftuinen programma aardgasvrije wijken

Informatiecampagne Natuur & Milieu:

‘Ontdek het ware verhaal van het warmtenet’



Technische oplossingen Marktordening & financiering

Regie & organisatie

Factsheets 
gebouwmaatregelen

Factsheets energiebronnen 
en -dragers

Praktijkverhalen (in 
ontwikkeling)

Regeling Extern Advies 
Warmtetransitie (EAW)

Inkooptips transitievisie 
warmte

Inspiratie: 
gemeenten aan de slag!

Startanalyse

Handreiking voor lokale 
analyse

Factsheets strategieën

Duiding bij de analyse

Template businesscase 
warmtenetten

Praktijktips – Lokale 
warmtenetten realiseren

Ondersteuning bij rolkeuze en 
marktverkenning 

warmtenetten (samen met 
PIANOo)

De Leidraad



Kennis- en leerprogramma ‘Technische oplossingen’

• Start met technische leerkringen voor proeftuinen

Alle proeftuinen verdeeld over 4 groepen naar technische keuze
1. All electric, hybride oplossingen en duurzame gassen (8 dec)
2. (Zeer) lage temperatuur warmtenetten (17 dec)
3. Midden temperatuur warmtenetten met LT-bron (21 jan)
4. Midden temperatuur warmtenetten met MT-bron (28 jan)

Binnenkort ontvangen proeftuinen uitnodiging voor kick-off

• Daarnaast gedurende het jaar webinars over diverse 

technische thema’s



Oproep van PAW kennis- en leerprogramma PAW

• Komende tijd ook aan de slag hoe leerkringen

kunnen aansluiten op/naar niet-proeftuin

gemeenten

• Hebt u ideeën, specifieke wensen hieromtrent?

• Of heeft u specifieke behoeften voor incidentele

verdiepende webinars die het KLP-TO kan

organiseren?

• Mail dan naar Christine.vanZuijlen@vng.nl



Uptempo.nu 101 innovaties voor woningrenovaties

Uptempo! werkt aan versnelling en opschaling van energie-innovaties, onder 
andere door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Woningcorporaties en woningeigenaren werken hard aan verduurzaming. Maar 
hoe vind je de juiste innovatie die past bij jouw verduurzamingsvraag? 

Wij bieden de oplossing! www.uptempo.nu presenteert 101 innovatieve 
maatregelen die nu beschikbaar zijn. Met eenvoudige filters vind je snel de 
innovatie die het beste past bij jouw verduurzamingsvraag.

Vragen? Benader Marlien Sneller | marlien@tki-urbanenergy.nl | 06-83 36 73 82





Fijne Feestdagen!

Hartelijk dank voor uw 
belangstelling!


