
 

 

 

 

Webinar: learnings over warmtenet ontwikkelprocessen 

20 maart 2023 

VRAAG & ANTWOORD 
 

Ik ben benieuwd hoe je de voorbereiding voor die dag hebt gedaan. Was er al consensus/ 

voldoende kennis over de warmtetransitie bij alle partijen? 

De meeste “teams”, bestaande uit gemeente en partners, waren al in een vergaand stadium van de 

ontwikkeling van een warmtenet. Verder waren er experts aanwezig met ervaring in de warmte 

transitie. De partners (TKI, ECW, VNG, EnergieSamen, WarmingUp) waarmee we dit hebben 

voorbereid werken allemaal in de warmtetransitie. 

 

Hoe lang zou de voorbereidingsfase idealiter duren? Uitgaande van 1 jaar voor het hele 

proces. 

Goede vraag. Dat hebben we op die dag niet besproken, omdat we besluiten toen niet in fases 

hebben ingedeeld. Ook zou je al naar een aantal besluiten in latere fases moeten toewerken tijdens 

de voorbereidingsfase om later geen vertraging op te lopen. Ze lopen dus ook een beetje door elkaar 

in de praktijk.  

 

Hebben jullie ook lessen geleerd over hoe je contactgegevens met de samenwerkingspartners 

deelt? Kun je contactgegevens die een huiseigenaar aan de gemeente heeft verstrekt, delen 

met de samenwerkingspartners, zodat die de huiseigenaar kunnen bereiken voor 

(gezamenlijke) participatie? 

Deze vraag is niet aan de orde geweest, maar vormt vanuit AVG uiteraard wel een uitdaging. Eigenlijk 

zou je, op het moment dat de huiseigenaar contactgegevens aan de gemeente verstrekt, akkoord 

moeten vragen voor alle doeleinden waarvoor je die contactgegevens zou willen inzetten in het 

traject. En de bewoner kan die toestemming later dan ook weer intrekken.  

 

Wat is het uitgangspunt van dit proces? Wordt er van uit gegaan dat er al een onderzoek is 

geweest dat een warmtenet interessant zou kunnen zijn? 

Het uitgangspunt is dat er een beginnende samenwerking is en dat er een eerste idee is dat het 

warmtenet een goed idee zou kunnen zijn. Dit betekent dat er meestal nog geen uitgebreid 

haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. 

 

Ik zie dat jullie een aanbesteding starten nadat een concept-aanbod voor bewoners ontwikkeld 

is. Welke partijen zijn betrokken bij de uitwerking van het concept-aanbod en hoe zorg je 

ervoor dat er geen voorkennis ontstaat in de aanbesteding? 

Dat zijn de samenwerkingspartijen, dus de gemeente, woningcorporatie, energiegemeenschap en 

eventuele andere partijen, inclusief eventuele externe expertise die ze hebben ingehuurd. Soms zit 

een beoogd warmtebedrijf ook in deze samenwerking, bijvoorbeeld als het gaat om een uitbreiding 

van een bestaand net of als er een duidelijke bron is. Als het warmtebedrijf hier al bij betrokken is, is 

er sprake van voorkennis bij een aanbesteding, al is het maar omdat ze invloed hebben kunnen 

uitoefenen op uitgangspunten. We zijn niet uitgebreid ingegaan op aanbestedingszaken, maar 

hebben dat hoog op de agenda staan voor een vervolg.   

 

in welke stap van dit proces was ‘Crack the Process’ geplaatst? 

Dit was verschillend voor de teams/projecten die meededen. De meeste projecten waren in een 

vergaand stadium van de ontwikkeling. De teams hebben gereflecteerd op hun proces. 



 

 

 

Welke rol heeft Mathijs Beke? 

Matthijs Beke heeft met een team meegedaan aan de “Crack the process” dag. Hij is projectleider 

energietransitie bij Gemeente Rijswijk. 

 

Kan je een percentage geven over hoeveel deelnemers effectief moeten instappen om op 

termijn winstgevend te zijn? Wat is de maximale lengte van het netwerk om nog winstgevend 

te zijn? 

Er zijn veel variabelen in de businesscase van een warmtenet. Hier is daarom geen eenzijdig 

antwoord op te geven. Ook lag hier niet de focus van Crack the Process. Het doel was om te kijken in 

hoeverre het ontwikkelproces sneller kan. Aanvullend: winstgevendheid vanuit het perspectief van de 

warmteleverancier hangt af van welke warmteleverancier het is. Sommigen specialiseren zich in 

kleinschalige WKO's, anderen juist in andere soort netwerken. 

 

Hoe worden de Rijswijkers meegenomen? Hoe checken jullie het draagvlak? Wordt de 

Gemeente/overheid vertrouwd? 

Nu worden ze geïnformeerd dat de gemeente aan de slag gaat met een keuze voor een 

warmtebedrijf. Dat doet de gemeente in verschillende buurten. De boodschap wordt redelijk goed 

ontvangen. Per wijk wordt ook een werkgroep/klankbord groep georganiseerd, zodat het geluid van 

de wijk gehoord wordt. Verder wordt nadrukkelijk met het Warmtebedrijf afgesproken hoe de 

particpatie georganiseerd wordt. Nu is dat dus niet dichtgetimmerd. Corporaties hebben ca 40-45% 

eigendom in deze wijken. Ook met hen worden afspraken gemaakt over hun rol in de communicatie. 

 

Hoe ga je om met stijgende bouwkosten/uurlonen in de businesscase? 

Dat is één van de vele risico's die je in kaart brengt met elkaar en waar je met elkaar afspraken over 

moet maken (wie vangt welk risico op? Hoe mitigeer je ze?). Inhoudelijk hebben we het hier niet over 

gehad op Crack the Process. 

 

Gemeente Rijswijk heeft het over een netwerkpartij. Wat bedoelen ze hiermee? 

Een geintegreerd warmtebedrijf of los een netwerkpartij met een energieleverancier. In elk geval met 

een publieke achtergrond. In Rijswijk zijn dat er twee die voor de hand liggen. HVC (het afvalbedrijf) 

en NetVerder (onderdeel Stedin).  

 

Hebben jullie het gehad over de benaming van de fasen en de resulterende producten van die 

fasen? Het zou mooi zijn als we dat ook kunnen standaardiseren landelijk. Vanuit het Netwerk 

Aquathermie zijn we al ver met het beschrijven van de nodige fasen. Fijn als we kunnen 

medenken. 

Crack the process biedt input voor bovengenoemde vraagstuk uit de praktijk. Vanuit deze 

samenwerking zouden we daar graag nog meer stappen in zetten waaronder vergelijking met al 

bestaande stappenplannen/ontwikkeltrajecten. De eerste vergelijking hebben we al gemaakt. We zien 

dat op hoofdlijnen fasering overeenkomt. Soms zijn twee fasen gecombineerd, maar afzonderlijk 

herkenbaar. De naamgeving verschilt ook maar is wel herkenbaar. Met deze publicatie geven we een 

eerste harmonistaie van de ons bekende faseringen. En daar gaan we mee door.  

Zie ook het 12 stappenplan van EnergieSamen en de bibliotheek met producten per stap. Binnen 

WarmingUp hebben partners ook het proces voor de ontwikkeling van warmtenetten bekeken met 

concrete ervaringen. Zie het handboek en de dieptestudie Apeldoorn. 

 

Elk adviesbureau heeft weer iets anders. En sluiten die aan bij de 'gemeentereis' die bij PAW is 

geformuleerd? 

https://energiesamen.blob.core.windows.net/media/BUURTWARMTE%20MATRIX.pdf
https://academie.energiesamen.nu/academie/thema/2/warmte
https://www.warmingup.info/actueel/114/samenwerking-in-het-ontwikkelen-van-een-collectieve-warmtevoorziening


 

 

Nog niet nee. Dat is iets waar we met de organiserende partners aan willen werken.  

 

De voorbeelden zijn vooral samenwerkingen met woningcorporaties. Kan het proces in een 

wijk met vooral particuliere woningen ook zo snel? 

Er waren op deze dag ook wijken waar particuliere eigenaren onderdeel dan wel de hoofdmoot zijn. 

Ook daar zijn versnellers mogelijk, zoals het geven van een duidelijke positie aan de 

energiecooperatie en het met de bewoners vaststellen van uitgangspunten, zodat ze gedurende het 

proces zien hoe deze uitgangspunten zich vertalen in voorstellen voor technische oplossing en 

organisatievorm. Dat zorgt voor vertrouwen, zodat ze makkelijker meedoen in het warmtenet. Je ziet 

dat dit in Wageningen en Amsterdam bij het project van de energiecooperatie voor versnelling zorgt. 

 

Bij een intentieovereenkomst is niet alleen wie doet wat van belang, maar ook waarom doen ze 

dat. Dat hebben we in Zutphen duidelijk ervaren. Daarvoor hebben we een externe begeleider 

ingehuurd. Dat leidde tot een intensieve aanloopfase om de coalitie vorm te geven in een 

Letter of Intent. Anderhaf jaar later lag er een financiele samenwerkingovereenkomst tussen 

de ketenpartners. Het was belangrijk om in beeld te krijgen welke partij waar denkt waarde uit 

te halen en hoeveel die partij dat waard is (niet met concrete euro's, maar door een spel met 

fiches inzetten). 

Dank voor je toevoeging! 

 

Ik zou denken dat de energiecooperaties dezefde gelijkwaardigheid krijgen als de andere 

partners. Pas dan kun je samen besluiten nemen. Wel hun rol (energiebesparing/ bewoners 

meenemen of iets dergelijks) goed vaststellen. Net als de andere rollen trouwens. Staat dan in 

de intentieovereenkomst. 

Inderdaad. De bedoeling is dat de energiegemeenschap of energiecooperatie als gelijkwaardige 

partner meedoet. En voor alle partners geldt dat je de rol expliciet wilt krijgen. De 

energiegemeenschap kan de trekker zijn van een warmteproject, maar kan ook andere rollen hebben. 

 

Is het mogelijk om nog te verdiepen op de vraag wanneer je uitvoerende partijen aanhaakt? 

We hebben gezien dat daar in verschillende trajecten andere keuzes worden gemaakt. Het staat hoog 

op onze agenda om hier verder in te duiken, maar nu hebben we er geen goed onderbouwde 

antwoorden op. 

 

Ik werk voor een warmtepartner. Mijn advies: schakel een warmtepartner in wanneer er zoveel 

mogelijk (organisatorisch) duidelijk is. Technisch gezien dient er een schets ontwerp te liggen. 

Vraag bij de uitvraag zeker om een kostenraming, maar gun daar niet alleen op. Er is nog 

zoveel uit te zoeken dat die raming zelf niet zoveel zegt. De achterliggende argumentatie wel. 

Kies de partij waarmee je kan samenwerken en ook verwacht de eindstreep te behalen. Eis 

financiele transparantie. 

Dank voor je tips! 

 

Zou ik een voorbeeld kunnen ontvangen van een bestek waarmee en wijk 'in de markt wordt 

gezet'? Dan kan ik dat ook aan onze juridische dienst eens voorleggen ivm Europees 

aanbesteden of niet. Alvast bedankt! 

Goede vraag. Daar hebben we nu geen voorbeeld van, maar dat zou wel nuttig zijn. We gaan 

proberen er eentje te vinden. 

 

Bij Mensen Maken de Transitie volgen we een pilot voor een uniform PvE, laten we verbinden 

hierop! 



 

 

Graag! 

 

Mooi proces en ook om vooraf de wens vast te stellen om het binnen een jaar te besluiten. 

Veel processen vallen stil omdat er geen duidelijke deadline is. Dan zie je onderweg wel of je 

de deadline moet verleggen. 

Dank! En ja, deadlines stellen helpt. 

 

Hoe kunnen we tempo maken als je geen subsidie hebt zoals PAW en NieuweWarmteNu! en 

gemeente en provinciesubsidies minimaal zijn? 

Financiering is een versneller die we nu missen. Er komt een nieuwe regeling om de aansluiting te 

subsidiëren, die als doel heeft om voorspelbaar en hanteerbaar te zijn. Hou het in de gaten! 

 

Cruciaal in een krappe planning blijft de omgang met de vele onzekerheden. Technische 

analyse helpt aan de ene kant, governance inrichten aan de andere kant. Hoe hou je hier de 

meest effectieve balans in vast? 

Dat is een goede vraag waar we nog geen goed antwoord op hebben! 

 

Bedankt voor dit informatieve webinar en het verzamelen van de punten! Vanuit Kelvin geven 

we op 11 april 13u ook een webinar over dit onderwerp. Wat meer belicht vanuit het perspectief 

van een warmtepartner. Mocht er interesse zijn binnen de aanwezigen, aanmelden kan hier. 

Wellicht tot dan." 

Gaat dat zien mensen! 

 

Heel interessant en nuttig, kunnen jullie mij dit toesturen? 

De webinar en infographic worden via de website van TKI Urban Energy / Uptempo gedeeld.  

 

Geen vraag, een complimentje :-) goede, concrete info met hoge 'dichtheid', vandaag in dit 

webinar.. 

Fijn dat het nuttig is! 

 

 

https://tontest.webinargeek.com/warmtenet-ontwikkelen-in-1-jaar

