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Management Samenvatting 
Op basis van de uitkomsten van kunnen we concluderen dat een coöperatief opgezet 
wijkwarmtebedrijf haalbaar en om diverse redenen ook wenselijk is. Wel is deze haalbaarheid en 
wenselijkheid afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, zoals de betaalbaarheid, betrouwbaarheid 
en het verkrijgen van de juist financiering. Deze conclusie is tot stand gekomen uit 
literatuuronderzoek naar coöperatieve energieorganisaties en gesprekken met energiecoöperaties, 
bewoners, onze partners en de gemeente. 

Voor het organisatorisch opzetten van een wijkwarmtebedrijf zijn veel keuzes te maken, die allemaal 
invloed hebben op draagvlak en haalbaarheid. Deze keuzes gaan onder andere over de inrichting van 
de warmteketen, het eigenaarschap van het warmtebedrijf, de aansturing van het warmtebedrijf en 
hoe de bedrijfsvoering gedaan wordt. Hier is een aantal scenario’s uit samengesteld, die onder 
verschillende omstandigheden allemaal haalbaar kunnen zijn.  

 

Scenario’s 
 

Het hoofdscenario: 
Het hoofdscenario gaat uit van een wijkwarmtebedrijf dat eigenaar is van de hele warmteketen en 
waarin de coöperatie een meerderheidsaandeel heeft. De rest van de aandelen is in handen van 
ontwikkelingspartners om hen ook (financieel) te betrekken bij het warmtebedrijf. De bedrijfsvoering 
wordt (in ieder geval initieel) voor een groot deel gedaan door extern ingehuurde partijen, waarbij een 
door het warmtebedrijf aangestelde directeur eindverantwoordelijke is. De bewoners hebben via de 
coöperatie als meerderheidsaandeelhouder invloed op de bedrijfsvoering en beslissingen van het 
wijkwarmtebedrijf. Het hoofdscenario voldoet aan alle huidige en toekomstige wetgeving zoals die nu 
voorzien worden. 

Mogelijke alternatieven: 
Een eerste alternatief scenario is om een stichting volledig eigenaar te maken van het 
wijkwarmtebedrijf, waarbij de coöperatie en andere partners bestuursleden aanleveren. Met dit 
scenario kunnen bijvoorbeeld woningbouwcorporaties beter betrokken worden via een bestuurslid, 
maar hebben de bewoners minder zeggenschap.  

Een tweede alternatief scenario is om het warmtesysteem op te splitsen en deze onder te brengen bij 
verschillende partners. De coöperatie is dan eigenaar van het warmtebedrijf, dat zich bezighoudt met 
levering en klantcontact. Op deze manier kunnen de verantwoordelijkheden simpel verdeeld worden, 
maar de zeggenschap van bewoners is hier ook beperkt. Dit scenario vraagt ook om extra werk in het 
regelen van de verantwoordelijkheden van het wijkwarmtebedrijf, omdat de warmtewet 2.0 (Wet 
Collectieve Warmtevoorziening) een integraal verantwoordelijk warmtebedrijf eist. 

Financiering wijkwarmtebedrijf 
Een collectief warmtesysteem vraagt om grote investeringen in een lange-termijnproject, wat de 
financiering een uitdaging maakt. Voor het realiseren van het project zal zowel een significant bedrag 
aan eigen vermogen als vreemd vermogen binnengehaald moeten worden. Voor het ophalen van 
eigen vermogen kan gekeken worden naar bronnen als inleg door bewoners, subsidies en 
verschillende publieke en private fondsen en partners. Voor het verkrijgen van vreemd vermogen kan 
gekeken worden naar bronnen als leningen van bewoners, banken en verschillende publieke en private 
fondsen en partners 

Alle verschillende bronnen hebben hun eigen eisen en kosten voor het verlenen van financiering. Het 
belangrijkste is dat er voldoende zekerheid is voor het project. Dit betekent dat de business case 
solide moet zijn, dat er goede afspraken moet liggen met samenwerkende partijen en dat de 
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organisatie professioneel moet zijn. Daarnaast zal meestal niet één enkele financier alles voor zijn 
rekening nemen, maar wordt de financiering (en dus het risico) verdeeld over verschillende partijen. 
Met dit rapport laten we zien dat financiering van een dergelijk project haalbaar is, maar dat dit nog 
wel veel aanscherpingen en verder onderzoek vergt. Hierbij is het belangrijk om goed contact te 
hebben met zowel partners als andere vergelijkbare initiatieven. 

Juridische en wettelijke kaders 
De ideeën en concepten zoals die nu voorliggen passen in principe binnen de juridische en 
beleidsmatige kaders. Het organisatiemodel past in zowel de huidige Warmtewet als de nieuwe Wet 
Collectieve Warmtevoorziening. Voor deze laatste is het wel zorg dat het initiatief onder de aandacht 
van de gemeente blijft en het project meegenomen wordt in de Transitievisie Warmte en de eventuele 
aanwijzing van warmtekavels in de Wet Collectieve Warmtevoorziening. Omdat er een vooraf 
vastgelegd tijdspad is voor zowel de Transitievisie Warmte als het aanwijzen van de warmtekavels, is 
het zaak om het momentum van het project vast te houden en tijdig klaar te staan voor deze 
processen.  

De wenselijkheid van een wijkwarmtebedrijf is getoetst in de klankbordgroep en bij de 
bewonersavonden (zie ook deelrapport 3 “Participatie en draagvlakopbouw”). Een coöperatief 
warmtealternatief is logisch als we kijken naar de zorgen over een eerlijke en betrouwbare 
warmtevoorziening die er in de wijk leven. Met een ‘eigen’ warmtebedrijf kan de wijk (klanten, leden) 
meesturen met het wijkwarmtebedrijf en het warmtenet helpen vormgeven zoals de wijk deze het 
liefste zit. Als de coöperatie en daarmee de bewoners mede-eigenaar zijn van het wijkwarmtebedrijf 
blijven opbrengsten in de wijk en kan door wijkbewoners bepaald worden hoe dit ingezet wordt. 

Bij de eerste bewonersavonden in februari bleek dat er zorgen waren dat commerciële warmtepartijen 
winst zouden gaan maken ‘over de rug van de Kerkelanders’. Een coöperatieve organisatie kan helpen 
deze vrees weg te nemen. Wel dient ook naar andere belangen gekeken te worden, zoals bijvoorbeeld 
de verwachtingen en inzichten van externe financiers, woningbouwcorporaties en natuurlijk de 
gemeente. Een wijkwarmtebedrijf is niet mogelijk zonder de medewerking van deze partijen.  

Concluderend 
Op basis van de organisatorische, juridische en financiële uitwerkingen in dit rapport en de weging ten 
opzichte van de geformuleerde criteria kunnen we concluderen dat een (coöperatief) 
wijkwarmtebedrijf zeker haalbaar (te maken) is, en vanuit meerdere perspectieven zelfs wenselijk. 
Maar we hebben slechts de eerste stappen op weg naar zo’n warmtebedrijf gezet.  
Als er een vervolg komt op het haalbaarheidsonderzoek zal verder en intensiever overleg met de 
verschillende partijen en aanvullend onderzoek nodig zijn. Dit zal leiden tot een iteratief en 
convergerend proces waarbij het beeld van het warmtenet en warmtebedrijf steeds 
duidelijker wordt. Dit beeld zal ook continue aangepast worden aan nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen op het gebied van het technisch ontwerp, de financiering, de wetgeving en de wensen 
van de belanghebbenden.  

De komende periode zal dit proces van het wegen van verschillende invalshoeken door blijven gaan, 
totdat die verschillende invalshoeken uiteindelijk bij elkaar komen in een gezamenlijk concept. We zijn 
er dus zeker nog niet, maar dit onderzoek legt wel een stevige basis waarvan eventuele 
vervolgstappen gezet kunnen worden.  
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1 Inleiding 
Nederland gaat duurzaam verwarmen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er ingrijpende veranderingen 
nodig in de warmtevoorziening die tot nu toe vooral was gebaseerd op aardgas. Dit is al sinds de jaren 
zestig het geval toen Nederland grootschalig op het aardgas aangesloten werd na de vondst van de 
gasbel in Groningen. Hilversum was zelfs een van de eerste gemeenten die op aardgas overging.  

De keuze voor aardgas was toen logisch: we hadden onze eigen bron, het was goedkoop en een stuk 
schoner dan verwarmen met aardolie of kolen. Maar de tijd staat niet stil en om te voorkomen dat de 
aarde te veel opwarmt moeten wij ook ons deel bijdragen. Dit betekent dat Nederland van het 
aardgas af gaat, wat uiterlijk in 2050 voltooid moet zijn. Hilversum gaat daarin nog een stukje verder 
en wil een aardgasvrije gemeente het liefst in 2040 bereikt hebben1, dat is al over 20 jaar. Omdat we 
in Hilversum 40.000 huizen anders moeten gaan verwarmen en dit een uitdagende opgave is, is het 
belangrijk om nu al stappen te maken. Als we blijven wachten op betere opties dan zullen de volledige 
huizenvoorraad niet helemaal op tijd aangepakt kan worden.  

1.1 Achtergrond en overzicht van de haalbaarheidsstudie 
HET heeft zich vanaf haar oprichting in 2017 gericht op duurzame warmte als een van haar centrale 
thema’s. Als burger-energiecoöperatie wil HET zo bijdragen aan het behalen van de lokale 
klimaatdoelen. Vanaf dat jaar is ook met de gemeente en met publieke partners zoals Firan en 
Waternet gesproken over manieren om daar vorm en inhoud aan te geven. Dat heeft ertoe geleid dat 
in 2019 samen met Firan en Waternet een start is gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek naar een 
wijkwarmtenet, met steun vanuit de gemeente.  

De haalbaarheidsstudie bevat vier onderdelen die elk ingaan op diverse aspecten van de haalbaarheid 
van een (coöperatief op te zetten) duurzaam wijkwarmtenet:  

- Technische haalbaarheid, met als hoofdvraag: kan een wijkwarmtenet als collectieve 
warmtevoorziening technisch worden gerealiseerd op basis van beschikbare duurzame 
warmtebronnen? 

- Financiële haalbaarheid: kan een warmtenet (vormgegeven als in de technische studie 
ontworpen) financieel haalbaar gemaakt worden, ook in vergelijking met alternatieven? 

- Organisatorische haalbaarheid: is het haalbaar een duurzaam wijkwarmtenet op coöperatieve 
wijze vorm te geven en hoe ziet dat er dan uit, en wat zijn te overwegen alternatieven? 

- Sociale haalbaarheid van een coöperatief wijkwarmtenet: wat is hiervoor het draagvlak onder 
wijkbewoners en andere stakeholders? 

1.2 Gevolgde aanpak 
Het onderzoek naar de organisatie en financiering is gebaseerd op 3 pijlers: literatuuronderzoek in 
bestaande bronnen, gesprekken met andere partijen en toetsing van de ideeën bij bewoners en 
partnerorganisaties. 

In het literatuuronderzoek is vooral gekeken naar welke opties er zijn voor organisatie en financiering, 
en wat de consequenties daarvan zijn. Hierbij is informatie van de organisaties die zich met coöperatie 
energievoorziening bezighouden (HIER Klimaatbureau, Energie Samen) gebruikt, maar ook bronnen 
over de aanpak buiten Nederland. Ook is documentatie van de Rijksoverheid over de warmtewet en 
subsidies gebruikt, alsmede de conceptversies en startdocumenten van de Transitievisie Warmte en de 
Regionale Energiestrategie.  

De gesprekken met andere partijen hebben in belangrijke mate richting gegeven aan dit onderzoek. 
Collega-coöperaties hebben inzichten gedeeld over hun aanpak en wat voor hen werkt. Deze 
gesprekken hebben zowel één-op-één als in groepsverband plaatsgevonden. Gesprekken met Alliander 

 

1 Startnotitie Transitievisie Warmte gemeente Hilversum, november 2020  
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en haar dochterorganisaties gaf inzicht in alternatieve vormen van duurzame warmtevoorziening via 
collectieve warmtepompen. Voor de financiering hebben gesprekken met de Nederlandse 
Waterschapsbank, Rabobank en Invest-NL geholpen met het toetsen van de ideeën en concept met 
betrekking tot het financieren van een coöperatief wijkwarmtebedrijf. 

 De toetsing van de ideeën bij bewoners en partners was belangrijk in het aanscherpen van de ideeën 
en keuzes in het onderzoek. Dankzij het klankbord en de bewonersavonden konden relevante vragen 
in het onderzoek opgenomen worden en konden de overwegingen getoetst worden op wenselijkheid. 
Ook het sparren met collega’s van HET en met onze partners Firan, Waternet en de gemeente 
Hilversum heeft daaraan bijgedragen. 

Van het rapport zijn er twee versies. Voor u ligt het volledige rapport die meer diepgang biedt met 
betrekking tot de organisatie, financiering en juridische aspecten. Er is ook een verkort rapport 
beschikbaar waar enkel de hoofdlijnen worden besproken. 

1.3 Leeswijzer 
Dit rapport is ingedeeld in 3 delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de inrichting van de 
organisatie van het wijkwarmtebedrijf. Hier onderzoeken we de verschillende criteria en opties voor 
een coöperatief wijkwarmtebedrijf, de ledenstructuur en wat de hoofdscenario’s zijn voor het vervolg.  
In het tweede deel wordt ingegaan op de financiering en financierbaarheid van een wijkwarmtebedrijf. 
We staan stil bij de volgorde en opbouw van financiering, de verschillende bronnen van financiering en 
de eisen van financiers.  
Het derde deel gaat over het landelijk en regionaal beleid, wettelijke kaders en de juridische aspecten. 
Hier wordt ingegaan op de vergunning van het wijkwarmtebedrijf en de verschillende beleidstrajecten 
die van belang zijn voor het wijkwarmtebedrijf zoals bijvoorbeeld de Wet Collectieve Warmte en de 
Transitievisie Warmte. 
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2 Naar een haalbare vorm van een (coöperatief) wijkwarmtebedrijf 
Voor het coöperatief exploiteren van een warmtenet is een entiteit nodig die eindverantwoordelijke is, 
het wijkwarmtebedrijf (WWB). Afhankelijk van de keuze voor eigenaarschap en taakverdeling vallen 
verschillende onderdelen binnen het wijkwarmtebedrijf. De verkoop van warmte aan bewoners valt 
erin bijna alle gevallen onder, maar ook bijvoorbeeld transport en distributie en opwekking kan onder 
de verantwoordelijkheid van het warmtebedrijf vallen. Waar een wijkwarmtebedrijf verschilt van 
andere warmtebedrijf is dat het specifiek gericht is op het gebied waar het warmte levert, vaak op de 
schaal van een wijk. 

Vanuit HET is één van de belangrijkste eisen dat het wijkwarmtebedrijf past bij een coöperatie, ofwel, 
een bedrijfs- en eigendomsvorm waarin bewoners financieel (kunnen) participeren en mee kunnen 
beslissen. De uitdaging is om deze eis te combineren met de eisen van een organisatorisch en 
financieel efficiënte en professionele organisatie.  

In dit hoofdstuk worden de organisatorische aspecten van het wijkwarmtebedrijf onderzocht, en 
worden opties beschreven waarmee een wijkwarmtebedrijf aan de eisen kan voldoen. 

 

2.1 Keuzecriteria 
Voor een goede afweging van de verschillende opties (de stuurknoppen) is het belangrijk om de 
criteria te definiëren op basis waarvan de afweging gedaan wordt. Deze criteria zullen hier toegelicht 
worden. 

2.1.1 Coöperatief karakter 
Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat de mogelijkheid zijn voor een coöperatieve 
warmtevoorziening. Hieronder wordt verstaan een warmtevoorziening die in handen is van de 
inwoners, of waar in ieder geval de inwoners sterke invloed op hebben. Ook betekent het coöperatieve 
karakter dat de activiteiten ten goede moeten komen aan de leden van de coöperatie. 

Coöperatieve besluitvorming 
Een wijkwarmtebedrijf van en voor de inwoners betekent ook dat de inwoners en/of leden deelnemen 
in de besluitvorming. Hoewel de exacte vorm van besluitvorming geen doel op zich is, moeten de 
keuzes van inwoners wel invloed hebben op de bedrijfsvoering. Zo niet, dan verdwijnt de ervaren 
ownership van inwoners m.b.t. het wijkwarmtebedrijf. 

Winst ten goede van omgeving en/of leden 
Eén van de redenen om voor een coöperatief wijkwarmtebedrijf te kiezen, is dat de opbrengsten van 
activiteiten voor een groot deel weer terugvloeien naar de wijk. Dit kan via investeringen in de wijk, of 
door geldstromen die teruggaan naar de leden.  

Coöperatief eigendom 
Naast invloed op besluitvorming gaat het bij een coöperatieve opzet van een wijkwarmtebedrijf over 
financiële betrokkenheid (mede-eigendom) van bewoners. Dat kan direct via 
leden/klanten/aandeelhouders, of via het bestuur van de coöperatie.   

 

2.1.2 Professionaliteit 
De professionaliteit van het wijkwarmtebedrijf bepaalt of het als een betrouwbare, effectieve 
organisatie warmte kan leveren aan de afnemers. 

Leveringszekerheid 
Het criterium leveringszekerheid gaat over de capaciteit om te allen tijde warmte te leveren aan 
afnemers, ook in uitzonderlijke situaties en noodgevallen. In de leveringszekerheid spelen technische 
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aspecten zoals back-up installaties een rol, maar ook de contracten die met andere partijen gesloten 
worden, de protocollen voor verschillende situaties en in hoeverre de organisatie goed kan inspelen op 
onverwachte situaties. Ook de aanwezige expertise speelt een rol in de leveringszekerheid. 

Financiële zekerheid 
Het criterium financiële zekerheid gaat over de financiële stabiliteit van het wijkwarmtebedrijf: hoe 
goed kan het wijkwarmtebedrijf op lange termijn aan de financiële verplichtingen voldoen en hoe 
efficiënt gaat het met de middelen om? 

Goed klantcontact 
Het criterium goed klantcontact gaat over hoe goed het klantcontact gedaan kan worden door het 
wijkwarmtebedrijf: zijn de behandelingstijden van vragen kort? Kunnen klachten en conflicten effectief 
en waar nodig onafhankelijk opgelost worden? Wat wordt er gedaan met input van afnemers? 

Effectieve besluitvorming 
Effectieve besluitvorming gaat erom dat besluiten vlot genomen kunnen worden, en dat daarbij 
afwegingen op basis van kennis, data en de juiste belangen genomen worden. Dit gaat bijvoorbeeld 
om het aantal mensen dat betrokken wordt bij een besluit, maar ook of besluitvorming zorgvuldig 
genoeg gebeurt en of er effectief geleerd wordt van dingen die niet goed gaan. 

Hierbij is het goed om onderscheid te maken tussen diverse niveaus van besluitvorming. Voor het 
borgen van het coöperatief karakter van het bedrijf is breed overleg, consultatie en besluitvorming 
nodig. Het gaat dan om de hoofdlijnen voor beleid, strategie, en het financieel perspectief. Voor 
voldoende slagvaardigheid in de bedrijfsvoering en operaties moeten de verantwoordelijken (directie, 
management) voldoende mandaat krijgen.    

 

2.1.3 Uitvoerbaarheid 
De uitvoerbaarheid van de verschillende opties is van groot belang. Sommige opties die wel mogelijk 
(haalbaar) zijn hebben een negatief effect op de uitvoerbaarheid. Met de volgende criteria kunnen de 
opties op verschillende aspecten van haalbaarheid getoetst worden. 

Betaalbaarheid 
De uiteindelijke warmtevoorziening voor de gebruikers moet betaalbaar zijn, zowel in maandelijkse 
kosten als in de benodigde investeringen. De betaalbaarheid gaat omlaag als er (meer) winst uit het 
wijkwarmtebedrijf vloeit richting (commerciële) partners, maar ook als er door ineffectieve 
bedrijfsvoering meer kosten gemaakt worden dan nodig. Ter voorbeeld: in sommige gevallen kan het 
goedkoper zijn om voor bepaalde werkzaamheden een commerciële partij in te huren, omdat zij 
ondanks het winstoogmerk door schaalvergroting en ervaring veel minder kosten maken. 

Financierbaarheid 
Om het project te laten slagen moet er genoeg kapitaal aangetrokken kunnen worden. De 
financierbaarheid van het wijkwarmtebedrijf hangt af van de gekozen organisatievorm; 
geldverstrekkers zullen makkelijker geld uitlenen voor ‘veiliger’ organisatievormen dan voor vormen 
die als risicovol worden gezien. Ook is de financiële robuustheid van deelnemende partners een 
afwegingsfactor bij financiers, omdat dit risicoverlagend werkt. 

Complexiteit 
Hoe complexer een organisatie is, hoe meer moeite er door het wijkwarmtebedrijf gestoken moet 
worden om de organisatie op poten en draaiend te krijgen. Sommige keuzes zullen veel meer werk en 
expertise vragen van de initiatiefnemers en het wijkwarmtebedrijf, wat de kans op een succesvol 
project kleiner maakt.  
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Draagvlak in de wijk 
Een coöperatieve vorm van warmtevoorziening en een coöperatief wijkwarmtebedrijf kan alleen 
succesvol opgezet worden als daar (ruim) voldoende steun voor is onder bewoners en stakeholders. 
Dit criterium kijkt naar het draagvlak dat er is of dat kan ontstaan bij een coöperatief vormgegeven 
wijkwarmtebedrijf. 

Acceptatie door mogelijke partners 
Het is zeer waarschijnlijk dat in het verdere proces met partners gewerkt zal worden, bijvoorbeeld 
voor de ontwikkeling, de vergunningverlening of de financiering. Als de keuzes genomen voor het 
wijkwarmtebedrijf niet passen bij de partners, haken zij mogelijk af. De belangrijkste partners op dit 
moment in proces zijn onder andere de gemeente Hilversum, de consortiumpartners (Firan en 
Waternet), de woningcorporaties en de particuliere verhuurders. 

2.1.4 Weging 
De opties worden gewogen op de criteria. Hierbij worden de opties met elkaar vergeleken, waarbij de 
hoogst scorende optie op plaats 1 staat, de één-na-hoogste optie op plaats 2 enzovoorts. Opties 
kunnen op een gelijke plaats staan als er op dat criterium weinig onderscheid is. De score van elke 
optie over alle criteria wordt gemiddeld voor een eindscore. 

We hebben er (vooralsnog) voor gekozen elk criterium dezelfde wegingsfactor te geven2. De 
rankschikking is een vorm van Paired Comparison Analysis (parenvergelijking). Bij parenvergelijking 
worden normaliter een aantal opties gerangschikt door steeds twee verschillende opties tegen elkaar 
af te wegen en te bepalen welke beter is. De enige aanpassing hieraan is dat een gelijke score ook 
mogelijk is als de opties heel dicht bij elkaar liggen of gelijk zijn. 

 

2.2 Structurering en fasering van keuzes 
Om de afwegingen zo nuttig mogelijk te structureren, is het nodig om deze in de belangrijkste 
dimensie te structuren. Omdat het organiseren van een wijkwarmtebedrijf een langer lopend proces 
is, is het handig om de keuzes in de tijd te zetten: welke moeten eerst, welke daarna en welke keuzes 
hangen van elkaar af. De belangrijkste keuzes zijn: 

• Wat wordt de rechtsvorm van het wijkwarmtebedrijf? 
• Hoe wordt de warmteketen georganiseerd? 
• Hoe wordt het wijkwarmtebedrijf aangestuurd? 
• Hoe zit de eigendomsstructuur in elkaar? 
• Een nieuwe coöperatie, alles met HET doen of een hybride vorm? 
• Hoe gaat de bedrijfsvoering er uitzien? 
• Hoe gaat de interne organisatie vormkrijgen? 
• Hoe moet de ledenstructuur van de coöperatie er uit zien? 

In Figuur 1 zijn de beslissingen op een tijdslijn geplaatst. Deze tijdslijn gaat niet over het moment 
waarop een beslissing genomen moet worden, maar over de volgordelijkheid. 

 

2 In het optiemodel is de mogelijkheid opgenomen om verschillende wegingen van de criteria aan te geven. Ook 
kan de rangschikking (score) van de opties aangepast worden. In beide gevallen is het mogelijk dat andere opties 
als beste uit de bus komen. De lezer wordt uitgenodigd om dit model te gebruiken om de eigen afwegingen aan te 
scherpen. 
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Figuur 1: Volgorde en afhankelijkheid van beslissingen 

 

2.3 Keuze-opties en weging ten opzichte van criteria 
Op basis van de geschetste aanpak gaan we hier systematisch en gestructureerd in op de 
keuzemogelijkheden bij de organisatorische vormgeving van een wijkwarmtebedrijf. De opties worden 
beschreven en vervolgens worden deze op de criteria gescoord. In de scoretabellen wordt ook een 
korte argumentatie voor de keuze gegeven.  

 

2.3.1 Organisatie warmteketen 
Onder de huidige warmtewet kan er gekozen worden hoe de warmteketen vormgegeven wordt. De 
hele warmteketen kan in handen zijn van één partij, of juist opgesplitst worden waarbij de 
verschillende onderdelen in handen van verschillende partijen zijn. De 4 hoofdelementen in de 
warmteketen zijn de bron, het warmtetransport, de warmtedistributie en de leverancier.  De 
scheidslijn tussen warmtetransport en warmtedistributie is niet altijd scherp te maken, in grote lijnen 
is warmtetransport over grotere afstanden van bron naar leveringsgebied, en is distributie het 
transport van warmte binnen het leveringsgebied naar de aansluitingen. Voor een project ter grootte 
van Kerkelanden is een dergelijk onderscheid niet van belang. 

Deze keuze (hele keten in één hand, of opgesplitst) hangt vooral af in hoeverre de invloed van 
bewoners over de hele warmteketen moet gelden, en in hoeverre de bestaande expertise van partners 
ingezet wordt om de verantwoordelijkheid van het wijkwarmtebedrijf te verkleinen. Een andere 
belangrijke vraag is wat onder de warmtewet 2.0 precies aan regels wordt gesteld. Daarin lijkt 
vooralsnog alleen toestemming gegeven te worden voor integrale beheersing van de hele 
warmteketen. Overigens mag die integrale warmtepartij wel zijn opgebouwd uit verschillende 
deelpartners, waardoor het economisch eigenaarschap dus niet integraal hoeft te zijn.  

Rechtsvorm Aansturing Eigendoms-
structuur 
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Hieronder geven we inzichten en ervaringen van diverse bestaande vormen waarop warmtenetten zijn 
georganiseerd. Bijna al deze vormen zijn ook terug te vinden in het overzicht van 
eigenaarschapsstructuren in Figuur 2 (mede op basis van RVO, 20203). 

Private, geïntegreerde warmteketen 
In een private, geïntegreerde warmteketen zijn alle onderdelen van de keten in handen van een 
enkele private partij. Het warmtenet in Utrecht is hier een duidelijk voorbeeld van, waarbij Eneco 
zowel eigenaar is van de bron (elektriciteitscentrale), het transport- en distributienet en ook de 
levering, administratie en facturering verzorgt.  

Het voordeel van een geïntegreerde warmteketen is dat er minder afhankelijkheid is van andere 
partijen, wat de leveringszekerheid en het probleemoplossend vermogen ten goede komt. Het geeft 
echter veel minder ruimte om te kiezen voor bijvoorbeeld een andere warmtebron als daar behoefte 
aan is, dit is allemaal in handen van de keteneigenaar. Dit coöperatieve vorm van deze optie is 
weergegeven in Figuur 3. 

Publieke, geïntegreerde warmteketen 
Deze eigenaarschapsstructuur lijkt sterk op de voorgaande, met het verschil dat de hele keten in 
handen is van een publieke organisatie zoals een lokale overheid. Een goed voorbeeld hiervan is 
Stadsverwarming Purmerend, waarbij de gemeente Purmerend eigenaar is van de gehele 
warmteketen. In Purmerend heeft de gemeente dit warmtenet niet zelf laten aanleggen, maar heeft 
de stadsverwarming in 2004 van Nuon overgenomen. De publieke structuur zorgt ervoor dat de 
primaire motivatie van de organisatie het dienen van het publieke belang is en niet het maken van 
winst. 

Gesplitste warmteketen 
In een gesplitste warmteketen zijn er verschillende eigenaren van de onderdelen van de warmteketen. 
Als er een publieke partij betrokken is, spreken we over een publieke gesplitste warmteketen, anders 
over een private gesplitste warmteketen. Het voordeel van het opsplitsen is dat het mogelijkheden 
opent om partijen hun eigen deel van het net te laten bouwen (en daarin te investeren) en ook te 
laten opereren. Op die manier wordt de expertise van die partijen gebruikt, en het kan voordelen 
opleveren voor financiering omdat bestaande partijen die een deel van het net op zich nemen 
makkelijker financiering kunnen krijgen. 

Gedeeld eigenaarschap of partnerschap 
In een aantal gevallen is een onderdeel van de warmteketen in handen van meer dan één partij, zoals 
bijvoorbeeld in Zaanstad en Ede. In Zaanstad is het warmtenetwerk in handen van Firan en de 
gemeente Zaanstad, terwijl in Ede MPD Groene Energie samen met Nuon de distributie en levering 
verzorgt.  
Door het eigenaarschap op een dergelijke manier te verdelen kan expertise binnengehaald worden, 
terwijl de lokale organisatie zijn eigen rol kan blijven spelen. 

Meerdere bronnen en Open warmtenet 
Het warmtenet hoeft niet afhankelijk te zijn van een enkele partij als bron. In bijvoorbeeld Rotterdam 
zijn er meerdere partijen die warmte leveren aan het net. Hoewel meerdere bronnen de 
afhankelijkheid verkleinen, zorgt het er ook voor dat niet één partij verantwoordelijk is voor de 
warmtelevering. Deze vormgeving is – logischerwijs - afhankelijk van de beschikbaarheid van 
meerdere warmtebronnen.  
Een verdere evolutie van een net met meerdere vaste bronnen is een open warmtenet. In een open 
warmtenet kan eenieder die aan de voorwaarden voldoet warmte leveren aan het net. Dan werkt het 
open warmtenet op eenzelfde manier als dat nu voor energiebedrijven voor het elektriciteitsnet werkt. 

 

3 RVO, 2020. Warmtenetten georganiseerd. TKI Urban Energy/RVO (verzorgd door DWA), Den Haag.    
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Een voordeel hiervan is dat klanten/afnemers de keuze hebben voor welke warmte ze van wie 
afnemen, een keuzevrijheid die doorgaans erg op prijs wordt gesteld. Dit vraagt wel om nieuwe taken 
voor de netbeheerder en mogelijk extra opslagmogelijkheden om de vraag en het aanbod van warmte 
op elkaar af te stemmen. Dit model lijkt vooral voor grotere warmtenetten met een groter 
leveringsgebied interessant te zijn, en minder voor een warmtenet op de schaal van een wijk als 
Kerkelanden.  

 

Figuur 2: Eigenaarschapsstructuren. Bron: 20203101 Kennissessie 4 Warmtewet 2.0 (Klimaatbureau HIER) 
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Figuur 3: Voorbeeld van een geïntegreerd warmtebedrijf 

 

De olifant in de kamer – Warmtewet 2.0 
De hierboven beschreven modellen zijn op dit moment allemaal mogelijk en worden in de praktijk 
gebruikt. Op dit moment wordt echter ook gewerkt aan het ontwerp van de Warmtewet 2.0, die deze 
opties mogelijk gaat beperken. In de conceptversie voor de consultatie van de Warmtewet 2.0 wordt 
uitgegaan van een integraal warmtebedrijf, dus dat de hele keten in handen is van één partij. Dit 
maakt de gesplitste of open modellen zo goed als onmogelijk. De reden dat er in het concept gekozen 
is voor dit model is de zorg dat met gesplitste ketens de warmtelevering niet voldoende gegarandeerd 
kan worden. Dit was bijvoorbeeld bijna het geval in Leiden, waar het contract met broneigenaar 
Uniper afliep, en de nieuwe bron (warmteleiding vanuit Rotterdam) nog niet aangelegd is. Het 
ministerie wil dit soort situaties voorkomen, en stelt daarom een integraal warmtebedrijf voor als 
vereiste. 

Er is vanuit een groot aantal organisaties feedback geleverd op dit concept, onder andere op de eis 
voor een integraal warmtebedrijf en op het gebruik van warmtekavels waar maar één partij mag 
opereren. Aan de hand van deze feedback heeft de minister in een Kamerbrief toegezegd dat de eis 
met betrekking tot het wijkwarmtebedrijf als integraal eigenaar van het collectieve warmtesysteem 
wordt gewijzigd naar een integraal verantwoordelijk warmtebedrijf. Hiermee worden meer 
samenwerkingsvormen mogelijk (waaronder ook splitsing), zolang het warmtebedrijf maar integraal 
verantwoordelijk is en aanspreekbaar op de operatie en levering. Meer informatie over de Warmtewet 
is te vinden in de sectie Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2.0)4. 

 

4 Kort voor Kerst 2020 (14 december) is door Min EZK reactie gegeven op de internetconsultatie over de 
warmtewet. Hierin worden meer vormen van samenwerking in de warmteketen mogelijk gemaakt, waaronder 
netwerkbedrijven. Zie Kamerbrief DGKE-WO/ 20298699, bladzijde 4. Kamerstuk 30196-694 
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Warmtelessen buitenland: Nergens sprake van splitsing markt (Klip, 2020). 
Dit is een overweging m.b.t. tot de aanpak waar verschillende partijen verschillende delen van de 
warmteketen onder hun hoede hebben. In andere landen wordt er ook niet gesplitst, dit heeft vooral 
te maken met het verantwoordelijk maken van een enkele partij voor het correct functioneren van het 
wijkwarmtebedrijf. Onderzoek van SEO wijst erop dat dit in Nederland ook niet voordelig is (Tieben & 
van Benthem, 2019) 

In het Deense coöperatiemodel voor lokale warmtelevering beheren de coöperaties ook de 
warmtenetten. Een externe partij legt de infra aan, en de coöperatie huurt mensen in voor de operatie 
en exploitatie (gesprek Erik Christiansen). 

Een geïntegreerde (niet gesplitste) warmteketen zorgt er ook voor dat er geen perverse prikkels 
ontstaan. Voorbeeld: als een partij verantwoordelijk is voor de infrastructuur en wordt afgerekend op 
het aan afgeleverde warmte-eenheden, dan zal er geen prikkel voor deze partij zijn om mee te werken 
aan energiebesparing. Door één partij eindverantwoordelijke te maken voor de hele keten kan het 
systeem voor het algemene belang geoptimaliseerd worden. 

Overweging & analyse 
Hoewel splitsing voordelen heeft voor financiering en het effectief inzetten van expertise, doet het af 
aan de coöperatieve gedachte om bewoners zeggenschap te geven over hun warmtevoorziening. 
Daarnaast is de leveringszekerheid minder groot. Als de nieuwe warmtewet in de huidige vorm ook 
ingevoerd gaat worden vervalt deze keuze en zal een integraal warmtebedrijf de enige mogelijkheid 
zijn. 

In onderstaande tabel geven we een weging van de verschillende opties die hiervoor beschreven zijn. 

De conclusie die we op basis van deze wegingen kunnen trekken is dat een geïntegreerd en 
coöperatief wijkwarmtebedrijf het beste past qua wenselijkheid en haalbaarheid. Hybride vormen zoals 
een coöperatief wijkwarmtebedrijf op basis van samenwerking tussen de consortium/ketenpartners 
zijn daarbij natuurlijk ook denkbaar.         
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Criterium Integraal Gesplitst, privaat Gesplitst, publiek 
Coöperatief 
Coöperatieve 
besluitvorming 

De coöperatie heeft invloed op de 
operatie van het gehele net, 
waardoor de coöperatieve 
besluitvorming geborgd wordt. 

De coöperatie heeft alleen directe 
invloed op het eigen gedeelte van 
de warmteketen, en kan met 
private partijen enkel via 
contracten invloed uitoefenen. 

Net als bij de vorige optie heeft de 
coöperatie alleen formeel invloed 
op het eigen gedeelte van de 
warmteketen. Echter, publieke 
partijen hebben mogelijk wel een 
groter belang om de coöperatie te 
betrekken. 

Winst ten goede van 
omgeving en/of leden 

De coöperatie is eigenaar van het 
hele net en gaat dus over alle 
opbrengsten. 

Een groot deel van de inkomsten 
gaat naar de private partners en 
komt daarmee niet ten goede aan 
de omgeving of de leden. 

Een groot deel van de inkomsten 
gaat naar de publieke partners en 
komt daarmee niet direct ten goede 
aan de omgeving of de leden. Wel 
wordt het door de publieke 
partners voor publieke doeleinden 
ingezet. 

Coöperatief eigendom Coöperatie kan geheel of in 
meerderheid eigendom 
ontwikkelen.  

Coöperatie kan eigendom 
ontwikkelen op ‘haar’ deel van de 
keten, het leveringsbedrijf. 

Coöperatie kan eigendom 
ontwikkelen op ‘haar’ deel van de 
keten, het leveringsbedrijf. 

Professionaliteit 
Leveringszekerheid Omdat een integraal warmtebedrijf 

eigenaar is van de hele keten, kan 
deze effectief maatregelen nemen 
voor de leveringszekerheid en is er 
geen onzekerheid door onderlinge 
contracten. 

Bij een gesplitste warmteketen 
zullen onderlinge contracten 
gesloten moeten worden over 
leveringszekerheid. Dit betekent 
dat bij uitzonderlijke situaties 
(buiten contracten om) niet altijd 
duidelijk is wie er verantwoordelijk 
is. 

Bij een gesplitste warmteketen 
zullen onderlinge contracten 
gesloten moeten worden over 
leveringszekerheid. Dit betekent 
dat bij uitzonderlijke situaties 
(buiten contracten om) niet altijd 
duidelijk is wie er verantwoordelijk 
is. 

Financiële zekerheid Hoewel een integraal warmtebedrijf 
volledig over de eigen financiën kan 
beschikken, is er weinig achtervang 
als er iets misgaat op financieel 
gebied. 

Met een gesplitst net met private 
partijen heeft het warmtebedrijf 
niet alle financiën in handen, en is 
er minder financiële zekerheid voor 
belangrijke delen van het net (in 
het geval het bedrijf failliet gaat of 
onderdelen afstoot). 

Met publieke partijen is de 
financiële zekerheid voor 
belangrijke delen van het 
warmtenet gegarandeerd. 

Goed klantcontact Het integrale warmtebedrijf is als 
beste in staat om klanten te helpen 
met alle aspecten van de 
warmteketen. 

In het geval van een gesplitste 
warmteketen ontstaat het risico dat 
klanten voor verschillende 
onderwerpen bij verschillende 

In het geval van een gesplitste 
warmteketen ontstaat het risico dat 
klanten voor verschillende 
onderwerpen bij verschillende 
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partijen moet zijn, of dat er veel 
onderling geschakeld moet worden. 

partijen moet zijn, of dat er veel 
onderling geschakeld moet worden. 

Effectieve 
besluitvorming 

Een integraal warmtebedrijf kan 
effectief besluiten nemen over alle 
onderdelen van de warmteketen. 

Bij een gesplitste warmteketen 
moeten partijen over de hele keten 
het eens worden, wat de 
effectiviteit verlaagt. 

Bij een gesplitste warmteketen 
moeten partijen over de hele keten 
het eens worden, wat de 
effectiviteit verlaagt. 

Uitvoerbaarheid 
Betaalbaarheid Het warmtebedrijf bepaalt de 

prijzen, dit is goed voor de 
betaalbaarheid. Aan de andere 
kant, private partners kunnen hun 
expertise en schaal inzetten 
waardoor de operatie goedkoper is. 
De aanname is dat met goed 
contracteren deze schaalvoordelen 
ook met een integraal 
warmtebedrijf gehaald kunnen 
worden. 

Het warmtebedrijf heeft in dit geval 
veel minder te zeggen over de 
prijzen van het opwekken van de 
warmte en het transport. Wel 
kunnen private partijen van hun 
schaal en infrastructuur gebruik 
maken voor lagere kosten. 

Bij deze optie heeft het 
warmtebedrijf niet de zeggenschap 
over de prijzen van opwekking 
en/of transport. Aan de andere 
kant, publieke partijen zoals 
netbeheerders zullen niet naar 
maximale winst streven en kunnen 
gebruik maken van schaal en 
ervaring. 

Complexiteit Bij het integrale warmtebedrijf 
moet alles zelf geregeld worden.  

Het warmtebedrijf is 
verantwoordelijk voor een klein 
deel van de warmteketen terwijl 
private partijen de andere delen 
van de keten onder hun hoede 
nemen. Zolang de business case 
interessant is zullen private partijen 
hier graag aan meedoen. 

Het warmtebedrijf is 
verantwoordelijk voor een kleiner 
deel van de warmteketen terwijl 
(gespecialiseerde) publieke partijen 
de andere delen van de keten 
onder hun hoede nemen. De 
uitdaging is wel welke taken de 
publieke partijen op zich willen en 
kunnen (wettelijk) nemen. 

Financierbaarheid In het geval van het integrale 
warmtebedrijf moet alles via het 
warmtebedrijf gefinancierd worden. 
Recente ervaringen laten zien dat 
dit mogelijk is, maar wel een 
uitdaging vormt. 

In dit geval kunnen de private 
partijen een groot deel van de 
financiering van grote investeringen 
op zich nemen, zij hebben hier al 
ervaring mee. 

In dit geval kunnen de publieke 
partijen meehelpen met de 
financiering. Wat ook hier in de 
weg kan zitten is dat de wettelijke 
taak mogelijk minder ruimte laat 
voor dit soort projecten. 

Draagvlak in de wijk Bewoners geven aan (via  
klankbordgroep en de consultatie-
avonden) dat een integraal 
coöperatief warmtebedrijf de 
voorkeur heeft, omdat dit past bij 

De klankbordgroep is geen fan van 
splitsing, en met private partners is 
invloed voor bewoners moeilijker te 
regelen. 

De klankbordgroep is geen fan van 
splitsing, maar met publieke 
partners is in ieder geval oog voor 
het publieke belang. 
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de grootte van het warmtenet en 
bewoners meer invloed geeft. 

Acceptatie door 
mogelijke partners 

Met deze optie zouden de huidige 
partners mede-eigenaar kunnen 
worden van het 
wijkwarmtebedrijf/warmtenet. 
Hoewel dit minder goed past bij de 
huidige manier van werken, kan zo 
wel de expertise ingezet worden. 

Met deze optie worden de huidige 
consortiumpartners min of meer 
buitenspel gezet. Private partners 
zullen, bij een positief geschatte 
exploitatiecase, juist enthousiast 
zijn. 

De consortiumpartners in het 
project zijn Waternet en Firan, 
twee publieke partijen met ervaring 
in de sector. Voor hen past het 
goed bij de huidige activiteiten om 
een deel van het warmtenet zelf te 
beheren. 

    
Rangschikking 1 3 2 
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2.3.2 Rechtsvorm wijkwarmtebedrijf 
In veel gevallen wordt gekozen om het wijkwarmtebedrijf binnen een aparte entiteit vorm te geven, 
bijvoorbeeld in een BV onder de coöperatie. Deze vorm heeft een aantal belangrijke voordelen. Ten 
eerste beperkt het de risico’s voor de coöperatie, omdat de entiteiten juridisch gescheiden zijn. Dit 
betekent dat faillissement van het wijkwarmtebedrijf geen terugslag-effect heeft naar de coöperatie. 
Daarnaast geeft de aansturing van een BV veel mogelijkheden voor effectieve bedrijfsvoering. In dit 
model speelt de coöperatie de rol van aandeelhouder die (met andere aandeelhouders) de directie van 
de warmtebedrijf BV aanstelt en bijstuurt waar nodig. De directie of directeur is verantwoordelijk voor 
professioneel exploiteren van het wijkwarmtebedrijf. Een BV-structuur geeft ook de mogelijkheid om 
partnerschappen aan te gaan, bijvoorbeeld door partners en medeoprichters ook een deel van de 
aandelen te geven. Daarnaast geeft een BV-structuur ook meer mogelijkheden voor externe 
financiering. 

Het warmtebedrijf binnen de coöperatie hebben (dus coöperatief bestuurd) geeft weer andere 
mogelijkheden. De leden hebben een directere en fijnmaziger invloed op hoe het wijkwarmtebedrijf 
opereert. Terwijl in een BV de aandeelhouders de teugels in handen hebben, sturen in een coöperatie 
de leden actief mee. Daarnaast geeft een coöperatie de mogelijkheid om bewoners ook als vrijwilligers 
in de operatie van het wijkwarmtebedrijf in te zetten; dit is voor een BV niet (goed) mogelijk5. Een 
voorbeeld is Burgerwindpark Spinderwind, waar leden van de coöperatie ook opgeleid kunnen worden 
als molenaar om mee te helpen in de operatie van het windpark. Het warmtebedrijf als coöperatie 
opereren heeft ook voordelen op het gebied van belastingen, en er is meer maatwerk mogelijk met de 
verdeling van de aandelen6. 

Het warmteschap als ‘pakbare’ coöperatieve rechtsvorm (Notten, 2020) 
Vanuit meerdere coöperatieve initiatieven in Nederland is onder regie van Energie Samen Buurtwarmte opgericht. 
Hierin verenigen coöperaties zich die in verschillende stadia van ontwikkeling (oriënterend, beginnend, ontwikkelend 
of (incidentgeel) al producerend) om een stevige positie te verwerven in het snel ontwikkelende landschap van – 
vooral collectieve-levering van duurzame warmte. Dat is nodig omdat, in tegenstelling tot duurzame 
elektriciteitsopwekking, er geen afspraken in het Klimaatakkoord staan over lokaal eigenaarschap. Daar waar voor 
duurzame elektriciteitsopwekking in het klimaatakkoord het uitgangspunt van minimaal 50% lokaal eigendom is 
onderschreven, is dat rond duurzame warmte niet het geval. Ook is de nieuwe warmtewet (zie de sectie “Wet 
Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2.0)”) nog sterk in ontwikkeling, waarbij er nog veel kan veranderen in 
de rolverdeling en eisen aan partijen die een duurzaam warmtenet willen opzetten.  
 
Daarom richt Energie Samen zich op de nadere uitwerking van het concept warmteschap. Zo’n warmteschap zou de 
juridische entiteit dienen te worden om lokaal (duurzame) warmte te leveren om democratisch gestoelde leest. De 
term geeft de associatie met het waterschap: het historisch stevig democratisch verankerde beheer over ons water, 
als factor van groot belang voor de regionale economie, watervoorziening en het milieubeheer. Het warmteschap 
zou en vergelijkbare democratische vorm voor het lokaal democratische beheer van warmte moeten gaan geven. 
Voorgestelde kenmerken van een warmteschap zijn: 

• Democratisch georganiseerd. 
• Zeggenschap voor leden/aandeelhouders die in de buurt van het warmteproject gevestigd zijn. 
• Het hoofddoel is ‘profit for purpose’, dus niet richten op winst en als er winst is deze voor het gezamenlijk 

belang te gebruiken.  
• Kan zich bezighouden met alle elementen uit de warmteketen: bron, net, levering, isolatie, koude of andere 

energiediensten. 
 

 

5 https://ondernemersplein.kvk.nl/werken-met-vrijwilligers/  
6 https://www.cooperatieexpert.nl/voordelen/  
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Om lokale warmteschappen te ondersteunen, worden ook voorsftellen gedaan om ze zo goed mogelijk te helpen om 
een sterke positie te verkrijgen. Het gaat dan om landelijke faciliteiten zoals: 

- Projectondersteuning van experts. 
- Landelijke ondersteuning voor administratie en bedrijfsvoering. 
- Hulp met investeringsmogelijkheden. 
- Verbetering van kennisoverdracht. 

 
Met die landelijke inbedding en ondersteuning kunnen ‘kleine’ lokale warmteschappen als serieuze partij meedoen 
met het ontwikkelen van lokale project en bij aanbestedingsprocedures.         

 

Overweging & analyse 
In onderstaande tabel worden de opties voor de rechtsvorm afgewogen, namelijk een warmtebedrijf in 
een BV of direct binnen een coöperatie. 

Voor Kerkelanden lijkt het beste model een warmtebedrijf in een BV te zijn. Hier is al ervaring mee 
opgedaan, het beschermt de coöperatie tegen financiële risico’s en maakt professionalisering en 
financiering makkelijker. In een puur coöperatieve vorm is de kans dat de financiering rondkomt veel 
kleiner en is de coöperatie te kwetsbaar. 

De meest logische keuze lijkt dus om een aparte BV voor het wijkwarmtebedrijf op te richten. Dit 
beperkt de risico’s voor de coöperatie en haar partners, maakt een professionele organisatie 
makkelijker en geeft de mogelijkheid om winst naar de aandeelhouders te laten stromen. Daarnaast is 
er ook de meeste ervaring met deze vorm, omdat bijna alle coöperatieve warmteprojecten die 
momenteel worden gerealiseerd gebruik maken van een BV-vorm. Omdat dit een voor de hand 
liggende optie is zal in de overwegingen verderop in dit hoofdstuk een aantal keer uitgegaan worden 
van een warmtebedrijf BV. 
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Criterium Warmtebedrijf als Warmte BV Warmtebedrijf binnen coöperatie 
Coöperatief 
Coöperatieve 
besluitvorming 

Hoewel de coöperatie de directie van de BV aanstuurt, 
zal er minder directe invloed van de coöperatie op het 
warmtebedrijf zijn. Wel kan op belangrijke zaken en 
grote lijnen gestuurd worden. 

Met een warmtebedrijf in coöperatievorm is de 
coöperatieve besluitvorming een gegeven en is er dus 
veel directe invloed. 

Winst ten goede van 
omgeving en/of leden 

De winst van de BV vloeit terug naar de coöperatie, 
waardoor het ten goede kan komen aan de omgeving 
en/of de leden. De mate waarin is afhankelijk van de 
aandelenverhouding met mogelijke andere partners 

De inkomsten stromen direct coöperatie in, waardoor 
het ten goede kan komen aan de omgeving en/of de 
leden. 

Coöperatief eigendom De coöperatie is (mede-)eigenaar van de warmte BV, 
maar de leden van de coöperatie zijn niet direct 
aandeelhouder van de warmte BV 

De bewoners zijn via hun lidmaatschap van de 
coöperatie direct aandeelhouder in het warmtebedrijf. 

Professionaliteit 
Leveringszekerheid Een BV kan professioneler georganiseerd worden en 

daarmee beter de leveringszekerheid garanderen. 
Omdat een coöperatie met wisselende bezetting werkt 
en veel mensen meebeslissen, is de lange termijn 
leveringszekerheid moeilijker te garanderen. 

Financiële zekerheid In het geval van financiële problemen bij de BV komt 
de coöperatie niet in gevaar, en kan er hulp gezocht 
worden om de financiële zekerheid te waarborgen. 

Financiële problemen zullen direct weerslag hebben op 
de coöperatie, en financiers of andere hulplijnen zullen 
minder snel helpen de financiële stabiliteit terug te 
brengen. 

Goed klantcontact De keuze voor één van beide opties heeft geen 
noemenswaardig effect op de kwaliteit van het 
klantcontact. 

De keuze voor één van beide opties heeft geen 
noemenswaardig effect op de kwaliteit van het 
klantcontact. 

Effectieve 
besluitvorming 

In het geval van een BV wordt er een professionele 
directie aangesteld om besluiten te nemen. De directie 
wordt aangestuurd door de coöperatie, maar neemt 
zelf de dagelijkse besluiten. 

Omdat de coöperatie direct het warmtebedrijf runt 
moeten meer besluiten door de leden en/of het 
bestuur genomen worden. Dit zorgt voor tragere 
besluitvorming met meer mensen die besluiten moeten 
nemen. 

Haalbaarheid 
Betaalbaarheid In beide gevallen kan de prijsstelling door de 

coöperatie besloten worden. 
In beide gevallen kan de prijsstelling door de 
coöperatie besloten worden. 

Complexiteit Omdat de optie van een BV als warmtebedrijf vaker 
gebruikt wordt kunnen we bouwen op de ervaring van 
anderen. 

Er is nauwelijks ervaring in Nederland met deze optie 
voor een kritiek systeem als de warmtevoorziening, 
dus zou alles zelf uitgezocht en opgebouwd moeten 
worden. 



 
 
 
 
 

 

 
© HET, Firan, Waternet   22 van 74 
 

Financierbaarheid Financiering is makkelijker omdat private 
investeerders een aandeel kunnen krijgen en omdat 
financiers meer ervaring met dit model hebben. 

Financiers zullen over het algemeen voor dit soort 
grote projecten minder makkelijk financiering willen 
verlenen aan een coöperatie, omdat hier geen ervaring 
mee is. 

Draagvlak in de wijk De klankbordgroep heeft aangegeven dat de BV 
structuur wenselijk is om risico’s te beperken en 
omdat dit de gangbare vorm is. 

De klankbordgroep vindt de risico’s van deze optie 
hoger en gebruikt liever een bekende, werkende optie. 

Acceptatie door 
mogelijke partners 

In het geval van een warmte BV kunnen partners 
makkelijker afspraken maken en kunnen zij ook mede-
aandeelhouder van het warmtebedrijf worden. 

Met deze optie hebben de partners weinig invloed op 
het warmtebedrijf en is het lastiger om door de vele 
stakeholders/beslissers afspraken te maken. 

   
Rangschikking 1 2 
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2.3.3 Eigen coöperatie of binnen HET 
Een belangrijke afweging is of het wijkwarmtebedrijf binnen HET zal vallen, of dat er een nieuwe 
coöperatie specifiek voor de wijk opgericht wordt. In het eerste geval zal de ervaring van HET 
makkelijker ingezet kunnen worden voor het wijkwarmtebedrijf. De wijk heeft dan wel minder directe 
invloed op de besluiten die over het systeem in hun eigen wijk gemaakt worden.  

In het tweede geval wordt een nieuwe coöperatie opgericht, waar alleen mensen uit Kerkelanden lid 
van kunnen worden. Dit vergroot de ‘eigenheid’ van de coöperatie voor de wijk, maar vraagt om een 
groep actieve wijkbewoners die het goed kunnen runnen en de expertise willen opbouwen. Omdat het 
van de wijk zelf is leidt dit mogelijk tot meer vertrouwen en draagvlak in de wijk, maar het mist wel 
de naamsbekendheid van HET.  

Ook hier zijn hybride vormen denkbaar, bijvoorbeeld het vormen van een eigendomsgroep 
Kerkelanden binnen HET die specifieke bevoegdheden en rechten heeft. De statuten van HET zijn hier 
al geschikt voor.  

Overweging & analyse 
De vraag is of het ook mogelijk is om een besluitvormingsproces binnen HET in te richten die meer 
recht doet aan de zeggenschap van de wijkbewoners. Zo zouden bijvoorbeeld de wijkbewoners naast 
hun gewone stemrecht ook (als groep) een vetorecht kunnen hebben over zaken die het warmtenet 
betreffen.  

Er wordt voorlopig nog geen besluit genomen omdat dit nog niet aan de orde is. Daarom worden in 
onderstaande afwegingstabel geen rangschikking gegeven en zijn enkel de argumenten voor beide 
opties op elk criteria weergegeven. Uiteindelijk hangt dit ook of van de specifieke wensen van de wijk, 
HET en de partners. 
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Criterium Aparte, eigen coöperatie Onderdeel van HET 
Coöperatief 
Coöperatieve 
besluitvorming 

De gebruikers en buurtbewoners hebben de touwtjes 
volledig in handen en kunnen gezamenlijk besluiten 
nemen. 

De gebruikers en buurtbewoners besluiten mede over 
het warmtebedrijf, maar delen de besluitvorming 
mogelijk met andere leden van de coöperatie. In de 
HET-statuten  zijn al bepalingen opgenomen over het 
beslisrecht van buurtbewoners bij buurtprojecten. Wel 
blijft het HET-bestuur eindverantwoordelijk.   

Winst ten goede van 
omgeving en/of leden 

De opbrengsten komen direct ten goede aan de 
deelnemers van het project, zijnde bewoners van 
Kerkelanden. 

De opbrengsten komen direct ten goede aan de 
deelnemers in het project, zijnde bewoners van 
Kerkelanden. 

Coöperatief eigendom Klanten kunnen lid worden en eigen aandelen of 
obligaties aanschaffen 

Klanten kunnen lid worden en eigen aandelen of 
obligaties aanschaffen 

Professionaliteit 
Leveringszekerheid Een eigen coöperatie heeft minder ervaring en zal dit 

dus eerst moeten opdoen of inhuren om tot een 
robuust systeem te komen. 

HET heeft meer ervaring met coöperatieve projecten 
en heeft het voortraject gedaan. Daarmee heeft HET 
meer ervaring met het opzetten van goede 
coöperatieve projecten. 

Financiële zekerheid Een eigen coöperatie kan financiële tegenvallers niet 
met andere activiteiten opvangen. 

HET kan (beperkt) financiële tegenvallers opvangen 
met andere activiteiten. 

Goed klantcontact In beide gevallen zou het klantcontact weinig voor 
elkaar moeten onderdoen. 

In beide gevallen zou het klantcontact weinig voor 
elkaar moeten onderdoen. 

Effectieve 
besluitvorming 

De besluiten worden gemaakt door enkel de 
buurtbewoners, maar er is minder coöperatieve 
ervaring. 

De besluiten worden genomen door de buurtbewoners, 
en er is ervaring met het besturen van een coöperatie. 

Haalbaarheid 
Betaalbaarheid De betaalbaarheid zal in beide gevallen ongeveer gelijk 

zijn. 
De betaalbaarheid zal in beide gevallen ongeveer gelijk 
zijn. 

Complexiteit Er moet van de grond af opgebouwd worden en er zijn 
risico’s in het overdragen van het project. 

Veel van de benodigde structuren zijn al in mindere of 
meerdere mate aanwezig en er is geen overdracht 
nodig. 

Financierbaarheid Financiering is moeilijker omdat de nieuwe coöperatie 
nog geen andere projecten kan laten zien. 

De ervaring en andere projecten van HET helpen 
financiers te overtuigen om het project te financieren. 

Draagvlak in de wijk De wijk en de klankbordgroep hebben zich nog niet 
hier over uitgesproken, dit is iets wat pas later aan de 
orde komt. 

De wijk en de klankbordgroep hebben zich nog niet 
hier over uitgesproken, dit is iets wat pas later aan de 
orde komt. 

Acceptatie door 
mogelijke partners 

De samenwerking met de partners zal opnieuw 
opgebouwd moeten worden. 

Er is goede bestaande samenwerking tussen HET en de 
partners. 
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2.3.4 Eigendomsstructuur 
Bij een integraal warmtebedrijf dat in een BV vormgegeven wordt, kan het eigenaarschap op 
verschillende manieren vormgegeven worden. Dat hangt vooral af van het aantal partners en hun rol 
in het wijkwarmtebedrijf. De verdeling van eigenaarschap is in essentie de verdeling van 
verantwoordelijkheden, zeggenschap en winstperspectief. Dat betekent dat de afwegingen gaan over 
de lusten en de lasten van het project. 

Op een schaal met meeste verantwoordelijkheid naar minste verantwoordelijkheid kunnen we grofweg 
4 opties onderscheiden, van volledig eigenaarschap naar geen enkel eigenaarschap van het 
wijkwarmtewarmtebedrijf. 

In het geval van volledig eigenaarschap doen er geen andere partners mee in het warmtebedrijf. Dit 
betekent dat de coöperatie alles zelf moet regelen en niet kan leunen op de expertise en eventuele 
investeringen van de partners. Hoewel dit het beste voldoet aan de coöperatieve wensen, zou het 
verlies aan mogelijkheden om met partners samen te werken wel een groter nadeel kunnen zijn. Dit is 
het backup-model van Ketelhuis WG, als ze geen partner kunnen vinden om 
minderheidsaandeelhouder te worden. 

Een model dat meerdere andere warmtecoöperaties gebruiken is dat ze aan het eind van het 
realisatietraject een meerderheidsaandeel in het wijkwarmtebedrijf hebben. Dit betekent dat de 
coöperatie nog steeds de grootste zeggenschap heeft, maar dat er ook één of meerdere partners mee 
kunnen doen die dan gezamenlijk een minderheidsaandeel hebben. Dit is het primaire 
eigendomsmodel van zowel TEC als Ketelhuis WG. 

Als er meer belang gehecht wordt aan ontzorging en een grotere rol voor de partners zou een 
minderheidsaandeel voor de coöperatie een optie zijn. Hoewel de coöperatie dan niet meer de 
grootste zeggenschap heeft, beslissen ze nog wel mee. Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat 
bepaalde besluiten unaniem genomen moeten worden om zo de zeggenschap te waarborgen. Dit 
model is vooral aantrekkelijk als één of meerdere partners het voortouw nemen, maar wel graag de 
coöperatie en bewoners een rol willen geven. 

De andere uiterste is dat de coöperatie geen enkel aandeel heeft in het wijkwarmtebedrijf. Dit 
betekent dat andere partijen het warmtebedrijf volledig runnen, wat in essentie gelijk is aan de 
huidige commerciële (en in sommige gevallen gemeentelijke) warmtenetten. Het voldoet dan niet aan 
de coöperatieve wensen, maar maakt alles wel makkelijker en geeft meer gevoel van zekerheid. 

 

Casus KetelhuisWG – eigendom & organisatie 
 
KetelhuisWG in Amsterdam werkt met een organisatiemodel met meerderheidsbelang voor de coöperatie. In dit 
model wordt er gezocht naar een technische partner die in ruil voor een investering in het warmtebedrijf een 
minderheidsaandeel (maximaal 49%) in het warmtebedrijf krijgt. Uit deze aandelen kan de partner vervolgens 
winst halen. Van de partner wordt geëist dat deze volgens het Design-Build-Operate-Maintain principe, waarbij de 
partner het warmtenet ontwerpt, aanlegt en opereert voor een periode van 30 jaar. Op deze manier kan schuiven 
met verantwoordelijkheden voorkomen worden. De eigendomsverdeling is weergegeven in onderstaand figuur. 
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Naast de technische partner werkt Ketelhuis ook samen met Waternet. Waternet heeft een rol gespeeld in het 
voorbereidende werk, en er wordt momenteel uitgezocht welke rol Waternet zou kunnen hebben in het 
uiteindelijke warmtebedrijf. Eén optie is dat Waternet de bron aanlegt en vervolgens deze verhuurt aan het 
Warmtebedrijf. 
 

 

Overweging & analyse 
In onderstaande tabel worden de opties voor de eigendomsstructuur afgewogen, aflopend van volledig 
eigenaar via een meerderheids- of minderheidsaandeel naar geen enkel aandeel in het warmtebedrijf. 

Deze keuze is fundamenteel voor het karakter van het wijkwarmtebedrijf. Bij een 
meerderheidsaandeel of volledig eigenaarschap is het coöperatief karakter gewaarborgd. Dit is bij een 
minderheidsaandeel al minder zeker, en zonder aandeel met een commerciële partner helemaal 
verdwenen. Toch scoren minderheidsaandeel en geen aandeel even goed, omdat het een aantal 
voordelen heeft als een ervaren commerciële partij alles in handen heeft. De keuze hierin heeft ook te 
maken met wat men belangrijk vindt, is vooral belangrijk om als bewoner invloed te hebben op het 
wijkwarmtebedrijf en ook de lusten te ontvangen, of is het belangrijker om veel zekerheid en weinig 
moeite te hebben. 

Strategische 
partner(s)  (uitvoering 
& exploitatie) 

Warmtebedrijf 

Energiecoöperatie 

Eigen 
vermogen 

Vreemd 
vermogen 

Partner voor 
levering en 
klantenadmin 

51% 49% 



 
 
 
 
 

 

© HET, Firan, waternet   27 van 74 
 

Criterium Volledig eigenaar Meerderheidsaandeel Minderheidsaandeel Geen aandeel 
Coöperatief  
Coöperatieve 
besluitvorming 

De coöperatie is volledig 
eigenaar dus kan alle 
besluiten volledig zelf 
nemen. 

De coöperatie heeft een 
meerderheidsaandeel en 
heeft dus de grootste stem 
in besluitvorming, maar 
moet wel rekening houden 
met andere partijen. 

De coöperatie geeft geen 
doorslaggevende stem en zal 
dus andere 
partners/aandeelhouders 
mee moeten krijgen in 
besluiten. 

De coöperatie komt 
niet aan de 
besluitvorming van 
pas. 

Winst ten goede van 
omgeving en/of leden 

Alle winst gaat naar de 
coöperatie. 

Het merendeel van de winst 
gaat naar de coöperatie. 

Een minderheid van de winst 
gaat naar de coöperatie. 

Alle winst gaat naar 
de eigenaren, en 
dus niet naar de 
coöperatie. 

Coöperatief eigendom Het warmtebedrijf is 
volledig in handen van de 
coöperatie. 

Het warmtebedrijf is 
grotendeels in handen van 
de coöperatie. 

Het warmtebedrijf is deels in 
handen van de coöperatie. 

Het warmtebedrijf 
is volledig in 
handen van andere 
partijen. 

Professionaliteit  
Leveringszekerheid De besluitvorming over de 

hele keten is in handen 
van de coöperatie, wat de 
leveringszekerheid 
vergroot. 

De besluitvorming over de 
hele keten is merendeels in 
handen van de coöperatie, 
wat de leveringszekerheid 
vergroot. 

Bij problemen moet er met 
meerdere partners 
overeenstemming worden 
bereikt, waardoor minder 
snel geacteerd kan worden. 

Een commercieel 
bedrijf met ervaring 
kan dit op zich 
nemen. 

Financiële zekerheid De financiële zekerheid 
moet volledig door de 
coöperatie geregeld 
worden. 

Partners participeren ook in 
deze optie, maar een groter 
deel van de 
verantwoordelijkheid voor de 
financiële zekerheid ligt bij 
de coöperatie. 

Met meerdere participerende 
partners zijn er meer 
mogelijkheden om financiële 
problemen op te lossen. 

Een commerciële 
partij met meerdere 
activiteiten kan 
makkelijker klappen 
opvangen. 

Goed klantcontact De besluitvorming over de 
strategie voor 
klantcontact ligt volledig 
in handen van de 
coöperatie, waardoor de 
bewoners dit goed kunnen 
afdwingen. 

De besluitvorming over de 
strategie voor klantcontact 
ligt merendeels in handen 
van de coöperatie, waardoor 
de bewoners dit goed 
kunnen afdwingen. 

De besluitvorming over de 
strategie voor klantcontact 
ligt merendeels in handen 
van de partners, waardoor de 
bewoners dit minder goed 
kunnen afdwingen. 

Er is nauwelijks 
invloed op het 
klantcontact, dit 
loopt via de 
commerciële partij. 

Effectieve 
besluitvorming 

De coöperatie is volledig 
eigenaar dus kan effectief 

De coöperatie is in de 
meerderheid eigenaar en 

De besluiten moeten altijd 
overlegd worden tussen de 
verschillende partners. 

De commerciële 
partij kan zelf 
besluiten nemen. 
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het warmtebedrijf 
aansturen. 

kan daarmee meestal goed 
besluiten nemen. 

Haalbaarheid  
Betaalbaarheid De bewoners hebben via 

de coöperatie volledige 
invloed op de prijsstelling 
en er zijn geen 
participerende partners 
met hogere 
rendementseisen. 

De bewoners hebben via de 
coöperatie veel invloed op de 
prijsstelling, maar de andere 
participerende partners 
hebben nog steeds 
waarschijnlijk hogere 
rendementseisen. 

Participerende partners 
hebben waarschijnlijk hogere 
rendementseisen, en 
bewoners hebben maar 
beperkt invloed op de 
prijsstelling. 

Er is geen invloed 
op de prijsstelling, 
en de commerciële 
partij verwacht een 
bepaald rendement. 

Complexiteit Bij volledig eigenaarschap 
moet alles zelf geregeld 
worden omdat er geen 
partners kunnen 
participeren. 

Bij een meerderheidsaandeel 
kunnen participerende 
partners een deel van de 
taken op zich nemen. 

Bij een minderheidsaandeel 
doen participerende partners 
een groot deel van de taken 
en hebben een grotere 
verantwoordelijkheid. 

Alles kan 
overgelaten worden 
aan de commerciële 
partij met ervaring. 

Financierbaarheid De coöperatie moet zelf al 
het eigen vermogen 
regelen of inbrengen. 

Met een 
meerderheidsaandeel kan 
geld van partners 
aangetrokken worden, maar 
de coöperatie moet zelf meer 
inleggen voor financiering. 

Met een minderheidsaandeel 
van de coöperatie kan het 
meeste geld van partners 
aangetrokken worden, wat 
financiering makkelijker 
maakt. 

De commerciële 
partij kan de 
financiering 
regelen. 

Draagvlak in de wijk De coöperatie en daarmee 
de leden hebben de 
doorslaggevende stem, 
maar er is wel zorg over 
betrouwbaarheid. 

De coöperatie en daarmee 
de leden hebben de 
doorslaggevende stem. 

De coöperatie en daarmee de 
leden hebben een minderheid 
van de stemmen en daarmee 
is het minder van de wijk. 

Het coöperatieve 
karakter is weg, en 
de duurzaamheid 
kan niet 
gegarandeerd 
worden. 

Acceptatie door 
mogelijke partners 

Partners kunnen niet 
participeren in het 
warmtebedrijf. 

Partners kunnen participeren 
in het warmtebedrijf, maar 
hebben geen gelijke 
zeggenschap. 

Partners kunnen op gelijke 
voet of met grotere 
zeggenschap participeren in 
het warmtebedrijf. 

De partners hebben 
nauwelijks een rol 
meer. 

     
Rangschikking 2 1 3 3 
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2.3.5 Aansturing wijkwarmtebedrijf 
Het wijkwarmtebedrijf zal in principe zelf voor een groot deel verantwoordelijk zijn om het reilen en 
zeilen met het warmtesysteem. Er zijn verschillende manieren om de maatschappelijke aard en de 
betrokkenheid van bewoners/klanten en andere belanghebbenden te structureren. We onderscheiden 
hier twee hoofdvormen:  

- Coöperatief wijkwarmtebedrijf (BV geheel of in meerderheid in handen coöperatie/bewoners); 
- BV onder een stichting, waarin de coöperatie deelneemt.  

Bij een coöperatief bedrijf is het van belang om de aansturing van het warmtebedrijf goed te regelen, 
zodat bewoners en partners de strategische richting van het warmtebedrijf (mee) kunnen bepalen en 
belangrijke besluiten kunnen nemen of controleren. Hierbij gaan we uit van een apart warmtebedrijf 
dat niet binnen de coöperatie zelf zit, maar waarbij (zoals eerder genoemd) een BV onder de 
coöperatie een logische keuze is. 

Een alternatief is om een (ideële) stichting op te zetten om het warmtebedrijf aan te sturen. In het 
bestuur van de stichting nemen dan één of meerdere (bestuurs)leden van de coöperatie plaats, naast 
mogelijk een aantal andere bestuursleden. Deze andere bestuursleden zijn bijvoorbeeld onafhankelijke 
experts, bestuurders van lokale overheden of vertegenwoordigers van partners waarmee het 
wijkwarmtebedrijf is opgezet. In de statuten wordt vervolgens opgenomen wat de ideële doelstellingen 
zijn van de stichting, waaronder het gebruiken van winst om te investeren in de wijk. In de statuten 
kunnen ook voorwaarden opgenomen worden over een rol van de coöperatie, bijvoorbeeld in de 
advisering. 

 

De constructie met een stichting als aansturend orgaan heeft een aantal voordelen. Ten eerste geeft 
het de kans om met partners het warmtebedrijf te besturen, zonder dat zij daar via het warmtebedrijf 
winst op kunnen maken. Ook zorgt een stichting als hoogste orgaan ervoor dat de zeggenschap niet 
bij heel veel partijen ligt (zoals bij leden van een coöperatie) en dat de winst voor het algemeen nut 
wordt gebruikt, in plaats van mogelijk terug te vloeien naar de leden van de coöperatie. Een stichting 
als sturend orgaan betekent wel dat de bewoners minder invloed hebben, wat tegen de ideeën van 
een coöperatief wijkwarmtebedrijf ingaat. Deze vorm van aansturing zorgt er ook voor dat 
woningbouwcorporaties kunnen deelnemen, omdat zij niet mogen investeren (dus geen 
aandeelhouder kunnen worden) maar wel een bestuurder kunnen aanleveren voor de stichting. 

Met een stichting als sturend orgaan kan ook gebruik gemaakt worden van een Stichting 
Administratiekantoor (STAK). Het voordeel van een STAK is dat de winstdeling losgekoppeld kan 
worden van het beslisrecht. Hiermee zou bijvoorbeeld het beslisrecht verdeeld kunnen worden met 
andere strategische partners binnen een stichting, maar kan wel een deel van de winst naar de 

 

7 https://aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1822815.aspx?t=Nagele-uitgelicht  

Casus Energiek Nagele: warmtebedrijf in stichting 
 
Energiek Nagele heeft gekozen voor een stichting als volledig aandeelhouder van het warmtebedrijf7. Er is voor 
deze constructie gekozen omdat in de ontwikkeling 3 partijen meededen (de gemeente, de woningcorporatie en de 
coöperatie Energiek Nagele) en de zeggenschap een ingewikkeld vraagstuk was. Ook speelde mee dat de 
investeringskosten voornamelijk gefinancierd worden uit publieke middelen, en met een coöperatieve structuur zou 
een deel van de eigenaren recht hebben op de winst uit een systeem dat met publieke middelen is gebouwd. Met 
deze constructie hebben de drie partijen evenveel zeggenschap, en door het ideële doel komen de winsten ten 
goede aan Nagele en eventuele volgende projecten. Voor het toezicht op het bestuur van de stichting is in een 
Raad van Toezicht voorzien. Op deze manier wordt de onderlinge controle gewaarborgd. 
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coöperatie vloeien. Dit verandert niets aan het gebrek aan zeggenschap voor de bewoners, maar 
maakt het dus wel mogelijk om een deel van de lusten met hen te delen. 

Overweging & analyse 
In onderstaande tabel worden de opties voor de aansturing afgewogen: past een coöperatie of een 
stichting beter als aansturing van het wijkwarmtebedrijf. 

De keuze voor aansturing van het warmtebedrijf door een stichting of coöperatie hangt af van de 
wensen van de partners, belanghebbenden en de bewoners. Voor de wens van een wijkwarmtebedrijf 
waarin de bewoners een stevige stem hebben past de coöperatie met een meerderheidsaandeel als 
aansturende partij. Als de wens om alle partners gelijke invloed te geven en winst voor algemene 
wijkverbetering te gebruiken belangrijker is past een stichting als volledig eigenaar het beste.  

Overigens kan gelijk eigenaarschap voor alle partners ook bereikt worden door de partners en de 
coöperatie elke een even groot aandeel te geven. Maar voor sommige partijen zoals 
woningbouwcorporaties is zo’n directe participatie wettelijk verboden. Al met al lijken de afwegingen 
te wijzen op een voorkeur voor een coöperatieve optie.  
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Criterium Coöperatie Stichting 
Coöperatief 
Coöperatieve 
besluitvorming 

De leden van de coöperatie nemen (via het bestuur) 
de besluiten bij het aansturen van het warmtebedrijf. 

De bestuurder in het stichtingsbestuur vanuit de 
coöperatie kan aanwijzingen vanuit de coöperatie 
inbrengen. 

Winst ten goede van 
omgeving en/of leden 

De leden van de coöperatie besluiten over de 
bestemming van de winst. 

Met een ideële doelstelling komt het geld ten goede 
aan de wijk, en ook (niet direct) aan de daar 
wonende leden van de coöperatie. 

Coöperatief eigendom Het warmtebedrijf is in direct eigendom van de 
coöperatie. 

Het warmtebedrijf is indirect en gedeeltelijk 
eigendom van de coöperatie, afhankelijk van 
afgesproken verhoudingen 

Professionaliteit 
Leveringszekerheid De leveringszekerheid valt in beide gevallen binnen 

de verantwoordelijkheid van het warmtebedrijf (BV). 
De leveringszekerheid valt in beide gevallen binnen 
de verantwoordelijkheid van het warmtebedrijf (BV). 

Financiële zekerheid De financiële zekerheid is in beide gevallen gelijk 
gezien dit binnen de verantwoordelijkheid van het 
warmtebedrijf (BV) valt. 

De financiële zekerheid is in beide gevallen gelijk 
gezien dit binnen de verantwoordelijkheid van het 
warmtebedrijf (BV) valt. 

Goed klantcontact Het klantcontact wordt door het warmtebedrijf (BV) 
uitgevoerd, er is daarmee geen onderscheid tussen 
de opties. 

Het klantcontact wordt door het warmtebedrijf (BV) 
uitgevoerd, er is daarmee geen onderscheid tussen 
de opties. 

Effectieve 
besluitvorming 

De aansturing van het wijkwarmtebedrijf gebeurt 
door het bestuur, welke de besluiten van de leden 
moet volgen. Hiermee moeten meer belangen 
afgewogen worden. 

Het stichtingsbestuur stuurt formeel als enige het 
wijkwarmtebedrijf aan, en is daarmee niet 
afhankelijke van verschillende meningen van 
leden/bewoners. Wel wegen hier mogelijk 
verschillende belangen van partners tegen elkaar op, 
wat remmend kan werken.  

Haalbaarheid 
Betaalbaarheid Er is geen prikkel om prijzen hoger te maken dan 

noodzakelijker. De leden van de coöperatie zien 
hierop toe. 

Er is geen prikkel om prijzen hoger te maken dan 
noodzakelijker. Met een stichting blijft de winst in de 
stichting waardoor er geen perverse prijsprikkel 
ontstaat. 

Complexiteit Met aansturing via een coöperatie is meer ervaring 
opgedaan. 

Er is nog weinig ervaring met een warmtebedrijf dat 
door een stichting wordt aangestuurd. 

Financierbaarheid Er zijn geen aanwijzingen dat de financierbaarheid 
verschilt tussen deze opties. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de financierbaarheid 
verschilt tussen deze opties. 

Draagvlak in de wijk De klankbordgroep heeft aangegeven dat een 
coöperatieve aansturing beter past en deze optie 
geeft de bewoners ook meer invloed. 

Deze optie zorgt voor minder zeggenschap bij 
bewoners zonder extra zekerheden toe te voegen. 
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Acceptatie door 
mogelijke partners 

Met deze optie kan met de huidige partijen de 
samenwerking voortgezet worden, en kunnen 
eventuele partners instappen als mede-eigenaar van 
het warmtebedrijf in plaats van mede-bestuurslid 
van de stichting. 

Dit vraagt om een nieuwe organisatie en omdat in 
deze optie partners meebeslissen via het 
stichtingsbestuur geeft het minder flexibiliteit dan als 
aandeelhouder in het warmtebedrijf. 

   
Rangschikking 1 2 
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2.3.6 Management en bedrijfsvoering 
Voor een goed werkend warmtebedrijf dienen de basistaken zoals administratie, facturering, financieel 
management, onderhoud en klantcontact professioneel uitgevoerd worden. Er is een aantal keuzes te 
maken over hoe dit geregeld wordt. In essentie komen die bij elkaar in de keuze tussen taken zelf 
doen of partijen inhuren om ze uit te voeren. 

De eerste en simpelste optie is om één of meerdere gespecialiseerde (externe) bedrijven in te huren 
om deze taken uit te voeren. Dergelijke bedrijven hebben vaak al ervaring en structuren opgezet om 
deze processen effectief te laten verlopen. Daarnaast geeft het inhuren van externe partijen extra 
zekerheid, omdat deze partijen makkelijker de uitval van mensen of een gebrek aan bepaalde 
competenties kunnen oplossen door hun grotere schaal. 

Als voor deze optie gekozen wordt, kunnen eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld de ervaring en de 
werkwijze van de ingehuurde partijen. Het is verstandig om in ieder geval prestatieafspraken te 
maken, waar de ingehuurde partijen moeten zorgen dat bepaalde uitkomsten gehaald worden. 
Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een maximumtijd voor de afhandeling van klachten, de 
leveringszekerheid en afspraken over energie-efficiëntie. Sommige coöperaties kiezen er ook voor om 
specifiek met lokale partijen in zee te gaan, om zo de band tussen deze partijen sterk te houden en 
een netwerk van mensen op te bouwen die expertise heeft met betrekking tot het warmtebedrijf en -
systeem. 

Aan de andere kant geeft het inzetten van eigen mensen ook kansen. Zo wordt het warmtebedrijf en 
de coöperatie versterkt met de kennis die opgebouwd wordt en kunnen de werknemers beter 
aangestuurd worden. Ook geeft dit mogelijkheden om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kansen te geven. Omdat het warmtebedrijf in dit geval ook alle personeelszaken zelf 
moet regelen kost dit veel meer tijd, inspanning en mogelijk geld. Ook is het minder haalbaar om alle 
onderdelen op voorraad te hebben, waardoor in sommige gevallen reparatie of onderhoud minder snel 
uitgevoerd kan worden.  

De afweging is daarmee tussen de zekerheid en het gemak van externe partijen, tegenover een 
sterke, lokale organisatie met eigen mensen die kennis en kunde in het warmtebedrijf ontwikkelen. 

 

Figuur 4: Schema van de bedrijfsvoering van het wijkwarmtebedrijf 
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Overweging & analyse 
In onderstaande tabel worden de opties voor de bedrijfsvoering afgewogen: zelf uitvoeren door 
mensen aan de nemen of externe bedrijven inhuren om de taken uit te voeren. 

Voor een betrouwbaar warmtesysteem is het belangrijk om expertise en ervaring in te zetten. Deze 
expertise en ervaring zal in het begin te weinig beschikbaar zijn in het warmtebedrijf, tenzij een 
technisch partner die ontwerpt, bouwt en opereert ook partner wordt in het wijkwarmtebedrijf. Door 
het inhuren van partijen om grote delen van het warmtesysteem (incl. levering en administratie) 
operationeel te beheren is deze expertise en ervaring wel beschikbaar. Dit is dus in ieder geval 
interessant voor de eerste jaren. Daar zal wel een tarief voor moeten worden betaald, dat wellicht 
hoger ligt dan bij de inzet van eigen mensen.  Mogelijk kan het warmtebedrijf waar gewenst taken 
overnemen op de langere termijn. 

De situatie is anders als een technisch partner medeaandeelhouder van het wijkwarmtebedrijf wordt 
(zoals volgens het nagestreefde model van Ketelhuis WG). In dat geval is via die partner de expertise 
en ervaring wel in huis, en kan het warmtebedrijf het warmtesysteem via de partner wel zelf in bedrijf 
houden. 
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Criterium Zelf doen en mensen aannemen Externe bedrijven inhuren 
Coöperatief 
Coöperatieve 
besluitvorming 

De grote lijnen met betrekking tot omgang met 
werknemers, manier van werken en aansturing wordt 
mede door de coöperatie bepaald, hoewel het 
warmtebedrijf de echte werkgever is. 

Afspraken over het werk, diensten en over de 
werknemers kan beperkter en enkel via contracten 
bepaald worden. 

Winst ten goede van 
omgeving en/of leden 

De keuze voor één van beide opties maakt niet 
significant uit, de winst uit het warmtebedrijf komt nog 
steeds ten goede aan de omgeving en/of de leden. 

De keuze voor één van beide opties maakt niet 
significant uit, de winst uit het warmtebedrijf komt nog 
steeds ten goede aan de omgeving en/of de leden. 

Coöperatief eigendom Deze keuze heeft geen grote invloed op coöperatief 
eigendom. 

Deze keuze heeft geen grote invloed op coöperatief 
eigendom. 

Professionaliteit 
Leveringszekerheid Bij missende competenties of uitval is het moeilijker 

om dit snel op te vangen. Ook is de kans dat niet alles 
op voorraad is groter. 

Een ingehuurd bedrijf kan achtervang regelen bij uitval 
en zal gespecialiseerd zijn, waardoor problemen vlot 
opgelost kunnen worden. Dit is nog meer van 
toepassing als deze partij ook betrokken is geweest bij 
de aanleg. 

Financiële zekerheid Het wijkwarmtebedrijf draait op voor (onverwachte) 
extra kosten door bijvoorbeeld uitval. De kosten 
kunnen minder makkelijk voorspeld worden. 

Ingehuurde partijen werken meestal tegen vaste 
tarieven en personele tegenvallers zijn hierbij 
inbegrepen. Ook zijn ingehuurde bedrijven verzekerd 
voor aansprakelijkheid. 

Goed klantcontact Er is geen reden om aan te nemen dat één van deze 
opties tot een beter of slecht klantcontact zou leiden. 

Er is geen reden om aan te nemen dat één van deze 
opties tot een beter of slecht klantcontact zou leiden. 

Effectieve 
besluitvorming 

Het wijkwarmtebedrijf kan samen met de werknemers 
effectief besluiten nemen over de operatie van het 
warmtenet. De expertise is in eigen huis. 

Het wijkwarmtebedrijf moet in sommige gevallen in 
overleg met de externe bedrijven besluiten nemen 
over de operatie van het warmtenet. De expertise ligt 
extern. 

Haalbaarheid 
Betaalbaarheid Het wijkwarmtebedrijf moet alle werknemerskosten 

betalen, maar is niet groot genoeg om door schaal de 
kosten laag te kunnen houden. Inwerken en ervaring 
opdoen vergen beiden veel tijd.  

Ingehuurde partijen werken meestal tegen vaste 
tarieven en kunnen deze door hun schaal scherp 
prijzen. 
Wel zullen deze tarieven hoger (kunnen) liggen dan 
voor interne inzet. 

Complexiteit Het wijkwarmtebedrijf moet zelf bepalen welke 
mensen nodig zijn, deze mensen vinden en vervolgens 
aansturen. 

De specialiteiten zijn al aanwezig bij de externe 
partijen en al het regelwerk rondom personeelszaken 
ligt bij de externe partijen. 

Financierbaarheid Veel financiers eisen contracten met gespecialiseerde 
partijen voordat ze een dergelijk project willen 

Veel financiers eisen contracten met gespecialiseerde 
partijen voordat ze een dergelijk project willen 
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financieren. Dit is met eigen werknemers niet het 
geval. 

financieren. Dit kan met de inhuur van externe 
partijen gedaan worden. 

Draagvlak in de wijk Bewoners willen zekerheid en professionaliteit, dit is 
lastiger te garanderen met eigen werknemers. 

De inhuur van externe partijen zorgt voor extra 
zekerheid is professionele operatie van het warmtenet. 

Acceptatie door 
mogelijke partners 

Initieel kunnen er obstakels zijn door gebrek aan 
ervaring in het effectief aansturing en inzetten van 
mensen, wat de professionaliteit verlaagt. Partner 
willen een hoge mate van zekerheid hierover. 

Door externe partijen in te huren kan de 
professionaliteit vanaf het begin geborgd worden, wat 
van belang is voor de partners. 

   
Rangschikking 2 1 
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2.3.7 Ledenstructuur 
In coöperaties nemen de leden de uiteindelijke besluiten. Weliswaar heeft het bestuur een actieve rol, 
maar de leden zijn uiteindelijk bepalend voor besluiten en verkiezingen. Daarom is het belangrijk om 
scherp te hebben wie lid is en dus mee mag beslissen, welke rechten leden hebben, maar ook hoe 
andere niet-leden in het plaatje passen. 

Lidmaatschap 
Ten eerste de vraag wie er lid mag worden. Bij de keuze voor wie lid mag worden gaat het er vooral 
om of enkel afnemers van warmte lid mogen worden, of dat ook mensen die geen warmte afnemen lid 
mogen worden. Als voor het eerste gekozen wordt zal daar een nieuwe coöperatie voor nodig zijn, 
gezien HET al leden heeft die geen afnemer zullen worden past dit dan net bij elkaar. In het tweede 
geval is het belangrijk om te kijken naar zekerheden en rechten van de afnemers, waar in de sectie 
over stemrecht dieper op ingegaan zal worden. 

Een volgende vraag is hoe iemand lid wordt. Daarbij kan ervoor gekozen worden dat mensen die 
afnemer zijn automatisch lid worden van de coöperatie, of dat mensen zich nog apart moeten 
aanmelden. Het voordeel van automatisch lidmaatschap is dat iedereen automatisch het recht krijgt 
om mee te beslissen, waarmee de inspraak van alle afnemers zeker is. Het nadeel is dat sommige 
bewoners misschien geen zin hebben om ook lid te zijn van de coöperatie, en automatisch 
lidmaatschap maakt het onmogelijk om geen lid te zijn als afnemer. Voor de bestuurbaarheid kan dit 
ook lastig zijn, het kan stemmingen waar een minimumaantal stemmen nodig zijn (quorum) moeilijker 
maken, omdat mensen met een automatisch lidmaatschap minder betrokken zijn. 

Voor een verdiepende slag is het zinnig om de betrokkenen in 4 groepen te onderscheiden: afnemers 
zonder lidmaatschap, afnemers met lidmaatschap, niet-afnemers met lidmaatschap en niet-afnemers 
zonder lidmaatschap.  

De afnemers zonder lidmaatschap nemen wel warmte af, maar kiezen ervoor om geen lid te zijn van 
de coöperatie. Hoewel deze groep ervoor kiest om geen lid te zijn, moet er wel rekening met hen 
gehouden worden in de beslissingen. Het gaat immers nog steeds om afnemers van de warmte die 
geraakt kunnen worden door beslissingen van de coöperatie. Daarom moet bij beslissingen wel 
contact gehouden worden met deze groep, zodat de impact van het besluit duidelijk is. 

De afnemers met lidmaatschap zijn bewoners die meedoen en ook mee willen beslissen. Het is goed 
om deze groep zo groot mogelijk te maken, omdat dat ervoor zorgt dat het wijkwarmtebedrijf echt 
coöperatief is. Een grote groep afnemers die ook lid is geeft ook legitimiteit aan de aanpak. 

De leden die niet afnemen zijn bewoners die wel graag mee willen beslissen, maar geen afnemer 
kunnen of willen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die wel binding hebben met de wijk maar 
er niet wonen, of mensen die hun huis op een andere manier verduurzamen maar de coöperatie wel 
een warm hart toedragen. Hoe groot deze groep is hangt ook af van de keuze voor een eigen 
coöperatie of om het via HET te doen. In het laatste geval zal er een veel grotere groep leden zijn die 
niet afnemen. 

Als laatste zijn er de niet-afnemers zonder lidmaatschap, oftewel bewoners die niet mee willen doen 
aan het warmtenet en de coöperatie, maar mogelijk wel te maken hebben met overlast door de 
aanleg van de infrastructuur. Als ervoor gekozen worden dat niet-afnemers ook geen lid mogen 
worden, kan deze groep significant zijn. Hoewel deze groep niet mee wil doen, is het wel belangrijk 
om ze te consulteren en op de hoogte te houden van de effecten van het warmtenet op de wijk. Het 
kan immers niet de bedoeling zijn dat er frictie ontstaat tussen de leden en niet-leden omdat de 
laatste groep te veel overlast ondervindt. Deze groep moet dus op de hoogte gehouden worden en om 
input gevraagd worden bij belangrijke stappen in het project. 
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Een tussenvorm is het toelaten van zowel klant/leden als klant/niet-leden, en de leden een 
ledenvoordeel toekennen: hiermee komt er een prikkel om lid te worden, maar blijft de keuzevrijheid 
gehandhaafd.  

Volgens de statuten van HET  is het mogelijk om speciale doelgroepen binnen HET te vormen met 
speciale bevoegdheden. Daarmee kunnen veel van de voor- en nadelen die eerder genoemd zijn van 
bijvoorbeeld verplicht lidmaatschap geoptimaliseerd worden. De projectraad van klanten heeft dan 
speciale rechten bij inhoudelijke keuzes en het bepalen van de bestemming van eventuele extra 
inkomsten.  

Stemrecht 
In de meeste energiecoöperaties zijn de leden (en dus degenen die mee kunnen beslissen) mensen 
die zich aangemeld hebben bij de coöperatie en contributie betalen. Op deze manier kan gewaarborgd 
worden dat de mensen die er belang bij hebben en interesse hebben degenen zijn die de beslissingen 
nemen. Over het algemeen geldt dat ieder één stem krijgt, onafhankelijk van of en hoe veel iemand 
geïnvesteerd heeft. De rechten van de investeerders worden geborgd door het terugbetalen van 
obligaties prioriteit te geven bij het verdelen van winst. 

Een andere, controversiëlere mogelijkheid is om mensen die investeren meer stemrecht te geven dan 
mensen die niet investeren. Dit zorgt voor een grotere zekerheid voor mensen om geld te investeren. 
Een direct proportioneel systeem is niet passend, omdat dan één rechtspersoon relatief makkelijk een 
meerderheid kan opkopen. Een alternatief is om ieder lid een stem te geven, en mensen die 
investeren één of meer rechten extra te geven met een bepaald maximum. Het maximum zorgt 
ervoor dat niet een kleine groep deelnemers/investeerders alle besluiten kan nemen. Het is belangrijk 
om te noemen dat voor bepaalde subsidies (zoals bijvoorbeeld voor de postcoderoosregeling voor 
zonnepanelen) een dergelijke stemverdeling niet toegestaan is. 

Omdat het warmtenet direct ingrijpt in de warmtevoorziening van mensen, is het belangrijk om stil te 
staan bij zekerheden en rechten die aan bepaalde groepen leden toegekend kan worden. Stel dat 
bijvoorbeeld het wijkwarmtebedrijf onder HET geplaatst wordt en de afnemers ook lid worden van 
HET. Dit betekent dat deze groep leden die ook afnemer zijn een hele grote stem krijgt, ook over 
andere projecten. Omgekeerd betekent het dat mensen die niet op het warmtenet zitten ook kunnen 
meebeslissen over het warmtenet, terwijl dit op henzelf geen invloed heeft. Een oplossing hiervoor is 
om verschillende soorten lidmaatschappen te gebruiken. Een voorbeeld: 

Er worden 2 soorten lidmaatschappen ingesteld. Alle afnemers van warmte krijgen automatisch 
lidmaatschap A, welke alleen bedoeld is voor afnemers. Alle andere mensen die lid worden krijgen 
lidmaatschap B, welke dus bedoeld is voor niet-afnemers. Op het moment dat er besluiten worden 
gemaakt die de afnemers direct raken, bijvoorbeeld over de prijs, is er een speciaal recht voor 
mensen met lidmaatschap A. Dit recht houdt in dat prijsveranderingen alleen doorgevoerd kunnen 
worden als niet alleen een meerderheid van alle leden voor is, maar dat ook de subgroep van leden 
met lidmaatschap A in meerderheid voor moet zijn. Dit geeft de afnemers zekerheid dat leden die zelf 
niet de gevolgen voelen van beslissingen de afnemers niet zomaar kunnen overstemmen. 

Deze verschillende vormen van lidmaatschap kunnen uitgebreid worden met bijvoorbeeld speciale 
lidmaatschappen voor verenigingen. De simpelste optie is om elke rechtspersoon ook één stem te 
geven, zodat ze niet meer invloed hebben dan andere bewoners. Dit kan echter bij bijvoorbeeld 
huurdersverenigingen problemen opleveren, als de huurders enkel via de vereniging lid zijn en niet 
zelf waardoor ze met een groep mensen maar één stem hebben. Een oplossing zou kunnen zijn om 
een aparte lidmaatschapscategorie in te richten, waarbij het aantal stemmen van een lid-
huurdersvereniging afhangt van het aantal adressen die de vereniging vertegenwoordigd. Hierbij zou 
dus een huurdersvereniging van bijvoorbeeld 100 adressen ook 100 stemmen krijgen. Een alternatief 
is dat huurders zelf lid kunnen worden om mee te beslissen, dit zal in overleg met de huurders en 
verhuurders bepaald moeten worden. 
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Besluitvorming 
Het algemene besluitvormingsproces is weergegeven in Figuur 5. Het hoogste orgaan van de 
coöperatie is de Algemene Ledenvergadering (ALV), waar de leden samen besluiten nemen. De ALV 
kiest ook het bestuur dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de activiteiten van de coöperatie. 
Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie richting het warmtebedrijf, en neemt daarbij de besluiten 
van de ALV mee. De directie van het warmtebedrijf voert dit vervolgens uit. 

 

 

Figuur 5: Besluitvormingsproces 

 

2.3.8 Interne organisatie 
De interne organisatie van het wijkwarmtebedrijf is medebepalend voor de kwaliteit en de 
professionaliteit van de organisatie. Dit vraagt om een duidelijke taakverdeling tussen de dagelijkse 
bestuurders, het toezicht, eventuele werknemers en partners/uitvoerenden. 

Om de goede operatie van het warmtebedrijf te waarborgen is het verstandig om één persoon 
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de commerciële kant van het 
warmtebedrijf. Dit kan in de vorm van een directeur zijn.  

De verdere interne organisatie kan naar behoefte verder ingevuld worden door de coöperatie. Het is 
zinnig om wel te kijken naar wat voor vormen dit aan zou kunnen nemen. Zo zouden bijvoorbeeld 
bewoners actief aan het warmtebedrijf kunnen meewerken door via werkgroepen aan zaken als de 
techniek, de strategie of aan ledenwerving & -behoud te werken. Hiermee kan de kennis van een 
grote groep effectief ingezet worden, en blijft de binding tussen het wijkwarmtebedrijf en de bewoners 
sterk.  
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Wel moet er gelet worden op de vorm hiervan, BV’s kunnen namelijk geen vrijwilligers in dienst 
hebben. Als bewoners ook actievere rollen willen spelen moet dit anders geregeld worden. Dit zou 
kunnen door de werkgroepen vanuit de coöperatie te laten werken of door een stichting onder de BV 
op te richten die plaats biedt voor vrijwillige werkzaamheden. Het is daarbij wel van belang dat 
daarmee het maatschappelijke en buurtbelang gediend wordt, en dat het niet in de plaats komt van 
een betaalde baan.  

 

2.4 Eindbeeld organisatie wijkwarmtebedrijf 
Uit de voorgaande afwegingen kan een eindbeeld geformuleerd worden van hoe een wijkwarmtebedrijf 
in Kerkelanden er uit kan gaan zien. Er zal gekeken worden naar de best haalbare optie met de 
inzichten van dit moment, maar ook een aantal andere opties zullen besproken worden. 

2.4.1 Scenario 1: coöperatief, integraal warmtebedrijf 
Dit scenario komt uit de huidige overwegingen als beste optie naar voren om uiteindelijk naartoe te 
werken. Het is mogelijk dat sommige aspecten in tussenfases anders ingevuld worden, bijvoorbeeld 
met betrekking tot eigenaarschap in de ontwikkelingsfase.  

Er wordt een wijkwarmtebedrijf BV opgericht, die eigenaar wordt van het gehele warmtesysteem. 
Hiermee is het wijkwarmtebedrijf klaar voor de eisen van een integraal warmtebedrijf. De eigenaren 
van het wijkwarmtebedrijf zijn de coöperatie met een meerderheidsaandeel, en eventueel partners 
met een (gezamenlijk) minderheidsaandeel. Deze coöperatie kan HET zijn, maar eventueel ook een 
aparte coöperatie van de wijk zelf of een doel-projectgroep met verzwaarde rechten onder HET. Elke 
afnemer van warmte wordt uitgenodigd om lid te worden van de coöperatie om ook mee te beslissen. 
De leden-groep neemt besluiten om het wijkwarmtebedrijf aan te sturen, welke via het bestuur bij de 
professionele directeur van het wijkwarmtebedrijf terecht komen. Deze directeur is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken, en stuurt de ingehuurde bedrijven voor onderhoud, operatie, 
levering en administratie aan. 

2.4.2 Scenario 2: splitsing van het warmtenet 
In dit alternatieve scenario is het wijkwarmtebedrijf niet de eigenaar van het hele warmtenet; 
verschillende eigenaren beheren onderdelen van het warmtesysteem (zie Figuur 6). Dit betekent dat de 
coöperatie nog steeds eigenaar is van de wijkwarmtebedrijf BV, maar het warmtebedrijf beperkt zich 
dan tot de levering. Dit warmtebedrijf hoeft dan ook minder activiteiten uit te voeren omdat het de 
warmte in kan kopen en leveren. De distributie is apart gezet en de infrastructuurpartij rekent daar 
aansluitkosten en een vastrecht voor. Dit betekent ook dat er geen partijen door het 
wijkwarmtebedrijf ingehuurd hoeven worden voor ontwerp, bouw en technische operatie, maar alleen 
voor de bedrijfsvoering en administratie.  

Dit scenario heeft voordelen op het gebied van het inzetten van expertise en het voor elkaar krijgen 
van de financiering, omdat partners zoals bijvoorbeeld Waternet en Firan hun expertise en middelen in 
kunnen zetten om een deel van het warmtesysteem te ontwikkelen en opereren. Afspraken tussen de 
partijen moeten contractueel vastgelegd worden. Met de wijzigingen die aangebracht zullen worden 
naar aanleiding van de Kamerbrief van 14 december4 is het denkbaar dat een vorm van dit model 
uitgevoerd kan worden. Dit scenario beperkt wel de zeggenschap van bewoners over belangrijke delen 
van het warmtesysteem en maakt de afhankelijkheid van de eigenaren van het warmtenet en de 
bronnen groter. 
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Figuur 6: Gesplitst warmtenet 

Natuurlijk is het ook mogelijk om met de partners een joint venture aan te gaan die een geïntegreerd 
warmtebedrijf opzetten. De partners kunnen dan hun eigen rol binnen de joint venture pakken.  

2.4.3 Scenario 3: stichting als aansturing voor wijkwarmtebedrijf 
In dit scenario zijn niet de coöperatie en partners eigenaren van het wijkwarmtebedrijf, maar is een 
stichting de volledig eigenaar (zie Figuur 7). De partners en de coöperatie leveren elk een bestuurder 
aan. De stichting heeft als ideëel doel om betaalbare, duurzame warmte te (helpen) leveren en om de 
wijk te helpen verbeteren en verduurzamen. Eventueel is het een mogelijkheid om winst via 
certificaten te verdelen, zonder daarmee zeggenschap te verdelen. De bewoners hebben invloed via 
de bestuurder van de coöperatie en kunnen eventueel via een klankbordgroep geconsulteerd worden. 
Dit scenario is effectief als de partners publieke partijen zijn (omdat de winst niet op dezelfde manier 
verdeeld kan worden als stichting), als de winst van het wijkwarmtebedrijf vooral in 
wijkverbetering/verduurzaming gestopt moet worden of als wijkbewoners liever niet te betrokken 
willen zijn maar wel een duurzaam, eerlijk warmtesysteem willen. 
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Figuur 7: Stichting als eigenaar 

 

2.4.4 Scenario 4: volledig commercieel warmtenet 
Dit scenario gaat uit van een volledig commercieel warmtenet waar de coöperatie en bewoners geen 
significante invloed in hebben, behalve als klant.  Dit is niet het gewenste scenario, maar is nuttig om 
te schetsen als alternatief als besloten wordt om dit niet als coöperatief wijkwarmtebedrijf aan te 
pakken. In dit scenario legt een commerciële partij het warmtenet aan en exploiteert het dit 
warmtenet, zoals in bijvoorbeeld Utrecht en Almere het geval is. De commerciële partij heeft ervaring 
en kan daarmee effectief het warmtenet aanleggen en opereren. Door de hogere rendementseisen 
kunnen de kosten wel hoger uitvallen. De winst gaat direct naar de commerciële partij en niet terug 
de wijk in. Een commerciële partij zal over het algemeen ook de bewoners willen betrekken, maar 
geeft hen geen formele zeggenschap over het warmtesysteem en hoe dit geëxploiteerd wordt. In 
essentie is dit de makkelijkste en mogelijk zekerste optie, maar laat het te wensen over op het gebied 
van betrokkenheid en zeggenschap van bewoners (en dus maatschappelijk draagvlak), en in de 
verdeling van de lusten van het warmtenet. 

 

2.5 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat een wijkwarmtebedrijf op verschillende manieren 
organisatorisch haalbaar is. Een integraal wijkwarmtebedrijf met een meerderheidsaandeel voor de 
coöperatie komt uit de huidige overwegingen als beste naar voren. Uit eerste reacties van de 
klankbord en van de bewoners (op de bewonersavonden in december, na presentatie van de opties) 
blijkt dat deze vorm op steun van de wijk kan rekenen. Wel zijn er kanttekeningen geplaatst over de 
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betrouwbaarheid en betaalbaarheid van een coöperatief warmtesysteem. Daarom is het belangrijk om 
bij eventuele volgende stappen dit verder uit te werken. 

Overigens zijn de te maken keuzes niet in beton gegoten. De gehanteerde overwegingen moeten 
regelmatig opnieuw tegen het licht gehouden worden om te kijken of ze nog aansluiten op de 
omstandigheden en wensen. De markt, de techniek en de regelgeving zijn flink aan het veranderen en 
dit heeft ook gevolgen voor de omstandigheden waarbinnen een wijkwarmtebedrijf opereert. Wat nu 
optimaal lijkt, kan daarbij ook verschuiven.  

Mocht er ruimte komen om het wijkwarmtebedrijf en warmtesysteem verder te ontwikkelen, dan 
adviseren we om in de vervolgfase de volgende zaken aan te pakken: 

• Herevalueren van de overwegingen als de situatie verandert en op basis van nadere inzichten; 
• Met alle partners (onder andere de onderzoekspartners, gemeente en woningbouwcorporaties) 

de concepten nogmaals doorspreken om verder te verkennen welke rol en positie zij willen 
innemen; 

• Huidige bewoners intensiever betrekken bij HET zodat zij alvast kennis kunnen maken met 
coöperatieve projecten en organisaties; 

• Lokale bedrijven betrekken als potentiële partners en bedrijven in Kerkelanden betrekken als 
potentiële afnemers; 

• Het concept als geheel voorleggen aan bredere consultatiegroepen van bewoners, bij voorkeur 
representatief voor de hele wijk. 
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3 Financiering 
In dit hoofdstuk zal de financiële haalbaarheid van het wijkwarmtebedrijf onderzocht worden. Er zal 
aandacht besteed worden aan belangrijke concepten in de financiering van een groot project als een 
duurzaam coöperatief warmtenet, aan de fasering van financiering, aan de routes naar eigen en 
vreemd vermogen, aan subsidies en aan financieringsrisico’s. Gezamenlijk biedt dit inzicht in de 
financieringshaalbaarheid en waar rekening mee gehouden moet worden. 

3.1 Kernconcepten 
De financiering van een warmteproject is een essentiële factor. Doorgaans gaat het om forse 
investeringen in bronontwikkeling en nieuwe ondergrondse infrastructuur en moet er ook nog eens 
een sterk gereguleerd nieuw warmtebedrijf opgezet worden in een nieuwe markt. Dit zorgt ervoor dat 
de financiering voor warmteprojecten complex zijn. Een coöperatief wijkwarmtebedrijf maakt dit nog 
wat complexer, omdat coöperatieve spelers voor financiers (nog) geen bekende, vertrouwde partners 
zijn. Dit is op dit moment nog een obstakel, omdat vertrouwen juist bij financiering een belangrijk 
aspect is. Voordat de financiering verder uitgediept wordt is het belangrijk om een aantal concepten te 
bespreken die hier een rol spelen, zoals vermogen, financieringsrisico’s en wat er zou gebeuren als het 
wijkwarmtebedrijf failliet zou gaan. 

3.1.1 Vermogen 
Een belangrijke term in financiering is vermogen, dit zijn de bezittingen die het bedrijf heeft zoals 
gebouwen, apparaten, spullen en geld. Deze bezittingen kunnen betaald zijn uit twee bronnen, eigen 
vermogen en vreemd vermogen. Het vreemd vermogen is de verzameling van alle leningen aan de 
organisatie, bijvoorbeeld leningen van de bank voor het bouwen van het warmtesysteem of 
onbetaalde rekeningen van leveranciers. Het ‘vreemde’ in dit vermogen staat dus voor een derde 
partij die geld of spullen heeft voorgeschoten.  

Het eigen vermogen zijn de eigen middelen van de organisatie, bijvoorbeeld uit winst of door inleg van 
de aandeelhouders. Het ‘eigen’ in dit vermogen betekent dus dat het vermogen van de organisatie zelf 
is. Dit is ook het geval als aandeelhouders geld inleggen, omdat zij daarmee een stukje van de 
onderneming kopen. Dit betekent dat aandeelhouders meedelen in de winst, maar niet op een 
vastgesteld moment hun geldbedrag terugkrijgen. Omdat de bezittingen altijd in balans zijn met de 
som van vreemd en eigen vermogen, kan eigen vermogen ook uitgedrukt worden als het verschil 
tussen de bezittingen en het vreemd vermogen. Anders gezegd, als de schulden groter zijn dan de 
bezittingen is het eigen vermogen negatief, wat betekent dat een organisatie mogelijk in financieel 
gevaar is. 

3.1.2 Risico’s 
Financiering gaat eigenlijk vooral over risico’s, oftewel: wat kan ik hieraan verdienen en wat is de kans 
dat ik mijn geld kwijtraak? Daarom gaat financiering veel over rendement (wat kan ik hieraan 
verdienen), de kans op faillissement (geld kwijtraken) en wie er bij faillissement recht heeft op wat 
(hoeveel geld raak ik kwijt). Hoe groter het risico dat de financier zijn geld kwijtraakt, des te groter 
het rendement is dat zij willen ontvangen voor hun lening. Als het risico als te groot wordt gezien dan 
zullen financiers helemaal niet meer willen financieren. 

Het bepalen van de risico’s bij een coöperatief wijkwarmtebedrijf is nog erg lastig omdat er nog 
relatief weinig voorbeelden zijn. In volwassen markten zoals bijvoorbeeld de aanleg van windparken is 
er al zoveel ervaring dat financiers goed kunnen inschatten wat de kans is dat er iets misgaat, en wat 
daar belangrijke factoren in zijn. Daardoor zijn voor dergelijke projecten de aanvragen veel meer 
gestandaardiseerd en zijn de rentes lager. Bij onbekende, risicovolle projecten (in de ogen van 
financiers) zoals het coöperatieve warmtenet zullen de initiatiefnemers gedetailleerd moeten laten zien 
dat het project professioneel uitgevoerd kan worden en dat de risico’s zo veel mogelijk 
geminimaliseerd worden.  
Er is een aantal knoppen waaraan gedraaid om kan worden om de risico’s voor financiers te 
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verminderen of beter te verdelen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om de hoeveelheid eigen vermogen die 
ingelegd moet worden, hoeveel andere financiers meedoen en onder welke voorwaarden een financier 
meedoet. Het inleggen van meer eigen vermogen verkleint het risico voor financiers omdat het ervoor 
zorgt dat bij de initiatiefnemers ook de juiste prikkels voor succes aanwezig zijn, als het mis gaat zijn 
zij namelijk hun geld kwijt. Het inzetten van verschillende financiers verdeelt de risico’s door ervoor te 
zorgen dat niet één enkele partij de klap moet opvangen als het mis gaat. De risico’s worden verder 
beperkt door aan de financiering voorwaarden te stellen. In de sectie “Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.” zal hier verder aandacht aan besteed worden, maar de soorten leningen en 
kredietverstrekkers zullen hier besproken worden.  
Eén van de belangrijke verschillen tussen leningen is de volgorde waarin de kredietverstrekkers hun 
geld terugkrijgen bij een eventueel faillissement. In het contract van de lening kunnen afspraken 
gemaakt worden over de plaatsing van de kredietverstrekker in deze volgorde. Als de lening van een 
kredietverstrekker later in de volgorde komt, kan deze lening bij andere kredietverstrekkers die eerder 
in de volgorde staan onder bepaalde voorwaarden meegerekend worden in de eisen rond eigen 
vermogen. Een bank zal bijvoorbeeld in een aantal gevallen bereid zijn om achtergestelde leningen 
van fondsen mee te rekenen bij het eigen vermogen van de onderneming, omdat deze fondsen pas 
geld terug kunnen krijgen nadat de bank zijn geld terug heeft gekregen. Het ‘achtergestelde’ betekent 
hier dat het dus in terugbetaling achtergesteld wordt aan andere schulden, oftewel later aan de beurt 
komt. 

3.2 Fasering van financiering in een warmteproject 
Voor een goed overzicht van de mogelijkheden voor financiering van een wijkwarmtebedrijf, is het 
eerst belangrijk om te definiëren wat voor financiering op welk moment nodig is. In algemene termen 
kan het oprichten van een wijkwarmtebedrijf voor een warmtenet dat er nog niet is in 4 fasen worden 
opgedeeld, zoals weergegeven in Figuur 8. 

 

Figuur 8: Fasering van een wijkwarmtebedrijf [Bron: Presentatie  
Financiering van het wijkwarmtebedrijf8] 

 

8 https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/verslag-kennissessie-warmte-23-financiering-van-het-
wijkwarmtebedrijf  
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De fasen houden het volgende in: 

1. Initiatie – dit is de fase die begint bij een eerste idee over coöperatieve warmte en eindigt in 
een eerste gedegen plan voor het wijkwarmtebedrijf. Hierbij worden de eerste ideeën verder 
uitgewerkt, worden partners aangehaakt en wordt er een plan van aanpak gemaakt. Het 
haalbaarheidsonderzoek voor een warmtebedrijf in Kerkelanden ligt op de grens tussen de 
initiatiefase en de ontwikkelingsfase. 

2. Ontwikkeling – in deze fase wordt het concept gemaakt en serieus uitgewerkt tot een volledig 
ontwerp. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitvoering van het project en de 
aanbesteding(en) die daarvoor nodig zouden zijn. 

3. Realisatie – in deze fase wordt het project gebouwd. Er wordt gecontracteerd, de schop gaat 
in de grond, installaties worden aangelegd en er wordt gevalideerd dat alles werkt. Aan het 
eind van deze fase is er dus een werkend systeem en wijkwarmtebedrijf. 

4. Exploitatie – dit is de langste fase, en ook de fase waarin het werk zijn vruchten afwerpt in de 
operatie. Het werk dat bij deze fase hoort is onderhoud en eventuele vervanging, maar ook 
optimalisatie op basis van data en de praktijk. 

De vorm van financiering voor verschillende fasen hangt sterk af van het risico in elke fase. Dit risico 
hangt weer af van de kans dat het project in die fase niet doorgaat, en hoe groot het effect daarvan 
is. Zo is bijvoorbeeld de kans dat het project niet meer doorgaat in de realisatiefase kleiner dan in 
eerdere fasen, maar omdat er dan al veel geld nodig is heeft dit wel een groot nadelig effect. In Figuur 
9 is een algemeen beeld gegeven van de risico’s in elke fase, waarin de fase “Voorbereiding” de fasen 
“Initiatie” en “Ontwikkeling” van Figuur 8 combineert. 

 

Figuur 9: Risico gedurende de verschillende fasen [Bron – presentatie Bancaire financiering aquathermie] 

 

Aan de hand van deze fasen kan een lijst opgesteld worden met geschikte financieringsvormen voor 
die fase, zoals weergegeven in Tabel 1. Deze financieringsvormen worden vervolgens uitgebreider 
beschreven in de sectie “Routes eigen vermogen en vreemd vermogen”. 

Fase Initiatie Ontwikkeling Realisatie Exploitatie 
Opmerkingen In de initiatiefase 

zijn de benodigde 
investeringen 
beperkt, maar zijn 
de financierings-
mogelijkheden ook 
beperkt omdat er 
weinig zekerheden 
zijn.  

Lastig te financieren 
als aparte fase omdat 
er beperkte bronnen 
zijn en de investering 
significant is. 
Mogelijkheid om 
tegelijk met realisatie 
te financieren, maar 

Hier moet de grootste 
financiering voor 
gevonden worden. 
Deze fase kan niet 
van start zijn tot de 
complete financiering 
rond is. 

In deze fase zou er geen 
nieuwe 
financieringsbehoefte 
moeten zijn, met 
uitzondering van de 
opstartfase. Deze 
opstartfase zou eigenlijk 
meegefinancierd moeten 
worden met de realisatie. 
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dan moeten besluiten 
al wel gevallen zijn. 

Wel is herfinanciering 
van leningen uit eerdere 
fases aan de orde. 

Routes eigen 
vermogen 

- Geld in 
kas 

- Subsidies 

- Geld in kas 
- Bewoners 
- Subsidies 
- Private 

investeerders 
- Strategische 

partners 

- Geld in kas 
- Subsidies 
- Bewoners 
- Private 

investeerders 
- Strategische 

partners 
- (Semi-) 

publieke 
financiers 

- Geld in kas 
- Subsidies 

Routes 
vreemd 
vermogen 

 - Bewoners  
- Private 

investeerders 
- (Semi-) 

publieke 
financiers 

 

- Bewoners 
- Private 

investeerders 
- (Semi-) 

publieke 
financiers 

- Banken 

- Banken 
(herfinanciering) 

 

Financierings-
behoefte 
(orde van 
grootte) 

€100.000 €2.000.000 €70.000.000 €2.000.000 per jaar 

Tabel 1: Passende financiering in verschillende fasen van het project 

 

3.3 Routes eigen vermogen en vreemd vermogen 
Zowel eigen vermogen als vreemd vermogen zijn dus nodig om de financiering rond te krijgen. Er zijn 
voor beide soorten vermogen verschillende routes om dit te verkrijgen. In deze sectie zal verkend 
worden welke routes er zijn en hoe dit kunnen bijdragen aan de financiering. 
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3.3.1 Eigen vermogen 
De belangrijkste bronnen van eigen vermogen zijn het geld in kas, participatie door bewoners, 
subsidies, private investeerders, strategische partners en (semi-)publieke financiers. Deze bronnen 
zullen hier verder uitgediept worden. 

Geld in kas 
Het geld dat het wijkwarmtebedrijf eventueel al in kas heeft is de eerste bron van eigen vermogen. Dit 
is geld dat het wijkwarmtebedrijf eerder verdiend heeft met activiteiten die tot winst hebben geleid. In 
het model met een nieuw op te richten wijkwarmtebedrijf zal er geen geld in kas zijn bij de start, 
omdat er nog geen activiteiten zijn bij de oprichting. Als het warmtebedrijf onderdeel wordt van een 
organisatie dat al andere activiteiten uitvoert, zoals bijvoorbeeld HET, dan zou er wel geld uit eigen 
kas als eigen vermogen kunnen worden ingezet. Hier zal dan wel met de leden overeenstemming 
moeten worden bereikt, want er is serieus risico op verlies van de investering. 

Als er geld in kas beschikbaar is, dan is het de makkelijkste bron van eigen vermogen. Er komen 
immers niet meer aandeelhouders bij en er zijn ook geen gedetailleerde afspraken nodig, zoals 
bijvoorbeeld bij een private investeerder. Het aandeel van dit geld in de totale financiering zal echter 
klein of zoals niet bestaand zijn, omdat er bij geen van de logische partijen om het warmtebedrijf in 
onder te brengen veel geld in kas is. 

Casus KetelhuisWG – financiering 
 
Ketelhuis WG heeft een Proeftuinaanvraag gedaan en hiermee Proeftuinstatus gekregen. In hun aanvraag laten ze de 
volgende financiersopbouw zien. Het totale investeringsbedrag voor het hele project komt op €32,5 miljoen uit. Ketelhuis 
bouwt de financiering als volgt op: 
 
Eigen vermogen 

• €4,5 miljoen subsidie uit Klimaatfonds Amsterdam 
• Proeftuinaanvraag €7,74 miljoen, met deze doelen: 

o Onrendabele top €1,45 miljoen 
o Bijdrage in innovatie-/leerkosten €2,42 miljoen 
o Onvoorziene risico’s (achtergestelde lening) €3,87 miljoen 

• BAK (€2000 per woning) €1,56 miljoen 
• Ledencertificaten 
• SDE++ & ISDE 
• Partner 

 
Er is dus al ongeveer €10 miljoen aan eigen vermogen beschikbaar, met nog eens €3,87 miljoen aan achtergestelde 
lening. Met Ledencertificaten, SDE++ & ISDE subsidies en een partner kan nog meer eigen vermogen opgehaald 
worden. Met deze hoeveelheid eigen vermogen kan ook makkelijk het traject tot aan de bouw van het warmtesysteem 
(€2,5 miljoen) bekostigd worden. 
 
Vreemd vermogen 
De rest van de financiering voor het project moet uit vreemd vermogen komen. Ketelhuis heeft met een tweetal 
commerciële banken een bankable business case uitgewerkt. Dit betekent dat deze banken geïnteresseerd zijn om het 
vreemd vermogen te leveren, als ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan. Ook de Nederlandse Waterschapsbank 
overweegt te financieren. 
 
Analyse 
Ketelhuis WG laat zien hoe een financieringsopbouw er in de praktijk uit kan zien. Wat opvalt is dat subsidies een groot 
deel van het eigen vermogen voor hun rekening houden, waarbij bewoners en een eventuele partner ook een stuk 
inleggen. Het is erg interessant dat Ketelhuis samen met commerciële banken tot een bankable business case is 
gekomen, dit kan als voorbeeld dienen om ook financiering van banken te verkrijgen. De uitdaging voor het 
wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden is welke mogelijkheden voor financiering er zijn als niet al deze subsidies kunnen 
worden gebruikt. 
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Bewoners  
Bewoners kunnen zowel eigen vermogen leveren (door aandeelhouder te worden) of vreemd 
vermogen leveren (door middel van leningen). Bewoners kunnen dus medeaandeelhouder van het 
wijkwarmtebedrijf worden door een klein stukje ervan te kopen. In ruil voor hun investering krijgen 
zij, als de financiële resultaten goed genoeg zijn, een stukje van de winst voor. Om dit aantrekkelijk 
genoeg te maken voor bewoners moet de business case goed genoeg zijn dat de kans groot is dat zij 
hun inleg en een stuk rendement terugverdienen. Er is als aandeelhouder echter geen garantie dat het 
ingelegde bedrag volledig terugbetaald wordt. Het aantrekken van vermogen via bewoners zal aan 
bepaalde eisen van de ACM moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een 
prospectus. 

Het eigen vermogen dat door bewoners wordt ingelegd is niet alleen belangrijk als onderdeel van de 
totale financiering, maar ook omdat professionele financiers eisen dat initiatiefnemers een stuk eigen 
inleggen als ‘skin in the game’. Door zelf geld in het project te hebben is er een prikkel om het 
wijkwarmtebedrijf zo goed mogelijk te laten werken, wat de risico’s voor externe financiers kleiner 
maakt. 

Subsidies 
Subsidies kunnen ook bijdragen in de financiering als eigen vermogen, als de subsidiegelden 
beschikbaar zijn voordat van het project de realisatiefase ingaat. Dit gaat dus niet op voor 
exploitatiesubsidies, waarbij het gebruik of de inzet van het warmtenet gesubsidieerd wordt. Hoewel 
beide vormen helpen met het verbeteren van de business case, helpt een exploitatiesubsidie dus niet 
met het benodigde eigen vermogen voor de bouw van het project.  

Subsidies kunnen van elk niveau overheid komen (zowel gemeentelijk, provinciaal als nationaal), 
hoewel de grootste subsidies vaak de nationale subsidies zijn. Elke subsidie heeft een eigen set aan 
eisen om het te verkrijgen, en vaak is er competitie tussen verschillende projecten voor de subsidie. 
Daarom is het belangrijk om het project zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de subsidie, 
bijvoorbeeld door de laagste bijdrage per eenheid energie te vragen of door te laten zien wel andere 
positieve effecten het project heeft. De sectie Subsidies gaat verder in op subsidies die interessant 
zouden kunnen zijn voor het wijkwarmtebedrijf. 

Private investeerders 
Private investeerders zijn partijen of individuen die risicodragend kapitaal in kunnen brengen met de 
verwachting daar rendement op te kunnen maken. Dit zijn bijvoorbeeld (lokale) ondernemers, 
durfinvesteerders of mensen die via crowdfunding geld willen bijdragen aan het eigen vermogen. In 
een aantal gevallen kunnen deze partijen ook hun kennis inzetten om het project verder te helpen, 
bijvoorbeeld met projectmanagement, de business case of met financiering. Met de inleg van geld 
worden zij, net als de bewoners, eigenaar van een stuk van het warmtebedrijf en hebben dus ook 
recht op een stuk van de winst. Wel lopen zij een risico dat ze hun geld niet terugkrijgen bij een 
faillissement, waar dus het rendement tegenover staat.  

Dit soort investeerders zie je bijvoorbeeld vaak bij start-ups, omdat daar potentieel veel aan verdiend 
kan worden. Dit soort investeerders zijn waarschijnlijk minder geschikt voor het wijkwarmtebedrijf, 
omdat een coöperatief warmtenet juist niet bedoeld is om potentieel veel geld te verdienen. Een 
interessantere optie zijn lokale ondernemers die binding hebben met de omgeving en daar graag aan 
mee willen doen voor een bescheiden rendement.  

Een bijzondere vorm is het verkrijgen van eigen vermogen via crowdfunding. Bij crowdfunding wordt 
de financieringsvraag op een (online) platform gezet, waarna mensen of bedrijven kunnen bijdragen 
aan de financieringsvraag. Het verschil met financiering via bewoners is dat ook mensen buiten de 
wijk kunnen bijdragen. Hoewel voldoende rendement geboden moet worden om het aantrekkelijk te 
maken, zal in een aantal gevallen het duurzame karakter van het project helpen in het aantrekken van 
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betaalbaar vermogen. Crowdfunding is mogelijk voor zowel eigen vermogen (via aandelen) als vreemd 
vermogen (als leningen)9. 

 

Financiering warmtebedrijf TEC (Traaise Energie Coöperatie, Terheijden) 
 
De financiering met behulp van een lokale ondernemer als private investeerder wordt mooi vormgegeven door 
TEC. Voor het ontwikkelen van het project is een bedrag van rond de €2,5 miljoen nodig. De bewoners dragen 
daarvan ruim €500.000 bij, de rest komt van een lokale via het bedrijf Izzy Projects. Dit werkt als volgt: 
 
Het warmtebedrijf is vormgegeven als een BV met de naam Traaise Energie Maatschappij (TREM). De 
aandeelhouders van deze BV zijn de coöperatie TEC en Brabantse Duurzame Energie Werken (BDEW), een 
vehikel van Izzy Projects. BDEW levert het grootste deel van de financiering voor de ontwikkelingsfase en heeft 
daarom een groot deel van de aandelen in handen. Om de zeggenschap van de coöperatie TEC te bewaken zijn 
zij bijzonder aandeelhouder. Eén van de rechten van TEC is het exclusief optierecht, wat inhoudt dat TEC binnen 
2 jaar na oplevering van het project de aandelen voor de nominale waarde van €1,- over mag nemen. BDEW krijgt 
op 2 manieren zijn geld terug: ten eerste worden de gemaakte uren en kosten van BDEW terugbetaald als er 
andere financiering gevonden is (financial close), en BDEW houdt na overname door de coöperatie een 
minderheidsaandeel waar zij rendement uit halen.10 
 
Op deze manier levert de lokale ondernemer een gedeelte van de benodigde financiering voor de 
ontwikkelingsfase en eigen expertise, en is het financieel interessant voor de ondernemer om hieraan mee te 
doen. De ondernemer loopt het risico, maar kan er door de terugbetaling van kosten en rendement toch ook iets 
aan verdienen. Daarnaast is het van belang dat de ondernemer in het dorp zelf woont, en dus ook binding heeft 
met het project. Het financiële rendement is daarmee niet de enige overweging. 

 

Strategische partners 
Als er gekozen wordt om het wijkwarmtebedrijf samen met strategische partners op te richten en te 
exploiteren, dan kunnen zij ook een deel van het eigen vermogen van het wijkwarmtebedrijf leveren. 
De huidige partners Waternet en Firan zijn hier belangrijke potentiële partners voor, als zij bereid zijn 
om in deze vorm verder in het wijkwarmtebedrijf mee te doen. Dit is iets wat verder in het proces 
besproken moet worden. Zoals beschreven in hoofdstuk Naar een haalbare vorm van een 
(coöperatief) wijkwarmtebedrijf brengt dit zijn eigen voor- en nadelen met zich mee. 

Het grote voordeel van strategische partners als medefinanciers is dat dit het vertrouwen van externe 
financiers vergroot, omdat daarmee een kleiner gedeelte van de totale financieringsbehoefte uit 
externe financiering hoeft te komen. Publieke partijen zoals Firan hebben ook de financiële kracht om 
grootschalige investeringen in infrastructuur te doen. Daarnaast kunnen zij ook werken met lange 
afschrijvingstermijnen, oplopend tot 50 jaar. Het rendement dat de strategische partners nodig 
hebben voor hun inleg is onderdeel van de onderhandeling en afhankelijk van de interne 
rendementseisen van de strategische partners. De inleg van eigen vermogen door strategische 
partners betekent dus wel dat een stuk zeggenschap uit handen gegeven wordt, maar er kan een 
belangrijk stuk financiering vrijgespeeld worden. 

Bestaande projecten maken in sommige gevallen gebruik van strategische partners. Ketelhuis WG 
gaat voor een eigendomsstructuur waarbij minimaal 51% van de aandelen van het warmtebedrijf in 
handen is van de coöperatie, en de overige maximaal 49% aandelen in handen komen van een 
samenwerkingspartner. Deze strategische samenwerkingspartner krijgt de keuze om vermogen in te 
brengen en dus mede-eigenaar te worden, of slechts uitvoerder van de aanleg en exploitatie te zijn. 

 

9 https://www.duurzaaminvesteren.nl/Portals/0/Documents/Over%20ons/Brochure_aanbieders_wind.pdf  
10 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/22/in-energievrijstaat-terheijden-financieren-inwoners-hun-warmtenet-zelf-
a4003641 
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Het voordeel van deze constructie voor Ketelhuis is dat zij zeggenschap blijven houden, maar dat de 
uitvoerende partner ook geld kan inbrengen en er een sterkere werkrelatie ontstaat met de partner. 

Financieringsverdeling 
Een belangrijke vraag bij het oprichten van een wijkwarmtebedrijf met strategische partners is hoe de 
financieringsverdeling er uit moet zien tussen de partners. De basis van deze financieringsverdeling is 
wat elke partij kan en wil inbrengen als vermogen, maar is ook van een aantal andere factoren 
afhankelijk: 

- Besluit over eigenaarschapsstructuur: wil de coöperatie een meerderheidsbelang houden, dan 
zullen strategische partners minder inleggen. 

- Business case: de verschillende partijen willen graag hun investering uiteindelijk 
terugverdienen. Hoe beter de business case is, des te makkelijker wordt de verdeling. 

- Wat brengt elke partner mee en hoeveel is dat waard: de financieringsverdeling wordt ook 
mede bepaald door wat partijen buiten de financiering om aan waarde kunnen leveren. Zo is 
bijvoorbeeld het contact van HET met de bewoners waardevol voor het draagvlak, zonder dat 
hier direct een geldbedrag tegenover staat. 

- Wat leggen bewoners in: hoe meer bewoners mee willen financieren, des te groter is het deel 
van de financiering dat de coöperatie op zich neemt. 

Uiteindelijk is de financieringsverdeling een keuze die uit onderlinge gesprekken bepaald moet 
worden. Daarbij moet dus meegenomen worden wat de wensen zijn over eigenaarschap en 
coöperativiteit, maar ook hoe makkelijk de verschillende partijen financiering kunnen meebrengen.  

(Semi)publieke financiers 
In deze categorie passen alle financiers die een publieke of semipublieke functie hebben, zoals 
overheden, investeringsvehikels van de overheid en andere fondsen. Omdat deze financiers een 
publieke taak hebben, zijn de eisen en doelen van de financiering vaak anders dan bij commerciële 
financiers. Subsidies zijn al eerder besproken en zullen hier niet herhaald worden. 

Overheden kunnen ervoor kiezen om te aandeelhouder te worden in duurzame projecten. Voor 
warmteprojecten is het, als een overheid aandeelhouder wordt, meestal de gemeente die dan 
investeert in het project. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Stadsverwarming Purmerend 
(gemeente volledig eigenaar) of het Warmtebedrijf Rotterdam (gemeente meerderheidsaandeelhouder 
van het warmtenet). 

Het voordeel van aandeelhouderschap van de gemeente is dat de gemeente een publieke partij is die 
ook voor het algemeen belang bezig is. Daarmee is de verwachting van rendement lager, omdat de 
gemeente er juist ook belang bij heeft om te zorgen voor duurzame en betaalbare warmte. Daarnaast 
is het ook goed voor de representativiteit van het warmtebedrijf, omdat de gemeente ook de 
bewoners representeert. 

Voor de gemeente levert het ook een aantal voordelen op om deel te nemen aan 
wijkwarmtebedrijven: het heeft invloed op de verduurzaming van de warmtevoorziening, kan toezien 
op redelijke prijzen en is niet meer afhankelijk van marktpartijen. Aan de andere kant, de gemeente 
loopt wel een risico met gemeenschapsgeld en kan het geïnvesteerde geld op dat moment niet voor 
andere zaken gebruiken.  

In het geval de gemeente mee-investeert zal zij wel invloed willen kunnen uitoefenen om te 
voorkomen dat bijvoorbeeld er opeens met andere partners in- of uitstappen. Dit is om te zorgen dat 
met betrouwbare partners de warmtelevering gegarandeerd kan worden. Een mogelijkheid voor de 
gemeente om die invloed te hebben is via een prioriteitsaandeel waarmee wordt geregeld dat 
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belangrijke veranderingen zoals een fusie niet zonder instemming van de prioriteitsaandeelhouder 
gedaan kunnen worden11. 

Semipublieke partijen en fondsen zoals bijvoorbeeld Invest-NL of pensioenfondsen zijn ook een 
interessante route om eigen vermogen te verkrijgen. Partijen als Invest-NL zijn erop gericht om 
initiatieven die Nederland duurzamer maken te helpen groeien en tot een succes te maken. Zij doen 
dat in de vorm van participaties (aandeelhouder worden) of leningen, waarbij de laatste optie tot het 
vreemd vermogen gerekend wordt. Een partij als Invest-NL stelt hier wel een aantal voorwaarden aan, 
zoals dat een investeringsaanvraag tussen de €5 miljoen en €50 miljoen moet liggen, dat Invest-NL in 
ruil voor de inlegging een minderheidsaandeel ontvangt en dat de initiatiefnemers ook zelf geld 
inleggen. 

Er is bij Invest-NL gecheckt of er ook mogelijkheden zijn om coöperatieve warmteprojecten te 
financieren. Invest-NL heeft aangegeven dat er nog geen aanvragen vanuit coöperatieve projecten 
zijn, maar dat coöperatieve aanvragen in principe mogelijk zijn en met zij met interesse uitkijken naar 
zulke aanvragen. 

Fondsen zoals pensioenfondsen zijn ook een mogelijke route naar vreemd vermogen. Hoewel het 
grootste deel van de financiële activiteiten van pensioenfondsen in aandelen of obligaties zijn, 
participeren pensioenfondsen als PFZW via investeerders wel in bedrijven12. Een pensioenfonds zal pas 
geld in een initiatief steken als er veel zekerheden zijn, pensioenfondsen beheren immers de 
pensioenen van mensen. Omdat het risicoprofiel nog te onduidelijk is zullen pensioenfondsen op dit 
moment waarschijnlijk niet in projecten als een wijkwarmtebedrijf stappen. Mogelijk wordt er vanuit 
de pensioenfondsen meer mogelijk in de komende jaren als er met een aantal projecten ervaring is 
opgedaan met wijkwarmtebedrijven. 

 

3.3.2 Vreemd vermogen 
De belangrijkste bronnen van vreemd vermogen zijn leningen van bewoners, leningen van private 
investeerders, banken en (semi-)publieke financiers. Deze bronnen zullen hier verder uitgediept 
worden. 

Bewoners 
Bewoners kunnen ook vreemd vermogen leveren door geld uit te lenen aan het wijkwarmtebedrijf, 
bijvoorbeeld via obligaties. Dit betekent dat bewoners een bedrag inleggen dat ze na een aantal jaar 
terugkrijgen én elk jaar rente ontvangen op het obligatiebedrag. Het verschil met een participatie is 
dat er een vaste termijn is voor de obligatie, dat het rendement lager is, maar ook dat bij een 
faillissement bewoners eerder aan de beurt zijn om geld terug te krijgen. Als aandeelhouder is de kans 
hierop kleiner, omdat aandeelhouders als laatste in de rij staan. Geld ophalen bij bewoners via 
obligaties is ook het model dat TEC gebruikt voor de financiering van hun warmtenet. Zij ontvangen 
rente op deze obligaties als compensatie voor het risico. Een reële rente is moeilijk te bepalen, omdat 
dit afhangt van de risico’s van elk project en er nog weinig vergelijkbare projecten zijn. Om toch een 
beeld te geven, de obligaties van TEC lopen voor 4 jaar en worden uitgegeven tegen een rente van 
8% per jaar. 

Private investeerders  
Private investeerders kunnen ook (achtergestelde) leningen verstrekken. Dit kan nuttig zijn om een 
gat in de financiering te dekken die de banken niet willen dekken. Daarom zijn vaak de rentes op dit 
soort financieringen hoger, de risico’s zijn immers zo groot dat een bank dat niet op zich wil nemen. 
Dit kan ook iets betekenen voor de voorwaarden van een dergelijke lening, bijvoorbeeld dat de 

 

11 https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/gemeenten-en-warmtenetten-faciliteren-of-participeren/ 
12 https://www.pfzw.nl/over-ons/zo-beleggen-we/waarin-we-beleggen.html 
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kredietverstrekker meer invloed wil hebben om het verloop van het project. Omdat de rentes vaak 
hoger zijn is het verstandig om deze vorm van financiering niet te groot te maken, anders komt de 
business case mogelijk niet uit. Net als bij private investeerders als aandeelhouders is het interessant 
om te kijken of er lokale partijen die hierbij willen helpen, zij hebben vaak meer binding met het 
project. 

Crowdfunding is ook voor vreemd vermogen interessant. Het crowdfundingsplatform zal eisen stellen 
aan het project voordat deze aangeboden wordt, maar mogelijk zijn lagere rentes mogelijk omdat 
mensen het ook gewoon interessant vinden om bij te dragen aan een duurzaam project. Hiervoor is 
het wel belangrijk dat het wijkwarmtebedrijf Kerkelanden zich goed in de kijker speelt, zonder 
voldoende aandacht zal crowdfunding weinig opleveren. 

Banken 
Banken zijn vaak één van de goedkopere financieringsopties (vergeleken met andere commerciële 
financiers zoals investeerders), maar het is ook moeilijker om financiering van hen te krijgen13. Dit 
komt doordat zij vaak strenge voorwaarden stellen voor het verlenen van de financiering. De 
voorwaarden en de rentes die gerekend worden verschillen tussen soorten bank, waarbij commerciële 
banken daar anders tegenaan kijken dan publieke banken als de Nederlandse Waterschapsbank 
(NWB), European Investment Bank (EIB) of de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Zo moet er bij 
NWB-financiering betrokkenheid zijn van de publieke sector (als partner of bijvoorbeeld via SDE++), 
maar zij kunnen wel goedkope financiering leveren omdat NWB dezelfde credit rating 
(betrouwbaarheid) heeft als de Nederlandse overheid. 

Banken zullen een aantal analyses willen zien in hun eisen aan het project. Bij de voorbereiding gaat 
het dan om onder andere: 

- Stakeholdersanalyse: welke partijen zijn van belang. 
- Risicoanalyse: welke risico’s zijn er, hoe worden die aangepakt en hoe worden ze verdeeld 

tussen partners. 
- Business case met gevoeligheidsanalyse en scenario’s: Levert het project genoeg op om de 

schulden terug te betalen bij verschillende scenario’s. Bij projecten met grotere risico’s zal in 
de business case met hogere kosten voor financiering gerekend moeten worden. 

- Financieringsplan: hoe is het initiatief van plan om de hel financiering rond te krijgen. 

Voor de uiteindelijke financieringsaanvraag zal er naast een gedetailleerdere risicoanalyse en structuur 
van de financiering ook een analyse van de organisatie en van de markt nodig zijn. 

De NWB heeft in een recente webinar14 ook een voorzet gegeven voor hoe een financieringsopbouw 
voor een aquathermieproject er uit zou kunnen zien, zoals hieronder is weergegeven. Daarbij is het 
belangrijk om in het oog te houden dat in deze opbouw geen rekening is gehouden met de kosten en 
opbrengsten van het project. De kosten en opbrengsten hebben namelijk wel een groot effect op het 
percentage van het totale bedrag dat geleend kan worden (zie ook paragraaf 3.3.4). De opbouw kan 
er als volgt uit zien: 

- Maak in de basis optimaal gebruik van garantie- en subsidiemogelijkheden (SDE++, eventuele 
proeftuinaanvraag, andere subsidies). 

- Gebruik private investeerders of sponsors voor de eerste 5-10% van de financiering na de 
eigen inleg. 

- Gebruik achtergestelde leningen voor de volgende 10-15% van de financiering. Dit kunnen 
obligaties van bewoners zijn, maar ook bijvoorbeeld een achtergestelde lening van Invest-NL.  

 

13 https://www.forbes.com/sites/larrymyler/2014/09/12/are-you-bankable-heres-why-it-matters/#4b3a497656ae  
14 https://www.aquathermie.nl/praktijk/community+of+practice/1771816.aspx  
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- In de resterende financiering zouden banken geïnteresseerd kunnen zijn. Hierbij kan gedacht 
worden aan promotionele banken als NWB, EIB & BNG, groenbanken als ASN & Triodos of 
commerciële banken zoals Rabobank. 

(Semi)publieke financiers 
(Semi)publieke financiers als overheden, investeringsvehikels van overheden of fondsen kunnen ook 
een belangrijke rol spelen in het verkrijgen van vreemd vermogen. Net als bij inleg van eigen 
vermogen geldt bij vreemd vermogen ook dat (semi)publieke financiers vaak andere eisen stellen aan 
de doelen voor het inzetten van de lening, bijvoorbeeld op de maatschappelijke bijdrage van het 
project. Omdat duurzaamheid door deze partijen als belangrijke uitdaging wordt gezien waarvoor ze 
oplossingen willen financieren, zijn er veel fondsen en 
mogelijkheden voor duurzame projecten. 

Als overheden leningen verstrekken gebeurt dit ook 
vaak via gespecialiseerde fondsen, bijvoorbeeld via 
Invest-NL of het Participatiefonds Duurzame Economie 
Noord-Holland (PDENH). Dit zijn voorbeelden van 
fondsen die zowel eigen vermogen (participatie) als 
vreemd vermogen (lening) verstrekken. De keuze voor 
het soort financiering hangt af van de behoefte aan 
financiering van het project, en wat voor risicoprofiel 
daarbij past.  

Overheden kunnen niet enkel helpen met financiering 
via fondsen, maar kunnen zelf ook garanties afgeven 
voor het aantrekken van ander vreemd vermogen. In 
essentie belooft de overheid dan dat als het 
warmtebedrijf failliet gaat, zij de lening dan 
terugbetalen. Omdat hiermee het risico voor de 
financier verkleind wordt, zal makkelijker financiering 
verstrekt worden en ook voor lagere rentes.   

Bij alle soorten financiering door overheden is het vooral de vraag welke risico’s zij willen dragen, en 
welke aan andere partijen overgelaten worden. Dit is vooral belangrijk omdat een overheid met 
publiek geld werkt, en de belastingbetaler graag wil dat het geld effectief besteed wordt. Om de 
risico’s in te dekken zal er bijvoorbeeld soms een eis zijn dat een professionele financier ook meedoet 
in de financiering.  Invest-NL is een voorbeeld van een fonds dat deze regel hanteert15. 

Er zijn naast fondsen van overheden ook nog andere soorten fondsen die kunnen helpen met leningen. 
Sommige pensioenfondsen doen via tussenpartijen ook aan kredietverlening16. Ook probeert 
koepelorganisatie Energie Samen met een ontwikkelfonds om projecten op gang te krijgen. Dit 
ontwikkelfonds en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) zijn, naast 
fondsen als Invest-NL, mogelijk interessant voor het project in Kerkelanden. Daarom worden deze 
fondsen iets verder uitgediept. 

Ontwikkelfonds Energie Samen 
Energie Samen richt eind 2020 of begin 2021 een Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties op17. Met 
dit fonds kan de risicovolle voorfase van een project gefinancierd worden. In eerste instantie komt er 
€15 miljoen in het fonds, waarbij €10 miljoen van EZK komt en de overige €5 miljoen van de 

 

15 https://www.invest-nl.nl/financiering/voorwaarden  
16 https://www.accountant.nl/nieuws/2014/11/accountantskantoren-sleutelspelers-bij-mkb-krediet-
pensioenfonds/#  
17 https://windenzon.energiesamen.nu/nieuws/118/ontwikkelfonds-serieuze-stap-dichterbij 

Casus Ketelhuis WG 
 
Met overheden kunnen soms speciale afspraken 
worden gemaakt over terugbetaling, bijvoorbeeld 
dat de lening pas terugbetaald hoeft te worden als 
het project ook echt gebouwd wordt. Dit zorgt voor 
meer zekerheid bij het initiatief en maakt het 
daarmee haalbaarder. Dit is het bijvoorbeeld het 
model dat Ketelhuis WG aan de gemeente 
voorstelt, waarbij de gemeente een lening 
verstrekt voor de voorbereidende fase. Als het 
totaalcontract met alle partijen niet rondkomt dan 
wordt deze lening terugbetaald vanuit de 
Proeftuinbijdrage, anders wordt het in de business 
case meegenomen. Op deze manier komt de 
Proeftuinbijdrage ten goede aan het warmtenet 
zelf als alles doorgaat (en dus niet aan 
voorbereiding), maar loopt de coöperatie geen 
risico om veel geld schuldig te zijn aan de 
gemeente als het niet goed gaat. 
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provincies Drenthe, Friesland, Utrecht, Limburg en Zuid-Holland. Het fonds wordt ingericht als 
revolverend fonds, waarbij het bedrag uit het Ontwikkelfonds plus een premie teruggestort wordt als 
het project een succes is. Op deze manier kunnen projecten nu en in de toekomst gefinancierd blijven 
worden uit dit fonds. 

Voor HET is het de vraag of het project in de volgende fase binnen de randvoorwaarden valt. De 
haalbaarheidsstudie die hier uitgevoerd is, is gedekt vanuit provinciale subsidies. Mogelijk is de 
volgende fase waarin wordt toegewerkt naar een go/no-go besluit voor het project te financieren 
vanuit het ontwikkelfonds. 

Uit correspondentie met Energie Samen blijkt dat het Ontwikkelfonds voorlopig gericht is op de 
ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Op den duur zou er ook ruimte voor warmteprojecten moet 
komen in het fonds, maar alleen als de rentabiliteit en terugbetaalpotentieel duidelijker is 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) 
Het PDENH is een fonds van de Provincie Noord-Holland die met een budget van €85 miljoen 
duurzame en innovatieve bedrijven en initiatieven helpt financieren18. Het fonds geeft meer 
mogelijkheden voor financiering dan een bank en werkt daarbij ook meer op projectniveau. Omdat het 
fonds een aanjagersfunctie heeft is het flexibeler in financiering, zo is het minimumbedrag voor 
financiering bijvoorbeeld veel lager19. 

Het wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden kan een interessant project zijn voor het PDENH. Het concept 
voldoet aan al aan een aantal belangrijke criteria voor financiering, zoals bijdragen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen, ten goede komen van (activiteiten in) de provincie. Wel moet er nog 
gewerkt worden aan een goede business case, een professionele organisatie en voldoende rendement. 
Het fonds financiert maximaal €7 miljoen euro, zowel via aandelen als (achtergestelde) leningen. 
Omdat het fonds zich richt op initiatieven die zich in hun (pre)start of groeifase bevinden zou het een 
interessante optie kunnen zijn voor de ontwikkelfase of voor het eerste deel van de realisatiefase. 

 

3.3.3 Eisen aan (vreemd) vermogen 
Bij het aantrekken van (vreemd) vermogen zullen er vaak bepaalde concepten en termen in de eisen 
terugkomen. Dit geldt vooral voor de banken, maar ook andere financiers zullen hier mogelijk eisen 
aan stellen. In deze sectie worden een aantal van de belangrijkste eisen, concepten en termen 
uitgewerkt. 

Eigen vermogen en andere kapitaalinbreng 
Banken hebben vaak eisen rondom de inbreng van eigen vermogen en rondom de inbreng van 
kapitaal door andere partners. Eén van de belangrijke eisen is een minimaal percentage eigen 
vermogen dat in het project gestoken wordt. Dit geeft zekerheid voor de financier, omdat de 
organisatie er dan ook met eigen geld in zit en dus ook de nadelen ondervindt als het mis gaat. Zoals 
eerder genoemd kunnen onder voorwaarden soms achtergestelde leningen bij het eigen vermogen 
opgeteld worden om tot dit percentage te komen, omdat achtergestelde leningen bij faillissement pas 
terugbetaald worden als de leningen aan banken volledig zijn terugbetaald. 

Daarnaast worden er ook vaak afspraken gemaakt over hoe beslissingen omtrent faillissement 
genomen worden. Over het algemeen zal de hoofdfinancier eisen dat er geen tweede financier 
meebeslist over het faillissement, zodat de hoofdfinancier daar geen verrassingen in te wachten staat. 
Een derde belangrijke eis die in een aantal gevallen gevraagd wordt is een garantiestelling door een 
derde partij, bijvoorbeeld een gemeente of provincie. Deze garantstelling houdt in dat in het geval de 

 

18 https://www.pdenh.nl/  
19 https://www.limburgsenergiefonds.nl/overig/klassieke-projectfinanciering-bestaat-niet-meer/  
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lening niet terugbetaald kan worden, de gemeente of provincie garant staat voor dit bedrag en het in 
dat geval betaalt.  

Debt Service Coverage Ratio 
De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een indicatie van hoe financieel gezond een organisatie 
is. Het is de verhouding tussen de netto-inkomsten (waar alle benodigde uitgaven voor de operatie 
van afgetrokken zijn) en de aflossingen van de schulden. Als deze verhouding lager is dan 1, dan zijn 
de netto-inkomsten dus lager dan de aflossing van de schulden. Als dit voor langere tijd het geval is 
dan glijdt het bedrijf af richting faillissement. Financiers eisen over het algemeen een bepaalde marge 
van de DSCR boven 1, om tijdelijke tegenvallers op te kunnen vangen. Voor een volwassen markt als 
de opwekking van wind- en zonne-energie ligt deze vaak rond de 1,2, terwijl voor een coöperatief 
warmteproject een DSCR van 1,3 – 1,35 aangehouden wordt20. 

Deze hogere ratio zorgt ervoor dat een kleiner percentage van het totaal benodigde bedrag geleend 
kan worden. Afhankelijk van de rente, de looptijd, de inkomsten en de DSCR is er een gerede kans dat 
minder dan de helft van het totale investeringsbedrag geleend kan worden van bijvoorbeeld een bank. 
Dit percentage kan verhoogd worden door de inkomsten te verhogen (bijvoorbeeld via subsidies), de 
kosten te verlagen en te onderhandelen over een gunstigere (lagere) DSCR en rente. 

Solvabiliteitsratio 
Voor financiering wordt vaak gekeken naar het percentage van het eigen vermogen in het totale 
vermogen van het project, ook wel bekend als de solvabiliteitsratio. Deze ratio geeft een indicatie in 
hoeverre het project ‘leunt’ op geleend geld. Banken houden vaak een solvabiliteitsratio van 0,25 – 
0,40 aan, oftewel 25%-40% van de totale financiering moet uit eigen vermogen komen.  

Deze ratio is vooral belangrijk voor financiers omdat het de risico’s beter verdeeld. Als een initiatief 
nauwelijks eigen vermogen meebrengt, dan zijn er weinig prikkels om het tot een succes te maken. 
Met voldoende eigen geld is die prikkel er wel, omdat anders de initiatiefnemers ook hun eigen geld 
kwijt zijn. Deze ratio geeft aan welk percentage van de totale financiering maximaal geleend kan 
worden, de DSCR kan het percentage verder inperken. 

Business case en cash flow 
Voor elk soort financiering is het van groot belang dat de business case positief is. In essentie 
betekent dit dat het project ‘uit’ kan, oftewel of de totale inkomsten hoger zijn dan de totale uitgaven. 
Zowel aan de inkomenskant als aan de uitgavenkant moet er rekening gehouden worden met 
onzekerheden: aan de inkomenskant bijvoorbeeld met de prijsstructuur en het aantal mensen dat wil 
deelnemen, aan de uitgavenkant bijvoorbeeld met de uiteindelijke investeringskosten en operationele 
kosten. Om financiering te kunnen krijgen moet deze business case transparant en solide zijn, een 
verkeerde inschatting mag er namelijk niet zomaar toe leiden dat de business case negatief uitvalt. 
Daarom is het ook belangrijk om al zoveel mogelijk zekerheden te hebben bij het aanvragen van 
financiering, zoals bijvoorbeeld offertes voor de bouw en intentieverklaringen van bewoners dat ze 
warmte gaan afnemen. Een financier zal niet snel akkoord gaan met een business case die maar net 
positief is, omdat de marge dan te groot is om onzekerheden op te vangen. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat de kasstroom (het verschil tussen de instroom en uitstroom van 
liquide middelen) snel positief wordt. Als pas laat in het project er winst gemaakt wordt dan zijn de 
risico’s voor het project veel groter, omdat ondertussen de omstandigheden veranderd kunnen zijn. 
Hoe sneller je de schuld zou kunnen afbetalen, des te makkelijker je financiering kunt krijgen. 

Assets 
Voor een financier is het prettig als er ook fysieke bedrijfsmiddelen (apparaten, gebouwen, 
infrastructuur) zijn als onderpand voor de lening. Dit zorgt er namelijk voor dat de financier (een deel 

 

20 Op basis van gesprekken met Ketelhuis WG met een tweetal commerciële banken. 
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van) zijn geld terug kan krijgen bij faillissement door verkoop van deze bedrijfsmiddelen. Daarbij is 
het wel van belang hoe makkelijk het is om het bedrijfsmiddel te verkopen, een kantoorpand is 
bijvoorbeeld makkelijker te verkopen dan een zeer unieke machine die alleen voor het initiatief zelf 
bruikbaar is. Hoe groter het gedeelte van de lening is die in makkelijk verkoopbare bedrijfsmiddelen 
wordt gestoken, hoe groter de kans dat er gefinancierd kan worden. 

Een warmtenet is als er eenmaal voldoende mensen zijn aangesloten een aantrekkelijk onderpand, 
omdat er een zekere inkomensstroom is voor een potentiële koper en het warmtesysteem dus 
makkelijk verkocht kan worden. Op het moment dat mensen nog niet aangesloten zijn is het echter 
een riskanter onderpand, omdat mensen dan alsnog zouden kunnen besluiten niet aan te sluiten. Hoe 
financiers dit soort risico’s inschatten is uit de publieke literatuur nog niet duidelijk en zou in het 
vervolgtraject met deze partijen uitgezocht moeten worden. 

Organisatorische eisen 
Een goede organisatie die het warmtebedrijf draaiende houdt maakt de risico’s op wanbetaling een 
stuk kleiner en is daarmee bijna altijd een eis van een financier. Zo zijn er eisen aan de 
professionaliteit van de organisatie, maar bijvoorbeeld ook aan de integriteit van het bestuur. Voor 
een startend warmtebedrijf is het lastig om aan deze organisatorische eisen te voldoen en dat te 
kunnen bewijzen. Daarom kan het verstandig te gaan om met andere partijen met een goede 
reputaties in zee te gaan die (tegen betaling) delen van de organisatie uitvoeren. Daarbij is het 
aantrekkelijk voor de financier als dit zo min mogelijk verschillende partijen zijn, omdat dan 
verantwoordelijkheid en expertise bij een kleinere groep liggen. Voor financiering is het belangrijk om 
deze samenwerking geformaliseerd te hebben, bijvoorbeeld via een offerte of 
samenwerkingsverklaring. 

Projectcontracten incl. Design & build 
Om de risico’s in de projectontwikkelingsfase te beperken wordt meestal de eis gesteld om met EPC-
contracten te werken voor de bouw van het warmtesysteem. Hierbij staat EPC voor Engineering, 
Procurement & Construction, wat betekent dat de gecontracteerde partij eindverantwoordelijke is voor 
het hele proces van (eind)ontwerp tot en met de bouw. Deze partij levert dus een installatie die direct 
in gebruik genomen kan worden. Door dit soort contracten te eisen kan de financier zich ervan 
verzekeren dat de verschillende fases en onderdelen in de bouw van het systeem goed gecoördineerd 
zijn en dat er geen vertragingen of fouten ontstaan. Eventueel kunnen deze contracten nog uitgebreid 
worden met operatie en onderhoud van het warmtesysteem. 

Due diligence 
Voordat het project gefinancierd kan worden is het dus nodig dat er goed onderzoek is gedaan naar de 
organisatie, de business case en andere zaken die van belang zijn voor een goed opererende 
onderneming. Dit wordt ook wel due diligence genoemd. Dit onderzoek brengt ook bepaalde kosten 
met zich mee om goed door te lichten. Deze due diligence is aan de ene kant van belang voor het 
warmtebedrijf om toegang tot onder andere financiering te krijgen, maar juist ook voor de bank om 
de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Omdat het voor beide partijen van belang is kunnen de 
kosten van deze due diligence nog wel eens een twistpunt zijn; moet dit betaald worden door het 
wijkwarmtebedrijf of door de bank. Ketelhuis WG is hier ook tegenaan gelopen in hun traject. Hoewel 
de business case volgens de bank al bankable is (goed genoeg om te financieren), moet op het 
moment van schrijven nog bepaald worden wie deze due diligence op zich neemt. Het is verstandig 
om dit als aandachtpunt mee te nemen in gesprekken met banken en andere financiers. 

Advies: financieel adviseur voor financiering 
Om de financiering goed voor elkaar te krijgen is het verstandig om, op het moment dat serieus 
onderzocht gaat worden of het project kan worden gerealiseerd, een financieel adviseur in te 
schakelen. Een goede financieel adviseur weet wat een financier verwacht, maar kan ook goed de taal 
van zowel het project als van de financier spreken en zo een brug vormen. Dit is vooral belangrijk in 
nieuwere projecten met meer onzekerheden zoals een coöperatief warmtenet. Bij dit soort projecten is 
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uiteindelijk het vertrouwen van de financier in de voorbereiding en bedrijfsvoering van groot belang, 
en met het inschakelen van een financieel adviseur laat het initiatief zien dit ook heel serieus te 
nemen. 

3.4 Subsidies 
Voor zowel de business case als de financierbaarheid kunnen subsidies van groot belang zijn. Niet 
alleen zijn het extra inkomsten waardoor de warmtevoorziening betaalbaarder wordt, maar subsidie 
die voor de realisatie van het project wordt uitgekeerd telt ook mee in het eigen vermogen van het 
initiatief. In deze sectie zal een aantal interessante subsidies voor het wijkwarmtebedrijf behandeld 
worden. 

Om een eerste beeld te krijgen van welke subsidies er zijn is het interessant om naar het toepasselijke 
Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) te kijken. Deze innovatieprogramma’s zijn 
bedoeld om tot betere technieken en goedkopere oplossingen te komen in de energietransitie. De 
relevante MMIP voor een duurzaam warmtenet is MMIP 4 “Duurzame warmte en koude in de 
gebouwde omgeving”. Op de website van de Topsector Kennis en Innovatie (TKI) Urban Energy 
worden de subsidies die gebruikt kunnen worden voor een project binnen MMIP 4 mooi samengevat, 
zie hiervoor Figuur 10. De subsidies in dit figuur zijn ingedeeld aan de hand van de fase waarin een 
techniek momenteel zit. Voor een warmtenet op basis van aquathermie en zonthermie zoals in 
Kerkelanden zijn vooral fase 3 (Demonstratie) en/of fase 4 (Opschaling & marktintroductie) van 
belang. 

 

Figuur 10: Overzicht mogelijke subsidies voor warmteprojecten21 

 

21 https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/financiering/subsidieregelingen  
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Naast het overzicht vanuit de MMIP’s zijn er nog een aantal andere programma’s en subsidies die 
kunnen bijdragen aan het warmtesysteem. Het overzicht van de interessantste subsidies is 
weergegeven in Tabel 2. Deze subsidies worden vervolgens uitgebreider uitgelegd. 

Naam subsidie Beschrijving Voor wie 
Stimuleringsregeling aardgasvrije 
huurwoningen (SAH)22 

Subsidie voor het aardgasvrij maken 
van huurwoningen door de 
verhuurder door deze op een 
warmtenet aan te sluiten. 

Woningcorporaties, institutionele 
beleggers en particuliere 
verhuurders 

Stimulering Duurzame 
Energieproductie (SDE++) 

Subsidie die het opwekken van 
duurzame energie en de reductie van 
CO2-uitstoot bevordert. Dit is een 
exploitatiesubsidie. 

Wijkwarmtebedrijf, eventueel 
bronexploitant 

Hernieuwbare Energieproductie 
(HER+) 

Vernieuwende projecten die leiden 
tot CO2-reductie in 2030 besparen 
op de toekomstige uitgaven aan 
subsidies 

Wijkwarmtebedrijf 

Investeringssubsidie duurzame 
energie (ISDE) 

Subsidie voor woningeigenaar voor 
(apparaten voor) duurzame 
warmtevoorziening. Komende jaar 
valt ook isolatie binnen deze subsidie 
(isolatie zat in de SEEH-subsidie). 

Huiseigenaren en zakelijke 
gebruikers 

Programma Aardgasvrije Wijken Subsidie die wordt toegekend aan 
wijken (proeftuinen) die gaan 
experimenteren met een aardgasvrije 
wijkaanpak. 

Gemeenten en bijbehorende 
aardgasvrij projecten 

De Renovatieversneller23 Renovatieprojecten stimuleren door 
vraagbundeling, standaardisatie, 
ketensamenwerking en 
industrialisatie 

Samenwerkingsverband van grote 
woningeigenaren 

Energie-Investeringsaftrek (EIA)24 Belastingaftrek voor bedrijven die 
investeren in duurzame maatregelen. 

Bedrijven 

Tabel 2: Overzicht interessante subsidies voor wijkwarmtebedrijf Kerkelanden. 

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) 
De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen is gericht op het aardgasvrij maken van 
huurwoningen en is bedoeld voor verhuurders, zowel particulieren als corporaties. Het totaalbudget 
van de SAH van 2020 – 2023 is €194,3 miljoen, waarvan €10 miljoen voor aanvragen kleiner dan 
€25.000 en de rest voor aanvragen groter dan €25.000. Van het totaalbedrag is op 1 november 2020 
nog €138,5 miljoen over. 

Per huurwoning kan maximaal €5000 aan subsidie ontvangen worden voor aansluiting op een 
warmtenet. Hiervan kan maximaal €1200 worden besteed aan aanpassingen in de woning (maximaal 
40% van totale kosten van aanpassingen) en maximaal €3800 worden besteed aan aansluiting op het 
warmtenet (maximaal 30% van totale kosten van aansluiting). 

De SAH-subsidie is van belang voor het wijkwarmtebedrijf omdat het de kosten voor verhuurders 
verminderd en het dus aantrekkelijker maakt om aan te sluiten. Gezien er veel sociale huurwoningen 
in Kerkelanden zijn en het voor het project belangrijk is dat deze aangesloten worden op het 
warmtenet, is het belangrijk om samen met de woningbouwcorporaties te kijken hoe deze subsidie het 

 

22 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-aardgasvrije-huurwoningen-sah-voor-
verhuurders  
23 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/renovatieversneller  
24 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers  
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beste ingezet kan worden. Ook voor de particuliere verhuurders in Kerkelanden is deze regeling 
interessant.  

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 
De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) subsidieert de opwek van 
hernieuwbare energie en andere CO2-reducerende technieken. Het is een exploitatiesubsidie die over 
een termijn van 12 of 15 jaar uitbetaald wordt, afhankelijk van de techniek. Dit betekent dat de 
energie eerst geproduceerd (of de CO2 bespaard) moet worden, waarna de subsidie uitbetaald wordt 
voor de behaalde resultaten.  De SDE++ subsidieert de onrendabele top van de techniek, dit is het 
verschil tussen de kosten voor de opgewekte energie en de opbrengsten ervan. Als de techniek op een 
bepaald moment binnen de termijn meer opbrengt dan dat het kost dan wordt er op dat moment geen 
subsidie uitgekeerd. De marktwaarde en dus de opbrengsten wordt jaarlijks bepaald en geldt dan ook 
voor dat jaar. 

De toewijzing van SDE++ is competitief. Iedere aanvrager geeft een bedrag aan dat ze willen 
ontvangen voor het project per kWh of ton CO2, afhankelijk van de techniek. Per techniek is er binnen 
de regeling een plafond voor dit bedrag. Met een lager aangevraagd bedrag (per kWh of ton CO2) is de 
kans om subsidie te krijgen groter. Dit komt mede doordat de aanvragen in een aantal rondes gaan, 
waarbij de goedkoopste technieken (laagste aanvraag) in eerdere rondes aan de beurt zijn en dus 
over een groter deel van de pot kunnen beschikken. 

Aquathermie en zonthermie zijn beiden technieken die in 2021 in de SDE++-regeling zijn opgenomen. 
Om kosten te bepalen wordt met referentiesystemen gewerkt. Voor aquathermie wordt uitgegaan van 
een systeem dat enkel warmte levert (geen koude) en gebruik maakt van een WKO, een collectieve 
warmtepomp, een leidingnet en een warmteoverdrachtsstation. Dit lijkt sterk op het voorgestelde 
systeem in Kerkelanden (zie deelrapport Technisch ontwerp en TCO), dus het project in Kerkelanden 
zou in aanmerking kunnen komen voor de SDE++-subsidie. 

Voor zonthermie (zonnewarmte) wordt er onderscheid gemaakt tussen PVT-panelen en systemen die 
enkel zonnewarmte opvangen. Voor PVT wordt er alleen SDE++-subsidie gegeven voor de stroom die 
geleverd wordt en is er geen subsidie voor de opgewekte warmte. Voor een systeem dat enkel warmte 
en geen stroom produceert betreft het referentiesysteem tapwaterverwarming, uitgerust met 
afgedekte zonnecollectoren en een warmteopslagvat. Het is niet duidelijk of een systeem voor een 
warmtenet met WKO hier ook onder valt, maar waarschijnlijk zijn er wel mogelijkheden. In ieder geval 
zou er voor de stroom van de PVT-panelen SDE++-subsidie kunnen worden aangevraagd. 

De SDE++ subsidie is een belangrijke aanvulling op de business case van het warmtenet, omdat het 
de onrendabele top van aquathermie en zonthermie kan helpen afdekken. Voor aquathermie is de 
aanvraag rechttoe rechtaan omdat ons systeem sterk lijkt op het referentiesysteem. Voor zonthermie 
moet nog verder uitgezocht worden of PVT-panelen of zonnecollectoren aantrekkelijker zijn voor 
SDE++. Voor aanvraag is het wel nodig dat de vergunningen voor bouw rond zijn, dus deze aanvraag 
kan pas in een later stadium gedaan worden. Er moet ook rekening gehouden worden met de 
beperkte aanvraagperiode, die meestal tweemaal per jaar plaatsvindt (rond maart en rond 
november). 

Hernieuwbare Energieproductie (HER+) 
De subsidie Hernieuwbare Energieproductie (HER+) is een subsidie die zich richt op onderzoek, 
ontwikkeling en demonstratie van innovatieve, duurzame energieoplossingen. Deze subsidie bestaat 
naast de SDE++ om projecten en onderzoek te financieren die de toekomstige kosten voor duurzame 
energieproductie omlaag brengen. Een belangrijke eis van deze subsidie is dat gesubsidieerde 
technieken uiterlijk in 2030 CO2-reductie opleveren, wat neerkomt op Technological Readiness Levels 
(TRL’s) van 6-8, waarbij TRL’s van 4 & 5 niet worden uitgesloten. 
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Er passen verschillende soorten projecten binnen de subsidie. De belangrijkste voor het warmtebedrijf 
in Kerkelanden zijn projecten die de productie van hernieuwbare energie binnen de SDE++-technieken 
goedkoper maken, zoals bijvoorbeeld aquathermie en zonthermie. De subsidie moet leiden tot een 
grotere besparing in toekomstige SDE++-subsidies, dus het moet zorgen dat technieken goedkoper 
worden.  

Deze subsidie kan een optie zijn voor het wijkwarmtebedrijf als aangetoond kan worden dat het 
warmtenet in Kerkelanden bijdraagt aan kostendaling van de gebruikte technieken, bijvoorbeeld door 
innovatieve technieken te gebruiken en te demonstreren. De kostenbesparing moet wel met een 
berekening gestaafd worden. Het totale budget is €30 miljoen, waarvan midden november 200 nog 
€20 miljoen over is. Het is voor deze subsidie vooral ook belangrijk om met partners die de technieken 
gaan aanleggen te overleggen of deze subsidie past. 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een regeling voor het verduurzamen van 
gebouwen, gericht op particulieren en zakelijke gebruikers. Tot en met 2020 was deze regeling vooral 
gericht op de aankoop van warmtepompen en zonneboilers, maar vanaf 2021 zal ook isolatie via de 
ISDE gesubsidieerd worden (de SEEH komt te vervallen) en valt ook de aansluiting op een warmtenet 
binnen de subsidie. Hiermee is de ISDE een belangrijk instrument om koopwoningen en 
bedrijfspanden te verduurzamen. Voor de isolatiesubsidie moeten minimaal 2 isolatiemaatregelen 
genomen worden om subsidie te krijgen, of een aansluiting op het warmtenet in combinatie met 1 
isolatiemaatregel25. Verhuurders kunnen ook aanspraak maken op de ISDE voor warmtepompen en 
zonneboilers, maar niet voor isolatie. 

Deze subsidie is in Kerkelanden vooral van belang en voor eigenaar-bewoners en verhuurders om de 
kosten voor aansluiting op het warmtenet te verlagen. Daarnaast is het ook interessant voor eigenaar-
bewoners en ondernemers die hun pand willen isoleren om zo hun energieverbruik en daarmee 
energiekosten te verminderen. De ISDE kan op deze manier helpen om de totaalkosten voor bewoners 
om duurzame warmte te krijgen verlagen. 

Programma Aardgasvrije Wijken 
De subsidie van het Programma Aardgasvrije Wijken is gericht op projecten die (delen van) wijken van 
het aardgas af willen halen. In de afgelopen 2 rondes zijn 46 projecten uitgekozen die een bijdrage 
ontvangen, waarvoor een totaalbudget van meer dan €200 miljoen beschikbaar was. Deze bijdrage 
kan gebruikt worden voor de onrendabele top van de warmtevoorziening, maar kan ook breder 
ingezet worden om bijvoorbeeld de bewonersparticipatie in een duurzaam warmteproject te 
versterken.  

De subsidie moet aangevraagd worden door de gemeente. De aanvraag wordt door de 
subsidieverstrekker beoordeeld en bij goedkeuring krijgt de gemeente de beschikking over het 
aangevraagde bedrag. De gemeente heeft vervolgens afspraken met de andere partijen in het project 
om dit geld uit te keren. Omdat dit geld voor de bouw van het project als één bedrag uitgekeerd wordt 
kan het bij het eigen vermogen van het initiatief gerekend worden. 

Elke ronde van het programma heeft een thema waar extra aandacht aan besteed wordt. De minister 
is van plan om in de derde ronde meer aandacht te besteden aan projecten die bezig zijn met isolatie 
en hybride oplossingen. Dit betekent dat in de huidige vorm het warmteproject in Kerkelanden minder 
passend is voor deze ronde, maar sluit het niet uit. 

Voor het warmtebedrijf Kerkelanden zou dit een belangrijke subsidie kunnen zijn, omdat het een groot 
deel van de extra kosten kan dekken en mee kan tellen in het eigen vermogen. Dit laatste zorgt 

 

25 https://www.belisol.nl/artikel/overheidssubsidie-bij-energiebesparende-maatregelen-s  
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ervoor dat de rest van de financiering veel makkelijker wordt. De PAW-subsidie moet echter wel via de 
gemeente aangevraagd worden, en in Hilversum heeft De Meent al PAW-subsidie toegewezen 
gekregen. Hoewel de tweede ronde laat zien dat een aantal gemeenten ook 2 keer achter elkaar een 
subsidie toegewezen kunnen krijgen (Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Nijmegen), bestaat er 
toch twijfel over hoe zinnig een dergelijke aanvraag is. De gemeente Hilversum heeft aangegeven dat 
zij een tweede aanvraag als kansarm zien. Een ander obstakel is dat de aanvraag voor de derde ronde 
mogelijk al in het eerste kwartaal van 2021 gedaan moet worden en het maken van de aanvraag veel 
tijd kost. Het is daarmee niet duidelijk of het project in Kerkelanden, als de gemeente besluit om 
medewerking te verlenen aan de aanvraag, op tijd aangemeld kan worden. 

De Renovatieversneller 
De subsidie binnen het Renovatieversnellerprogramma is bedoeld om duurzame renovatieprojecten te 
stimuleren waarin gebruik wordt gemaakt van vraagbundeling, standaardisatie, ketensamenwerking 
en industrialisatie. De subsidie is vooral bedoeld voor woningcorporaties, andere grote verhuurders en 
aanbieders van renovatieoplossingen. De bedoeling is om de kosten van dit soort projecten te 
verlagen door grootschalige samenwerking te stimuleren. Voor 2021 is een budget voorzien van €20 
miljoen, en in de 2 jaren daarna elk jaar €29 miljoen. Een project kan maximaal €10 miljoen 
aanvragen. 

Deze subsidie zou interessant kunnen zijn voor de woningbouwcorporaties, omdat aansluiting op een 
warmtenet vanaf 2021 mogelijk ook onder de gesubsidieerde aanpassingen valt. Daarnaast kan het 
ook voor de isolatie van de woningen gebruikt worden, mocht dit wenselijk zijn in combinatie met 
aansluiting op het warmtenet. Dit maakt de business case voor de woningcorporaties voor aansluiting 
interessanter. Het zou nog interessanter kunnen zijn als de drie woningcorporaties gezamenlijk hun 
renovatie- en aansluitingstraject vormgeven, omdat dit de schaal verder vergroot en daarmee 
interessanter is voor de subsidieverstrekkers. 

Energie-investeringsaftrek (EIA) 
De Energie-investeringsaftrek is een regeling waarmee een deel van de kosten van een duurzame 
investering afgetrokken mag worden van de winst van een onderneming, waardoor de winstbelasting 
lager uitvalt. Dit betekent dat de inkomsten uit EIA pas zullen ontstaan als het warmtebedrijf al 
draaiende is. Omdat de EIA alleen voordeel oplevert als er winst wordt gemaakt, is er een regeling dat 
als er geen winst wordt gemaakt de aftrek over de 9 volgende jaren verrekend mag worden. In 
essentie betekent dit dus dat het mogelijk is om de investering in de bouwfase van het warmtenet af 
te trekken van de winst die het warmtebedrijf in de jaren erna gaat maken.  

De EIA is bedoeld voor een aantal specifieke investeringen en warmtenetten passen hier in26. Ook de 
warmtepompen en de WKO’s zouden eventueel in aanmerking kunnen komen. Het fiscale voordeel 
van de EIA levert gemiddeld 10% voordeel op en is daarmee interessant om mee te nemen in de 
business case van het warmtenet. In Enschede heeft Ennatuurlijk de EIA al gebruikt voor een 
warmtenet waarmee de business case wel rond te krijgen was. Als het project doorgang vindt is deze 
regeling voor de hand liggend om aan te vragen voor het warmtebedrijf Kerkelanden. Wel is het de 
vraag hoeveel voordeel een wijkwarmtebedrijf uit deze regeling kan halen, het is immers niet de 
bedoeling om veel winst te maken maar juist om gezamenlijke duurzame warmte betaalbaar te 
houden. Dit zou in verdere businesscaseberekeningen en cashflowmodellen verder uitgewerkt kunnen 
worden. 
 

 

26 https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/fiscale-regeling-eia-helpt-duurzame-investeringen-warmtenetten  
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3.5 Financieringsrisico’s 
Een belangrijk aspect in het verkrijgen van financiering is zicht en grip hebben op de (financiële) 
risico’s van het project. Naast het effect op het verkrijgen van financiering hebben de risico’s en de 
beheersing ervan ook effect op de kosten van de financiering. In het algemeen leiden hogere en 
onafgedekte risico’s tot een kleinere kans op financiering en hogere kosten voor de financiering.  

Om inzicht te krijgen zullen er een aantal risico’s en mogelijke mitigaties besproken worden. Dit is niet 
een uitputtend overzicht, maar geeft inzicht in wat voor soort risico’s gedacht moet worden en wat er 
in gang gezet kan worden om deze risico’s te beperken. 

Risico Uitleg Mitigatie 
Vollooprisico Er sluiten niet voldoende mensen 

aan op het warmtenet om uit de 
kosten te komen. 

Gebruik maken van intentieverklaringen van 
bewoners onder welke voorwaarden ze meedoen 
en het warmtenet modulair aanleggen, waarbij 
gebieden met groter draagvlak als eerst worden 
aangesloten 

Uitstel of afstel in of na 
designfase 

Vertragingen of het beëindigen van 
het project nadat er kosten zijn 
gemaakt voor het design betekent 
dat deze kosten niet terugverdiend 
kunnen worden. 

Subsidie vinden die de designkosten dekt of 
externe financier vinden die het risico wil lopen 
voor een deel van het rendement (model TEC). 
Daarnaast kan het risico verkleind worden door 
goede project control te doen met duidelijke 
beslismomenten om door te gaan of niet. 

Uitloop of 
kostenoverschrijding 
bij aanleg 

Hogere investeringskosten of 
latere oplevering zorgen voor een 
slechtere business case.  

Met ervaren bedrijven te werken en de planning 
niet te strak te maken. Prestatieafspraken over 
tijdige oplevering kunnen hier ook bij helpen. Om 
de risico’s van kostenoverschrijding te beperken 
kan gebruikt maken van fixed-price offertes, en 
één bedrijf inschakelen voor zowel ontwerp, bouw 
als operatie van het systeem kan 
kostenoverschrijdingen door onbekendheid met 
het systeem voorkomen. 

Onverwachtse 
vroegtijdige vervanging 

Als onderdelen van het 
warmtesysteem sneller slijten dan 
verwacht dan zullen ze eerder (en 
daarmee vaker) vervangen moeten 
worden. Dit leidt tot extra kosten 
en dus een slechtere business 
case. 

Eén partij inschakelen die het systeem ontwerpt, 
bouwt en opereert. Regelmatige controle en 
onderhoud verlagen dit risico verder. 

Schade Als er tijdens de aanleg en bij de 
operatie door fouten schade wordt 
gemaakt aan bijvoorbeeld de 
omgeving of de straten, dan zullen 
er extra kosten gemaakt moeten 
worden om dit te herstellen.  

Door met ervaren partners te werken en vooraf de 
verantwoordelijkheid voor eventuele schade af te 
spreken kan dit risico verkleind worden. Het is 
verstandig om een goede verzekering af te sluiten 
voor de schadeverantwoordelijkheid die bij het 
warmtebedrijf blijft. 

Ingecalculeerde 
subsidies worden niet 
toegekend 

Een subsidie die niet toegekend 
wordt terwijl deze wel 
meegenomen is in de business 
case kan grote impact hebben op 
de haalbaarheid van het project. 

In het ideale geval zou een subsidie onder 
voorbehoud toegekend worden, dus de zekerheid 
dat deze toegekend wordt als aan de laatste 
voorwaarden is voldaan. Helaas is dit voor de 
meeste subsidies geen optie. Om dit risico te 
verkleinen is het goed om experts op het gebied 
van subsidieaanvragen aan te trekken, en om 
genoeg ruimte in de business case te bouwen dat 
het nog steeds haalbaar is als een enkele subsidie 
niet toegekend wordt. Het is sowieso verstandig 
om een go/no-go moment in te plannen voor de 
bouw waarbij de stand van zaken van de 
subsidies meegenomen wordt. 
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Organisatie mist 
professionaliteit 

Een organisatie die onvoldoende 
professionaliteit en ervaring heeft 
kan leiden tot extra kosten door 
fouten, of door minder inkomsten 
door bijvoorbeeld slechte 
administratie en facturering. 

Ervaren, professionele partijen in de huren of als 
partner aan te trekken, bijvoorbeeld op het gebied 
van administratie en levering. Het 
wijkwarmtebedrijf kan dan van hun 
professionaliteit leren. Daarnaast moet er in ieder 
geval één betaalde kracht ingezet worden als 
bijvoorbeeld directeur om de organisatie in goede 
banen te leiden. 

 

3.6 Conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat er een aantal wegen is om tot financiering van een 
wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden te komen, waarmee de haalbaarheid is aangetoond. Er zijn echter 
nog wel een aantal belangrijke obstakels voor financiering:  

- De business case van het warmtesysteem is nog niet goed genoeg voor financiering; 
- Er moet een significant aandeel eigen vermogen (of achtergestelde leningen) binnengehaald 

worden; 
- Professionele financiers zien projecten als een (coöperatief) wijkwarmtebedrijf vaak nog als 

(te) risicovol.  

Dit betekent dat het leggen van de financiële puzzel nog een uitdaging vormt. De onderzochte paden 
voor financiering en de ervaringen van andere initiatieven laten wel zien dat het financieren van een 
wijkwarmtebedrijf onder de juiste omstandigheden haalbaar is. Het is van belang om de business case 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken, onder andere met behulp van subsidies. Daarnaast is er een 
aantal belangrijke financieringsrisico’s waar in het vervolgtraject aandacht aan besteed moet worden. 

In de vervolgfase moeten de volgende zaken aangepakt worden: 

• Optimaliseren van de business case door middel van kostenreducties en extra inkomsten via 
bijvoorbeeld subsidies. 

• Met een financieel expert nagaan welke subsidies wel of niet passen en welke financiers het 
meest kansrijk zijn voor dit project. 

• In gesprek gaan met potentiële financiers over wat zij precies nodig hebben om tot 
financiering over te gaan. Ketelhuis WG kan met hun ervaring hiermee helpen. 

• Een uitgebreider risicoregister bijhouden om bij te houden waar (financierings)risico’s zitten en 
hoe die geminimaliseerd kunnen worden. 

• Het verkrijgen van eenduidige steun van de belangrijkste stakeholders (gemeente, 
woningbouwcorporaties) en het opzetten van een sterk organisatiemodel (krachtig consortium 
of helder en krachtig beeld van organisatie van een coöperatief wijkwarmtebedrijf). Financiers 
kijken in een vroeg stadium naar wie ze aan tafel hebben voordat ze naar de inhoud van de 
financieringsvraag kijken.  
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4 Juridische haalbaarheid 
De juridische haalbaarheid wordt bepaald door een aantal factoren in de wet- en regelgeving. Dit gaat 
onder andere over vergunningen, wettelijke eisen en kaders (warmtewet) en daarin bepaalde 
procedures voor het aanwijzen van warmtekavels en aanbesteding aan warmtebedrijven.  

 

4.1 Aspecten van juridische haarbaarheid 
 

4.1.1 Vergunning voor warmtebedrijf 
Voor het opzetten en exploiteren van een Warmtebedrijf is een vergunning nodig. Hoewel het mogelijk 
is om een externe partij in te huren als leverancier die deze vergunning heeft, is het toch goed om te 
kijken wat er nodig is voor een vergunning in het geval het Warmtebedrijf de levering zelf doet. 

De vergunningsaanvraag moet gedaan worden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM 
beoordeelt de organisatie aan de hand van een aantal criteria, om te bepalen of het warmtebedrijf 
voldoende in staat is om de taken goed uit te voeren. 

Voor het leveren van warmte aan 10 aansluitingen of meer is een vergunning van de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) vereist. Voor deze vergunning toetst de ACM of het warmtebedrijf aan 
vereisten op het gebied van organisatie, financiën en integriteit voldoet. Dit vraagt om een 
professionele organisatie met de capaciteit om alle taken op het gebied van administratie, 
klachtenafhandeling en wettelijke eisen op zich te nemen. 

Het is mogelijk om met een zelf opgezet wijkwarmtebedrijf een dergelijke vergunning aan te vragen. 
Echter, door de hoge vereisten en de benodigde capaciteit is de vraag of dit de beste keuze is. Het 
alternatief is om een bestaande partij met vergunning in te zetten voor de levering van warmte. Deze 
partijen hebben de expertise en mogelijkheden om belangrijke zaken in het klantcontact en de 
levering te ontzorgen voor de coöperatie. Als hiervoor gekozen wordt dan betekent dit wel dat de 
coöperatie heldere contract- en resultaatafspraken moet maken om het coöperatief karakter te 
behouden.  

Inhuur van externe vergunninghouders door andere coöperaties 
TEC in Terheijden gebruikt een externe partij met vergunning voor de levering, om zo zelf geen vergunning aan te 
vragen. Het bedrijf in kwestie heet Kelvin en is gespecialiseerd in duurzame warmteprojecten27. Het warmteproject 
van Energiek Nagele moet nog bepalen of zij zelf een vergunning willen aanvragen, of hier een bestaande partij 
voor willen inhuren. Een mogelijke optie voor de toekomst is gebruik maken van een gezamenlijke coöperatieve 
vergunninghouder, op eenzelfde manier als coöperatieve energieleverancier OM dit doet voor de levering van 
lokaal opgewekte duurzame energie. 
 

 

4.1.2 Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2.0) 
Omdat warmtenetten mogelijk een belangrijke rol in de warmtetransitie gaan spelen, werkt het 
kabinet aan de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2.0). Doel van deze wet is om een 
impuls te geven aan de groei van duurzame warmtenetten. Op dit moment ligt er een 
conceptwetsvoorstel waarop de afgelopen periode consultatie heeft plaatsgevonden. Het ministerie zal 
nu moeten besluiten hoe verder te gaan: het voorstel in huidige vorm naar de Tweede Kamer sturen 
of weer terug naar de tekentafel te gaan met de input uit de consultatie. In het huidige concept zijn de 
volgende onderwerpen hoofdzaken voor collectieve warmtevoorziening: 

• Integraal warmtebedrijf 
 

27 https://www.kelvin.nl/ 
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• Warmtekavels 
• Verplichte verduurzaming 
• Cost-plus structuur 
• GVO’s 

Integraal warmtebedrijf 
In de conceptversie van de Warmtewet 2.0 wordt ervan uitgegaan dat elk warmtenet valt onder een 
integraal warmtebedrijf. Dit betekent dat het warmtebedrijf de hele warmteketen aanstuurt, van bron 
tot en met levering. In de consultatieversie moest het warmtebedrijf ook economisch eigenaar zijn 
van het warmtenet, maar in de Kamerbrief van 14 december 20204 is dit gewijzigd naar een integraal 
verantwoordelijk warmtebedrijf die niet per sé economisch eigenaar van het systeem hoeft te zijn 

Dit is een verandering ten aanzien van de huidige wetgeving, waarin een splitsing van 
verantwoordelijkheden mogelijk is. De beslissing voor een integraal verantwoordelijk warmtebedrijf is 
genomen om te zorgen dat de levering gegarandeerd blijft. Het ministerie gaat er daarbij vanuit dat 
dit vanuit een integraal verantwoordelijk bedrijf zekerder is, omdat er geen afhankelijkheden zijn via 
contracten tussen verschillende partijen. 
Wel is er in de consultatie vanuit verschillende partijen als feedback gegeven dat het juist belangrijk is 
om opties te hebben in de keuze voor eigenaarschapsstructuur, waardoor een aantal veranderingen 
doorgevoerd gaan worden (zoals aangegeven in de Kamerbrief). 
 
Voor het wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden zou deze verandering een behoorlijk verschil maken, 
omdat het de keuzes voor de vorm van het warmtebedrijf beperkt. Dit betekent dat het bijvoorbeeld 
niet meer mogelijk is dat de bron enkel onder verantwoordelijkheid valt van Waternet, het warmtenet 
enkel onder verantwoordelijkheid valt van Firan en de levering de verantwoordelijkheid is van HET. 
Het warmtebedrijf zal een grotere verantwoordelijkheid dragen. 
Wel kan zo’n bedrijf natuurlijk opgericht worden samen met andere partners, als joint venture.  

Warmtekavels 
De Warmtewet 2.0 gaat uit van het concept van warmtekavels. Een warmtekavel is een gebied dat 
door de gemeente wordt aangewezen, waarop één enkel warmtebedrijf collectieve warmte gaat 
leveren. Dit warmtebedrijf heeft de plicht om alle gebouwen binnen het kavel die dat willen aan te 
sluiten op het warmtenet. Het warmtekavel heeft over het algemeen een grootte van één over 
meerdere wijken. 
Het warmtebedrijf dat het warmtekavel gaat exploiteren wordt aangewezen via een transparante 
procedure waarbij publieke en private marktpartijen een voorstel kunnen doen28. De gemeente maakt 
de keuze gebaseerd op een aantal criteria, die zij (binnen een bandbreedte) een weging kunnen 
meegeven. Deze criteria zijn: 

o Hoe aannemelijk het is dat de normen voor CO2-uitstoot gehaald worden. 
o De borging (zekerheid) van de doelmatige en kosteneffectieve aanleg en 

exploitatie van het warmtenet. Met andere woorden, kan het tegen een goede prijs 
aangelegd en gedraaid worden? 

o De borging van de leveringszekerheid. 
o Het betrekken van bewoners bij de plannen en exploitatie van het warmtenet. 

Hoe aannemelijk het is dat het warmtebedrijf het warmtenet en -bedrijf technisch, 
financieel en organisatorisch uit kan voeren. 

Over de aanwijzing bestaat nog enige onzekerheid, vooral over of het een volledige aanbesteding 
moet zijn, of dat een publieke aanwijzing ook mogelijk is. In het geval van een 

 

28 https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/warmtewet-2-0-nader-uiteengezet/  
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aanbestedingsprocedure zal die – gezien de bedragen waar het over gaat, vele miljoenen – in veruit 
de meeste gevallen onder de regels van Europese aanbesteding vallen. 

Verplichte verduurzaming 
In de nieuwe warmtewet wordt een verplichting opgenomen om een warmtewet te verduurzamen. Dit 
betekent dat in de periode 2022 tot 2030 de uitstoot per geleverde gigajoule warmte moet dalen van 
40 kilogram CO2 naar 25 kilogram, een daling van 37,5%. Als deze norm vijf jaar lang overschreden 
wordt, dan wordt de vergunning door burgemeester en wethouder ingetrokken. In uitzonderlijke 
omstandigheden kan de ACM van deze norm afwijken. 
De aannemelijkheid dat deze CO2-doelen gehaald worden is één van de wegingscriteria voor het 
toewijzen van het wijkwarmtebedrijf. Daarbij maakt het niet uit of het warmtenet een klein stukje 
onder de norm zit of ver onder de norm. Het is daarom niet mogelijk voor een gemeente om een 
kandidaat-wijkwarmtebedrijf te wegen op lagere CO2-uitstoot, dat kan alleen als dit de 
aannemelijkheid van het halen van de CO2-doelen vergroot. De gemeente kan binnen een 
bandbreedte wel meer weging aan dit criterium geven. 
De VNG (gemeenten), IPO (provincies) en UvW (waterschappen) hebben in hun consultatie wel gepleit 
voor de mogelijkheid voor gemeenten om striktere duurzaamheidscriteria op te nemen in de 
aanwijzing29. Dit zou gunstig zijn voor een warmtenet op CO2-vrije bronnen, zoals wordt voorgesteld 
in Kerkelanden. 

Cost-plus structuur 
In de huidige Warmtewet wordt uitgegaan van het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe voor 
warmtenetten. Dit houdt in de prijs is gekoppeld aan aardgas, waarbij het uitgangspunt is dat mensen 
niet meer betalen voor warmte uit een warmtenet dan dat ze zouden betalen als ze gas gebruikten. 
In de nieuwe warmtewet wordt dit principe losgelaten en vervangen door een tariefregulering 
gebaseerd op de kosten, waarbij de kosten plus een ‘redelijke’ winstmarge gerekend mag worden30. Er 
is momenteel niet gespecificeerd wat de redelijke winstmarge zal bedragen. De ACM zal toezicht 
houden dat hier niet te hoge tarieven voor worden gerekend. Omdat de prijs gebaseerd is op kosten, 
zal het nodig zijn dat de kostenstructuur van het warmtebedrijf transparant is, met duidelijke en 
realistische aannames voor bijvoorbeeld afschrijving, onderhoud en energiekosten. 
Het voordeel van deze structuur is dat het warmtebedrijf zich geen zorgen hoeft te maken of het de 
investering zich terugverdient, omdat dat met deze kostensystematiek gegarandeerd wordt. Voor 
bewoners is er echter minder zekerheid, omdat de kosten op verschillende plaatsen van elkaar kunnen 
verschillen.  

Voor het wijkwarmtebedrijf betekent dit dat de business case makkelijker haalbaar kan worden omdat 
de inkomsten geen plafond kennen zoals bij met NMDA-principe. Dit staat overigens los van – of naast 
- de inschatting dat het moeilijk is om bewoners te overtuigen mee te doen als de kosten significant 
hoger zijn dan in de huidige situatie. Dat geldt zeker als zij voorlopig ook op het gas aangesloten 
kunnen blijven. Vooralsnog lijken woningbouwcorporaties – vanuit de bescherming van hun sociale 
huurders – dezelfde weging te maken. Ook zij geven aan (in afstemmingsoverleggen in het kader van 
dit onderzoek) dat ze aansluiting van hun woningen afwegen volgens her criterium ‘niet duurder dan 
nu’.  De nieuwe wettelijke kostenstructuur geeft dus enige ruimte, maar het blijft toch belangrijk om 
de kosten zo dicht mogelijk bij de huidige kosten te brengen. 

Garanties van Oorsprong 
Net als voor elektriciteit wordt er bij hernieuwbare warmte gebruik gemaakt van Garanties van 
Oorsprong. Deze garanties zijn een manier om bij te houden uit welke bron duurzame energie komt. 
Zo kan bewezen worden dat iemand bijvoorbeeld groene stroom of duurzame warmte inkoopt. 

 

29 https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9107655/1/B_37_DSB107671_bijlage_2  
30 https://www.duurzaamnieuws.nl/warmtewet-2-0-hoe-gaat-nederland-de-warmtetransitie-vormgeven/  
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In het geval van elektriciteit is er een internationale markt voor deze Garanties van Oorsprong. Er 
bestaat wel discussie over dit systeem, omdat dit het mogelijk maakt dat stroom ‘vergroend’ wordt 
met overtollige capaciteit voor groene stroom in andere landen, zonder dat er extra groen stroom 
wordt opgewekt. Dit is in principe ook mogelijk van Garanties van Oorsprong voor duurzame warmte, 
omdat deze op een gelijke manier werken31. Bij warmtebedrijven is er echter wel een gedragscode om 
deze certificaten in het net te houden en niet te verhandelen buiten het net. 

De Garanties van Oorsprong dienen ook als bewijsstuk voor de uitbetaling van subsidie. De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gebruikt de GvO’s daarmee om de subsidie van de 
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) uit te keren.32 Voor het wijkwarmtebedrijf 
zijn de Garanties van Oorsprong dus vooral van belang in het geval er SDE++-subsidie toegekend 
wordt aan de productie van aquawarmte of zonnewarmte.  

 

4.1.3 Huidige warmtewet 
Tot de invoering van de nieuwe warmtewet zal de huidige warmtewet nog van toepassing zijn. Hoewel 
het waarschijnlijk is dat de eventuele operatie van het wijkwarmtebedrijf onder de nieuwe warmtewet 
zal vallen, is het wel nuttig om te kijken wat er in de huidige warmtewet staat. 

De huidige warmtewet is beperkter in scope dan Warmtewet 2.0, en richt zich vooral op de 
leverancier. De netbeheerder en bronbeheerder komen bijna niet vooral. De Warmtewet gaat vooral 
over de volgende zaken: 

Prijzen 
Er wordt een maximumprijs opgelegd vanuit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de 
warmtelevering, met als doel dat warmte uit een warmtenet niet duurder is dan warmte uit aardgas. 
Daarnaast worden ook maximumprijzen voor de meetapparatuur, afleverset en aansluiting op en 
afsluiting van het warmtenet door ACM bepaald. Deze maximumprijzen zijn bedoeld om de consument 
te beschermen tegen te hoge prijzen, omdat ze te maken hebben met een monopolie als ze hun 
warmte afnemen van een warmtenet. 

Kwaliteit dienstverlening 
De Warmtewet stelt bepaalde eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Zo worden leveranciers 
verplicht om de kosten goed te specificeren, gebruikers goed te informeren maar ook om een 
bepaalde leveringszekerheid te garanderen of anders compensatie uit te keren. Daarnaast wordt het 
College van Beroep aangewezen als orgaan dat bij geschillen uitspraak kan doen over wat er moet 
gebeuren. Om de levering van warmte te garanderen geeft de wet de minister het recht om in te 
grijpen als de warmtelevering in gevaar komt. Dit kan door de warmteleverancier opdrachten te geven 
om de warmtelevering te verzekeren, maar ook door een andere leverancier als noodleverancier aan 
te wijzen als de originele leverancier niet meer aan de leveringsopdracht kan voldoen. Ook kan een 
producent opgedragen worden om warmte te produceren voor het net. 

Toegang producenten tot net 

 

31 Zo vermeldt Energie Nederland:  Net als dat bij de kwaliteitsverklaring het geval is, is het gebruik van GvO’s 
geen voorwaarde voor de onderbouwing van de geleverde duurzaamheidsprestatie en kunnen de GvO’s in 
principe verhandeld worden buiten het gebied zonder direct effect op de aangetoonde prestatie 
https://www.energie-nederland.nl/app/uploads/2017/11/Richtlijn-Garanties-van-Oorsprong-voor-hernieuwbare-
warmte-2017.pdf  

32 https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21261/certiq-over-sde-herdefiniering-van-hernieuwbare-
energie-zorgt-voor-onduidelijkheid  
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De Warmtewet legt vast dat op verzoek van een producent van warmte de netbeheerder en 
leverancier in overleg moeten gaan over het verschaffen van toegang voor de producent tot het 
warmtenet. De leverancier en netbeheerder geven de producent dan inzicht in de specificaties van het 
warmtenet zoals transportkosten, technische kenmerken en de vraag naar warmte. De netbeheerder 
(bij een integraal warmtenet is dit het warmtebedrijf, bij een gesplitst net kan dit ook een aparte 
partij zijn) beslist uiteindelijk over de toegang tot het warmtenet, maar moet dit besluit wel goed 
motiveren. Dit betekent dat het verzoek bijvoorbeeld niet zomaar afgewezen mag worden omdat 
andere producenten dan minder verdienen. 

Vergunningen 
De Warmtewet verplicht leveranciers om een vergunning voor warmtelevering te hebben. Er wordt 
een uitzondering gemaakt voor leveranciers die aan ten hoogste 10 verbruikers levert of per jaar niet 
meer dan 10.000 GJ aan warmte levert. Voor de vergunningsaanvraag moet aangetoond worden dat 
de leverancier beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor 
het goed uitvoeren van de taken. De Autoriteit Consument en Markt ziet toe op het verlenen van deze 
vergunningen. 

Vergelijking Warmtewet en Wet Collectieve Warmte (Warmtewet 2.0) 
Als de huidige Warmtewet en het concept voor de Wet Collectieve Warmte (WCW) onderling 
vergeleken worden valt een aantal zaken op. Een aantal zaken blijven bijna hetzelfde zoals 
bijvoorbeeld de vergunningsvereisten en de Garanties van Oorsprong. Een groot deel van de 
bepalingen en eisen is echter wel nieuw en leggen in veel gevallen meer regels en kaders op aan 
warmteleveranciers. Zo is het in de WCW het niet meer mogelijk om de verantwoordelijkheid voor het 
warmtesysteem te splitsen tussen verschillende eigenaren en is een potentieel warmtebedrijf 
afhankelijk van een warmtekaveltoewijzing. Daarnaast worden er ook verduurzamingseisen opgelegd 
aan een warmtebedrijf, waar dit in de huidige Warmtenet nog niet voorkwam. Er wordt ook een aantal 
zaken verruimd, zoals bijvoorbeeld de maximumprijzen en de uitzonderingen op de wet. In plaats van 
het Niet Meer Dan Anders principe (niet duurder dan aardgas) zal de nieuwe WCW een 
kostenplusstructuur aanhouden, waarbij een warmtebedrijf niet meer in rekening mogen brengen dan 
de kosten van het net plus een redelijk rendement. De uitzondering op de WCW voor kleine 
warmtesystemen wordt verruimd naar 1500 aansluitingen33, hoewel een kleine warmteleverancier nog 
wel aan een aantal vereisten moet voldoen. 

Voor het wijkwarmtebedrijf bieden deze mogelijk verandering kansen en obstakels. De nieuwe eisen 
wat betreft duurzaamheid bieden kansen voor het wijkwarmtebedrijf gezien het warmtesysteem vanaf 
het begin al aan strenge duurzaamheidseisen zal voldoen. Daarnaast geeft de kostenplusstructuur iets 
meer vrijheid in de prijzen wat helpt in de business case, hoewel de verwachting van bewoners dat 
warmte betaalbaar blijft hier wel een grens aan stelt. 

De uitdagingen worden echter ook groter. Door de eis van een integrale eigenaar worden een aantal 
makkelijker te realiseren coöperatieve modellen onmogelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld een 
wijkwarmtebedrijf dat zich enkel met levering bezighoudt. Daarnaast is nog onbekend hoeveel kans 
een coöperatief wijkwarmtebedrijf maakt bij de aanwijzing van warmtekavels; de commerciële 
warmtebedrijven hebben hier immers al veel ervaring mee en kunnen meer uren inzetten om een 
warmtekavel toegewezen te krijgen. De uitzondering van 1500 aansluitingen is voor een aantal 
coöperatieve projecten niet groot genoeg om een sluitende business case voor elkaar te krijgen, 
omdat grotere projecten vaak kosteneffectiever zijn. 

 

 

33 Wijziging van 500 naar 1500 aansluitingen voor uitzondering is aangekondigd in de Kamerbrief van 14 
december 2020 
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4.1.4 Transitievisie Warmte 
Omdat gemeenten een belangrijke rol hebben in het voor elkaar krijgen van de warmtetransitie, 
stellen zij elk een Transitievisie Warmte (TVW) op. In de TVW doet de gemeente voorstellen voor 
duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken in de eigen gemeente. Dit wordt gedaan met een wijk-
voor-wijkstappenplan waarin het proces aangegeven wordt om met verschillende wijken tot een 
aardgasvrije oplossing te komen. In de wijkuitvoeringsplannen wordt vervolgens gekeken hoe die 
wijken precies van het aardgas af kunnen gaan. De TVW moet uiterlijk voor eind 2021 gereed zijn, en 
de gemeente Hilversum richt op een presentatie van de TVW aan de gemeenteraad in Q4 2021. 
Hoewel er dus nog geen TVW is, is er al wel een aantal uitgangspunten geformuleerd34.  Uit de 
documenten blijkt dat de gemeente het haalbaarheidsonderzoek in Kerkelanden waardevol vindt, 
gezien het meerdere keren in de documenten genoemd wordt. De belangrijkste uitgangspunten van 
het TWV voor het wijkwarmtebedrijf Kerkelanden worden hier besproken. 

Uitgangspunten 
Initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties zijn een belangrijk aspect in de prioritering 
van de buurten. 
Dit uitgangspunt geeft aan dat bewonersinitiatieven een cruciale rol spelen omdat zij dicht bij de 
buurtgenoten staan. De gemeente ziet buurten met initiatieven die een goed plan en duidelijke 
achterban hebben als kansrijke plekken om alvast aan de slag te gaan met het aardgasvrij-ready 
maken van woningen en gebouwen. Dit betekent dat woningen en gebouwen zover geïsoleerd worden 
dat ze klaar zijn om aardgasvrij te worden. De gemeente geeft aan ondersteuning te willen bieden 
voor initiatiefnemers om een trekkende rol te uitwerken en uitvoeren van de plannen voor hun gebied. 

 

Figuur 11: Schema van de gemeente Hilversum over het pad naar aardgasvrij35. 

In elk geval tot 2030 gaat de gemeente Hilversum we alleen over tot uitvoering als er breed draagvlak 
is; de gemeente geeft aan in ieder geval tot 2030 mensen niet te dwingen om van het aardgas af te 
gaan. De gemeente ziet vooral isoleren als belangrijkste uitgangspunt tot 2030 om zo woningen 
aardgasvrijklaar te maken. Op een later moment worden deze woningen dan ook echt van het aardgas 
afgehaald. Op deze strategie van eerst isoleren en later pas aardgasvrij maken kan een uitzondering 
gemaakt worden voor aardgasvrije initiatieven waar voldoende draagvlak voor is. Na 2030 gaat de 
gemeente kijken of meer dwingende instrumenten ook nodig zijn. 

Lokaal mede-eigendom van collectieve warmtebronnen zorgt voor draagvlak. 
De gemeente noemt in de uitgangspunten dat mede-eigendom van warmtebronnen van omwonenden 
en lokale ondernemers bij kan dragen aan draagvlak en betrokkenheid. De gemeente kijkt hierbij naar 
de bereidheid van bewoners om bij te dragen, maar ook of het betaalbaar is en de leveringszekerheid 

 

34 https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=hilversum&id=100420596  
35 https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=hilversum&id=100420599   
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hoog is. Dit uitgangspunt laat zien dat de coöperatie (en dus bewoners) als (mede)eigenaar van het 
warmtesysteem goed bij de ambities van de gemeente passen. 

De transitie is betaalbaar voor bewoners en ondernemers. 
De gemeente benadrukt het belang van betaalbaarheid en noemt daarbij het uitgangspunt van 
woonlastenneutraal. De gemeente Hilversum definieert woonlastenneutraal als dat “het alternatief niet 
duurder is dan verwarmen op aardgas op het moment dat er besloten wordt op een andere 
warmtebron over te gaan”. Dit betekent dus dat er uitgegaan wordt van prijzen op dat moment en 
niet van een te verwachten stijging van de kosten van aardgas. Omdat in de business case uit wordt 
gegaan van een beperkte maar te verwachten stijging van de aardgasprijs, betekent deze definitie dat 
het wijkwarmtebedrijf extra middelen en subsidies moet binnenhalen om de business case rond te 
krijgen. 

De uiteindelijke TVW zal meer duidelijkheid geven over de aanpak van de gemeente. Als het initiatief 
in Kerkelanden kan laten zien dat een wijkwarmtebedrijf een interessante optie is, dan zou dit ook 
terug moeten komen in de TVW als optie voor Kerkelanden. 

 

4.1.5 Regionale Strategie Warmte (RSW) 
Terwijl elke gemeente een Transitievisie Warmte opstelt om het pad naar aardgasvrij te schetsen, 
wordt er op regionaal niveau binnen de Regionale Energie Strategieën (RES’en) gewerkt aan de 
Regionale Strategie Warmte (RSW). De RSW is vooral bedoeld om regionale en gemeente-
overschrijdende warmtebronnen te identificeren en te kijken hoe deze ingezet kunnen worden. 
Hilversum valt onder de regio Gooi- en Vechtstreek, die weer valt onder de RES-regio Noord-Holland 
Zuid (NHZ). De RES-NHZ heeft begin 2020 al een concept-RES gepresenteerd36 waarin al enkele 
aanknooppunten voor de RSW zijn gegeven. Op het gebied van warmte worden WKO’s en 
aquathermie beschreven. 

Warmte- en koudeopslag (WKO) 
Volgen de concept-RES is de open WKO-potentie gemiddeld in het deel van de regio (oosten) waar 
Kerkelanden ligt. Er zijn in de buurt ook al open en gesloten WKO-projecten aanwezig. De grootste 
uitdaging voor WKO’s rondom Hilversum zijn grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden, 
waarbij voor Kerkelanden het beschermingsgebied bij Loosdrecht vooral relevant is. Kerkelanden en 
dit gebied overlappen niet, maar liggen wel zodanig dicht bij elkaar dat goed overleg hierover gewenst 
is, zie ook Figuur 12. Ook liggen er aardkundige monumenten (bodemlagen die belangrijk zijn voor de 
geschiedenis) in de buurt van Kerkelanden, maar ook hier overlappen de gebieden niet, zie Figuur 13. 
In principe zouden WKO’s vanuit beschermingsoogpunt dus mogelijk zijn in Kerkelanden. 

 

36 https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-Noord-Holland-Zuid-22-
april-2020.pdf  
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Figuur 12: Locatie grondwaterbeschermingsgebied ten opzichte van Kerkelanden37. 

 

Figuur 13: Aardkundige monumenten in de omgeving van Kerkelanden38. 

 

37 https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=Grondwaterbescherming  
38 https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=aardkundige_monumenten  
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Aquathermie 
In de concept-RES wordt vooral het westen en het noorden van de Gooi en Vechtstreek gezien als 
gebieden met grote potentie voor aquathermie, vooral door de aanwezigheid van het Gooimeer, de 
Ankeveensche Plassen en de Loosdrechtse Plassen. Hoewel het Hilversums Kanaal hier niet in 
genoemd wordt, staat deze wel in verbinding met de Loosdrechtse Plassen. Verder worden de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties en de persleidingen van afvalwater genoemd als bronnen van 
mogelijke warmte, met de kanttekening dat goed afgesproken mag worden wie de warmte eruit mag 
winnen. Bovenop de door het onderzoek van Waternet al gevonden aquathermiebronnen (TEO uit het 
Hilversums Kanaal en TEA uit de persleiding, zie deelrapport 1) geeft de concept-RES geen extra 
bronnen weer. 

 

4.2 Conclusies en aanbevelingen inzake juridische haalbaarheid 
Dit hoofdstuk laat zien dat een wijkwarmtebedrijf juridisch en beleidsmatig haalbaar is met daarbij wel 
een aantal kanttekeningen. Een vergunning in handen van het wijkwarmtebedrijf is mogelijk maar de 
eisen zijn hoog, daarom kan het verstandig zijn om bij de opstart een derde partij met een 
warmtevergunning heeft in de arm te nemen.  

Het concept dat in hoofdstuk 2, “Naar een haalbare vorm van een (coöperatief) wijkwarmtebedrijf”, 
als hoofdscenario is gepresenteerd past binnen de kaders van het concept van de nieuwe Wet 
Collectieve Warmte. Wel is het de vraag in hoeverre een wijkwarmtebedrijf kan concurreren met 
commerciële warmtepartijen in het geval het tot een inschrijving op warmtekavels komt.  

Alternatieve scenario’s met een gesplitst warmtenet zijn mogelijk onder de huidige Warmtewet, maar 
zullen met de Wet Collectieve Warmte meer organisatie en afspraken vergen omdat de 
eindverantwoordelijkheid bij het wijkwarmtebedrijf ligt.  

Het wijkwarmtebedrijf Kerkelanden past verder ook goed in de uitgangspunten voor de Transitievisie 
Warmte van de gemeente en de concept-RES van de Gooi- en Vechtstreek. 

Mocht het tot verdere uitwerking van het wijkwarmtenet en het wijkwarmtebedrijf komen, dan dienen 
in een vervolgfase de volgende zaken verder uitgewerkt en onderzocht te worden: 

• Voortgang Wet Collectieve Warmte in de gaten houden en rekening houden met de effecten 
van veranderingen in het concept. 

• Uitzoeken wat er nodig is voor het wijkwarmtebedrijf Kerkelanden om in aanmerking te komen 
voor de toewijzing van het warmtekavel Kerkelanden. 

• Goed contact met de gemeente onderhouden om te zorgen dat het wijkwarmtebedrijf 
Kerkelanden wordt meegenomen in de Transitievisie Warmte. 

• Landelijke en regionale afstemming met andere coöperaties over uitwisseling van ervaringen, 
methoden en onderzoeken. Ook is het verstandig om gezamenlijk te kijken naar coöperatieve 
ondersteuningsopties zoals bijvoorbeeld een coöperatieve leveringsorganisatie met de 
benodigde vergunningen. 
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5 Algemene conclusies en advies voor vervolg 
Op basis van de uitkomsten van kunnen we concluderen dat een coöperatief opgezet 
wijkwarmtebedrijf haalbaar en om diverse redenen ook wenselijk is. Wel is deze haalbaarheid en 
wenselijkheid afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, zoals de betaalbaarheid, betrouwbaarheid 
en het verkrijgen van de juist financiering. Deze conclusie is tot stand gekomen uit 
literatuuronderzoek naar coöperatieve energieorganisaties en gesprekken met energiecoöperaties, 
bewoners, onze partners en de gemeente. 

De wenselijkheid is gestaafd met de input van de klankbordgroep en de bewonersavonden (zie ook 
deelrapport 4 “Participatie en draagvlakopbouw”). Een coöperatief warmtealternatief is logisch als we 
kijken naar de zorgen over een eerlijke en betrouwbare warmtevoorziening die er in de wijk leven. 
Met een ‘eigen’ warmtebedrijf kan de wijk (klanten, leden) meesturen met het wijkwarmtebedrijf en 
het warmtenet helpen vormgeven zoals de wijk deze het liefste ziet. Als de coöperatie en daarmee de 
bewoners mede-eigenaar zijn van het wijkwarmtebedrijf blijven opbrengsten in de wijk en kan door 
wijkbewoners bepaald worden hoe dit ingezet wordt. 

Bij de eerste bewonersavonden in februari bleek dat er zorgen waren dat commerciële warmtepartijen 
winst zouden gaan maken ‘over de rug van de Kerkelanders’. Een coöperatieve organisatie kan helpen 
deze vrees weg te nemen. Wel dient ook naar andere belangen gekeken te worden, zoals bijvoorbeeld 
de verwachtingen en inzichten van externe financiers, woningbouwcorporaties en natuurlijk de 
gemeente. Een wijkwarmtebedrijf is niet mogelijk zonder de medewerking van deze partijen.  

Dat betekent dat er als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek   verder en intensiever overleg met de 
verschillende partijen nodig is en dat er ook aanvullend onderzoek nodig zal zijn voor de verdere 
invulling. Dit vervolg zal leiden tot een iteratief en convergerend proces waarbij het beeld van 
het warmtenet en warmtebedrijf steeds duidelijker wordt. Dit beeld zal ook continue aangepast 
worden aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van het technisch ontwerp, de 
financiering, de wetgeving en de wensen van de belanghebbenden.  

De komende periode zal dit proces van het wegen van verschillende invalshoeken door blijven gaan, 
totdat die verschillende invalshoeken uiteindelijk bij elkaar komen in een gezamenlijk concept. We zijn 
er dus zeker nog niet, maar dit onderzoek legt wel een stevige bodem, op basis  waarvan eventuele 
vervolgstappen gezet kunnen worden.   

 

 

  


