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Inleiding

Het beste van bewonersinitiatieven en de commerciële warmtesector samenbrengen, dat is wat we uitwerken 
in dit whitepaper. De duurzame warmtemarkt groeit hard en heeft een grote potentie. Voor zeker een kwart van 
de huishoudens ligt een collectieve oplossing voor de hand. Juist voor collectieve oplossingen is het de vraag 
hoe bewoners als vragende partij betrokken zijn. De markt wordt gedomineerd door commerciële en publieke 
warmtebedrijven die bewoners als consument behandelen. Consumenten die ontzorgd worden, maar ook geen 
invloed hebben op het warmteproduct en de inrichting hiervan. 

Daartegenover staan bewonersinitiatieven die in coöperatieve vorm de warmtevoorziening geheel zelf willen 
inrichten en beheren. Buurtwarmte van Energie Samen is het leidende voorbeeld hiervan. Aan beide modellen 
kleven voor- en nadelen. In deze whitepaper betogen wij dat het Commercieel-Coöperatieve model (ComCoöp) - 
waarin een buurtinitiatief en marktpartij optimaal samenwerken - voor veel buurten ook een goede oplossing is. 

De whitepaper is geschreven voor (nieuwe) bewonersinitiatieven, warmtebedrijven en gemeenten die betrokken 
zijn bij het initiatief van een collectieve warmtevoorziening. Ons doel is om hiermee het gesprek over de 
ComCoöp route aan te zwengelen, zodat warmtebedrijven en bewonersinitiatieven elkaar opzoeken om samen de 
meerwaarde ervan te gaan beproeven.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de relevantie en potentie van de ComCoöp aanpak, ten opzichte van bestaande 
modellen. In het tweede hoofdstuk wordt het model verder uitgewerkt en de meerwaarde beargumenteerd. 
Ook wordt dit afgezet tegen de keuzes en afwegingen die in het algemeen bij een warmtenet gemaakt moeten 
worden. Het derde hoofdstuk gaat in op de verschillende randvoorwaarden waaraan het bewonersinitiatief en 
het warmtebedrijf moeten voldoen voor een goed proces. Ook worden de stappen in het proces, en de rol die de 
gemeente kan innemen, verder uitgewerkt.

 

Kanttekening WCW: Deze publicatie is geschreven voordat EZK besloot warmtenetten in publieke 
handen te brengen vanaf de invoering van de Wet collectieve warmtevoorziening. Maar de inhoud is 
nog steeds relevant voor warmtebedrijven, commercieel en publiek. Wat de nieuwe marktordening 
precies gaat betekenen in de praktijk voor warmtebedrijven is nog onduidelijk. Ondanks verschuivende 
verantwoordelijkheden kan de ComCoöp aanpak nog steeds helpen effectief bestaande bouw aan te 
sluiten op collectieve warmte.

https://buurtwarmte.energiesamen.nu/
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1. Potentie van samenwerken

Samenwerkingen tussen warmtebedrijven en bewonersinitiatieven kunnen in potentie de 
warmtetransitie versnellen. De middenweg tussen commercieel en coöperatief noemen we ComCoöp. 
De aanpak heeft als doel om alle actoren in hun kracht te zetten en voor beiden voordeel op te leveren. 
Dat lichten we in dit hoofdstuk verder toe.

1.1 Potentie van samenwerking
De warmtetransitie is een complexe omschakeling van aardgas naar duurzame alternatieven. Er zijn veel 
ontwikkelingen in de warmtesector, zowel op technisch, economisch, juridisch als organisatorisch vlak. Lokale 
overheden, netbeheerders en warmtebedrijven zijn hierbij nauw betrokken.

In de huidige (en waarschijnlijk ook toekomstige) marktordening in Nederland voorzien warmtebedrijven bij 
veel warmtenetten in een publieke taak: warmtelevering aan woningen. Daarom zitten er verplichtingen en 
randvoorwaarden aan warmtelevering (niet >6% rendement, maximale tarieven etc.). Er kan verdiend worden aan 
warmte en bewoners zijn gebaat bij een warm huis. Maar in de warmtetransitie, waar gemeenten het voortouw 
nemen, lopen verschillende drijfveren door elkaar. Daarnaast zijn de risico’s hoog, terwijl de marges beperkt zijn. 
 
In de warmteketen is de belangrijkste stakeholder elke 
individuele bewoner. Achter zijn of haar voordeur is de 
verandering merkbaar; er moet verbouwd en geïnvesteerd 
worden. Omdat bewoners nog beperkt betrokken worden 
bij de transitie, organiseren ze zich steeds meer in 
Nederland - zo zijn er al honderden bewonersinitiatieven 
door het land. Georganiseerde bewoners blijken goed in 
staat hun buurt te activeren, informeren en organiseren. 
Allemaal ten behoeve van een toekomstbestendige 
warmtevoorziening. Een bewonersinitiatief kan zo goed 
voor de buurt werken aan een oplossing. Buren die in een 
vergelijkbare situatie wonen zijn beter in staat elkaar te 
overtuigen en draagvlak te verwerven dan verder afstaande 
partijen. Dit gebeurt al op veel plekken door heel Nederland 
- waarbij initiatieven, variërend van projectleidende 
coöperatie tot meepratende belangengroep, de transitie in 
goede banen leiden. De warmtetransitie is echter hoogst 

Een aantal gemeenten kiezen nu voor 
publiek eigenaarschap bij warmte-
infrastructuur. Er is een lopende discussie 
of en hoe publiek eigenaarschap in de ‘wet 
collectieve warmte’ geborgd moet worden. 
Er zal in ieder geval samengewerkt moeten 
worden met bewoners. Het ComCoop 
model is daarom relevant voor zowel 
publieke warmtebedrijven als  joint-
ventures van publiek en commerciële 
warmtebedrijven. Ook bij kleinere netten 
tot en met 1500 aansluitingen kan het 
ComCoöp model van waarde zijn.
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technisch en vergt ook grote investeringen; iets wat een stel gedreven bewoners niet geheel zelf kan regelen. 
(Warmte)bedrijven hebben echter wel toegang tot financiering en technische expertise, wat hen slagkracht geeft. 

Bij minimaal 25% van alle woningen in Nederland lijkt een collectieve oplossing een goede oplossing. Dat is 
grofweg zo’n 1,75 miljoen woningen, oftewel 1,75 miljoen stakeholders die goed betrokken moeten worden bij de 
transitie. Dit is zowel een enorme potentiële markt als een complexe opgave.

Zeker voor buurten met veel particuliere woningeigenaren kan actieve samenwerking met bewoners onmisbaar 
zijn. Ongeveer 56% van de woningen in Nederland is in handen van particuliere woningeigenaren. Dit grootste 
segment in de bestaande bouw wordt nu nog vaak gemeden door de sector. Deze concentreert zich op 
buurten met veel corporatiebezit. In proeftuinen waar wel wordt ingezet op particuliere woningeigenaren, zoals 
bijvoorbeeld in Wageningen, Nagele en Purmerend, blijkt toegang tot de keukentafel cruciaal. Juist daar staan 
bewonersinitiatieven op een duidelijke voorsprong ten opzichte van alle andere actoren in de warmtetransitie.

1.2 Middenweg van tussen coöperatief en commercieel

Vanwege de verweven belangen is juist een samenwerking tussen initiatieven en commerciële warmtebedrijven 
een goede optie. Enerzijds leidt het ertoe dat warmtebedrijven oplossingen aandragen die aansluiten op 
bewonerswensen en hen daadwerkelijk keuze en invloed geven. Anderzijds voorkomt het dat bewonersinitiatieven 
in theoretische exercities of vrijblijvende reacties blijven hangen, maar concreet met een bedrijf naar een warmte-
oplossing gaan toewerken.

Het is ook een interessant alternatief voor de route aan de andere kant van het spectrum waar bewoners alles 
in eigen hand nemen, de coöperatieve route. Dit kan een passende route zijn in sommige buurten, maar naar 
verwachting zeker niet overal. Het vraagt namelijk de meest stevige inzet van de buurt en ook de meest serieuze 
investeringen. 

Tussen deze twee uitersten zit echter een middenweg. Juist die middenweg van actieve samenwerking tussen 
warmtebedrijven en bewonersinitiatieven zorgt ervoor dat iedereen in zijn eigen kracht blijft. Deze aanpak kan 
ervoor zorgen dat de behoefte van koplopende bewoners (invloed, duurzaamheid) en de brede middengroep 
(betaalbaarheid, ontzorging) elkaar beter kunnen gaan vinden.

Van de ontwikkel- tot de exploitatiefase
De samenwerking heeft meerwaarde in het hele proces, van idee tot exploitatie. Maar ook meerwaarde voor 
het product ‘warmte’. Het bewonersinitiatief en het bedrijf dienen er eerst samen uit te komen hoe ze aan de 
wijkoplossing gaan werken en binnen welke voorwaarden. Als de procesopzet er is en grenzen zijn aangegeven, 
kan er samen ontworpen worden. Als aan het einde van het ontwerptraject het ontwerp en aanbod worden 
goedgekeurd, kunnen beide partijen samen optrekken om de rest van de wijk te contracteren en afstemming over 

Coöperatief
warmtebedrijf
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https://aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/pawindepraktijk/default.aspx
https://www.warmtebedrijfwow.nl/
https://energieknagele.nl/
https://www.purmerendgasvrij.nl/wat-doen-wij/
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de bouw en exploitatiefase te bereiken. Waar gemeenten vanuit hun regierol in elk geval inzetten op participatie 
tijdens de planvorming, is blijvende samenwerking tijdens de latere fases tot nu toe onderbelicht.

Vraag en aanbod als rolverdeling
Een logische rolverdeling is dat bewonersinitiatieven de vraagkant, en warmtebedrijven de aanbodkant invullen. 
Beiden blijven dan maximaal in hun kracht. Het koppelpunt is een programma van eisen dat gedurende het proces 
steeds beter vertaald wordt in een gedragen aanbod. 

Het bewonersinitiatief mobiliseert allereerst de bewoners. Cruciaal is dat dit verder gaat dan de koplopers en 
vergadertijgers, maar dat juist ook de andere groepen in de buurt worden betrokken. Stap voor stap committeren 
de bewoners zich eerst aan elkaar en uiteindelijk aan een aanbod. Het warmtebedrijf kan zich daardoor 
concentreren op het optimaal invullen van het aanbod, van selectie van de beste route tot uitwerking in een 
aanbod.

Bewoners mobiliseren

Vraag

Alternatieven vergelijken

Programma van eisen 
formuleren

Onderling commiteren

Bewonersinitiatieven ondersteund 
door professionals / gemeente

Gemeente & proactieve marktpartijen of 
cöoperatief warmtebedrijf

Aanbod ontwikkelen

Realiseren en beheren

Aanbod

SamenRegie is een aanpak om bewoners te organiseren en te mobiliseren 
en sluit goed aan bij het ComCoöp model. Op basis van praktijkervaringen 
in Overvecht ontwikkelde Next2Company de SamenRegie aanpak. In deze 
whitepaper is de aanpak verder uitgewerkt. Ook wordt ingegaan op de rol 
die gemeenten kunnen nemen in het proces. 

https://energietransitie.next2company.com/wp-content/uploads/2021/04/Whitepaper-SamenRegie.pdf
https://energietransitie.next2company.com/wp-content/uploads/2021/04/Whitepaper-SamenRegie.pdf
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1.3 Voor- en nadelen voor het bewonersinitiatief

Actieve samenwerking met een warmtebedrijf heeft diverse voordelen voor bewonersinitiatieven. Allereerst brengt 
het warmtebedrijf de nodige kennis, ervaring en slagkracht mee. Dit zorgt ervoor dat er betere plannen ontstaan. 
Daarmee is het ook een goede strategie om als bewoners het initiatief te houden in het proces. Een dergelijk 
consortium zal ook eerder andere stakeholders, zoals de gemeente overtuigen. Door actief samen te werken is het 
mogelijk om blijvende invloed te organiseren tot in de exploitatiefase. Ten opzichte van de route om als buurt alles 
zelf te gaan organiseren (een coöperatief warmtebedrijf), wordt de buurt meer ontzorgd. Dat maakt deze route 
meer haalbaar in veel wijken waar daar meer behoefte aan is.

Daar tegenover staan ook een aantal nadelen. Ten 
opzichte van alles overlaten aan gemeente en warmte-
bedrijf zullen bewoners veel tijd en moeite kwijt zijn, 
zonder een gegarandeerd succes. Bovendien dragen 
ze een verantwoordelijkheid naar buurtbewoners. Een 
risico is dat fouten of tegenslagen persoonlijke relaties 
onder druk kunnen zetten. Ook levert een
samenwerking in op invloed t.o.v. een warmte-
coöperatie, zeker als er geen deeleigenaarschap is.

 

1.4 Voor- en nadelen voor het warmtebedrijf

Warmtebedrijven kunnen door actieve samenwerking hun markt vergroten, haalbaarheid van plannen verhogen 
en hun product verbeteren. Het “bundelen van de vraag” is bij de ontwikkeling van warmtenetten in de bestaande 
bouw een grote uitdaging. Juist hier kan de samenwerking met bewoners het verschil maken. Zij hebben natuurlijk 
toegang tot de keukentafel en kunnen zorgen dat alle groepen in de buurt aanhaken. De slagingskans van plannen 
verbetert ook doordat samen met het bewonersinitiatief het commitment van de buurt stap voor stap kan worden 
opgebouwd. Daarmee kan het vollooprisico verminderd worden en de business case verbeteren. Tenslotte 
kan de samenwerking ook zorgen voor een beter en meer onderscheidend product. Stadsverwarming heeft bij 
sommige bewoners een negatief imago. Door actief samen te werken tijdens de ontwikkel- en exploitatiefase 
kan een hoogwaardiger product ontstaan. Indirect kan de samenwerking ook een positieve impuls geven aan de 
sociale samenhang in de buurt, waardoor er een heel andere propositie ontstaat. In hoofdstuk 2 wordt dit verder 
beschreven.

Dit type samenwerkingen vergen veel tijd en de schaal en herhaalbaarheid van de aanpak is nog onbewezen. De 
dynamiek van de samenwerking met georganiseerde bewoners is veel diverser dan bij geformaliseerde partijen 
zoals woningbouwcorporaties. Bovendien kan afstemming met bewoners lastig werken in het grotere politieke 
krachtenveld waarin een warmtebedrijf zich beweegt. Wat betekenen keuzes met bewoners voor de relatie met 
woningbouwcorporaties en de gemeente? En andersom? Er is ook het risico dat door verkaveling in de nieuwe 
warmtewet onduidelijke situaties ontstaan waar wel en niet met dit soort initiatieven gewerkt kan worden.

Deze vorm van samenwerking is het meest 
interessant voor initiatieven die wel grip op 
de transitie en het resultaat daarvan willen 
houden, maar zich niet willen committeren 
aan grootschalige inzet, financiële inleg en 
bijbehorende risico’s. Daar waar mensen graag 
totaal ontzorgd willen worden is de uitrol vanuit 
gemeenten en warmtebedrijven logischer. 
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Hoe wordt collectieve warmte ontwikkeld door; 
Energiek Poelgeest in Oegstgeest

In de Oegstgeestse wijk Poelgeest werkt het 
bewonersinitiatief Energiek Poelgeest aan duurzame 
warmte voor de wijk. Er ligt al een warmtenet van 
Vattenfall waar ze graag een duurzaam alternatief voor 
zien. Eén van de eerste stappen was de haalbaarheid van 
lokale aquathermie onderzoeken - dat blijkt mogelijk. 
De samenwerking met Vattenfall is bekrachtigt met 
een overeenkomst. Het ontwerp van een gezamenlijke 
aquathermie bron wordt hierin samen verder uitgewerkt. 
In Q2 2023 wordt aan de hand van dit ontwerp besloten of 
dit doorgaat. 
Meer informatie [1] [2]

1.5 Pilot Vechtzoom als inspiratiebron

De visie in dit whitepaper is primair gebaseerd op een pilot in de Utrechtse wijk Overvecht. Binnen de proeftuin 
Overvecht-Noord heeft de buurt Vechtzoom zich georganiseerd in de vorm van Nieuwe Energie Vechtzoom (NEV). 
Dit bewonersinitiatief is erin geslaagd om 90%+ van de buurt aan te haken en een groot deel te committeren. In 
hun directe omgeving is de stadsverwarming van Eneco al aanwezig. Met ondersteuning van Energie-U en HIER 
is een samenwerking tot stand gekomen tussen Eneco en NEV, om te verkennen of er een buurtwarmtenet zou 
kunnen worden gerealiseerd dat slim verbonden is met de bestaande stadsverwarming. 

Een belangrijk uitgangspunt was dat zowel NEV als Eneco benieuwd waren naar de mogelijkheden om blijvende 
invloed te organiseren. Van beide kanten is bijna een jaar lang intensief samengewerkt om te komen tot een 
passend model. Dat leverde veel relevante ideeën op en inzichten in waar partijen elkaar kunnen vinden. De 
samenwerking heeft geen vervolg gekregen omdat het realiseren van een lokale duurzame warmtebron op korte 
termijn niet op de nodige subsidie (SDE++) kon rekenen - en daardoor niet betaalbaar aan te bieden was. Op 
alternatieve oplossingen werd onvoldoende overeenstemming gevonden. Dat doet echter niks af aan de inzichten 
die in de Vechtzoom of elders relevant kunnen zijn.

 

https://group.vattenfall.com/nl/newsroom/persbericht/2021/vattenfall-en-bewonerscooperatie-energiek-poelgeest-tekenen-intentieovereenkomst-aan-de-slag-met-aquathermieplannen
https://energiekpoelgeest.nl/stadsverwarming-poelgeest/
https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/proeftuin+overvecht-noord/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/proeftuin+overvecht-noord/default.aspx
http://www.energievechtzoom.nl/
https://www.energie-u.nl/
https://www.hieropgewekt.nl/
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2. Het model – hoe ComCoöpwarmte 
een winnende oplossing wordt
De samenwerking tussen warmtebedrijven en bewonersinitiatieven kan in potentie een succesvolle 
route worden. Met een model beschrijven we hoe de kracht van beide partijen benut kan worden, 
zodat optimaal ingespeeld wordt op de uiteenlopende behoeften van bewoners. Het model kan een 
aantal van de huidige bezwaren tegen warmtenetten bij bewoners wegnemen en de weg openen om 
zo de potentie van collectieve warmtesystemen echt te benutten. In dit hoofdstuk schetsen we de 
contouren van een model om hier invulling aan te geven.

2.1 Warmtenetten op achterstand bij bewoners

Vanuit de warmtesector wordt veel gesproken over de voordelen van warmtenetten. In sommige gebieden 
kunnen ze leiden tot een meer betaalbare oplossing. De verwachting is dat warmtenetten in dichtbebouwde 
gebieden goedkoper duurzame warmte kunnen bieden in vergelijking met individuele oplossingen. Daarnaast 
is het argument dat het een voor bewoners laagdrempelige oplossing is. Het grootste deel van de investeringen 
en verantwoordelijkheid ligt namelijk bij het warmtebedrijf en niet bij de bewoner. Ook is het mogelijk om te 
kiezen voor minder ingrijpende aanpassingen van de woning -zoals isoleren- door de warmte op een wat hogere 
temperatuur te leveren.

Bij bewoners leven echter vooral ook heel veel zorgen en vragen. In Overvecht-Noord kon de inzet om aardgasvrij 
te worden via de uitbreiding van de stadsverwarming aanvankelijk op weinig enthousiasme rekenen. Grofweg zijn 
de zorgen samen te vatten in drie aandachtspunten: 

• Zijn de totale kosten (tco) wel echt lager? 
• Is de geleverde warmte echt duurzaam? 
• Ben ik niet overgeleverd aan de grillen van een bedrijf waar ik na aansluiting geen invloed meer op heb?

Kosten, duurzaamheid en invloed. Op alle drie de punten, en met name op duurzaamheid en invloed, kan een 
ComCoöp proces en model leiden tot een voor bewoners meer aantrekkelijke propositie dan de standaard uitrol 
van stadsverwarming. Hoe we dit doen wordt in het vervolg uitgewerkt.

Een warmtebedrijf kan functioneren vanuit verschillende situaties. Er kan al (deels) een bestaand 
warmtenet liggen, er kan een net van een concurrerende partij liggen of er is nog geen net waar 
evt. op aangesloten kan worden. De situatie bepaalt deels de mogelijke bouwstenen.

https://www.ad.nl/utrecht/opinie-overvecht-noord-wil-geen-proefkonijn-zijn-met-gasloos-wonen~a562e9df/
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Bewoners mobiliseren

Stadsverwarming ComCoöp lokaal warmtenet

Kosten Vergelijkbaar, zeker met optimale benutting voordelen kleine en grote schaal

Duurzaamheid Stapsgewijze verduurzaming hele 
systeem lastiger te koppelen aan 
specifieke nieuwe aansluitingen

Eigen/specifieke bron biedt concreet en robuust 
verhaal

Blijvende invloed Geen invloed in elk geval vanaf de 
exploitatiefase

Blijvende samenwerking en serieuze invloed 
benutten voor betere dienstverlening

2.2 Argumenten voor bewoners centraal in een alternatief model

Warmtenetten -zeker als bewoners en warmtebedrijven slim samenwerken- hebben belangrijke voordelen voor 
bewoners. Dat vraagt wel om de nodige innovatie. In de pilot in Utrecht hebben we in een co-creatie proces de 
nodige bouwstenen doorleeft en doordacht.Om tot een overtuigend verhaal te komen, hebben we daarbij de 
positieve argumenten (gebaseerd op de randvoorwaarden uit het pve) voor bewoners centraal gezet. Belangrijk 
is dat bewoners zowel vergelijken met hun huidige situatie -verwarmen met een CV ketel op aardgas- als met 
mogelijke alternatieven, in het bijzonder een individuele warmtepomp.

In het vervolg beschrijven we het model aan de hand van de zes hoofdargumenten. Voor elk argument benoemen 
we de bouwstenen die op tafel zijn gekomen in het pilot proces in Utrecht. Daarvoor beschrijven we eerst drie 
ontwerpvragen die als meta-vraag richting geven aan het ontwerpproces.

ComCoöp model

Meta-keuze I: lokaal net of 
integreren in groter net?

Meta-keuze II: 
eigendom vs. invloed

Kosten stijgen niet
• Kosten vergelijking

• Subsidie

• Geen ‘onevenredige’ verschillen

• Toekomstige prijsontwikkeling

Zelf investeren kan, 
maar moet niet
• Investering warmteleverancier

• Oplossing inpandige 

investeringen

• Optioneel financieel participeren

Beperkte aanpassing woning 
• Slimme inpassing in woning

• Ontzorging isolatie & overig

Harde klimaatwinst
• Een eigen (basis)bron

• Koppeling met groter net

• Piek- en back-up capaciteit

• Duurzame stroom

• Transparante rekenregels en 

rapportage

Blijvende invloed
• Buurtvereniging

• Jaarlijks samen verbeteren

• Gezamenlijk beslissen

Beloning van inzet en 
resultaat
• Hoge en blijvende deelname

• Bonus/malus of boete gelinkt 

aan klanttevredenheid en 

prestaties

• (Collectieve) exit mogelijkheid
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Meta-keuze I: een losstaand net of integreren in een groter geheel
Samenwerking met een warmtebedrijf kan kansen bieden om het warmtenet te integreren in een groter net. Dat 
is het geval in elk geval waar er al bestaande stadsverwarmingsnetten in de omgeving aanwezig zijn. Een koppeling 
maken met een groter, bestaand warmtenet kan diverse voordelen bieden. Zo kan je wellicht de warmtebron op 
een meer optimale locatie positioneren zonder dat dit tot een lange warmteleiding leidt. Ook levert het wellicht 
meer flexibiliteit en diversiteit van bronnen op. Ook kan het zijn dat het grote warmtenet een slimmere invulling is 
van piek en/of back-up capaciteit. Tenslotte kan het zijn dat er al leidingen door de buurt lopen, die wellicht zorgen 
voor een besparing in het aantal kilometers leidingwerk dat nodig is. 

Daar tegenover staat dat het (deels) integreren in het grotere geheel tot een onduidelijke afbakening leidt. Zowel 
voor duurzaamheid als kosten wordt het een vraag hoe je deze toewijst aan het lokale warmtenet. Ook is de vraag 
in hoeverre er afwijkende afspraken te maken zijn ten opzichte van de klanten op het grote net, bijvoorbeeld over 
tarieven. Dat hangt af van hoe ver de integratie gaat. 

Grofweg kan je drie niveaus onderscheiden. Een volledig losstaand net. Een losstaand warmtenet in de buurt met 
een duidelijk koppelpunt op het grotere net. Vergelijk dit met een gesloten distributiesysteem (GDS) dat via één 
aansluiting verbonden is met het publieke elektriciteitsnet. En tenslotte een buurtwarmtenet, dat op verschillende 
punten gekoppeld is en/of overlapt met het grotere warmtenet. Hoe verder de integratie gaat, hoe meer dit tot 
onduidelijkheid kan leiden. Tenslotte word je bij een beoogde koppeling meer afhankelijk van het specifieke 
warmtebedrijf dat het grote net in beheer heeft. Het is logisch om te verkennen of zij marktpartner voor het 
buurtwarmtenet kunnen worden, maar wellicht ook mogelijk om alleen waar relevant met hen samen te werken.
 

Buurtwarmtenet koppelen aan groter stadswarmtenet?

Mogelijke voordelen Mogelijke nadelen

+ flexibeler qua locatie en type warmtebron
+ efficiënte invulling van piek- en back-up
+ bestaande warmteleidingen benutten

-    transparantie duurzaamheid en kosten
-    afwijkende afspraken mogelijk?
-    afhankelijk van specifiek warmtebedrijf

Hoe is collectieve warmte ontwikkeld door; 
Nagele in Balans in Nagele

In Nagele, het ‘modernste’ dorp van Nederland, heeft Energiek Nagele 
het initiatief genomen om te werken aan duurzame warmte. Dit door 
middel van een prijsvraag: ‘’ontwerp een duurzaam, zelfvoorzienende 
warmte oplossing voor het dorp zodat het toekomstklaar is’’. Het concept 
Nagele in Balans kwam hieruit voort, waarbij ontwerpers en techneuten 
een concept met zonnethermie en opslag in de grond ontwierpen. In 
de verdere ontwikkeling heeft de coöperatie met woningcorporatie 
Mercatus en de gemeente Noordoostpolder een stichting opgericht, die 
de eigenaar is van de lokale Warmte BV. Winst is geen doel binnen deze 
organisatie. Mocht deze er toch komen, dan komt dit ten gunste van 
het dorp. Ondertussen is de gehele installatie al een jaar in werking en 
hebben de bewoners zonder problemen de winter getrotseerd.
Meer informatie: [1] [2] 

https://energieknagele.nl/
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/energietransitie-in-nagele-samen-als-dorp-energie-in-eigen-hand
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Meta-keuze II: eigendom vs. invloed
Een strategische keuze is de vraag of je als buurtinitiatief gaat voor eigendom of invloed. Er moet achterhaald 
worden waarom bewoners blijvende invloed willen en wat ze hieronder verstaan. De keuze voor eigendom is een 
invulling ervan, maar het is ook mogelijk om afspraken te maken over blijvende invloed zonder eigendom. Vergelijk 
het laatste met medezeggenschap, zoals dat voor medewerkers in het bedrijfsleven is geregeld. 

Grofweg valt te zeggen dat eigendom de meeste invloed oplevert. Tegelijk brengt het ook risico’s en 
verantwoordelijkheden met zich mee. Bij de pilot in Overvecht bleek dat de meerderheid van bewoners eigenlijk 
liever niet risicodragend investeerde, als er maar voldoende invloed en garanties waren. Dat leverde een nieuwe 
uitdaging op, want blijvende invloed voor een buurt tijdens de exploitatiefase bestaat nog niet in de warmtesector. 
Tegelijk is het wel voorstelbaar dat dit mogelijk is, mits er goede afspraken worden gemaakt tussen de buurt en 
het warmtebedrijf. En helemaal als de overheid – lokaal en/of landelijk- er een juridische kader onder legt, wat 
bij andere vormen van medezeggenschap het geval is. In het vervolg worden een aantal van de bouwstenen 
beschreven die hier invulling aan kunnen geven. 

Als wel voor eigendom wordt gekozen, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen eigenaarschap 
over leidingen en over de warmtebron. Eigendom van beiden geeft natuurlijk de meeste invloed. Als het gaat 
om invloed op tarieven is eigendom van de leidingen in elk geval van belang. Voor maximale zeggenschap 
over duurzaamheid is juist de bron weer van belang. Bij eigendom komen natuurlijk ook verschillende 
verantwoordelijkheden en risico’s. Het is redelijk om de risico’s en kosten voor risicobeheersing bij de partij te 
leggen die ook de meeste invloed heeft op de uitkomst. Daarbij heeft de meest risicodragende partij recht op het 
grootste winstaandeel. De invulling van blijvende invloed heeft gevolgen voor de redelijke risico- en winstverdeling 
tussen het bedrijf en het collectief.

 

Linksboven: Zowel het net als de bron zijn eigendom van het warmtebedrijf. Rechtsboven: Het buurtinitiatief heeft de lokale 
bron in (deel)eigendom. Linksonder: Het buurtinitiatief heeft het lokale net in eigendom. Rechtsonder: Het buurtinitiatief heeft 
zowel de (lokale/centrale) bron, als het net in eigendom.
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Meta-keuze III: temperatuur strategie & isoleren
Een andere afweging is welke temperatuur wordt geleverd. Dit is deels een technische exercitie. De bandbreedte 
van mogelijkheden is namelijk afhankelijk van de warmtebronnen in de buurt en het huidige isolatieniveau van 
de woningen. De afweging -wie in welke mate verantwoordelijk is voor het comfort en energiebesparing- is echter 
ook strategisch. Het hangt samen met de andere twee meta-keuzes. Ligt de invloed en verantwoordelijkheid voor 
comfort bij bewoners (isolatie) of bij het warmtebedrijf (temperatuurregime)? Daarnaast betekent isoleren een 
grotere initiële investering voor bewoners maar een lagere warmteafname (variabele lasten) over de tijd. Binnen 
een groter (geïntegreerd) warmtenet kan cascadering van warmte de efficiency van het net verhogen. Denk aan 
hergebruik van retourstromen voor de verwarming van reeds beter geïsoleerde blokken. De consequentie hiervan 
is dat het temperatuurregime en de gerelateerde isolatiemaatregelen kunnen gaan variëren per deelgebied. Ook 
de voorwaarden bij het ‘warmteproduct’ kunnen binnen een buurt gaan variëren.

Een bijhorende afweging is in hoeverre individuele verbeteringen worden gestimuleerd door de opbouw van het 
energietarief. Kunnen bewoners, onafhankelijk van hun buren, stapsgewijs hun huis verder isoleren om zo hun 
variabel energietarief te verlagen? Of wordt een collectieve aanpak meer in de hand gewerkt, zodat er blok voor 
blok in één keer geïsoleerd dient te worden?

2.3 Argumenten en bouwstenen

Argument 1: “U  betaalt niet meer dan wanneer u aardgas had gehouden”
Om het overgrote deel van een buurt mee te krijgen, is het momenteel zeker nodig om te laten zien dat de 
overstap “woonlastenneutraal” (betaalbaar) is. Omdat lang niet elke bewoner meer kan of wil betalen. En vooral 
ook omdat dit het uitgangspunt is dat de landelijke en lokale politiek breed communiceert. Dit is niet zozeer 
waarop dit model de vergelijking met aardgas wint, maar wel onmisbaar voor een overtuigend aanbod.

Bouwstenen

A.    Kostenvergelijking: cruciaal voor een winnend 
aanbod is een transparante vergelijking van de 
kosten vs. de huidige situatie. Daar moet uit blijken 
dat de (totale) kosten niet stijgen. Belangrijk is om 
te leren van de zich steeds herhalende discussies 
over kosten in de huidige situatie. Niet iedereen 
heeft bijvoorbeeld een onderhoudscontract voor de 
cv-ketel. Vraag dus vooral ook eens bewoners naar 
hun huidige aardgas rekening en om te reflecteren 
op de kostenvergelijking.

B.    Subsidie: in de meeste situaties zal een 
alternatief voor aardgas tot hogere kosten 
leiden. Gegeven het uitgangspunt van 
“woonlastenneutraliteit” is er dan een subsidie 
nodig. Die mogelijkheid moet tijdig worden verkend. 
Lang niet elke gemeente heeft hier veel budget 
voor. De uitdaging in de Utrechtse praktijk bleek ook 
dat de gemeente elke bewoner hetzelfde wil kunnen 
bieden. Dus ook in andere buurten met andere 
warmteoplossingen.

C.   Geen ‘onevenredige’ verschillen: een hoger 
vastrecht en lager variabel tarief zoals gebruikelijk 
bij warmte, leidt ertoe dat de overstap relatief 
gunstiger is voor huishoudens met een hoog 
verbruik. Dat zorgt voor ingewikkelde discussies. 
Beter is om die voor te zijn, bijvoorbeeld door 
de tariefverhoudingen dichter bij die van gas te 
brengen. Dat zorgt ook voor een sterkere prikkel om 
te isoleren. Dit vergt wel vrijheid in tarieven per net.
Verder moet men nadenken wat vergelijkingen als 
‘woonlastenneutraal’ betekenen. Betekent dit dat de 
gemiddelde bewoner neutraal (of beter) uit is (50%) 
of het merendeel (>80%)?

D.   Toekomstige prijsontwikkeling: voor bewoners 
is natuurlijk niet alleen het tarief nu relevant. 
Zeker gezien de waarschijnlijke omschakeling naar 
“kosten-plus” tarieven in de nieuwe warmtewet, is 
dat een belangrijk aandachtspunt. In de praktijk 
bleek het ingewikkeld om hier garanties over te 
geven. 
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Argument 2: “Zelf investeren niet nodig, wel mogelijk”
Lang niet alle bewoners willen of kunnen investeren in de omschakeling naar een individuele oplossing voor 
duurzaam verwarmen. Het feit dat dit niet hoeft is een krachtig argument in vergelijking met bijvoorbeeld 
individuele warmteoplossingen. Het is een belangrijke meta-keuze om in een vroeg stadium goed te overwegen 
(zie meta-keuze II). Zelf investeren als optie aanbieden, kan wel een positieve bijdrage leveren aan draagvlak. 
Belangrijk is transparantie over de investeringen, onderhandelingspositie, winst en risicoverdeling tussen 
bewoners en het warmtebedrijf. 

Bouwstenen

A.    Investering warmteleverancier: in dit model 
neemt het warmtebedrijf de investering in de 
leidingen en/of de warmtebron voor haar rekening. 
Het is goed om ook voor bewoners inzichtelijk te 
maken hoeveel er wordt geïnvesteerd. Zowel om te 
onderstrepen dat zij hun spaargeld anders kunnen 
inzetten, als om bewustzijn te kweken dat de 
investering moet worden terugverdiend.

B.    Oplossing inpandige investeringen: zeker als het 
plan een volledige omschakeling naar aardgasvrij 
betreft, zijn er waarschijnlijk ook investeringen die 
in eerste instantie op de bewoner afkomen. Denk 
aan overschakelen naar inductiekoken. Dit wordt 
gemakkelijk vergeten, maar moet ook onderdeel zijn 
van een totaalaanbod.

C.   Optioneel financieel participeren: mee-investeren kan een aantrekkelijk rendement opleveren voor 
bewoners en verhoogt het draagvlak onder bewoners. Dit is dus een mooie bouwsteen om toe te voegen aan 
het geheel, ook als lang niet iedereen hierin geïnteresseerd is.

Argument 3: “Beperkte aanpassing aan de woning”
Minder gedoe in de woning is cruciaal voor veel bewoners. Dit is wederom een belangrijk argument ten opzichte 
van individuele warmteoplossingen.

A.    Slimme inpassing in woning: voordeel voor 
bewoners is dat er meestal veel minder hoeft 
te worden aangepast qua isolatie, ventilatie en 
radiatoren. Tegelijk moet de warmte wel worden 
aangesloten op het huidige cv-systeem en de 
warmteset worden geplaatst. Hier valt veel winst 
te boeken met creatieve oplossingen. Denk aan 
leidingen via de kruipruimte, dakgoot of zolder. Hier 
samen innoveren kan duizenden euro’s schelen in 
de benodigde investering. De combinatie van de 
kennis van het warmtebedrijf over technieken, en 
het buurtinitiatief over de situatie in de buurt en 
woningen, is hier zeker complementair.    Diverse aansluitopties rijtjeswoningen - ECW

B.    Ontzorging isolatie en overige aanpassingen: welke rol aan isolatie te geven is, is een belangrijke vraag. 
Meer isoleren verlaagt de toekomstige lasten en kan ook levering van warmte (en koude) op een lagere 
temperatuur in beeld brengen. Het is in elk geval verstandig om dit als optie aan te bieden en al dan niet met 
hulp van (partners van) het warmtebedrijf te ontzorgen.



15ComCoöp - de meerwaarde van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en warmtebedrijven

Hoe wordt collectieve warmte ontwikkeld door; Warmtenet Oost-Wageningen

In de Benedenbuurt in Wageningen werkt het initiatief Warmtenet Oost-Wagening (WOW) al jaren aan het 
ontwikkelen van een lokaal buurtwarmtenet. Het initiatief heeft samen met de gemeente via een ‘Beauty 
Contest’ een warmtepartner gezocht. Warmtebedrijf en -ontwikkelaar Kelvin is hier als winnaar uitgekomen. 
Samen is er verder gewerkt aan de warmtepropositie voor de buurt. Daarvoor is ook een gezamenlijk 
warmtebedrijf opgericht. De gemeente en het initiatief hebben via een joint venture 2/3 van het Warmtebedrijf 
Oost-Wageningen, en Kelvin heeft voor 15 jaar het overige aandeel in het warmtebedrijf. De organisaties 
hebben samen 83% van de buurt overtuigd mee te doen met lokale duurzame warmte. 
Meer informatie: [1] [2] [3]

Argument 4: “Harde klimaatwinst”
Zonder dat de overstap een duidelijke bijdrage levert aan het klimaat, is het voor bewoners niet logisch om te 
stoppen met aardgas. Bewoners met een groen hart zullen anders vaak liever een individuele oplossingen kiezen. 
Andere bewoners zullen liever de overstap uitstellen als het toch niet bijdraagt aan waar het allemaal om begon. 

Klimaatwinst is niet altijd eenduidig te bepalen. Wat volgens wetten en normen duurzaam is, komt niet altijd 
overeen met wat de buurt duurzaam vindt. Denk aan discussies over bijvoorbeeld biomassa. Juist een ComCoöp 
proces kan een eenduidig verhaal over de klimaatwinst realiseren. 

 Bouwstenen

A.    Een eigen (basis) bron: een eigen bron is 
een hoeksteen voor een robuust ComCoöp 
verhaal. Dat maakt de klimaatwinst concreet en 
eenvoudig uit te leggen. De business case van 
warmtebronnen, en dan in het bijzonder op 
kleine schaal, is echter uitdagend op dit moment. 
Dit vraagt creativiteit en omdenken van het 
warmtebedrijf, want een kleine schaal heeft juist 
ook potentiële voordelen. Relevant is dat bronnen 
van elkaar verschillen op welke schaal ze passen 
en temperatuur die ze leveren. Bijvoorbeeld 
aquathermie kent schaalvoordelen, terwijl een 
modulaire (grote) centrale luchtwarmtepomp al op 
kleinere schaal aantrekkelijk is. 

C.   Piek en back-up capaciteit: veel 
warmteconcepten gaan uit van piekketels op 
aardgas. Dat levert dan toch nog best een serieuze 
voetafdruk op. Goede vraag is of het zinnig en 
mogelijk is om dit direct elektrisch in te vullen. 
Ook kan het zijn dat via de stadsverwarming al 
wel duurzame piekcapaciteit beschikbaar is via 
biomassa, e-boilers of buffers.

B.    Koppeling met de stadsverwarming/groter net: 
het is denkbaar om de verduurzaming te koppelen 
aan het grotere warmtenet. Voor de hand ligt 
om hierover na te denken voor piek- en back-up 
capaciteit. Het is ook denkbaar om een grotere 
bron te ontwikkelen, wellicht ook wat verder van 
de buurt, en deze via de stadsverwarming te 
koppelen. Het is dan belangrijk dat de duurzame 
warmte allocatie transparant en helder is voor 
bewoners en derden.

Tenslotte is het denkbaar om de klimaatwinst 
te koppelen aan de verduurzaming van de 
hele stadsverwarming. Als deze echter nog in 
belangrijke mate in de (onzekere) toekomst ligt, 
en voor nu leunt op tijdelijke oplossingen zoals 
houtige biomassa, wordt dit vaak erg ingewikkeld 
om uit te leggen. Bewoners kunnen uitstel van 
aansluiting gaan eisen totdat de klimaatwinst 
aangetoond is.

https://cooperatiewow.nl/nieuws/
https://www.warmtebedrijfwow.nl/
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/mini-docu-benedenbuurt-op-weg-naar-een-eigen-warmtenet
https://pdf.sciencedirectassets.com/277910/1-s2.0-S1876610217X00118/1-s2.0-S1876610217322592/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEMj%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCICF05MPuL2ivW5%2BvQvN%2Fe02PsUvpmoJF4Il9BzHltvhxAiAhs5jvTaFCM4nmZR0E2zw1IGxQZq01f%2FYC4PhfKh40QCrMBAhxEAUaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIMTyyTtVulEX2r0gklKqkEZwgFmkWbfDtDPjCY2gCZUGNBMBfuojfC%2Fq3Gc8nPeVlj2WxjkGXhcnYW1IzrIabWW2KEwRifstsz%2B6eZW4TnsyKkS1x6FlRjpSgs9czdY%2BkZlo%2FtpmbNbkr9aCu7LlNfp2nbq3E36qdP27DvDqwEk%2FMrH2rlEU1IfYo%2B64tPjVTZGqprEvRED8RLa5Nnos%2Fd7uQi0NZrzoA%2BFcsC2eluA%2FzlEVYpGUfkHBVyg1TPRXcnsYaOHyNqttosDl%2FlZsXrO%2FnXdKQeyWcVHY7zdxG2HCqQBrbB0mBbxPUK7U7jmOf7DOc081ReSF0m23jU5mF4e1fmqLW%2BBBPgDOS2qc4HKKAG4vroZkfjR3S0wbrryUIbRRaGCO9fuPnWCsEBVBL%2Bi6kcgZ%2FmF0rMkMQQZM7ZoBIR2JGH3CBmZ0mRRBGNzf8S1ZvtrcAAUN3Xzb%2BAjXbhYa%2BPbc540qWhKbjLW4g8mIGrj12kKhWtYV7NzXE2MQc7xSSWxJ8zyHp7Ba39vhWtJYovYD9A%2F3dpG%2B1kgJWmS123k0smO03tmzdiByTWNnS75G2J73ri7KzUXCtke%2FRCDzdyg9quavbiTMVo4OPwAo7Or3FhUC1U1elqz9ATEDCnj7tnq1kKiQDp5bv1aS%2BzuliU9upP0jIkHrPJSFPRhdYocE4Wj7n694TFfE5et00iri3GDaapniKiT6asBOUDEI0J494zVqWRJzKkapqrIcRt2BRA7fPhJTD%2BgKuZBjqqAan4pFZzvMIP4uUJ3dfWo3EqLEoarVeNrQ6DpccRYg6AAUXqxecrAZA3A5fXc3IxP8CrDkLnza9hXIky1%2FssxSQxM%2BwGbmeYmqqi5eJTqVqGqOiXUG1DoF9u9J0y99HmQOPETVmztBQ5dbPFmK6JW7lONZh9tqSmE9%2F252ocntKDfBFLI1Vb1DtP%2BNVMgxONVuhWa6CPEwzPCYt%2B9NHHGeFz5Gs9Oo1HHzd2&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220921T084407Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYR3GHYKNG%2F20220921%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=d85c64bdc0ea41974c00c09661fad2c5ab5e6a52cbca39e235a90d0391cb7fb4&hash=893c0c09630cb58d8f3b96103eae790a33ae56affdbde68e710d491890c1524f&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1876610217322592&tid=spdf-20b0cb52-0331-412f-be36-1d2acfc228bd&sid=8161d27f321f13496e180ab8abcd64a802acgxrqb&type=client&ua=5851055f59525656&rr=74e18460add1b998
https://pdf.sciencedirectassets.com/277910/1-s2.0-S1876610217X00118/1-s2.0-S1876610217322592/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEMj%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCICF05MPuL2ivW5%2BvQvN%2Fe02PsUvpmoJF4Il9BzHltvhxAiAhs5jvTaFCM4nmZR0E2zw1IGxQZq01f%2FYC4PhfKh40QCrMBAhxEAUaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIMTyyTtVulEX2r0gklKqkEZwgFmkWbfDtDPjCY2gCZUGNBMBfuojfC%2Fq3Gc8nPeVlj2WxjkGXhcnYW1IzrIabWW2KEwRifstsz%2B6eZW4TnsyKkS1x6FlRjpSgs9czdY%2BkZlo%2FtpmbNbkr9aCu7LlNfp2nbq3E36qdP27DvDqwEk%2FMrH2rlEU1IfYo%2B64tPjVTZGqprEvRED8RLa5Nnos%2Fd7uQi0NZrzoA%2BFcsC2eluA%2FzlEVYpGUfkHBVyg1TPRXcnsYaOHyNqttosDl%2FlZsXrO%2FnXdKQeyWcVHY7zdxG2HCqQBrbB0mBbxPUK7U7jmOf7DOc081ReSF0m23jU5mF4e1fmqLW%2BBBPgDOS2qc4HKKAG4vroZkfjR3S0wbrryUIbRRaGCO9fuPnWCsEBVBL%2Bi6kcgZ%2FmF0rMkMQQZM7ZoBIR2JGH3CBmZ0mRRBGNzf8S1ZvtrcAAUN3Xzb%2BAjXbhYa%2BPbc540qWhKbjLW4g8mIGrj12kKhWtYV7NzXE2MQc7xSSWxJ8zyHp7Ba39vhWtJYovYD9A%2F3dpG%2B1kgJWmS123k0smO03tmzdiByTWNnS75G2J73ri7KzUXCtke%2FRCDzdyg9quavbiTMVo4OPwAo7Or3FhUC1U1elqz9ATEDCnj7tnq1kKiQDp5bv1aS%2BzuliU9upP0jIkHrPJSFPRhdYocE4Wj7n694TFfE5et00iri3GDaapniKiT6asBOUDEI0J494zVqWRJzKkapqrIcRt2BRA7fPhJTD%2BgKuZBjqqAan4pFZzvMIP4uUJ3dfWo3EqLEoarVeNrQ6DpccRYg6AAUXqxecrAZA3A5fXc3IxP8CrDkLnza9hXIky1%2FssxSQxM%2BwGbmeYmqqi5eJTqVqGqOiXUG1DoF9u9J0y99HmQOPETVmztBQ5dbPFmK6JW7lONZh9tqSmE9%2F252ocntKDfBFLI1Vb1DtP%2BNVMgxONVuhWa6CPEwzPCYt%2B9NHHGeFz5Gs9Oo1HHzd2&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220921T084407Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYR3GHYKNG%2F20220921%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=d85c64bdc0ea41974c00c09661fad2c5ab5e6a52cbca39e235a90d0391cb7fb4&hash=893c0c09630cb58d8f3b96103eae790a33ae56affdbde68e710d491890c1524f&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1876610217322592&tid=spdf-20b0cb52-0331-412f-be36-1d2acfc228bd&sid=8161d27f321f13496e180ab8abcd64a802acgxrqb&type=client&ua=5851055f59525656&rr=74e18460add1b998
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D.   Duurzame stroom: ook duurzame 
stroom is een aandachtspunt. Het duurzame 
warmteconcept kan een grote warmtepomp en/
of een e-boiler bevatten. Dat kan met de huidige 
energiemix in het stookseizoen ook een flinke 
voetafdruk opleveren. Het is relevant om te 
kijken of deze duurzaam kan worden opgewekt. 
Om hier een stevig verhaal van te maken, moet 
meegenomen worden dat de voetafdruk van 
stroom in de tijd is en verbruik wellicht verschoven 
kan worden. Dat vraagt de nodige creativiteit, 
maar de markt voor flexibele duurzame stroom 
ontwikkelt zich ook razendsnel op dit moment als 
gevolg van de congestie-uitdagingen.

E.    Transparante rekenregels en rapportage: 
een belangrijk bespreekpunt is welke 
rekenregels van toepassing zijn en op welke 
wijze wordt gerapporteerd. Zeker als er deels 
wordt gekoppeld met de stadsverwarming. 
Allocatie van warmte is vaak ingewikkeld. Hoe 
er wordt gerekend met de benodigde stroom 
is ook relevant. De rekenregels en de feitelijke 
werkelijkheid kunnen wel eens uiteen lopen. Het 
is goed om hier vooraf een gedeeld beeld over te 
hebben.

 

Argument 5 “In gesprek blijven en inspraak houden”
Geloofwaardig blijvende invloed invullen is het punt waar ComCoöpwarmte het verschil kan maken. Dat kan 
door de combinatie van regelmatig contact (argument 5) en de juiste prikkels aan beide kanten (argument 6). Dit 
is alleen mogelijk met een goed georganiseerd buurtinitiatief. Essentieel is ook dat beide partijen het voordeel 
hiervan inzien. Via deze aanpak realiseer je samen een ander én beter warmte aanbod.

Bouwstenen

A.    Buurtvereniging: zonder continuïteit in de 
organisatie van de buurt is het niet mogelijk om een 
succesvol ComCoöp concept te realiseren. Waar 
in de aanloop ComCoöpinitiatieven vrij informeel 
kunnen blijven, is het in de loop van het proces 
nodig om de organisatie te formaliseren. Zo is het 
ook duidelijk binnen welke kaders het bestuur 
opereert en hoe zij verantwoording aflegt aan de 
buurt. Ook moet er serieus worden nagedacht over 
hoe continuïteit en kwaliteit in de bemensing is te 
realiseren.

B.    Jaarlijks samen verbeteren: door elkaar -als 
initiatief en warmtebedrijf- minimaal jaarlijks 
te spreken tijdens de exploitatiefase, komt 
een verbetercyclus op gang die zorgt voor 
blijvende hoge klanttevredenheid. Dit kan 
gevoed worden door een jaarlijkse buurtenquête 
van de vereniging. Lang niet elk jaar zullen er 
grote beslissingen te nemen zijn. Maar wel 
kan er samen worden gewerkt aan heldere 
communicatie, facturatie en klachtafhandeling.

C.   Gezamenlijk beslissen: bij grotere beslissingen moet de buurt actief worden geconsulteerd. Belangrijk 
is om vooraf helder te krijgen bij wat voor soort beslissingen dit wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan 
vervangingsmomenten van de bron of groot onderhoud. Als er niet is gekozen voor mede-eigenaarschap moet 
het ook helder worden hoe het warmtebedrijf omgaat met input uit de buurt, aangezien ze dan beslissingen 
nemen over eigen investeringen. Transparantie in de business case is dan van belang. Cruciaal is om hier een 
modus te vinden om samen het gedeeld belang te zoeken.
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Argument 6 “Warmtebedrijf en buurt worden beloond voor inspanning en resultaat”
Blijvende invloed begint bij in gesprek blijven en elkaar begrijpen (argument 5). Cruciaal om het geloofwaardig te 
maken is echter ook dat er de juiste prikkels zijn aan beide kanten. Daar gaat dit punt over.

C.   Exit mogelijkheid: blijvend gesprek en bonus/malus op de korte termijn kunnen ook onvoldoende blijken 
als buurt en bedrijf echt uit elkaar groeien. Zowel het collectief als het bedrijf moeten een exitstrategie 
hebben. Ook moet er zijn nagedacht over de mogelijkheid en consequenties voor individuele bewoners die 
eruit willen stappen, of gaan verhuizen. De ontbindende voorwaarden moeten bescherming bieden tegen 
wanprestatie, maar ook bescherming voor de investering van de leverancier.

2.5 Startpunt voor co-creatie, werken naar schaalbaarheid

Bovenstaande bouwstenen zijn een startpunt voor co-creatie. Ze hebben een logica in hoe een totaalaanbod 
overtuigend kan zijn voor bewoners en hoe de kracht samenwerking op niveau van de buurt optimaal kan worden 
benut. Tegelijk is veel hiervan nog nooit in de praktijk beproefd en is er dus veel iteratie en innovatie nodig om dit 
te realiseren. Het biedt in elk geval een mooi startpunt voor een warmtebedrijf en bewonersinitiatief om samen 
aan de slag te gaan. Bij het uitwerken is het van belang om de haalbaarheid voor beide zijden regelmatig goed te 
toetsen. Per buurt zal het belang van de specifieke bouwstenen ook wisselen.

In dit stadium vraagt het nog maatwerk per buurt. De uitdaging is om vanuit de eerste projecten naar een 
schaalbaar model toe te werken. Met bijvoorbeeld modelcontracten, digitale platforms en gestandaardiseerde 
proposities en voorwaarden is uiteindelijk veel winst te boeken qua efficiency en schaalbaarheid.  

A.    Beloning voor hoge en blijvende deelname: 
het buurtinitiatief kan het verschil maken door te 
zorgen voor een hoge deelname bij de start en een 
korte volloopperiode. Dat levert substantiële winst 
op in de business case. Het zou goed zijn om deze 
winst, boven een bepaald minimum deelname 
percentage, naar de buurt terug te laten komen. 
Daarnaast kan het initiatief ook een belangrijke 
bijdrage leveren door het buurtinitiatief en de 
positieve energie in de buurt levend te houden. 
Een mogelijkheid is om via het warmtebedrijf een 
structureel budget voor de buurtvereniging te 
realiseren, afhankelijk van de blijvende inzet en 
prestatie van de buurt voor de vereniging. Van 
dat budget kan bijvoorbeeld jaarlijks een mooi 
buurtfeest worden georganiseerd. Zo wordt 
onderstreept dat ComCoöp naast fysieke ook 
sociale energie oplevert.

B.    Bonus/malus of boetesysteem: het is 
belangrijk dat het warmtebedrijf een directe 
prikkel heeft om goed te presteren en energie 
te steken in de jaarlijkse verbetercyclus. Het 
zou logisch zijn om dit te koppelen aan de 
winstmarge: als de klanten niet tevreden zijn kan 
het bedrijf geen, achtergestelde, of veel minder 
winst maken. Dit vraagt gezamenlijk denkwerk 
om hier de juiste indicatoren voor te vinden en 
het niet te complex te maken. Een alternatief is 
een boetesysteem, al dan niet na onafhankelijke 
beoordeling. Het is ook een mogelijkheid om ook 
een bonus optie te hebben bij juist bijzondere 
prestaties van het warmtebedrijf. Dat ligt 
natuurlijk wel ingewikkelder richting bewoners, 
want die gaan dan meer betalen. Dat zou in elk 
geval niet moeten gaan om gewoon datgene te 
leveren wat is beloofd, maar iets wat duidelijke 
meerwaarde heeft voor bewoners.
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Ter vergelijking hebben we de drie mogelijke routes naar collectieve warmte naast elkaar gezet.  

. 

 Coöperatie ComCoöp Commercieel / publiek 
warmtebedrijf

De bewoner als Eigenaar en organisator Meebeslisser en mede 
vormgever

Consument

Bewoners willen Eigenaarschap, regie, lokale 
winst en risico

Blijvende invloed door 
medezeggenschap

Ontzorgd en geïnformeerd 
worden

Initiatief nodig met Hoge organisatiegraad 
concrete plannen, expertise, 
capaciteit beschikbaar

Redelijk hoge 
organisatiegraad, expertise 
en kennis minder 
beschikbaar

Geen initiatief vanuit 
bewoners nodig

Kansrijker in welk 
type wijk?

Veel particulier bezit, met 
betrokken gemeenschap

Veel particulier bezit Veel corporatiebezit

Voordelen Overtuigingskracht naar 
bewoners
democratisch
Lokale regie en winst

Blijvende invloed bewoners, 
verbetering dienstverlening, 
lagere vollooprisico’s

Ontzorging bewoners
Realisatiekracht
Ervaring

Nadelen Risico voor bewoners
Toegang tot expertise en 
middelen nodig

Waardering is complexer, 
betere afbakening en 
voorwaarden vereist

Geen invloed in 
exploitatiefase
Winst naar bedrijf

Voorbeelden van 
buurten
 

Nagele, Terheijde, VlieWaCo Nieuwe Energie Vechtzoom Projecten van o.a. Eneco, 
Vattenfall, Ennatuurlijk, HVC, 
Eteck etc.

https://www.vattenfall.nl/stadsverwarming/warmtenet/
https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-ennatuurlijk
https://www.hvcgroep.nl/overzicht-van-onze-warmtenetten
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3. Randvoorwaarden en proces

Om een samenwerking in goede banen te laten lopen zijn er twee dingen van belang. Een aantal 
randvoorwaarden waardoor beide type partijen met vertrouwen kunnen samenwerken, en een 
gestructureerd proces, waarin het wederzijds commitment stap voor stap wordt opgebouwd.

3.1 Randvoorwaarden voor een buurtinitiatief

Heeft mandaat van merendeel inwoners van de wijk om warmte-alternatief te onderzoeken.
Het initiatief heeft zichzelf al bewezen als goede vertegenwoordiging van de wijk. Het zijn niet een paar 
mensen met een idee, maar er is al daadwerkelijk uitgebreid met de buurt gesproken, en het initiatief 
heeft voldoende vertrouwen en afstemming om voor het grootste deel van de buurt te mogen spreken en 
onderhandelen. Anders is het een valse representatie. In de whitepaper over SamenRegie wordt beschreven 
hoe tot een breed mandaat in de buurt te komen.

Weet op grote lijnen wat (welke voorwaarden) ze willen (en waarom). Zowel algemeen (bijv woonlasten, 
investering, ontzorging) als resultaat (comfort, aanpassingen woning).

Het initiatief heeft al diep genoeg inzicht in de buurtbelangen, zodat het grofweg weet naar welk resultaat 
het op zoek is. Het is duidelijk wat de vraagstelling is in de buurt en waar de toekomstige oplossing aan moet 
voldoen. Vooraf moeten de eisen en voorwaarden al in beeld zijn zodat er een constructief proces opgezet 
kan worden. Enige flexibiliteit moet mogelijk zijn natuurlijk - maar een bepaald kader is belangrijk. Als dit 
gaandeweg nog volledig ingekleurd moet worden, vertroebelt het proces en zit het initiatief mogelijk met het 
verkeerde bedrijf/stakeholder om tafel. 

Initiatief past binnen de gemeentelijke plannen (idealiter is er al contact geweest/is het initiatief bekend).
Het initiatief functioneert niet in een vacuüm. De gemeente heeft de regie over de warmtetransitie, en 
ook daar moet uiteindelijk het plan redelijkerwijs inpassen. Idealiter is er daarom al communicatie en/of 
afstemming geweest tussen de gemeente en het initiatief. Een potentieel haalbaarheidsonderzoek i.s.m.  de 
gemeente is een goede basis om verder te werken met een warmtebedrijf.

Het initiatief staat open voor samenwerking met een warmtebedrijf en er is ruimte voor groeiend 
commitment met de buurt.

Het initiatief heeft een open houding in samenwerking met een warmtebedrijf. Het blijft een commerciële 
instelling die uiteindelijk ook winst moet maken -als dit binnen een faire bandbreedte gebeurt en transparant 
wordt aangegeven- moet dit acceptabel zijn voor het initiatief. Een bedrijf werkt niet met vrijwilligers, daarom 
is er ook een limiet aan de middelen en mankracht die een bedrijf in kan zetten. Hier moet van te voren 

https://energietransitie.next2company.com/whitepaper-samenregie/
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duidelijkheid over zijn. Afhankelijk van de verhoudingen tussen verantwoordelijkheden en rechten die in het 
product worden afgesproken moet het initiatief ook open staan voor een groeiende rol van de buurt.

Het initiatief heeft voldoende organisatorische slagkracht en continuïteit.
Belangrijk is dat het initiatief over een stevige kerngroep beschikt die de juiste competenties in huis heeft. Dit 
gaat in elk geval over de organisatorische kant van het proces: hoe organiseer je de buurt en regel je robuuste 
collectieve besluitvorming? Daarnaast is algemene kennis van de warmtetransitie wenselijk, maar dat hoeft zeker 
geen diepgaande technische of juridische kennis te zijn. Die kan juist worden gemobiliseerd. Daarnaast moet er 
een visie zijn over hoe de continuïteit is te borgen, als bijvoorbeeld kerngroepleden verhuizen of tijdelijk geen 
ruimte hebben om mee te doen.

Hoe wordt warmte ontwikkeld door; 
Duurzaam Hengstdal in Nijmegen 

Stichting Duurzaam Hengstdal werkt samen met Liander, de gemeente Nijmegen en woningcorporatie 
Woonwaarts in een pilot om de Bomenbuurt-Oost aardgasvrij te krijgen. Het betreft de ontwikkeling van 
een Buurt Energie Systeem (BES), een klein en modulair op zichzelf staand warmtenet (wat later aan andere 
kleine BESsen kan worden gekoppeld). Het buurtinitiatief is deze samenwerking o.a. aangegegaan omdat 
het zelf geen middelen heeft om een alternatief collectief systeem te bouwen en geen voorstander is van 
afhankelijkheid van grote energiebedrijven. Ook wil het initiatief het comfort gelijk houden of verbeteren en 
de woonlasten gelijk wil houden. Via een buurtwarmtecoöperatie wordt de buurt mede-eigenaar van het 
warmtebedrijf en behoudt zo ook invloed. Meer informatie: [1] [2]

3.2 Randvoorwaarden warmtebedrijf

Ziet de winst van en/of heeft ervaring met werken met bewonersinitiatieven.
Over het algemeen werken bedrijven B2B of B2C, maar in het geval van een bewonersinitiatief wordt er 
gewerkt met georganiseerde “consumenten”. Dit vergt een totaal andere aanpak dan gebruikelijk. Het is 
belangrijk dat het bedrijf open staat voor het leren-, en toepassen van nieuwe samenwerkingen. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 2 kan de samenwerking in potentie tot een sterkere propositie leiden. Het is 
belangrijk dat het warmtebedrijf hier geloof in toont. Nog beter is als zij kan bouwen op succesvolle 
praktijkervaring.

Is transparant in het proces.
Vertrouwen is de sleutel in een samenwerking met initiatieven. Een groot deel van het vertrouwen valt te 
winnen door transparant te zijn over zaken, o.a. businesscases, techniek en afwegingen van het product en 
bedrijf.

Mandaat om nieuwe oplossingen te proberen (op termijn kunnen warmtebedrijven standaard (modulaire) 
oplossingen aanbieden).

In eerste samenwerkingen zal het nog experimenteren zijn wat voor oplossingen werken bij georganiseerde 
wijken. Het is belangrijk dat het projectteam mandaat heeft binnen het bedrijf om nieuwe (vormen 
van) producten aan te bieden en te ontwikkelen. Op termijn kan een warmtebedrijf een pakket aan 
gestandaardiseerde oplossingen hebben.

https://duurzaamhengstdal.nl/activiteiten/energie/bes/nieuwsbrief-9-24-april-2020/
https://aardgasvrij.nijmegen.nl/mijn-wijk-aardgasvrij/hengstdal/buurt-energie-systeem/
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Goed project- en verwachtingsmanagement.
Om een goed project te leiden betekent het ook dat het bedrijf aan moet geven waar het wel en niet aan kan 
voldoen. Van te voren aangeven wat heldere grenzen en randvoorwaarden zijn, en hoe dit eruit komt te zien, 
is essentieel om goed van start te gaan en niet in de loop van het proces weerstand te oogsten.

Echt aandacht en tijd vrij maken om volwaardig partner en aanspreekpunt tijdens traject te zijn.
Volwaardig partnerschap betekent dat het bedrijf het buurtinitiatief, met minder expertise rondom warmte, 
aandacht geeft en klaar staat om uitleg te geven. De kennis asymmetrie kan zo deels overbrugd worden, 
waardoor er in vertrouwen naar een goede oplossing wordt gewerkt.

Weten wat er nodig is voor een succesvol project, en proactief de bewoners ondersteunen de nodige 
stappen te nemen (bijvoorbeeld: betrokkenheid gemeente).

Het warmtebedrijf moet goed voor ogen hebben welke randvoorwaarden nodig zijn om het project succesvol 
af te ronden. Zoals onder andere steun van de gemeente en aanspreekbare financieringsbronnen voor het 
initiatief. Idealiter heeft het bedrijf ook een eerste conceptoplossing en grove businesscase op basis van 
kengetallen voor ogen.

3.3 Proces

Aan de hand van ervaringen is er een concept proces opgesteld om als initiatief met een warmtebedrijf te 
doorlopen. Er bestaat geen ‘one-size-fits all’ proces maar het kan als leidraad worden gebruikt voor lokale 
inpassing. Het proces staat verder uitgeschreven in de bijlage. 
  

• Kennismaken
• Vertrouwen

• Relatie bouwen
• Perspectief delen

• Initiatief geniet
draagvlak >25%

• Meerwaarde WB

• Heldere
randvoowaarden
voor beide partĳen

• Haalbaar concept
• Duidelĳke scope
• >50% draagvlak buurt
• Commitment partners

• Plan voldoet aan
voorwaarden

• >70% stemt in

• Duidelĳk verhaal
aanbod > bewoners

• Samenwerking
initiatief + WB

>70% buurt tekent>70% buurt stemt in

• Goede communicatie
• Verwachtings-

management naar
buurt

• Duurzaam
samenwerkingsmodel

• Blĳvende commitment
partĳen

• Afstemming kaders
• Kennisdeling
• Realisme
• Communicatie

• Workshops
• Buurtgesprekken

• Concept naar V.O.
• Knelpunten opgelost
• Begrĳpelĳk aanbod
• Plan naar bewoners

• Juridisch uitschrĳven
• Ondertekenen

samenwerking
• Contract voor

bewoners

• Aanleg infra
en/of bron

• Aansluiting en evt.
aanpassingen
woningen

• Warmtelevering
adhv voorwaarden

• Doorlopende
samenwerking en
invloed

• Scope bepalen
• Afstemming

+ randvoorwaarden

• Haalbaarheid
vaststellen

• Samenwerkings-
overeenkomst

• Concreet aanbod
• Duidelĳk verdeling

samenwerking
• Acceptatie wĳk

• Samenwerkings-
contract

• >70% buurt tekent

• Duurzame collectieve
warmte geinstalleerd

• Doorlopend eerlĳke
duurzame betaalbare
warmte leveren

Doelen

Doorlooptĳd

Inhoud

Succescriteria

Samenwerking

Vrĳblĳvend Vrĳblĳvend Voorkeurspartners Voorkeurspartners Exclusief Partnership Partership

Kennismaken
Scope  & 

Verkenning
Haalbaarheid &
Samenwerking Ontwikkeling Contractering Realisering Exploitatie

15j
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3.4 De rol van de gemeente

De gemeente is uiteindelijk de verantwoordelijke regisseur van de warmtetransitie. Actieve bewoners en 
warmtebedrijven zijn goede partners, zeker als ze goed kunnen samenwerken, maar de gemeente heeft wel een 
rol om dit in goede banen te leiden.

Procesbegeleiding
De gemeente kan bij de samenwerking tussen initiatief en warmtebedrijf uitstekend in de rol van procesbegeleider 
stappen en daarbij ook rekening houden met andere interne en externe stakeholders van de gemeente.

Stedelijk perspectief
Omdat de gemeente niet alleen regisseur is voor de wijk, maar ook voor alle andere wijken in de gemeente, moet 
deze ook wel verantwoordelijkheid dragen voor het totale systeem. De oplossing op één plek draagt het liefst bij 
en doet op zijn minst geen afbreuk aan oplossingen voor de rest van de gemeente.

Democratische legitimiteit
Bovendien moet de gemeente de democratische legitimiteit borgen van een oplossing in een wijk. Een 
bewonersinitiatief is niet een formeel erkend orgaan dat beslissingen kan nemen. De gemeenteraad wel en 
zal uiteindelijk de klap met de hamer moeten geven om door te zetten met het verwijderen van het gasnet en 
de aanleg van iets nieuws. Een gemeenteraad kan echter wel een stel randvoorwaarden vaststellen, waarbij ze 
vertrouwen hebben in het initiatief. Bijvoorbeeld als het initiatief kan bewijzen dat >80% van de wijk achter de 
oplossing staat, dan kan de gemeenteraad gefundeerd en met vertrouwen goedkeuring verlenen aan het plan. 

Kiezen warmtebedrijf
Als er sprake is van investeringen met publiek geld, is het van belang dat er een goede transparante, niet-
discriminerende procedure plaatsvindt om een opdracht te verlenen. Ook hier is de gemeente verantwoordelijk 
voor het goed doorlopen van dit proces.

Als er sprake is van rijkssubsidies dient er ook sprake te zijn van de juiste allocatie hiervan door de gemeente. 

https://www.platform31.nl/publicaties/bewonersinitiatieven-en-gemeenten-in-de-lokale-warmtetransitie
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4. Vervolg

Het ComCoöpmodel is gepresenteerd als alternatief naast een volledig coöperatieve of commerciële route 
om collectieve warmte in een buurt te realiseren. In potentie kan het de voordelen van beide routes benutten. 
Bewoners krijgen blijvende invloed en gegenereerde waarde kan deels terugvloeien naar de buurt. Ook kan de 
toegang tot expertise en middelen van het commerciële of publieke warmtebedrijf worden benut. 

De whitepaper is bedoeld als discussiestarter. Welke meerwaarde ziet u van het ComCoöpmodel voor de 
verschillende stakeholders? Welke randvoorwaarden zijn er nodig om deze meerwaarde te garanderen? En 
in welke situaties is het ComCoöpmodel meer en minder geschikt? We zijn benieuwd en gaan graag verder in 
gesprek.  
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Bijlage 1: Begrippenkader

Stadswarmtenet - warmtenet op stadsschaal, vaak geëxploiteerd en in bezit van één warmtebedrijf. Binnen 
de huidige marktordening betekent dit een monopolie van warmtelevering door (semi)publieke of commerciële 
partijen aan utiliteiten en bewoners.

Buurtwarmtenet - (sub)warmtenet op wijk/buurt schaal, kan onderdeel zijn van een groter warmtenet, back-up/
piekwarmte hebben vanuit groter net of als losstaand warmtenet functioneren. Kenmerkend is een bepaalde mate 
van onafhankelijkheid, door bijvoorbeeld een specifieke warmtebron voor de wijk.

Bewonersinitiatief - een groep bewoners die namens een (deel van) de buurt positie inneemt en handelt met 
andere stakeholders. In deze context over de alternatieven voor aardgas in een buurt.

Warmtecoöperatie - een bedrijf in eigendom van leden (bewoners) die de warmtevoorziening (deels) bezit en 
uitbaat. Omdat de leden in de eigen buurt zitten, is er over het algemeen een for-purpose i.p.v. een for-profit 
instelling. Het opzetten van een eigen warmtevoorziening en het betrekken van de buurt en samenwerken, vergt 
veel samenwerkingen met vele stakeholders, o.a. gemeenten en woningbouwcorporaties. Ondanks dat er zo een 
sociale, betaalbare en duurzame warmtevoorziening wordt opgericht, zijn er wel veel uitdagingen en risico’s aan 
verbonden. (lees meer bij ES/Warmteschappen.)

ComCoöp - het proces en model waarbij warmtebedrijven samenwerken met bewonersinitiatieven om tot de 
uitrol van collectieve warmte te komen. Hierbij hebben bewoners invloed op het proces en product dat uiteindelijk 
geleverd wordt. Dit is verder beschreven en uitgelegd in deze publicatie. 
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Bijlage 2: Concept voor ComCoöpproces 

1. Kennismaking

Doelen Doorlooptijd Inhoud Succescriteria Samenstelling

Partijen leren elkaar 
kennen

Wederzijds vertrouwen

2 sessies / 1 maand Door middel van informele 
sessies wordt er begrip en 
vertrouwen gecreëerd

Begrijpen elkaars perspectief
• Aanleidingen/motivaties 
initiatief
• Doelen warmtebedrijf

Met checklist wordt gekeken 
of er voldoende vertrouwen 
en haalbaarheid is om 
project te starten

Initiatiefnemers met 
substantieel draagvlak (bijv. 

20-30% ondersteunings-
verklaringen)

Warmtebedrijf ziet 
winst van ComCoöp 

samenwerking

Vrijblijvende kennismaking
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2. Scope / Verkenning

Doelen Doorlooptijd Inhoud Succescriteria Samenstelling

Duidelijke afbakening van 
de samenwerking/project

Gedeeld vertrouwen in 
een project binnen 

gezamenlijke randvoor-
waarden

2 sessies / 1 maand Heldere randvoorwaarden 
vanuit beide partijen

Vrijblijvende kennismakingAfstemming kaders
• Om welk gebied
• Oplossingsrichtingen
• Wensen/randvoorwaarden 

Kennisdeling
• Hoe werkt de wijk - sociaal? 
organisatie? type?
• Hoe werkt relevante 
warmtetechniek?
• Online kennisdeling (toegang 
tot onafhankelijke kennisbank 
evt. met uitleg)

Realisme
• Is het denkbaar dat we tot een deal kunnen komen

a. M.a.w.: lijkt een oplossing binnen ieders randvoorwaarden 
haalbaar en is het zinvol te gaan samenwerken.

Communicatie
• Helder communiceren naar de buurt over keuze partner en 
hoe met de buurt stappen worden gezet
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3. Haalbaarheid & samenwerking

Doelen Doorlooptijd Inhoud Succescriteria Samenstelling

Technische, financiële 
samenwerking/

governancemodel 
haalbaarheid wordt 

vastgesteld

Samenwerkings/
intentieovereenkomst

 3-6 maanden / 
4-8 sessies, daarna 
buurtgesprekken

Technisch Financieel
• De verschillende 
oplossingen en techniek 
worden ontworpen, 
berekend wordt hoe duur 
het is (kostenraming, +- 30%) 

a. toetsing aan de 
voorwaarden

Samenwerking
•  In enkele workshops wordt 
uitgewerkt in welke vorm de 
partijen samenwerken
•  Welke rollen gaan beiden 
vervullen
•  Welke voorwaarden 
moeten vervuld worden
• Binnen welke governance 
concepten kan dit

Buurtgesprekken

Basisconcept en scope 
vastgesteld

Commitment van partners

Kansrijk project

Draagvlak in de buurt 
(>50% buurt spreekt zich 

positief uit)

Voorkeurspartners
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4. Ontwikkelen

Doelen Doorlooptijd Inhoud Succescriteria Samenstelling

Tot concreet aanbod 
komen voor wijkbewoners

Met daarin de rollen, 
verantwoordelijkheden 

en samenwerking van de 
verschillende partijen goed 

gedefinieerd

Acceptatie door wijk, niet 
alleen kopgroep

4-6 sessies + 
buurtgesprekken - 

6-8 maanden

Uitwerken van concept tot 
V.O.

• Detail engineering en 
definitieve prijs

Knelpunten worden samen 
goed opgelost

Aanbod onderbouwd en 
begrijpelijk naar bewoners

• Voldoet aan rand-
voorwaarden

Het plan gaat naar 
de bewoners, daarna 
buurtgesprekken/stemming

Plan voldoet aan de 
voorwaarden

>70% buurt stemt in met 
plan

Voorkeurspartners
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5. Contracteren

Doelen Doorlooptijd Inhoud Succescriteria Samenstelling

Samenwerkingscontract 
WB en initiatief

>70% buurt tekent contract

1 maand / 
voorlichtingsavond(en) en 

contact bewoners

De elementen uit het 
aanbod moeten worden 

uitgeschreven in een 
juridisch kloppend contract. 

Samenwerking wordt 
ondertekend door de buurt 

en warmtebedrijf

Contract richting bewoners

Begrijpelijke communicatie 
en aanbod naar bewoners

Initiatief en warmtebedrijf 
werken actief samen

Exclusieve samenwerking

>70% buurt tekent
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6. Realiseren

7. Exploitatie

Doelen

Doelen

Doorlooptijd

Doorlooptijd

Inhoud

Inhoud

Succescriteria

Succescriteria

Samenstelling

Samenstelling

Duurzame collectieve 
warmteoplossing in wijk en 
huishoudens geïnstalleerd

Doorlopend eerlijke 
duurzame betaalbare 

warmte leveren

ntb

15 jaar + evt. verlenging

Leggen van infrastructuur en 
bron in wijk. Aansluitingen 

en huisaanpassingen bij 
huishouden.

Warmtelevering binnen de 
afgesproken samenwerking/

overlegstructuur

Blijvende samenwerking & 
invloed zoals afgesproken

Goede communicatie direct 
en algemeen

Verwachtingsmanagement 
naar buurt

Goed 
samenwerkingsmodel

Blijvende commitment 
partijen

Partnership

Partnership
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