
WELKOM



Energiecoöperatie Ketelhuiswg i.o.



Hoezo www.ketelhuiswg.nl? 

WG-terrein toen

Collectieve warmte vanuit ketelhuis

WG-terrein nu

Elk gebouw zijn eigen gasgestookte cv-ketel(s)

WG-terrein straks

Alle gebouwen duurzame (collectieve?) energie

http://www.ketelhuiswg.nl/


Wie zijn wij?

Energiecoöperatie Ketelhuiswg i.o.  van gebruikers

eigenaar bewoners/werkers

huurders van woon/werkruimte

kopgroep/bestuur

klankbordgroep met 2 leden per gebouw

individuele leden



Stappenplan

1 Voorbereiding  (tot november 2018)

organiseren gebruikers, oprichten energiecoöperatie 

informeren en betrekken verhuurders, gemeente en netbeheerders

formeren consortium (direct na 3 okt)

opstellen subsidieaanvraag voor haalbaarheidsonderzoek

2 Haalbaarheidsonderzoek  (zodra we genoeg geld hebben tot 4e kwartaal 2019)

technisch

financieel

organisatorisch

3 Aanbesteding eerste maatregelen (vanaf 4e kwartaal 2019)

4 Uitvoering  (vanaf najaar 2019)



Formeren consortium

10 duurzame-energie-experts uitgenodigd om ideeën te presenteren voor 
oplossingen (technisch, financieel en organisatorisch) en proces
Uitgangspunten voor oplossingen (technisch, financieel en organisatorisch):

de nieuwe energie moet duurzaam opgewekt zijn

de nieuwe energie moet betaalbaar zijn

de investeringen moeten financierbaar en rendabel zijn

de oplossingen moeten op buurtniveau zijn

het energiesysteem moet flexibel en schaalbaar zijn

de energielevering moet gegarandeerd zijn (leveringszekerheid)

het comfort in de woningen en bedrijfsruimten moet goed zijn (warm, ventilatie) 

er moet aandacht zijn voor (beperking van) overlast tijdens de uitvoering 

Uitgangspunten voor proces

de gebruikers moeten aan het roer staan

de verhuurders, gemeente en netbeheerders moeten goed worden betrokken

de werkzaamheden moeten slim aanbesteed worden (goede kwaliteit en scherpe prijzen)



Drie criteria (www.ketelhuiswg.nl) 

Geeft kandidaat vertrouwen qua ideeën voor: 

1. oplossingen (technisch, financieel, organisatorisch) voor jouw woning/ruimte?

2. oplossingen (technisch, financieel, organisatorisch) voor het terrein als geheel?

3. het afwegings- en uitvoeringsproces?

Kandidaten woensdagavond 26 september Ja Twijfel Nee

Unica Energie Solutions 

Eteck Energie en DVP Smart Concepts

Warmtetransitiemakers

The Waste Transformers

Kandidaten woensdagavond 3 oktober Ja Twijfel Nee

Tauw en Atrivé

Ecovat

Alliander DGO

Overmorgen

Paviljoen III

http://www.ketelhuiswg.nl/


Programma 26 september 

Met dank aan LAB 111

Wanneer Wat

19.15 Welkom

19.20 Achtergrond, doel en werkwijze

19.30 Unica Energie Solutions

19.50 Vragen

20.00 Eteck Energie en DVP

20.20 Vragen

20.30 Pauze

20.45 Warmtetransitiemakers

21.05 Vragen

21.15 The Waste Transformers

21.35 Vragen

21.45 Afronding en vervolgafspraken

22.00 Netwerkborrel



Werkwijze

1 Vanavond (en 3 oktober)

Maximaal informatie halen:

➢ Presentatie van maximaal 20 minuten

➢ Vragen ronde, initiatiefgroep en zaal, maximaal 10 minuten 

2 Tot en met zondag 7 oktober

Scoren van de presentaties:

➢ Via de website 

3 Daarna (tweede helft oktober)

Terugkoppeling gemaakte keuzes en vervolgtraject 



Programma 3 oktober 

Met dank aan LAB 111

Wanneer Wat

19.15 Welkom

19.20 Achtergrond, doel en werkwijze

19.30 Tauw en Atrivé

19.50 Vragen

20.00 Ecovat

20.20 Vragen

20.30 Pauze

20.45 Alliander DGO

21.05 Vragen

21.15 Overmorgen

21.35 Vragen

21.45 Paviljoen II

22.05 Vragen

22.15 Afronding en vervolgafspraken

22.25 Netwerkborrel


