
Werkgroepen en doelen

Fase 2 Ontwerp-plan aquathermie systeem voor WG-terrein

1. WG selectie technische partner 

 Partner voor uitvoering en beheer technisch system

 Optimaliseren technische aspecten en slim 
cascaderingssysteem

2. WG gebouwen

 Gebouwmaatregelen voor aansluiten

 Isolatiemaatregelen om energieverbruik verder te
reduceren in transitieperiode

 Duurzame opwekcapaciteit daken

3. WG Business Cases

 Bankable business case aquathermiesysteem

 Bankable business cases gebouwmaatregelen

4. WG Organisatie, Financiering en Contractering

 Ontwikkelen organisatie energiebedrijf met 
technische partner

 Financieringsconstruct voor bouw en exploitative 
door energiebedrijf

 Sluiten contracten met alle partijen in de 
energieketen (tijdens bouw en exploitatie)

5. WG Communicatie & Participatie

 Ledenwerving

 Intentieverklaringen  energiecontracten



WG Gebouwen – leden en betrokken buurtbewoners

Werkgroepleden

Trekker: Aleida Verheus (Tauw)
Leden:
• Jianho Kwa (architect)
• Peter Paul Smoor (Over Morgen)
• Stefan Mol (Waternet)
• Mechtild Linssen (kopgroep)
• Hans Oele (kopgroep)
• Benjamin Scheers (kopgroep) Fethi

Benammar
• Robert Riede
• Annette Schermer (project manager 

KetelhuisWG)

• Jan Verheijden

• Pieter van Broekhuizen

• Frank Altenburg

• Hans Busker

• Anoesjka Dinjens (tevens kopgroep)

• Arend Jan van der Neut

• Gert de Graaff 

• Marjon van Santen

• Andere bewoners van 
voorbeeldwoningen?

Buurtklankbord



Gebouwenaanpak 2020

• Inzicht krijgen in welke maatregelen nodig zijn om met een 70 en 40-graden warmtenet 
een comfortabel woonklimaat in het gebouw te realiseren bij aansluiting

• Inzicht krijgen in betaalbare maatregelen voor verder isoleren en reduceren 
energiegebruik tijdens de transitieperiode

• Inzicht krijgen in de hoeveelheid groene elektriciteit die lokaal op daken opwekt kan 
worden

• Bespreken welke andere onderhoudswerken en gebouwaanpassingen in de komende 
10 - 15 jaar nodig of gewenst zijn

• Een totaalplan van aanpak voor het gebouw vaststellen dat de gebouweigenaar en 
bewoners houvast biedt, en bepaalt wanneer aansluiting op warmtenet mogelijk is

• Business cases gebouwen opstellen (Over Morgen)
• Input voor integraal plan met technische partner voor voorkeurstracées en 

aansluitvarianten 

Doelstelling van de gebouwenaanpak



DRIE invalshoeken zijn belangrijk 

Isolatie

Slimme installaties in relatie 
met warmtenet

Woonkwaliteit

Opwekken duurzame 
elektriciteit

Rollen en 
besluitvormingsprocessen

KetelhuisWG, woningeigenaar, 
VvEs, corporatie, huurders, 
overige vastgoedeigenaren

Investeringen

Besparing energiekosten

Subsidies

Financieringsopties

Technisch

Financieel OrganisatorischWelke 
werkzaamheden 

doen we en 
wanneer.

Wanneer kan 
gebouw 

aangesloten 
worden



Uitgangssituatie

• Gebouwkenmerken

• Gegevens uit factsheets Over Morgen

• Input enquêtes

• Huidige meerjaren onderhoudsplanning

• Input onderzoek KWA architecten

• Radiatoren, ventilatie

• Aansluitpunten

Benodigde gebouwaanpassingen
• Bijv zonwering, geluidsisolatie, lift, 

schilderwerk, aanpassing entree……• Input onderzoek KWA architecten
• Aanpassingen aan gebouw/casco/schil incl 

kosten
• Isolatie, beglazing, doorvoer leidingen incl 

kosten
• Duurzame, lokale opwek elektriciteit (en 

aanvullende warmte op daken)

Overige gewenste aanpassingen

Benodigde woningaanpassingen

1. Ideeën 
ophalen



Tussen-
resultaten

Jianho Kwa 
(1)



Tussen-
resultaten

Jianho Kwa 
(2)



Tussen-
resultaten

Jianho Kwa 
(3)



Wat kunnen we wanneer doen

• Input overige werkgroepen

• Quick scan financieringsopties zijn er (Subsidies van Gemeente, Rijk (Erfgoed e.a.), Energiebesparingsfonds, 
Bijdragen KetelhuisWG, Banken)

• Selectie maatregelen op basis van criteria per gebouw (CO2-/energiebesparingsreductie, kosten etc.)

• Wanneer moet er uiterlijk besloten worden

• Gekoppeld aan het meerjaren onderhoud van bv. het dak, schilderwerk kozijnen

• Eerder doen dan gepland, of juist later

• Wat zijn handige combinaties

• Per jaar vastleggen welke werken uitgevoerd kunnen worden

• Maak onderscheid naar gebouw (VvE / Stadgenoot / Cocon / PAL / Cordaan) en woningen

2. Route plannen



Input werkgroepen voor routeplanner

• Input WG Gebouwen

 Detaillering kosten isolatiemaatregelen en visualisatie door Kwa Architecten

 Routeplanner Tauw

• Input Technische partner

 Voorkeuren van leidingverloop en fasering aansluiting gebouwen

• Input WG Business cases

 investeringen in gebouwen en resulterende energiebesparing in de tijd

• Input WG Organisatie, Financiering en Contractering

 Rol KetelhuisWG en

 Financieringsafspraken met SGN, vastgoedeigenaren, VVEs en woningeigenaren over 
gebouwmaatregelen



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Spouw na-
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glas in 
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en 
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warmte-
net 
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Dakonder-
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Technisch

Bepalen van de gewenste 
kwaliteit per gebouw / 
woning

2020 – 2028 
Opvragen offertes 
Beoordelen van 
aanbiedingen
Begeleiding van de 
uitvoering
Bepalen benodigd 
onderhoud

Checken van budget

Doorrekenen van kosten en 
opbrengsten

Nader uitzoekwerk subsidies, 
leningen en andere 
financieringsopties

Impact op VVE bijdrage

Aanpassing huur en/of 
servicekosten van Stadgenoot 
woningen

3. Agenda opstellen

Organisatorisch Financieel

Informeren van bewoners

Organiseren van een 
bijeenkomst

Instemming van huurders 
en/of eigenaren

Afspraken maken met vve 
bestuur, verhuurder, 
KetelhuisWG



STAPPENPLAN per 
gebouw

Wat Wie Mijlpaal

Techniek Dakbedekking, PV(T) 
en isolatie-offertes

Technische commissie Voor ALV mei 2021

Financieel Energiebespaar
lening, VV,  
KetelhuisWG, EV etc.

Penningmeester Voor alv mei 2021

Organisatie Informatie bulletin Communicatie 
commissie

Sept 2020



Resumerend – ingevuld ontwerp per juni 2020

Uitgangssituatie

Duurzame 
gebouwaanpassingen

Duurzame  
woningaanpassingen

Overige verbeterwensen 

Gerealiseerd 
in jaar 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Gebouw        
Woningen        

 

STAPPENPLAN 
per gebouw

Wat Wie Mijlpaal

Techniek

Financieel

Organisatie

1. Ideeën 
ophalen 2. Route plannen

3. Agenda 
opstellen



Bijlage 1: Gebouwnummers en eigendom



Bijlage 2: Vergaderingen VVEs en huurcommissies / -verenigingen

VvE-vergaderingen gemengde VVEs met Stadgenoot
Geb nr Stadsvilla's Datum Tijd Contactpersoon

Stadgenoot, Wil Wegbrands
16 VvE Anna Spenglerstraat 86-124 donderdag 14 mei 2020 16:00
9 VvE Jeltje de Bosch Kemperpad 3-41 donderdag 28 mei 2020 19:00

11 VvE Jeltje de Bosch Kemperpad 83-117 donderdag 11 juni 2020 19:00
14 VvE Anna Spenglerstraat 6-44 donderdag 10 september 2020 19:00 Anoesjka Dinjens
15 VvE Anna Spenglerstraat 48-82 donderdag 17 september 2020 19:00 Hans Busker
12 VvE Jeltje de Bosch Kemperpad 121-159 donderdag 24 september 2020 19:00 Hans Oele
10 VvE Jeltje de Bosch Kemperpad 45-79 donderdag 1 oktober 2020 19:00 ?

Overige VVEs
21 Poortgebouw zondag 19 april 16:00 Annette Schermer; Jan 

Verheijden
26 Andreasflat Margo Henderson
28 Wilhelmina complex (toren en lint) dinsdag 14 april Anne Marie de Koter; Paul van 

Voorst; Hans Buntinx 
(penningmeester)

Huurcommissievergaderingen
Geb nr Gebouw / Adres Datum Tijd Contactpersoon

19 & 20 Paviljoen 1 & 2 Benjamin Scheers
22, 23 & 25 Oogheelkunde & Vrouwenkliniek

28 Wilhelmina complex (lint 2e en 3e 
verdieping)

Thera van der Ven; 
Angelique Glaser



Bijlage 3: Samenhang met Selectiecommissie technische partner

De WG Gebouwen & Techniek, de technische partner en de deelnemers stemmen hun werk af

• Klopt de business case

• Volledig ontwerp warmtesysteem, van inlaat tot in de woning

• Is alles goed regelbaar, in zomer en winter? 

• Welke andere gebouwverbeteringen worden gerealiseerd

• Duurzame elektriciteit voor de collectieve installaties

• Geluidscriteria van collectieve installaties

• Voorkomen van overlast tijdens de bouw en exploitatie 

• Wat is nodig om vergunningen te krijgen

• Waar is combinatie met andere thema’s mogelijk (bv. werkgelegenheid, openbare ruimte, 
wateroverlast etc )

Integraal plan voor energiesysteem en isolatieopdracht 2020 - 2028



Bijlage 4: Samenhang met WG Business Cases en WG Organisatie,  (1)

1. Tarieven zijn gebaseerd op de uitgangspunten van KetelhuisWG en 
business case voor het energiesysteem (zie voorbeeld volgende slide)

2. Business cases en financiering gebouwmaatregelen

• Voor aansluiting van gebouwen zijn beperkte maatregelen nodig om 
het comfortabel warm te krijgen. 

• In de transitieperiode worden isolatiemaatregelen toegepast om het 
energiegebruik te reduceren.

Tarieven en financiering aansluit- en isolatiemaatregelen



Bijlage 4 - Tarievenvoorbeeld (1)

Op basis van gerealiseerd verbruik – grote, matig geïsoleerde, monumentale woning in gebouw 21

Gebouwnr: 21 Voorbeeldwoning: MvBB 6 Op basis van Greenchoice - tarieven
Levering gas incl BTW Eenheid Gasverbruik 

koud jaar: 2017
Gasverbruik 
warm jaar: 2018

Levering warmte incl 
BTW

Eenheid €/GJ Verbruik koud 
jaar in GJ

Verbruik warm 
jaar in GJ

Verbruik m3 2732 2203 Verbruik Gigajoule (GJ) 78,1 62,9

Verbruikstarief m3 968€                  781€                  Tarief incl belastingen, 
transport en BTW

GJ ref jaar 2019 plus 
indexering 

gezinsconsumptie 

 €      26,06 2.034€              1.640€              

Energiebelasting m3 912€                  735€                  Elektriciteit voor koken 
(175 kWH / jaar)

normaal tarief in / 
kWH incl 

energiebelasting, ODE 
en BTW

 €  0,29047 51€                   51€                   

Opslag duurzame energie m3 132€                  106€                  Vastrecht per jaar 250€                 250€                 
Vastrecht per jaar 49€                    49€                    Totale kosten per jaar 2.335€              1.941€              
Transport / netbeheer per jaar 189€                  189€                  warmte en tapwater per maand 195€                 162€                 
Ketelaanschaf en 
onderhoud (€1.500 ketel,  
afschrijving 15 jr, €75 onderhoud)

per jaar 212€                  212€                  Bijdrage aansluitkosten eenmalig 2.000€              2.000€              

Totale kosten per jaar 2.462€               2.072€               
gasverbruik per maand 205€                  173€                  

*Optioneel: voorschot energierekening over 
meerdere jaren vooruit betalen voor 



Bijlage 4 - Tarievenvoorbeeld (2)

Op basis van kengetallen en Greencopice tarieven jaren 80 woning – gebouw 12

Gebouwnr: 12 Op basis van kengetallen
Levering gas incl BTW Eenheid Gasverbruik 

warm jaar: 2018
Levering warmte incl 
BTW

Eenheid €/GJ Verbruik warm 
jaar in GJ

Verbruik m3 1010 Verbruik Gigajoule (GJ) 29

Verbruikstarief m3 358€                  Tarief incl belastingen, 
transport en BTW

GJ ref jaar 2019 plus 
indexering 

gezinsconsumptie 

 €      26,06 752€                 

Energiebelasting m3 337€                  Elektriciteit voor koken 
(175 kWH / jaar)

normaal tarief in / 
kWH incl 

energiebelasting, ODE 
en BTW

 €  0,29047 51€                   

Opslag duurzame energie m3 49€                    Vastrecht per jaar 250€                 

Vastrecht per jaar 49€                    Totale kosten per jaar 1.053€              
Transport / netbeheer per jaar 189€                  warmte en tapwater per maand 88€                   
Ketelaanschaf en 
onderhoud (€1.500 ketel,  
afschrijving 15 jr, €75 onderhoud)

per jaar 212€                  Bijdrage aansluitkosten eenmalig 2.000€              

Totale kosten per jaar 1.194€               
gasverbruik per maand 99€                    

*Optioneel: voorschot energierekening over 
meerdere jaren vooruit betalen voor 



Bijlage 5: Samenhang met WG Communicatie & Participatie

Campagne intentie overeenkomsten
• VVEs en huurcommissies/-verenigingen: algemene informatie over stand van zaken en concept-voorstellen
• Op gebouwniveau: details over nieuwe energierekeningen, aansluitings- en gebouwmaatregelen fysiek, 

kosten en besluitvorming
• Op individueel niveau: individuele aanbiedingsgesprekken in aan te sluiten gebouwen
• Planning: herzien

Input andere WG-en
• Input WG Gebouwen: detaillering kosten isolatiemaatregelen en visualisatie door Jianho Kwa en

routeplanner WG Gebouwen
• Input RfP: preferente technische traces en fasering aansluiting gebouwen
• Input WG Business cases: investeringen in de tijd
• Input WG Organisatie, Financiering en Contractering: rol KetelhuisWG en financieringsafspraken met SGN, 

vastgoedeigenaren, VVEs en woningeigenaren over gebouwmaatregelen

”Keukentafel”-gesprekken


