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Inleiding
De ambi-e van Energiecoöpera-e KetelhuisWG is het realiseren en exploiteren van een nieuw energiesysteem voor het  Wilhelmina Gasthuis-terrein (en omgeving) in Oud West

gevoed met duurzame, niet-fossiele bronnen, inclusief opslag en collec-ef net,
én financierbaar en rendabel,
én betaalbaar voor huurders en eigenaren
én beheerd door energiegebruikers,
én open voor verschillende leveranciers van duurzame energie.

De inten-e is om het duurzame energiesysteem in 2030 gerealiseerd te hebben samen met marktpar-jen, Waternet en / of eventueel met de gemeente en andere netbeheerders. Een robuuste 
Exploita-emaatschappij beheerd door KetelhuisWG en partners zal de energie aan de gebiedsbewoners leveren. 
Daarnaast zijn we bezig om alle belanghebbenden (huurders, eigenaren, VvEs in het gebied) te adviseren over besparen en verduurzamen van hun gebouwen en energiegebruik en op die manier te 
betrekken bij onze ac-viteiten en / of lid te worden van KetelhuisWG.

Dit jaar willen we een beslisbaar plan maken  op  basis van 4 scenario’s inclusief business cases gemaakt. We worden daarbij technisch, financieel, fiscaal en juridisch ondersteund door Tauw/Atrivé, 
DVP Smart Concepts en Over Morgen, die we op basis van een marktconsulta-e hebben geselecteerd. Tijdens die marktconsulta-e hebben 12 par-jen een eerste plan voor een “aardgasvrij” WG-
terrein hebben gepresenteerd aan KetelhuisWG, buurtbewoners, belanghebbenden en elkaar. Waternet hee[ aangeboden de acqua- en riothermie technieken voor ons terrein te specificeren. De 
par-jen uit de marktconsulta-e die niet zijn geselecteerd voor het maken van een plan zullen in de verdere planvorming worden betrokken. Een aantal marktpar-jen hee[ voorgesteld voor eigen 
rekening haalbaarheidsstudies te doen voor de realisa-e fase. 
De energiecoöpera-e KetelhuisWG is per 27 november 2018 opgericht, kent 3 bestuurders. Het aantal leden groeit snel. In dit voorjaar vindt een ledenwerfcampagne plaats in de circa 30 gebouwen. Er 
is nog geen jaarverslag en / of jaarrekening 2018.
KetelhuisWG hee[ al enige maanden contact met de regisseur aardgasvrij van de gemeente, Sander Willemsen, en duurzaamheidsadviseur, Froukje Anne Karsten.
Zij hebben ons geadviseerd over respec-evelijk de inhoud en de mogelijkheden voor financieringsbijdrage door de gemeente (regeling duurzame ini-a-even, gebiedsaanpak).
Sander Willemsen hee[ ook onze marktconsulta-e bezocht en een van de werkateliers meegemaakt, waarin we het plan met de marktpar-jen hebben gemaakt.

We hebben het plan  aan  Melanie van der Horst van stadsdeel West gepresenteerd. En zij hee[ in januari ons communica-ebudget goedgekeurd Het Huis-van-de-Toekomst op het WG-terrein, dat een 
bijdrage moet gaan leveren aan de besparings- en verduurzamingsplannen in het gebied, is geselecteerd voor West Begroot. De stemmingsronde loopt tot 13 februari. 

We hebben het plan met een uitgebreide  brief aangeboden aan de  wethouders Marieke van Doorninck en Sharon Dijksma, en de bestuurder van Stadgenoot, Marien de Langen. De brief is apart 
bijgevoegd.(Bijlage 6.)
Wij menen dat dit plan volledig in lijn is en past binnen de ambi-es uit de Agenda Duurzaam Amsterdam. We zijn van mening dat “boeum-up” een nieuwe, duurzame en betaalbare energievoorziening 
op gebiedsniveau kan worden gerealiseerd. We zullen daarvoor het WG-terrein als proe[uin voor nieuwe technieken kunnen inzeeen. 
Samen met bewoners en een -ental marktpar-jen en publieke organisa-es is een ac-eplan voor het komende jaar ontwikkeld. We menen dat begin 2020 beslissingen genomen kunnen worden over 
de uitvoering van dit plan.
We stellen voor om samen met u per half jaar inspanningen, resultaten en besteding van het budget te verantwoorden.

We vragen de gemeente om ons te ondersteunen met middelen bedoeld voor duurzame ini-a-even, die zich richten op het aardgasvrij maken van een gebied. 
U vindt in het vervolg van dit document het volledig uitgewerkte ac-eplan. 
Apart bijgesloten zijn:
- Offertes van de 3 marktpar-jen (2. KetelhuisWG 3. KetelhuisWG, 4. KetelhuisWG)
- Een bewijs van de bankrekening van Energiecoöpera-e KetelhuisWG (5. KetelhuisWG)
- Bedrijfsuiereksel (6. KetelhuisWG)
- Een brief die we wethouders Marieke van Doorninck, Sharon Dijksma en Stadgenoot bestuurder, Marien de Langen, hebben gestuurd (7. KetelhuisWG)
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Inhoud

• Ambi+e
• Horizon 2030

– Ambi+e
– Uitgangspunten
– Gebied en diversiteit gebouwfunc+es
– Doel en resultaten
– Hoofdstappen realisa+e proces
– Financiering realisa+e
– Organisa+e beheer
– 3 WerkpakkeEen

• Ac+eplan 2019
– Aanpak en detaillering

• Planning
• Budget
• Informa+e en besluitvorming
• Resultaten
• Verantwoordelijkheden 

– Risico management
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Ambitie: betaalbare 
energietransitie WG-terrein

Ambi2e van KetelhuisWG: realiseren van een toekoms2g warm tapwater en 
warmtesysteem voor het WG-terrein
• Gevoed met duurzame, niet-fossiele bronnen

én 
• Financierbaar en rendabel

én 
• Betaalbaar is

én
• Beheerd door energiegebruikers

én 
• Open voor verschillende leveranciers van duurzame warmte en warm water

Doel ac2eplan 2019 - 2020
• Uitvoeringsplan met stappen voor de korte, midden lange en lange termijn voor de transi2e 

van het WG-terrein van fossiele energiebronnen voor warmte en tapwater naar niet-fossiele 
bronnen in de komende 10-15 jaar
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Uitgangssitua>e en 
lange termijndoelen

Horizon 2030



Uitgangspunten KetelhuisWG
Uitgangspunten voor het ontwikkelproces
• De ontwikkeling van oplossingen is een co-crea/eproces van marktpar8jen en KetelhuisWG, waarbij gebruikers van energie aan 

het stuur zi=en.
• In de ontwikkeling van oplossingen wordt nauw samengewerkt met de gemeente, VVE’s, Stadgenoot en vastgoedeigenaren.
• De implementa8e van oplossingen is een gedeelde financiële inspanning van VVE’s eigenaar-bewoners, huurders, verhuurders, 

marktpar8jen, netbeheerder en gemeente.

Onderstaande uitgangspunten zijn tevens de criteria waaraan de oplossingen voor een fossielvrije energievoorziening van het WG-
terrein moeten voldoen
• De nieuwe energie moet betaalbaar zijn voor zowel eigenaren als huurders, in ieder geval niet duurder en bij voorkeur 

goedkoper.
• De investeringen zijn financierbaar en rendabel voor elke aanslui8ng, elk gebouw en de infrastructuur als geheel.
• De oplossingen zijn op buurtniveau (WG-terrein, evt. met gebouwen in de directe omgeving).
• De oplossingen zijn flexibel, hybride* en inpasbaar in de ”aardgasvrij” oplossingen van de gemeente. 
• De oplossingen moeten passen in de gebiedsplannen van de gemeente.
• De nieuwe energie moet duurzaam opgewekt zijn en bijdragen aan de reduc/e van broeikasgassen (CO2-equivalente emissies).
• De risico’s van “aardgasvrije oplossingen” moeten beheersbaar zijn: leveringszekerheid.
• Woningen en bedrijfsruimten zijn comfortabel: goed te verwarmen en goed te ven8leren.
• De overlast 8jdens de uitvoering in woning/bedrijfsruimte en woonomgeving is acceptabel. 
• De bewoners / gebruikers steunen de oplossingen en hebben nadrukkelijk sturing en zeggenschap bij de opdrachtverlening 

voor “aardgasvrije” oplossingen en de ontwikkeling en exploita8e van de energievoorziening. 
• Energiegebruikers kunnen gefaseerd, in zowel collec/ef verband als individueel overstappen.
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* Hybride: uitwisselbare hoge, midden en lage temperatuur warmte en koude systemen, waarop meerdere duurzame bronaanbieders 
aangesloten kunnen worden en steeds meer energiegebruikers van lage en midden temperatuur warmte. Ook de opwekking van stroom, die 
functies van gas en warm water overneemt, moet duurzaam zijn opgewekt. 



Gebied

7

• WG-terrein evt 
woonboten en 
aanpalende straten
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Diversiteit gebied en 
gebouwfuncties
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Circa 16 ha, 2.500 woon-/werkeenheden en ateliers, 25 gebouwen



Hoofdstappen realisatie aardgasvrij WG-
terrein
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Opdrachtgever 
(OG=EC)

Project managent 
(PM)

Programma van 
Eisen

Project management 
(PM)

Opdrachtgever (OG)
Planontwikkelaar 

(PO)

Actieplan  (richting 
bepalen) Projectmanager (PM)

Plan ontwikkelaar (PO)
Hoofdaannemer (HA)
Netbeheerders (NT)

AcKeplan 
(realiseerbaarheid)

Opdrachtgever (OG), 
Vastgoedeigenaren 
(VG), (PM), (PO), 
Hoofd/onderaannemer 
(HA/OA), Netbeheerders 
(NT), Financierder (FIN)

Contracten (PM), (PO)
Hoofd/onderaannemer 

(HA/OA)
Netbeheerders (NT)
Financierder (FIN)

Uitvoering

KetelhuisWG
Anderen?

Exploitatie

• Gemeente
• Buurtbewoners
• Vastgoedeigenaren (Stadgenoot, PAL, AOC)

RealisaKe  (2020 – 2035)

DRAAGVLAKONT
WIKKELING

• Netbeheerders
• Andere belanghebbenden
• …..

Ontwikkeling (2019-2020)



! Detaillering rollen en
verantwoordelijkheden belanghebbenden

• Opdrachtgever (OG: Energiecoöperatie KetelhuisWG)
– Energiecoöperatie KetelhuisWG (huurders, eigenaar-bewoners, eigenaar-bedrijven), Neemt vanaf begin deel in OntwikkelTeam (OT)
– Zorgt voor draagvlak, leden werving, ondersteunt realisatie Huis-van-de-Toekomst ism onder meer stadsdeel, stadsdorp, Paviljoen3 en 

eigenaar PAL-gebouw
– Participeert met meer / minder zeggenschap in uitvoering en exploitatie

• Proces Managers (PM: Coördinatoren OG en Tauw)
– Sturen PO en HA/OA aan en coördineren interne en externe acties. Maakt vanaf begin deel uit van OT.

• Ontwikkelteam (OT)
– KetelhuisWG, Tauw/Atrivé, DVP Smart Concepts, Over Morgen

• Plan Ontwikkelaars (PO = Tauw / Atrivé, DVP Smart Concepts, Overmorgen )
– Hebben resultaatverplichtingen conform offertes (zie budget) en maken vanaf begin deel uit van OT.

• HoofdAannemer (HA)
– Gaat deel uitmaken van het OT, zodra richting duidelijk is met technische expertise en kosten deskundigheid én voert energietransitieplan

uit samen met onderaannemers
• OnderAannemers (OA)

– Realiseren onderdelen van het enrgietransitieplan onder aansturing van de HA
• Gemeentelijke Organisatie (GO)

– Subsidieert actieplan 2019-2020, contactpersoon participeert in overleg met OT, brengt eisen vanuit regelgeving en beheer openbare ruimte in 
en participeert in de ‘blended finance’ (sheet 10).

• Vastgoedeigenaren (VG)
– Financieren verduurzamingsmaatregelen gebouwen. Financieren de duurzame meerjaren onderhoudsplannen en voeren ze uit volgens 

afgesproken tijdpad
• Duurzame bronnen (DB)

– Ontwikkelaars en beheerders duurzame bronnen en warmteopslag
• Financiers (FIN)

– Mede financieren maatregelen met gebouweigenaren, energiegebruikers, netbeheerders en duurzame bronnen ontwikkelaars
• Netbeheerders (NT)

– Financieren / realiseren/ onderhouden transport- en distributienet.
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Financiering aardgasvrij WG-terrein
(“blended finance”)

• Gemengde financiering van totale investering (schatting: 30 Mio).
• Eigen vermogen: 

– Bewoners, vastgoedeigenaren en bedrijven leggen 3-6 Mio in
– Beroep op klimaat- en energiefonds gemeente Amsterdam
– Crowdfunding en actieve bijdragen coöperatieve verbanden 

Amsterdam (bijvoorbeeld Zuiderlicht)
• Vreemd vermogen:

– Invest-NL doet de kwetsbare financiering bij ‘maatschappelijke’ 
investeringen (marktimperfectie, onzekerheid technologie en 
beschikbaarheid)

– Diverse banken en andere financiële instellingen aanspreken op het 
overbruggen van het resterende gebrek aan kapitaal
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Organisa(e bij gerealiseerd 
aardgasvrij WG-terrein 

• Ontwikkeling en positionering van
– De Energiecoöperatie, een bedrijf waarvan de aandelen in bezit zijn 

van de bewoners.
– De uitvoeringsorganisatie, die risicodragend de levering van de energie 

garandeert.

• Onderzoeken en beslissen
– In welke verhouding wil de Energiecoöperatie staan tot de 

uitvoeringsorganisatie, wil zij daarin zelf participeren?
– Afweging gaat over zeggenschap (leveringsvoorwaarden en prijs) en 

het risico (van levering, fluctuaties marktprijzen).
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Actieplan 2019:

Naar een beslisbaar uitvoeringsplan



Actieplan 2019: een flexibel uitvoeringsplan 
vanuit perspectief tijd, schaalniveau, 

doelgroepen
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WG terrein
Gebouwen
Eigenaren

Bewoners/gebruikers

Stedelijke 
oplossing

Gebiedsoplossing
Gebouwoplossing
Woningoplossing

Technieken NU
Technieken STRAKS

Moment van 
besluitvorming

Terugverdientijden
Verhuisplannen



Overzichtschema van de 
hoofdstappen
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Legenda: ℹ informa.e " keuzes maken en besluiten nemen

ℹ  
Hallentoer

Subsidie "

5.Scenario’s 
gebied

6.Uitspraken 
per woning

9. Beslis-
baar plan

Vraag

Aanbod / 
infra

Geld

OrganisaCe

Comm. &
MobilisaCe

1. Schouw

2.Technieken / 
systemen

3.Bandbreedte 
per gebouw

7. Fin. Rndvw.

1-2019 7-2019 12-2019

7. Business cases

!  
Energieadviezen, 
duurzame MJOPs, 
huurketels, wat 
kan nu al?

⏰  leden 
werving 8.OrganisaCeplan

4. VVE’s, 
huurders, eig. 
"

Gemeente / 
stadsdeel

10. Besluit door 
ALV "

$  leden, RvT, 
UO

ℹ  Huis van de 
toekomst

11. Besluit 
partners en 
financiers "

12. VVE’s, 
huurders, eig. "

13. Gemeente      "
- Steun
- Inr. Op.Ruimte

2020

ℹ  ALV



Toelichting overzichtschema

• We starten in januari met een toer langs de gebouwen voor 
draagvlak (a:rap organisa<eontwikkeling) en data (a:rap 
onderzoek vraagzijde)

• In het voorjaar brengen we vraag en aanbod in kaart
• Rond de zomer hebben we 2-4 scenario’s die bewoners en 

bedrijven willen onderzoeken
• Parallel maken we het businessplan, organisa<eplan en spreken 

met financiers / partners
• Deze inspanningen leiden tezamen naar het eindresultaat 

‘beslisbaar uitvoeringsplan’. Met ‘beslisbaar’ bedoelen we: gereed 
en compleet voor besluitvorming en het zoeken van financiers.

• Het ac<eplan is niet in beton gegoten, we ontwikkelen in interac<e 
met gebruikers, experts en voorlopers op de duurzame 
energiemarkt en andere stakeholders.
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Informa(e en besluitvorming

! Keuzes maken en besluiten nemen:
1. Besluitvorming 4 scenario’s (6 maanden na start; planning: september 2019)

a) ALV Energiecoöpera(e: 4 kansrijke scenario’s voor berekening business cases en milieu, sociale en 
innova(eve impact evalua(e;

b) Stadgenoot, eigenaren andere gebouwen, VVE’s, gemeente, andere belanghebbenden (Waternet, Liander 
etc) steunen verdere ontwikkeling beslisbaar plan.

2. Besluit over realiseerbaar plan (10 maanden na start; planning februari 2020): 
a) ALV Energiecoöpera(e KetelhuisWG;
b) Stadgenoot, eigenaren andere gebouwen, VVE’s, gemeente, Waternet, andere belanghebbenden nemen alle 

maatregelen die nodig zijn voor realisa(e onder voorwaarde dat financiering rond komt.
• Energie coöpera(e: 1 mens, 1 stem  

ℹ Informeren om draagvlak te vergroten en ter voorbereiding van besluitvorming:
• Tools ter ondersteuning van de besluitvorming: 

– Visualisa(e van scenario’s met Virtual Reality en dashboard van Tauw en Over Morgen: 3-D visualisa(e van 
technieken en de aanpassingen op wijk- en woningniveau op basis van dashboard; 
Wat is het, hoe ziet het eruit, maakt het veel geluid, hoe gebruik ik het? 

– Evalua(e met Group Decision Room van Tauw; 
– Waternet scenario-model; 
– Par(cipa(eve Evalua(e-tool van de VU; 
– Maatschappelijke waarde methodes.  
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3 Werkpakketten
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Energie aanbod:
Gebied en gebouw

Supporters 
Ketelhuis 

WG, direct 
belang 

hebbenden

Energie vraag: 
gebouwen 
eenheden

1. “Schouw per gebouw”
Vraag naar warmte en warm water 
kwantificeren op basis van huidig en 
potentiële besparing en verduurzaming per 
gebouw en woon-/werkeenheid; incl. €€ en 
sociale en milieu-effecten.

2. “Duurzame bronnen WG-terrein”
Aanbod van warmte en warm water 
kwantificeren op basis van huidige en 
potentieel duurzame energiebronnen; incl. 
€€ en sociale en milieu-effecten

3. “Draagvlak voor een beslisbaar plan”
Bijeen brengen vraag en aanbod, draagvlak 
energiegebruikers / eigenaren, businessplan 
en financiers.



! Detaillering werkpakket 1
Schouw per gebouw

• Doel: verzamelen van de data over het huidige energiegebruik per type gebouw; 
inclusief verbruik, kwalita?eve en installa?egegevens én de mogelijkheden voor 
besparing en verduurzaming.
• Stappen: format maken (wat willen we weten, wat heeD beslismodel nodig); 

gebouwen typologie (circa 10 types); ingevulde bewoners enquêtes; gesprekken 
eigenaren over mjop’s.
• Beoogd resultaat vanaf 6 maanden na start: 

• Input voor werkpakket 3, te weten: Realisa?e korte termijn ac?es voor energietransi?e 
(CV ketel lease construc?e van KetelhuisWG en Stadgenoot; energieadviezen 
huurders, eigenaren en VVE’s: “no regret” - maatregelen. Start van energiebesparings-
en verduurzamingsmaatregelen.
• Dataset voor bandbreedte  haalbare verbruiken, temperaturen, kosten en CO2 en fijn 

stof reduc?e per gebouw / gebouweenheden, als input voor besluit over 4 kansrijke 
scenario’s voor het gebied, die verder uitgewerkt moeten worden inclusief organisa?e, 
financierbaarheid, betaalbaarheid en sociale impact.

13 februari 2019 Energiecoöperatie KetelhuisWG 19



! Detaillering werkpakket 2
Duurzame bronnen voor het WG-terrein

• Doel: bepalen welke duurzame opwek technieken en infrasystemen (opslag, 
transport, distributie, afgifte)  kansrijk zijn in het gebied en het huidige systeem 
zouden kunnen benutten / vervangen / aanvullen.
• Stappen: Identificeren van te ontwikkelen duurzame bronnen in gebied, 

evalueren infrastructuur, zoals opslag, distributie, afgifte van huidige én 
potentieel duurzame systemen, kansrijke technieken en systemen evalueren en 
eventueel haalbaarheidsstudies laten uitvoeren, haalbaarheidsonderzoeken (voor 
eigen rekening) door Waternet en marktpartijen die zelf oplossingen kunnen en 
willen realiseren.
• Beoogd resultaat vanaf 6 maanden na start is, tezamen met werkpakket 1 

(Schouw), een bandbreedte per gebouw. Dit houdt in:
• Dataset voor bandbreedte haalbare, duurzame opwek capaciteit, temperaturen, 

kosten en CO2 en fijn stof reductie als input voor besluit over 4 kansrijke scenario’s 
voor het gebied die verder uitgewerkt moeten worden inclusief organisatie, 
financierbaarheid, betaalbaarheid en sociale impact (blokje 3 in overzicht schema).

• Bespreken uitkomsten met commitment op vervolgonderzoek van gebouweigenaren, 
onder meer de VVE’s (blokje 4 in overzicht schema).
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! Detaillering werkpakket 3

Draagvlak voor een beslisbaar plan

• Doel: een beslisbaar uitvoeringplan, waaraan energiegebruikers (bewoners en 
bedrijven) en gebouweigenaren hebben meegedaan, financieel en organisatorisch 
is onderbouwd.

• Stappen (de cijfers verwijzen naar het overzicht schema):
5. Twee tot vier scenario’s voor het gebied, met collecEeve en individuele oplossingen. De 
scenario’s bevaFen opEes per gebouw op: schaal (parEcipaEegraad), Ejd (fasering uitvoering), 
kosten (investering en exploitaEe), benodigde maatregelen gebouwen en planning groot 
onderhoud.

6. Uitspraken per woning. Zoveel mogelijk detailleren van de scans van de gebouwen naar 
woningniveau en ramen van verbruik en kosten ten behoeve van gesprekken met bewoners en 
bedrijven in het najaar.

7. Financiële randvoorwaarden: bij (semi-)publieke en private financiële instellingen nagaan onder 
welke condiEes zij willen financieren c.q. parEciperen. Businessplan: financiële onderbouwing van 
de scenario’s voor de vraag- en aanbodzijde, energiekosten voor  gebouwen en voor woningen, 
maken van de business case voor het gekozen plan.

8. OrganisaEeplan. De financiële structuur van (units van) de UitvoeringsorganisaEe Energie WG-
terrein, hoeveel eigen vermogen en vreemd vermogen; de financiële verhoudingen tussen de 
EnergiecoöperaEe KetelhuisWG en haar partners binnen (units van) de UitvoeringsorganisaEe.
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! Detaillering werkpakket 3 (vervolg)
Draagvlak voor een beslisbaar plan

9. Beslisbaar uitvoeringplan. Het eindproduct van ons ac<eplan 2019. Leidt tot 
besluitvorming door energiecoöpera<e (10), partners en financiers (11) en de 
gebouweigenaren, onder meer de VVE’s (12). 
Gedurende 2019 steken wij veel energie in communica<e en mobilisa<e van 
energiegebruikers en gebouweigenaren op het WG-terrein. Ac<eve ledenwerving; het 
verwerven van steun van kri<sche belanghebbenden, zoals gemeente, stadsdeel, 
Stadgenoot, netbeheerder, Waternet etc.  
Ontwikkeling dienstverlening aan leden op basis van prioriteiten werkpakket 1., zoals 
energie adviezen, infraroodsafari’s en ondersteunen Huis-van-de-Toekomst, ketel lease 
programma ism gebouweigenaren. Technische gebiedsoplossingen koppelen aan 
mogelijkheden voor gebouwen en op basis van financiën (business cases; 
organisa<emodellen; technische uitvoerbaarheid; innova<e, milieu en sociale presta<es; 
benodigde maatregelen aan gebouwen. Successen vieren met belanghebbenden. 

• Beoogde resultaten: voldoende  leden van de energiecoöpera<e, 
besluitvormingsaanpak voor overige gebiedsbewoners, inten<everklaringen met 
de kri<sche belanghebbenden, Energiecoach en energie adviezen voor leden en 
VVE, “Ketel lease”  programma, Huis-van-de-Toekomst, beslisbaar
uitvoeringsplan voor realisa<e en exploita<e van een duurzaam energie systeem 
dat aan financiers en direct belanghebbende ter besluitvorming wordt 
voorgelegd.
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! Detaillering werkpakket 3 (vervolg)

Communicatieplan voor KetelhuisWG

Reeds uitgevoerd / in uitvoering
• Markoriëntatie

• 12 marktpartijen hebben hun oplossing voor een aardgasvrij WG-terrein ge-pitcht op 
26 sept en 3 okt voor 65 WG-terrein bewoners in het PAL-gebouw

• Hallentoer in “groene team hesjes” (19 jan - 31 mrt):
• eerste 3 gebouwen waren een succes

• WestBegroot: 
• Huis-van-de-Toekomst ism Paviljoen 3 en eigenaar / beheerder PAL-gebouw

• Budget
• Budget stadsdeel West aangevraagd
• Interview in de Echo

• Reeds actief betrokken
• Per 1 februari 2019: 120 huurders en eigenaren 

als supporter, gebouwvertegenwoordiger en / of lid*
• Stadsdorp Vondel/Helmers en binnendorp WG-terrein
• Accountmanagers Stadgenoot
• VvE-beheerder Wilhelmina-toren en lint

• Energie advies aan leden
• !WOON: energiecoach voor KetelhuisWG is opgeleid
• Regionaal Energie Loket en Greenhome
• Licht.nl: infrarood “safari’s” 
• Energie ontbijt op locatie ism 02025 (PAL-gebouw)

• Kennisuitwisseling 
• 02020: andere koplopers 

(Thermobello, De Ramplaan, Meerenergie, Stadionbuurt)
• Zuiderlicht
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“Heel veel bewoners 
steunen jullie 

ini1a1ef natuurlijk, 
maar iemand moet 

ac1e nemen. Fijn dat 
er nu een 

KetelhuisWG is.”

“Dat kunnen we 
toch niet zelf? 

Ik wacht wel op 
de gemeente.”

“Wat goed dat 
we straks zelf 
kunnen mee 
beslissen.”

“Ik wil graag een 
bezoek van de 
energiecoach. 

Dan kan ik vast 
beginnen”

“Als bewoners ergens 
in de stad een 

aardgasvrij gebied 
kunnen maken, is het 
op het WG-terrein!”

“De duurzaamheids
commissie van onze 

VvE wil graag 
samenwerken.”

* De energiecoöpera1e verstrekt om privacy redenen geen deelnemers-, leden- en 
presen1elijsten aan derden. 



!Mijlpalen in 2019
Ontwikkelingsfase (feb 2019 – feb 2020)
• Subsidie aanvraag “Huis-van-de-Toekomst” (Dec 2018 – Juni 2019)

– Lokatie
– Overeenkomst met partners
– Realisatieplan

• Actietplan en subsidieaanvraag Duurzame Initiatieven voor ontwikkeling uitvoeringplan (Dec 2018 – Januari 2019)
– Offertes plan ontwikkelaars
– Oprichten Energiecoöperatie

• Vier kansrijke scenario’s (Feb 2019 – Sep 2019)
– Technische oplossingen voor duurzame warmtebronnen en alternatieve duurzame energievoorziening, transport en distributiesystemen, warmteopslag, 

verduurzaming gebouwen en woningen in relatie tot de huidige en toekomstige energievraag per gebouw (eenheden)
– Globale kosten en consequenties op gebied CO2-reductie en overige milieu, sociale en innovatie aspecten
– Organiseren van exploitatie van (onderdelen van) gekozen energiesystemen: betrokkenheid van financiers, energiegebruikers en KetelhuisWG

• Beslisbaar plan dat voldoet aan uitgangspunten om financiering te gaan werven (Sep 2019 – Feb 2020)
– Business cases voor 4 scenario’s
– Detaillering  CO2, milieu, sociale en innovatieve prestaties op basis van indicatoren
– Globale verkenning financiers
– Afstemmen groeipad met verduurzamingsplanning gebouwen
– Ruimte voor leren en bijstellen plan op basis van ervaringen met techniek, financiën en organisatie

• Verduurzaming gebouwen (Jan 2019 – Dec 2029)
– Huidig energiegebruik per gebouw
– Potentiële verduurzamingsmaatregelen
– Meerjaren verduurzamingsplan per gebouw

• Draagvlak (Jan 2019 – Dec 2029)
– Werven supporters KetelhuisWG
– 30 Hallen bijeenkomsten met energieadviezen van onze !WOON coach en infraroodsafari ism Regionaal Energieloket en !WOON (jan – mrt 2019)
– VVE-vergaderingen (mrt –apr 2019)
– Ketelmuziek: muziekfestival zomer 2019
– Betrekken Huygenscollege en St WG-terrein, kunstenaars bij draagvlak activiteiten 
– Intentieverklaringen Stadgenoot, andere gebouweigenaren, Stichting WG-terrein en VVE’s 

Volgende fase: Realiseren van de transitie naar duurzame energiesystemen voor het gebied (Feb 2020 – Dec 2020)
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! Detaillering budget
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Notes: 
(1) Resultaatsverplichtingen marktpartijen in volgende sheets.
(2) Offertes marktpartijen apart bijgevoegd.
(3) Totaal van €319.705 is exclusief €104.000 eigen tijd KetelhuisWG , eigen tijd 
marktpartijen en bijdrage uit het MVO fonds van Tauw.
(4) Op dit moment wordt de vrijwillige inzet geschat op tenminste 200 dagen 
(€104.000).



! Detaillering budget Tauw/Atrivé

• Taken
– Coördinatie alle acties van consortium partijen DVP Smart Concepts en Over Morgen
– In kaart brengen van energiebehoefte (verbruik en kwalitatieve eisen) nu en potentiële 

energiebehoefte in de toekomst per gebouw op basis van interviews ism andere 
consortium partners

– Technische uitwerking riothermie ism Waternet
– Bijeenbrengen warmte vraag nu en in de toekomst van energiegebruikers op WG-terrein 

en capaciteit duurzame opwek en infrastructuur (transport, opslag, distributie, afgifte) in 
gebied

– Ism KetelhuisWG gesprekken voeren met potentiële financiers
– Ism KetelhuisWG voorbereiden besluitvorming op ALV (alle energiegebruikers die lid 

zijn) en met gebouweigenaren en VvEs over scenario keuzes en beslisbaar plan
• Tussen resultaat

– 4 kansrijke scenario’s, waarvoor business cases gemaakt kunnen worden inclusief 
groeipad

• Eindresultaat
– Beslisbaar plan met financieringsvoorstellen

13 februari 2019 EnergiecoöperaXe KetelhuisWG 26



! Detaillering budget DVP Smart Concepts

• Taken
– In kaart brengen en kwantificeren capaciteiten potentiële, centrale duurzame opwek, inclusief 

geothermie, warmte-koude opslag, energie uit oppervlaktewater, warmtepompen, heat-pipes, 
PV-installatie, energie uit afval

– Idem voor decentrale opwek, inclusief PV-stallatie, warmtepomp, heat-pipes, doorstroom 
apparaat

– Uitwerken bijbehorende opslag, waaronder Ecovat, Hocosto, Ijsbuffer, warmtebatterij, 
waterstof, accu’s

– Boilers specificeren voor decentrale toepassing
– Uitwerken bijbehorende centrale distributiesystemen voor hoog, midden, laag temperatuur
– Uitwerken van afgiftesystemen aan gebouwen en woon-/werkeenheden
– Interviews met gebruikers tbv uitwerken van huidige en toekomstige energiebehoefte ism

andere consortium partners

• Tussen resultaat
– Tekeningen, globale capaciteitsberekeningen, fasering, kostenramingen en presentatie tbv

GIS-model Over Morgen en scenariokeuzes

• Eindresultaat
– Eventueel aanvullende uitwerking van tussenresultaat
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! Detaillering budget Over Morgen

• Taken
– Interviews met gebruikers tbv uitwerken van huidige en toekoms9ge energiebehoe:e ism

andere consor9um partners
– Bijeenbrengen van de data over energiebehoe:e (gebouwen) en poten9eel, duurzaam 

aanbod (gebied en gebouwen) in een compleet en gedetailleerd GIS-model
– Uitvoeren van data-analyse om te iden9ficeren wat kansrijke scenario’s zijn inclusief 

gevoeligheidsanalyses
– Ontwerpen van een online dashboard om alle gegevens te kunnen visualiseren
– Opstellen business cases voor de kansrijke scenario’s

• Tussen resultaat
– Online dashboard voor visualiseren van 2 – 4 kansrijke scenario’s tbv transparante 

besluitvorming door de leden van KetelhuisWG en kri9sche belanghebbenden
• Eindresultaat

– Business cases voor gekozen scenario’s inclusief gevoeligheidsanalyses
– Voorstellen voor financiering en organisa9e van de exploita9e tbv “beslisbaar” plan
– Visualisa9e van “beslisbaar” plan in presenta9e tbv besluitvorming door de leden van 

KetelhuisWG, kri9sche belanghebbenden en gesprekken met financiers
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Tussen resultaat: vier kansrijke scenario’s

13 februari 2019 Energiecoöpera>e KetelhuisWG 29

Virtual reality en dashboards 

met besluitvormingscriteria: 

€€, CO2, fijn stof, 

participatieve waarde, 

innovatieve waarde, 

flexibiliteit etc.



Risico management: kritische 
succes factoren van het actieplan

Organisatorisch
• Intentieverklaringen met Stadgenoot (SGN) en andere vastgoedeigenaren, VVE’s, Huygenscollege, AOC en Lab111 /  PAL-gebouw over verduurzamen 

meerjaren onderhoudsplanning;
• Continuïteit en robuustheid van KetelhuisWG garanderen door ook een deel van de tijd tegen halve markttarief te vergoeden.

Financieel
• Toekenning subsidieaanvraag Duurzame Initiatieven;
• Bijdragen aan planontwikkeling door ledenwerfacties;
• Gebouwmaatregelen: intentieverklaringen van en prestatieafspraken met Stadgenoot, andere gebouweigenaren en accordering duurzame MJOPs in de 

ALVs van VVE’s;
• Business cases en gevoeligheidsanalyses;

• Afspraken over financiering en daarmee samenhangende organisatorische, fiscale en juridische aspecten.

Energiegebruikers
• Draagvlak creëren door “voor wat, hoort wat” (individuele energieadviezen, VVE-adviezen, ketelhuur afspraken, Huis-van-de-Toekomst);
• Snel en stapsgewijs met realisatie te starten om kosten te beheersen, overgangsoplossingen te creëren (CV ketelhuur e.d.) en energiebesparingsadviezen 

te geven;
• Angst voor monopolistische partijen wegnemen door transparantie over besluitvorming tijdens planontwikkeling en realisatie.

Timing
• Afstemming verduurzaming van gebouwen op aanleg infrastructuur en energielevering uit duurzame bronnen (vraag en aanbod goed op elkaar 

afstemmen volgens groeipad);
• Flexibel, faseerbaar en opschaalbaar realisatieplan.

Technisch

• Onzekerheden mbt techniek en infrastructurele systemen ondervangen we door het realisatieplan zo flexibel mogelijk in te richten en  een open net na te 
streven;

• Toestemming en vergunningen voor infrastructuur: procedure afspraken maken met gemeente en bedrijven;
• Procedure afspraken maken over inrichting openbare ruimte.
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