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Project : De Teuge 

Betreft : Resultaten sessie oplossingsrichtingen 

Datum : 20 mei 2011 

 

Inleiding 

Op 17 mei jl. zijn onderstaande partijen bijeengekomen om in een gezamenlijke sessie mo-

gelijke oplossingsrichtingen ten aanzien van de problematiek te bespreken.  

Aanwezig daarbij waren: 

Nico Lamerichs   BAM Techniek Energy Systems 

Robert Hazeleger   BAM Techniek Energy Systems 

Robert van den Breemen  Belangenvereniging de Teuge 

Marcel van den Breemen  Lid Belangenvereniging de Teuge 

Carl Berlo   ATAG Heating Holding 

Jaap Aukema   Stiebel Eltron 

Hans van Wolferen  TNO 

Frans Jutte    Vitens 

Bas de Zwart    IF Technology 

 

Deze sessie was het vervolg op het overleg van 28 april jl., waarbij de volgende oplossings-

richtingen zijn benoemd: 

I. Herstellen en uitbreiden van WKO en koppeling IJssel. 

 

II. Deels afkoppelen en herstel van WKO 

gecombineerd met: 

a. verticale bodemwarmtewisselaars; 

b. hybride warmtepompen; 

c. gasgestookte ketels; 

d. HRE ketel. 

 

III. Volledige beëindiging huidige exploitatie WKO voorziening. 

Met als alternatief: 

a. verticale bodemwarmtewisselaars; 

b. hybride warmtepompen; 

c. gasgestookte ketels; 

d. HRE ketel. 

 

Beoordelingsproces 

Een aantal partijen van deze werkgroep is gevraagd om voorafgaand aan deze sessie de 

bovenstaande oplossingrichtingen nader uit te werken en vervolgens kwalitatief te beoorde-

len aan de hand van een aantal criteria.  

Deze criteria zijn: 

a = financieel draagvlak (voor exploitant en voor eindgebruiker); 

b = investeringsniveau; 

c = duurzaamheid; 

d = betrouwbaarheid en vertrouwen; 

e = beheersbaarheid (voor exploitant en voor eindgebruiker); 

f = inpasbaarheid; 

g = algemeen draagvlak; 

h = realisatietijd. 

 

De criteria zijn beoordeeld, waarbij de volgende waardering of combinaties daarvan kon 

worden aangegeven: 

+ = positief 

 0 = neutraal 

- = negatief 

? = geen mening 
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Het doel van deze beoordeling is om op basis van discussies en onderbouwingen te komen 

tot een gezamenlijk gedragen conclusie per scenario. Het doel van deze beoordeling is na-

drukkelijk niet om via een scoringsmethode een eindoordeel te kunnen berekenen. Daarvoor 

is deze methode ongeschikt. 

 

Hieronder zijn de resultaten van de beoordeling per scenario omschreven. 

 

Scenario I Herstellen en uitbreiden met koppeling IJssel 

In deze variant wordt de WKO hersteld en uitgebreid. Voor het creëren van een jaarlijkse 

energiebalans, wordt aanvullend warmte in de bodem geladen via een koppeling met de IJs-

sel. 

 

Dit scenario is als volgt beoordeeld: 

Partij onderdeel Criteria 

  a b c d e f g h 

Vitens  0 - 0/+ 0/+ 0 0/+ 0 - 

BV de Teuge  - ? - ? - + 0 - 

BAM  ? ? + + + + + 0 

          

          

Beschikbare onderbouwingen zijn in bijlage 1 van dit document toegevoegd. 

 

Opmerkingen: 

Een mogelijke vorm om het vertrouwen in de techniek bij de bewoners te herstellen is om de 

warmtepompen onder te brengen in een lease constructie of een all-in onderhoudscontract.  

Warmtepompleveranciers kunnen in een dergelijke constructie een belangrijke rol spelen. 

ATAG geeft aan dat het contant maken van alle kosten en risico's zal leiden tot voor de be-

woners onacceptabele tarieven. ATAG heeft voor dit project in basis geen positieve grond-

houding tegenover een all-in onderhoudscontract.  

 

Bij een all-in onderhoudscontract ligt het conversierisico nog wel bij de bewoners. Een uitge-

breidere exploitatievariant hiervan is dat niet alleen de warmtepompen, maar ook het con-

versierisico en het beheer van de collectieve bron bij één partij wordt ondergebracht. De 

aanwezige partijen verwachten dat een dergelijk exploitatiemodel financieel niet rond te re-

kenen is, zonder een aanvullende bijdrage. 

Om een inschatting te kunnen maken van de hoogte van een dergelijke bijdrage zal ATAG 

samen met BAM uiterlijk 27 mei een prognose maken van de kosten voor een all-in onder-

houdscontract.  

Vitens en BAM geven aan dat zij een rol als exploitant van de gehele voorziening inclusief 

warmtepomp niet ambiëren. 

 

Gemeenschappelijke conclusie: 

Het vertrouwen in het energieconcept is een belangrijk aandachtspunt. Een mogelijkheid om 

dit vertrouwen te herstellen is om de verantwoordelijkheid over de exploitatie van de totale 

energievoorziening (bron + warmtepomp) bij één partij onder te brengen, conform het inge-

diende voorstel van Belangenvereniging De Teuge. Op basis van de huidige inzichten wordt 

verwacht dat dit exploitatiemodel zal leiden tot een aanzienlijke onrendabele top. De vraag is 

dan ook of een partij gevonden kan worden om dit financieel gat te dichten. Indien er geen 

partij kan worden gevonden die een financiële bijdrage wil leveren in de exploitatie, zal ook 

hoogst waarschijnlijk geen partij geïnteresseerd zijn in de exploitatie van de energievoorzie-

ning. In dat geval is er geen draagvlak voor dit scenario. 
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Scenario II Deels afkoppelen en herstel van WKO 

In deze variant wordt de WKO hersteld, maar niet uitgebreid. Om het aanbod van warmte af 

te stemmen op de vraag, wordt een deel van de wijk afgekoppeld van de collectieve energie-

voorziening. Koudelevering kan wel voor de gehele wijk worden aangeboden. Voor de afge-

koppelde woningen zijn de volgende alternatieven beoordeeld: verticale bodemwarmtewisse-

laars, hybride warmtepompen, gasgestookte ketels en HRE ketels. 

 

Dit scenario is als volgt beoordeeld: 

Partij onderdeel Criteria 

  a b c d e f g h 

Vitens exploitatie bron - -/0 0 0/+ 0 0/+ - 0/+ 

BV de Teuge gesloten bww    - - - - - 

 hybride wp    - - ? 0 0 

 gasketel    + - 0 + + 

 HRE ketel    0 - 0 0 + 

BAM gesloten bww ? ? + + + 0 + + 

 hybride wp ? ? ? ? ? ? ? 0 

 gasketel ? ? ? + + ? ? 0 

 HRE ketel ? ? ? ? ? ? ? ? 

Stiebel Eltron gesloten bww 0 0 + + + - 0 0 

Beschikbare onderbouwingen zijn in bijlage 1 van dit document toegevoegd. 

 

Gemeenschappelijke conclusie: 

Dit scenario wordt door zowel Vitens als de Belangenvereniging De Teuge als onwenselijk 

gezien. 

 

Voor Vitens zijn de argumenten: 

- sterk negatief resultaat exploitatie; 

- risico op aanvullende investeringen t.b.v. energie-onbalans; 

- gedeeltelijke afkoppeling veroorzaakt onrust bij bewoners.  

 

De Belangenvereniging De Teuge voorziet vooral onenigheid in de wijk met betrekking tot de 

keuze voor welke woningen worden afgekoppeld en welke woningen aangekoppeld blijven. 
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Scenario III Volledige beëindiging huidige exploitatie WKO voorziening 

In deze variant wordt de huidige exploitatie van de WKO voorziening beëindigd en worden de 

woningen voorzien van alternatieve verwarmingssystemen. Hierbij zijn de volgende alterna-

tieven beoordeeld: verticale bodemwarmtewisselaars, hybride warmtepompen, gasgestookte 

ketels en HRE ketels. 

 

Partij onderdeel Criteria 

  a b c d e f g h 

Vitens algemeen + - - + + 0/+ 0 + 

BV de Teuge gesloten bww - - 0 ? ? - 0 ?/+ 

 hybride wp - - - - - 0 0 0 

 gasketel + + 0 + + 0 + + 

 HRE ketel + ? + + 0/+ ?/- 0 0 

BAM gesloten bww ? ? + + ? ? ? + 

 hybride wp ? ? ? ? ? ? ? - 

 gasketel ? ? - + ? ? ? - 

 HRE ketel ? ? ? ? ? ? ? ? 

Stiebel Eltron gesloten bww 0 0 + + + 0 0 0 

ATAG HRE - - 0 - - 0 + 0 

Beschikbare onderbouwingen zijn in bijlage 1 van dit document toegevoegd. 

 

Opmerkingen: 

Een belangrijke kanttekening is dat niet alle bewoners tevreden kunnen worden gesteld. Er 

zijn immers ook bewoners die tevreden zijn over het functioneren van de huidige voorzie-

ning. Overigens geldt dat niet specifiek voor dit scenario, maar ook voor alle andere scenari-

o's. Op dit moment is circa 75% van de bewoners lid van de belangenvereniging De Teuge. 

Onduidelijk is nog het percentage van bewoners die tevreden zijn met het huidige functione-

ren van de energievoorziening. 

 

Gemeenschappelijke conclusie: 

Partijen beschrijven dit scenario als volgt: Alle woningen worden in basis worden voorzien 

van gasgestookte CV ketels. Dat houdt tevens in dat het convenant met betrekking tot het 

collectieve bronwarmtenet zal worden ontbonden. Vitens beëindigt de exploitatie van het 

collectieve bronwarmtenet. Bewoners krijgen in basis een gasgestookte ketel in de woning, 

maar zijn in principe vrij om op individuele basis te kiezen voor andere duurzame alternatie-

ven, zoals bodemwarmtewisselaars, hybride warmtepompen, HRE ketels, etc. 

De werkgroep ziet dit als een realistisch scenario. 

 

Exploitatiemodellen 

Voor de exploitatie van de collectieve energievoorziening (scenario I en II), zijn meerdere 

modellen mogelijk. De volgende modellen zijn besproken: 

- Huidig exploitatiemodel handhaven en vertrouwen herstellen; 

- Volledige outsourcing (conform voorstel Belangenvereniging de Teuge); 

- Warmtepompen onderbrengen in leaseconstructie. 

 

Zowel aan Vitens als aan de gemeente Zutphen is gevraagd om hun standpunten ten aanzien 

van bovengenoemde modellen aan te geven. 

De reactie van Vitens hierop is in bijlage 2 weergegeven. 

 

De gemeente Zutphen heeft onderstaande reactie gegeven: 

"Het uitgangspunt voor de gemeente is dat er een constructie wordt gevonden waar de be-

woners tevreden mee zijn. Op dit moment zien wij geen bezwaren tegen elk van de beschre-

ven scenario’s maar hebben ook geen voorkeur." 
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De Teuge Zutphen

Invulmatrix oplossingsrichtingen Invulling belangenvereniging de Teuge De matrix is ingevuld door werkgroep leden van de belangenvereniging.

2 mei 2011 Een mix van technische en bewoners waren aanwezig.

Het is ingevuld vanuit het prespectief en het belang van de bewoners.

Criteria Invoer Het blijft voor ons heel moeilijk om duidelijk het draagvlak / vertrouwen

a = financieel draagvlak (voor exploitant en voor eindgebruiker)  + = positief te duiden. Ruim 75% van de bewoners zijn ondertussen lid en hiermee

b = investeringsniveau  0 = neutraal is dit een signaal dat er een problemen zijn. 

c = duurzaamheid - = negatief Het vertrouwen is beschadigd bij veel bewoners, alleen duidelijke

d = betrouwbaarheid en vertrouwen ? = geen mening stappen van alle partijen zullen bijdragen tot een oplossing.

e = beheersbaarheid (voor exploitant en voor eindgebruiker) De discussies in de werkgroep hebben tot de onderstaande 

f = inpasbaarheid matrix tot gevolg. De argumenten zijn uitgewisseld. 

g = algemeen draagvlak Uitgangspunt voor bewoners is: betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel.

h = realisatietijd Betaalbaar = NMDA principe oftewel vergelijkbaar met HR ketels in 

nieuwbouwwijken uit dezelfde bouwperiode.

Criteria opmerkingen / onderbouwing

a b c d e f g h

I Herstellen en uitbreiden met koppeling IJssel

ad. a Kosten van WKO+WP zijn operationeel te hoog. Zeker als je ook afschrijving 

gaat meenemen.

Bewoners (perspectief van) - ? - ? - + 0 - ab. b Geen mening, wil graag het investeringniveau zien. Voor exploitant lijkt dit 

negatief, door onzekerheid door betrokkenheid en afhankelijkheid van 

meerdere partijen.

Exploitant (perspectief van) - - ab. c In kg CO2 uitstoot (incl. centrale bron) obv Nuon uitstoot (Uit Alliander 

rapport blijkt dat er in NL sprake is van de energiemix, met een vast uitstoot 

voor de komende jaren). Het toepassen van duurzame energie (wind en 

zonneenergie) is dus geen oplossing die direct effect heeft, de komende 15 

jaar blijft de NL energiemix een soortgelijke CO2 uitstoot vertonen.

ab. d Zie voorstel belangenvereniging aangaande exploitatiemodel. Vertrouwen bij 

"outsourcing" exploitatiemodel. Reden voor voorstel: Problemen met service 

en betrouwbaarheid van systeem (incl. conversie probleem). 

Lease constructie lost "alleen" probleem van service op. En legt het risico van 

slecht functioneren van de WKO keten bij bewoners neer.

Dus bij huidige situatie: negatief.

Bij leasconstructie: negatief/neutraal

Bij outsourcingsoptie: positief, mits marktconforme prijzen.

Het voorstel is gedaan om het vertrouwen te herstellen in WKO.

ab. e WKO+WP = is slecht beheersbaar gebleken. Vertrouwen in huidige situatie 

door veelheid aan partijen, daardoor scoort dit negatief. Hieraan gebeurt 

niets in dit voorstel.

ab. f Inpasbaarheid lijkt positief, behoudens het onderzoek van TNO fase 2. Waar 

de werkelijke huiszijdige inpassing nog onderzocht moet worden.

ab. g Vertrouwen huidige situatie is weg.

ad. h Oplossing moet er voor deze winter zijn. 

Deze optie gaat zeker 2 jaar duren. Dit is scoort negatief tov andere opties.

II Deels afkoppelen en herstel van WKO ad. a Optie HR ketels, lijkt het goedkoopste exploitatiemodel.

in combinatie met: ab. b Niet goed te beoordelen door ons.

Moeilijk te scoren voor ons. Onduidelijk hoe je dit kan ab. c

beoordelen, gezien de onduidelijkheid omtrent ab. d

de collectiviteit. ab. e beheersbaarheid is moelijk: wie krijgt het aanbod om te ontkoppelen

Deze optie gaat heel moeilijk voor bewoners zijn, immers ab. f vanuit overlast voor de bewoners 

wie krijgt wel / niet het aanbod om alternatief te gaan. Leidt tot problemen bij toewijzing van "ontkoppeling". ab. g

En wie draagt het risico van die oplossing dan, op de lange termijn? ad. h

- verticale bodemwarmtewisselaars - - - - -

- hybride warmtepompen - - ? 0 0

- gasgestookte ketels + - 0 + +

- HRE ketel 0 - 0 0 +

III Volledige beëindiging huidige exploitatie WKO voorziening ad. a Lage jaarkosten, zeker als je kijkt naar afschrijving. 100% goedkoper!

als alternatief:

ab. b HR gas is goedkoopste oplossing in III. Duurzame opties zijn kostbaarder (door 

schade bij aanleg) en HRE is duurder (5x tov HR). Mogelijke kosten voor 

inpassing moet in fase 2 onderzocht worden?

ab. c Als je kijkt naar CO2 uitstoot, irt Alliander rapport. Zelfs na doorrekenen obv 

TNO cijfers heeft gas een lagere CO2 uitstoot.

ab. d HR gas is betrouwbaar (door service) en lage kosten bij vervanging. 

ab. e Beheersbaarheid door individuele karakter veelal beter dan collectieve 

oplossingen. De risico's kunnen dan bewust door de individuele bewoners 

gedragen worden.

ab. f Afhankelijk van situatie, per woning verschillend. Inschatting van GZB (Ton 

Keijmel) was dat dit te doen is. Wij vertrouwen op de expert inschattingen op 

dit vlak.

ab. g Bewoners vragen individueel al gas aan. Vertrouwen terugwinnen gaat 

mogelijk zin moet optie outsourcing.

ad. h Sneller door ontbreken vergunningen trajecten. Vermoedelijk binnen een jaar 

te realiseren. Uitgangspunt dat overgrote deel voor HR zal gaan.

- verticale bodemwarmtewisselaars - - 0 ? ? - 0 ? / +

- hybride warmtepompen - - - - - 0 0 0

- gasgestookte ketels + + 0 + + 0 + +

- HRE ketel + ? + + 0/+ ?/- 0 0

Het herstellen van de WKO installatie is zeker een optie. 

Hierbij is het van belang dat niet alleen de bron wordt 

herstelt, maar alle problemen van dit project worden 

opgelost. Daarbij dient naar de uitgangspunten van dit 

project te worden teruggegaan, een betaalbare en 

betrouwbare warmtelevering is hier het uitgangspunt.

In de bijeenkomst van 21 april heeft de belangenvereniging 

een voorstel gedaan (later ook op schrift gezet), waarbij 

feitelijk sprake is van een exploitatiemodel op basis van 

warmtelevering aan de woning, ipv waterlevering.

Het feit dat de BAM en Atag tot op heden bewoners niet vlot 

helpen bij storingen is geen vertrouwenswekkende situatie.

Het niet monitoren van de afgelopen jaren van het systeem 

door de Vitens geeft geen vertrouwen in een goede 

exploitatie van het bronsysteem voor de toekomst. 

Als één partij verantwoordelijkheid neemt (conform ons 

voorstel) dan denken wij dat de bewoners vertrouwen zullen 

hebben in een duurzame oplossing.

HRE pakt iets negatiever uit, door innovatieve karakter, echter wel duurzamer. Er is 

hierdoor nog weinig bekend in de markt over de HRE ketel.

Risico van verticale wisselaar en afkoeling bodem. Conversie risico ligt bij bewoners. 

Inschatting is dat deze situatie niet slechter is dan de huidige WKO oplossing.

Wie gaat de gas aansluiting krijgen? Inpassing te doen (bleek uit vorige overleg)

Wie gaat de gas aansluiting krijgen? Alg. HRE is nieuw, risico van innovatief product

Lucht / gas, inpassing moeilijk. Mogelijk geluidsoverlast van lucht WP.

Keuze optie voor bewoners die duurzaam willen. Risico ligt volledig bij bewoners. 

Bewoners die tevreden zijn, zouden deze optie kunnen kiezen. Bovendien blijft de 

koel comfort behouden.

Geen echte optie, dit is een "renovatie" optie. Wordt niet als optie gezien door 

belangenvereniging. De inpasssing van lucht warmtepompen lijkt ons problematisch, 

plus dat je altijd gas nodig hebt. Wat is het voordeel voor de bewoners vragen wij 

ons af.

Positief: door lage exploitatiekosten (incl. afschrijving), de zekerheid van service en 

lage herinvesteringskosten. Negatief: Koel comfort vervalt. De lagere 

exploitatiekosten (per huidhouden) kan ingezet worden voor koeling van woning. 

Mogelijke stijgende gasprijzen, hoewel in NL de Elektrisiteit prijzen sterk verband 

vertonen met de brandstofprijzen.
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Invulmatrix Vitens

Criteria Invoer

a = financieel draagvlak (voor exploitant en voor eindgebruiker)  + = positief

b = investeringsniveau  0 = neutraal

c = duurzaamheid - = negatief

d = betrouwbaarheid en vertrouwen ? = geen mening

e = beheersbaarheid (voor exploitant en voor eindgebruiker)

f = inpasbaarheid

g = algemeen draagvlak

h = realisatietijd

Criteria opmerkingen / onderbouwing

a b c d e f g h

I Herstellen en uitbreiden met koppeling IJssel 0 - 0/+ 0/+ 0 0/+ 0 - ad. a Vitens zal in dit scenario fors moeten investeren. De jaarlijkse cashflow is positief, maar te laag 

om de investeringen terug te verdienen. Na 20 jaar is de netto contante waarde nog steeds 

negatief. Desondanks is Vitens bereid om deze investering te doen, mits daarvoor bij alle 

betrokken partijen voldoende draagvlak is voor een exploitatieporiode van minimaal 20 jaar.

ab. b De investeringskosten voor dit scenario zijn zeer hoog.

ab. c Een beperkte duurzaamheid wordt gerealiseerd. Circa 4% reductie CO2 ten opzichte van een 

gasgestookte ketel. Opgemerkt dient te worden dat in dit scenario wel koudelevering wordt 

meegenomen. Deze koudelevering wordt nu niet gewaardeerd ten opzichte van een referentie 

zonder koeling. Bij extra circulatiepomp (Stiebel Eltron) wordt besparing teniet gedaan. 

Algemene opmerking is dat elektriciteit beter is te verduurzamen dan gas (inkoop groene 

stroom). Ook is de duurzaamheid sterk afhankelijk van de energiemix (wijze van opwekking).

ab. d Vitens heeft na aanpassing van de collectieve installatie vertouwen in een betrouwbarelevering 

van bronwarmte / koeling.  Vitens heeft er nog weinig vertrouwen in dat de bewoners 

tevreden zullen zijn in relatie met problematiek in de woninginstallatie.

ab. e Vitens ziet geen problemen ten aanzien van beheersbaarheid van het collectieve deel. De 

beheersbaarheid van de individuele warmtepompen blijft een aandachtspunt. Mogelijk dat 

een huur/lease constructie hierbij een oplossing biedt.

ab. f Inpasbaarheid is een uitdaging. 3 extra bronnen zullen moeten worden geplaatst en een Ijssel-

aansluiting zal moeten worden gerealiseerd. Uit eerste overleggen met de Provincie en RWS 

blijkt dat er op voorhand geen ernstige belemmeringen zijn om dit scenario nader te gaan 

uitwerken.

ab. g Vitens staat achter dit scenario en is bereid om dit verder uit te werken. De definitieve 

besluitvorming hangt sterk af van het draagvlak bij de bewoners. Zekerheid op een langdurige 

exploitatieperiode (>20 jaar) dient te worden gewaarborgd.

ad. h De geschatte realisatietijd bedraagt circa 1,5 jaar. Proceduretijden voor benodigde 

vergunningen zijn hierbij leidend.



a b c d e f g h

II Deels afkoppelen en herstel van WKO - -/0 0 0/+ 0 0/+ - 0/+ ad. a In dit scenario is een scenario aangenomen zonder uitbreiding van de bronnen. Circa 50% van 

de aansluitingen wordt afgekoppeld voor warmtelevering. Deze woningen behouden wel een 

koudeaansluiting. De bewoners met een koudeaansluiting betalen een maandelijks vastrecht 

van € 10,-. In dit geval onstaat een negatieve jaarlijkse cashflow. Hoewel de investeringen lager 

zijn dan in sceanrio I, blijft de netto contante vanwege de negatieve cashflow na 20 jaar 

negatief. Zelfs lager dan bij scenario 1.  Voor Vitens is dit onacceptabel.

in combinatie met: ab. b Naast de herstelkosten van de huidige collectieve installatie zal in de afgekoppelde woningen 

geinvesteerd moeten worden in een verwarmingsinstallatie. Uitgaande van HR ketels zijn de 

totale investeringskosten circa € 100.000 lager dan in scenario 1.

ab. c Duurzaamheid zal (heel beperkt) verslechteren, indien gekozen wordt voor individuele CV 

ketels.

ab. d Vitens staat voor betrouwbare levering van bronwarmte/koeling. Vitens heeft er nog weinig 

vertrouwen in dat de bewoners tevreden zullen zijn in relatie met problematiek in de 

woninginstallatie.

ab. e Voor Vitens blijft in dit scenario de grootste onzekerheid of de droge koelers de energiebalans 

kunnen herstellen. Indien een IJssel aansluiting nodig blijkt te zijn, zal de NCW verder 

verslechteren. De beheersbaarheid van de individuele warmtepompen blijft een 

aandachtspunt. Mogelijk dat een huur/lease constructie hierbij een oplossing biedt.

ab. f Inpasbaarheid moet nader onderzocht worden, maar er worden op voorhand geen 

belemmeringen verwacht.

ab. g Vitens staat niet achter dit scenario, vanwege:

- resultaat exploitatie

- risico op aanvullende investeringen t.b.v. energie-onbalans

- gedeetlelijke afkoppeling veroorzaakt onrust bij bewoners.

ad. h Realisatietijd bedraagt circa 6 - 12 maanden

- verticale bodemwarmtewisselaars

- hybride warmtepompen

- gasgestookte ketels

- HRE ketel



a b c d e f g h

III Volledige beëindiging huidige exploitatie WKO voorziening + - - + + 0/+ 0 + ad. a Vitens is bereid om bij te dragen aan de kosten van dit scenario op basis van een evenwichtige 

verdeling tussen de betrokken partijen.

als alternatief: ab. b De investeringskosten bedragen circa € 750.000,-, uitgaande van individuele HR ketels

ab. c Indien uitgegaan van HR ketels, is er geen sprake van een duurzame energievoorziening. Op 

individuele basis kan gekeken worden naar duurzame alternatieven.

ab. d HR ketels is een bewezen en uitontwikkelde techniek. Hoge mate van betrouwbaarheid

ab. e HR ketel is op individuele basis goed te beheren. Onderhoud kan door praktisch elke 

installateur worden uitgevoerd. Beheerskosten zijn relatief laag.

ab. f Inpassing in de woning vereist over het algemeen maatwerk. Hoofd gasnet is aanwezig.

ab. g Vitens is bereid om mee te werken aan dit scenario. Breed draagvlak onder de bewoners is 

essentieel voor dit scenario

ad. h Realisatietijd bedraagt circa 6 maanden

- verticale bodemwarmtewisselaars

- hybride warmtepompen

- gasgestookte ketels

- HRE ketel



De Teuge Zutphen

Invulmatrix BAM

Criteria Invoer

a = financieel draagvlak (voor exploitant en voor eindgebruiker)  + = positief

b = investeringsniveau  0 = neutraal

c = duurzaamheid - = negatief

d = betrouwbaarheid en vertrouwen ? = geen mening

e = beheersbaarheid (voor exploitant en voor eindgebruiker)

f = inpasbaarheid

g = algemeen draagvlak

h = realisatietijd

Criteria opmerkingen / onderbouwing

a b c d e f g h

I Herstellen en uitbreiden met koppeling IJssel ad. a

ab. b

ab. c

BT ? ? + + + + + 0 ab. d afh. Opstelling WP lev. & actief beheer collectief deel

ab. e afh. Opstelling WP lev. & actief beheer collectief deel

ab. f

ab. g

ad. h ter overbrugging tijdelijke voorzieningen nodig

II Deels afkoppelen en herstel van WKO ad. a

ab. b

ab. c

ab. d afh. Opstelling WP lev. & actief beheer collectief deel

ab. e afh. Opstelling WP lev. & actief beheer collectief deel

ab. f afh. Van opstelling opwekker (type woning)

BT VBWW ? ? + + + 0  + + ab. g

BT Hybride WP ? ? ? ? ? ? ? 0 ad. h ter overbrugging tijdelijke voorzieningen nodig

BT Gasketel ? ? ?  +  + ? ? 0 <- Beoordeling in combinatie met collectief systeem

BT HRE ? ? ? ? ? ? ? ?

III Volledige beëindiging huidige exploitatie WKO voorziening ad. a

als alternatief: ab. b

ab. c is afhankelijk van deeloplossing of mix daarvan

ab. d is afhankelijk van deeloplossing of mix daarvan

ab. e

ab. f

ab. g

BT VBWW ? ? + + ? ? ? + ad. h

BT Hybride WP ? ? ? ? ? ? ? - <- geen langjarige ervaring

BT Gasketel ? ?  - + ? ? ? -

BT HRE ? ? ? ? ? ? ? ? <- geen langjarige ervaring
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Bijlage 2 Standpunt Vitens ten aanzien van exploitatiemodellen 
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Notitie 

Project : De Teuge 

Betreft : Standpunten exploitatiemodellen De Teuge 

Datum : 16 mei 2011 

 

 

 

Tijdens de bespreking op 28 april jl. hebben we gezamenlijk een aantal exploitatie scenario's  bepaald. 

Dit mede naar aanleiding van de brief van Belangenvereniging De Teuge van 27 april 2011. 

 

De besproken exploitatiescenario's zijn: 
1. Huidig exploitatiemodel handhaven en vertouwen herstellen; 

2. Volledige outsourcing (conform voorstel Belangenvereniging de Teuge); 

3. Warmtepompen onderbrengen in leaseconstructie. 

 

Hieronder is de visie van Vitens beknopt verwoord ten aanzien van de bovengenoemde scenario's: 

 

Scenario 1 Huidig exploitatiemodel handhaven en vertouwen herstellen 

Dit scenario gaat uit van continuering van het huidige exploitatiemodel. In dit model exploiteert Vitens 

het collectieve bronwarmte-/koudenet, waarmee bronwarmte wordt geleverd aan individueel 

opgestelde warmtepompen. De warmtepompen zijn in eigendom van de bewoners, waarbij de 

bewoners verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud aan de warmtepompen.  

 

Vitens staat nog steeds achter dit scenario en zet zich in om een betrouwbare levering van 

bronwarmte en koude te waarborgen. De oorzaken van het beschadigde vertrouwen ligt naar onze 

mening voor een groot deel buiten de invloedssfeer van Vitens. Herstel van het vertrouwen bij de 

bewoners is essentieel voor een succesvolle continuering van de exploitatie. Enerzijds kan dat 

betekenen dat technische aanpassingen in de woninginstallatie gedaan moeten worden. 

Verbetervoorstellen zijn hiervoor reeds opgesteld. Anderzijds betekent dat er bij de bewoners 

vertrouwen moet zijn in de techniek en het serviceniveau van de betrokken installateurs en 

leveranciers. 

 

Een belangrijke voorwaarde voor Vitens is het bereiken van een duurzame energievoorziening. Dat is 

immers het vertrekpunt geweest om te investeren in het collectieve deel van de energievoorziening. 

 

Scenario 2 Volledige outsourcing  

Het onderbrengen van de volledige exploitatie van bron tot en met warmtepomp bij één partij, 

conform het voorstel van de belangenvereniging De Teuge, kan een oplossing zijn voor de huidige 

onvrede bij de bewoners. 

De insteek van dit project is echter nooit zo geweest. Dit project is geïnitieerd vanuit een concept met 

individuele warmtepompen, gekoppeld aan een collectief bronwarmtenet. Volledige outsourcing 

hiervan ligt naar onze mening ook niet voor de hand. 

 

Bij de keuze voor volledige outsourcing  zou een concept met collectieve warmtepompen veel 

logischer geweest zijn. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid van warmte- en koude opwekking 

duidelijk bij één partij. Een belangrijk voordeel hierbij is dat de exploitant ook zelf invloed kan 

uitoefenen op de wijze van inzetten en functioneren van de opwekkingscomponenten. 

 

In dit scenario kan de exploitant nauwelijks invloed uitoefenen op het functioneren van de 

warmtepomp in relatie tot de woninginstallatie. 

Het aanpassen van de huidige voorziening naar een concept met volledige outsourcing heeft 

daarnaast ook een aantal kostenverhogende consequenties, zoals: 
- het plaatsen van warmtemeters na de warmtepompen; 

- het plaatsen van elektriciteitsmeters voor de warmtepompen; 

- toenemende administratieve lasten: bemeteren, afrekenen en doorbelasten van elektriciteit en 

warmte; 
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Notitie 

- het inrichten van deze activiteiten en serviceverlening binnen de Vitens organisatie. 

 

Gezien bovengenoemde aspecten en gezien de huidige problematiek en onvrede bij de bewoners, 

waarbij de oorzaken voor een groot deel buiten de invloedsfeer van  Vitens liggen, is Vitens niet 

bereid om de gehele keten van bron tot en met warmtepomp te gaan exploiteren. 

 

Scenario 3 Warmtepompen onderbrengen in leaseconstructie 

In dit scenario worden de warmtepompen ondergebracht in een huur of leaseconstructie, waarbij 

bijvoorbeeld de warmtepompleverancier een belangrijke rol kan vervullen. 

 

In dit geval ligt het eigendom van de warmtepompen niet bij de bewoners, maar bij een andere partij. 

Deze partij draagt zorg voor de levering, het onderhoud en de instandhouding van de warmtepompen. 

De bewoners betalen hiervoor periodiek een bedrag.  

 

Het grote voordeel hiervan is dat de bewoners niet geconfronteerd kunnen worden met hoge 

reparatie- of vervangingskosten. Dit risico ligt bij de verhuurder van de warmtepompen. Het 

rendementsrisico blijft in deze opzet echter wel bij de bewoners. 

 

Vitens staat positief tegenover dit scenario, maar ziet zichzelf niet in de rol als verhuurder van de 

warmtepompen. 

 

 

 

 


