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Samenvatting-1 

• In dit deel van het haalbaarheidsonderzoek (fase 3) naar de kansen voor aquathermie in de wijk Poelgeest van de gemeente 
Oegstgeest verkenden we een aantal mogelijke bedrijfsscenario’s voor een collectieve warmtevoorziening met een nieuwe lokale 
warmtebron, zowel voor de ontwikkeling als de exploitatie.  

• In principe is het denkbaar dat verschillende partijen ieder een deel van de warmteketen voor hun rekening nemen. Bijvoorbeeld: 
Bedrijf 1 zorgt voor de lokale productie-installatie, Bedrijf 2 voor de distributie, Bedrijf 3 voor de levering en systeembeheer. Op 
deze manier zijn meerdere combinaties mogelijk. We hebben globaal verkend wat voor soort rollen, taken en 
verantwoordelijkheden deze partijen op zich moeten nemen en wat de kansen en risico’s zijn, gegeven de context van de 
warmtewet (en concessierecht).  

• In Poelgeest is het aantal mogelijke combinatie of scenario’s begrensd. Er is sprake van een bestaand warmtenet. Vattenfall is 
concessiehouder voor de aansluitingen, eigenaar van het distributienet en warmteleverancier. Vattenfall heeft aangegeven deze 
situatie te willen behouden.  

• Hiermee blijven er twee basisscenario’s over voor de ontwikkeling en exploitatie van de nieuwe warmtebron: (1) Vattenfall is 
verantwoordelijk voor de hele lokale warmteketen in de wijk, of (2) een nieuw Lokaal Bedrijf BV neemt de lokale warmteproductie 
op zich en Vattenfall blijft verantwoordelijk voor de warmtelevering, distributie en piek- en backupvoorziening.  

• Lokaal Bedrijf BV (in scenario 2) is alleen levensvatbaar als Vattenfall bereid/ in staat is om een zodanige prijs te betalen voor de 
lokale warmte dat de exploitatie van de lokale warmteproductie –installatie tegen een redelijk rendement mogelijk is. Er moet 
sprake zijn van een rendabele business case. De inkoopprijs van de lokale warmte concurreert met de prijs van de stadwarmte die 
Vattenfall elders inkoopt. Vattenfall en Lokaal Bedrijf zullen afspraken langjarig moeten vastleggen om het bedrijfsrisico voor 
Lokaal Bedrijf te beperken. 
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Samenvatting-2 

• Actieve participatie van bewoners een reële mogelijkheid, in het geval een Lokaal Bedrijf BV wordt opgericht voor de 
exploitatie van de nieuwe lokale warmtebron. Bijvoorbeeld: bewoners kunnen (mede-) eigenaar worden van het bedrijf, 
(mee) ontwikkelen door zelf te investeren, of op een andere manier eigen vermogen inbrengen. Hiermee verkrijgen ze  
zeggenschap in Lokaal Bedrijf BV, delen ze in de opbrengsten maar delen ze ook in het ondernemersrisico. Bewoners 
kunnen ook minder risicovol financieel participeren, bijvoorbeeld met een lening in de exploitatiefase, maar dan verkrijgen 
ze geen of minder zeggenschap. In dat geval is een andere partij eigenaar van Lokaal Bedrijf BV.  

• Er zijn verschillende eigendom- en financieringsconstructies mogelijk. Deelname van meerdere partijen in de BV is 
mogelijk, bijvoorbeeld van bewoners, Vattenfall, het Hoogheemraadschap (in geval van TEA) of een ander bedrijf. 
Bewoners kunnen individueel aandeelhouder worden van de BV, of georganiseerd via een coöperatie die dan 
aandeelhouders is van de BV. Deze modellen moeten nader worden uitgewerkt.  

• Welke wensen hebben de initiatiefnemers t.a.v. de warmtevoorziening? Ze hechten sterk aan de beschikbaarheid van 
duurzame lokale warmte. Ze zetten zich daar al vijf jaar voor in. In hun woorden: “We willen nu ook wel dat de nieuwe 
warmtebron er komt en invloed houden op het ontwikkelproces”. Ze hechten veel waarde aan leveringszekerheid, 
betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de warmtevoorziening. Ze hebben daarnaast behoefte aan meer transparantie in 
de prijsvorming en bedrijfsvoering, staan open voor financiële participatie als een manier om de financiële baten lokaal te 
houden en aan een zekere mate van zeggenschap over de ontwikkeling en exploitatie. De bredere groep wijkbewoners is 
nog niet geconsulteerd.  
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Samenvatting-3 

Vervolgtraject: hoe verder?  

• De eerstvolgende stap bestaat uit onderzoek naar subsidiemogelijkheden. Zowel de TEO als TEA opties zijn niet rendabel 
te exploiteren tegen een redelijk rendement en tegen de huidige marktprijs. Aquathermie is opgenomen in de 
najaarsronde voor de Subsidie Duurzame Energie SDE++2020 (Kamerbrief Wiebes, 17 februari 2020).  Dit betekent dat 
subsidie aangevraagd kan worden voor TEO en TEA. Echter, omdat goedkopere energiebronnen voorrang hebben en de 
pot gelimiteerd is, is het onzeker of voor de relatief dure aquathermiebronnen subsidie verkregen kan worden. (De 
voorjaarsronde SDE++2020 neemt aquathermie nog niet mee). 

In het geval een of meer van de opties rendabel zijn dan zijn de volgende marsroutes het meest waarschijnlijk: 

• Vattenfall geeft aan het ontwikkeltraject in gang te willen zetten van één van de TEA opties (primaire net secundair 
maken). Zij willen dit zelfstandig oppakken. Bewoners kunnen in een klankbordgroep betrokken blijven en mogelijk in de 
exploitatiefase participeren (zonder deelnamerecht).  

• Als de bewoners of een andere partij de TEO optie bij De Leede willen ontwikkelen, dan staat Vattenfall open voor afname 
van de warmte. Dit scenario is afhankelijk van de prijs die Vattenfall bereid is hiervoor te betalen. Het is in eerste instantie 
afhankelijk van de bewoners: willen zij een actieve rol op zich nemen om deze TEO installatie te ontwikkelen? En zo ja, 
welke rol? Willen ze zelf investeren (met ontwikkelrisico’s) en/ of uitbesteden aan een private partij?   

• De TEO opties lenen zich voor een meer integrale kijk op een breder gebied. Mogelijk is levering aan andere wijken 
mogelijk.   
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Inleiding 

• In mei 2019 startte het haalbaarheidsonderzoek naar de kansen voor aquathermie in de wijk Poelgeest van de gemeente 
Oegstgeest (zie: Plan van Aanpak: Verkenning warmte uit water Poelgeest, maart 2019).  

• Onderdeel van dit onderzoek is een organisatorische verkenning (fase 3): een verkenning van mogelijke bedrijfsmodellen 
voor een collectieve warmtevoorziening waaraan een nieuw lokale warmtebron is toegevoegd. Hierbij is specifiek gekeken 
naar modellen met een grotere mate van zeggenschap voor bewoners. Dit deelrapport bevat de resultaten van deze 
organisatorische verkenning. Het is uitgevoerd door onderzoeksbureau AS I-Search.  

• De verkenning bouwt voort op het economische en technische deel van het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd 
door de ingenieursbureaus Greenvis en IF Technology (fase 1 en2). Deze resultaten zijn in een apart rapport weergegeven.  

• Initiatiefnemer van het onderzoek is het bewonersinitiatief EnergiekPoelgeest, in samenwerking met Stichting 
EnergiekLeiden. Projectpartners zijn Vattenfall, Hoogheemraadschap Rijnland (HHR), met ondersteuning van de Provincie 
Zuid-Holland, de gemeente Oegstgeest en gemeente Leiden. 

• Periode mei tot en met december 2019 
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Plan van aanpak: Verkenning warmte uit water Poelgeest 
Het doel van de verkenning is duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden en eventuele beperkingen of belemmeringen om 
warmte uit water in te zetten als alternatieve, duurzame warmtebron voor de wijk Poelgeest.  Die duidelijkheid betreft zowel de 
technische mogelijkheden: inzet van de bronnen, de wijze van winnen, de wijze waarop de warmte in het warmtenet wordt ingevoerd, 
als de organisatorische en financiële aspecten.  



Organisatorische verkenning 

In het Plan van Aanpak zijn de volgende onderdelen omschreven voor de organisatorische verkenning:  

• Een verkenning van de verschillende scenario’s voor de wijze waarop de alternatieve warmtevoorziening en de levering 
daarvan aan de eindgebruiker kan worden georganiseerd.  

• Specifiek scenario’s met zeggenschap en eigenaarschap door bewoners/ afnemers van delen van het warmtesysteem . 
Daarbij wordt aangesloten op landelijke modelstudies en voorbeelden (Culemborg) rond dit onderwerp.  

• Een verkenning van de verdeling van de kosten en verantwoordelijkheden over productie, distributie en afnemer in deze 
scenario’s.  

• Een analyse van de juridische implicaties, kansen en risico’s van verschillende organisatiemodellen (in het kader van de 
warmtewet, concessies, e.d), rollen, verantwoordelijkheden.  

• Een voorstel voor de keuze van het organisatorische scenario, inclusief een afwegingskader met criteria.  

• Een voorstel voor de verdeling van de kosten en baten op basis van het technische en het organisatorische 
voorkeursscenario (globale business case per partij), inclusief eventuele financieringsmogelijkheden, waaronder subsidies.  

• Indicatie van de verwachte warmteprijs, vergelijking met de huidige situatie.  

• Een plan van aanpak voor de verdere uitwerking richting realisatie, waarbij expliciet aandacht wordt geschonken aan het 
betrekken van de eindgebruikers bij het tot ontwikkeling brengen en exploiteren van de warmtebronnen 
(sociaaleconomisch kader). In het plan van aanpak wordt in ieder geval in gegaan op de rol van Vattenfall en Energiek 
Poelgeest bij de vervolgstappen.  
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Wijk Poelgeest: situatie 2019 

De huidige situatie in de wijk Poelgeest is als volgt: 

• Bestaande bouw 1.000 woningen, school en wooncomplex. Bouw 
jaren 90. 

• De wijk is aangesloten op het stadswarmtenet van Leiden. 

• Transport en distributienet in de wijk is eigendom van Vattenfall.  
Primaire net (hoge temperatuur 100oC), distributienet in de wijk 
(midden temperatuur 70-40oC).  

• Warmtebron: gasgestookte STEG in Leiden, eigendom Uniper. Op 
termijn restwarmte uit Rotterdam via een regionaal warmtenet.  

• Warmtelevering door Vattenfall, tot 2020 directe inkoop bij Uniper, 
vanaf 2020 via Warmtebedrijf Rotterdam en op termijn andere 
producenten.  

 

 

 

 
Wijk distributienett Primair (rood), secundair blauw) 
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Wijk Poelgeest: nieuwe situatie  
lokale warmtebron(nen)-1 

• In de nieuwe situatie wordt een nieuwe lokale warmtebron 
aangesloten op het bestaande wijknet.  

• De warmtebronnen kunnen zijn: 

1. Warmte uit oppervlakte water (TEO)  

2. Warmte uit restwarmte van afvalwaterzuivering (TEA). 

• De technische en financiële haalbaarheid van deze opties is verkend 
in fase 1 en 2 en uitgebreid beschreven in het eindrapport van 
Greenvis en IF Technology.  

Van belang voor de organisatorische verkenning fase 3: 

• Technisch zijn de concepten uitvoerbaar. 

• De financiële haalbaarheid is afhankelijk van subsidies.  

  

 

 

 

TEO: Klinkenbergerplas of vaarwegen.  

TEA: Afvalwaterzuivering aan overzijde spoor.  Transportleiding van 
Vattenfall loopt langs de RWZI installatie Leiden 
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Wijk Poelgeest: nieuwe situatie  lokale 
warmtebron(nen) -2  
Samenvatting resultaten fase 2: 

• De kostprijs voor de productie van de nieuwe warmtebronnen, gegeven de 
uitgangspunten: 

• Kostprijs voor TEO tussen de 20 – 25 €/GJ 

• Kostprijs voor TEA tussen de 15 – 25 €/GJ 

• De overige kosten voor distributie en levering zijn niet bekend. 

Ter vergelijking: 

• Het eindadvies SDE+ +2020 rekent met een kostprijs voor TEO van 30 €/ GJ 
(basisbedrag 0,115 € per kWth) en een marktprijs voor warmte van 13,9€/ GJ. 
Zie bijlage 3. Dit betekent dat TEO/ TEA gegeven huidige marktcondities niet 
rendabel zijn. 

• De inkoopprijs die Vattenfall betaalt voor stadswarmte is niet bekend. De 
kostprijs ligt in de ordegrootte van het SDE++2020 eindadvies van de kostprijs 
voor industriële hoge temperatuur restwarmte: 7,1 €/ GJ. Dit is substantieel 
lager dan TEO/ TEA. 

• Bewoners betalen nu het landelijk warmtetarief van Vattenfall: €26,15 per GJ 
(tarief 2019). Het maximale tarief is vastgesteld door ACM op 28,47 €/ GJ.  

• Conclusie: voor een rendabele business case is een subsidies/bijdrage in de 
investeringskosten en/of door een exploitatiesubsidie nodig om de kostprijs 
te verlagen. Zie bij volgende stappen en bijlage 3: SDE++ eindadvies. 
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TEO 1 TEO 2 TEO 3 

TEA 1 TEA 2 TEA 3 



(Lokaal) warmtebedrijf  
scenario’s eigendomsvarianten 
In dit deel verkennen we een aantal scenario’s voor de exploitatie van de lokale warmtevoorziening.  
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Warmte: mogelijke rollen bewoners 

Welke rollen kan een georganiseerd bewonersinitiatief op zich nemen t.a.v de verduurzaming van de warmtevoorziening in hun wijk*?  

1. Bewustwording: het bewonerinitiatief vestigt de aandacht op het nut en de noodzaak van verduurzaming van de warmtevoorziening in de 
wijk en informeert medebewoners over de mogelijkheden.  

2. Agendering en belangenbehartiging: het bewonersinitiatief behartigt de bewonersbelangen richting de gemeente bij het opstellen van 
warmtetransitieplannen, informeert medebewoners over de consequenties van plannen, participeert op lokaal bestuurlijk niveau in de 
besluitvorming, en draagt bij aan en organiseren van lokale warmtedebatten. In het geval er sprake is van een bestaand warmtenet in de 
wijk dat beheerd wordt door een private partij dan treedt de groep op als belangenbehartiger richting het warmtebedrijf.  

3. Wijkgerichte aanpak warmteplannen: het bewonersinitiatief organiseert een wijkproces waarin samen met bewoners een plan gemaakt 
wordt voor een alternatieve warmtevoorzieningen op wijkniveau, inclusief het in gang zetten van onderzoek en het initiëren van 
projecten.  

4. Collectief opdrachtgeverschap: het bewonersinitiatief organiseert gezamenlijke opdrachtverlening of aanbesteding namens een collectief 
van meerdere individuele huishoudens.  

5. Collectief warmtebedrijf: het bewonersinitiatief richt een (coöperatief) warmtebedrijf op met als doel het gezamenlijk ontwikkelen, 
beheren, financieren en in eigendom nemen van een collectieve warmtevoorziening of lokale warmtebron met warmtenet.  

In deze verkenning ligt de nadruk op de uitwerking en implicaties van optie 5: een warmtebedrijf in beheer van bewoners.  

*bron: Lokale Energie Monitor 2019, hoofdstuk 6 collectieve warmte.  
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Warmte: wensen bewoners 

• Wat zijn de wensen, behoeften en voorwaarden van de bewoners? Waaraan dient een lokale warmtevoorziening te voldoen?  

• De initiatiefnemers willen invloed hebben en houden op de realisatie (en mogelijk ook exploitatie) van de nieuwe warmtevoorziening.  

• De initiatiefnemers van Poelgeest (en elders uit het land) noemen voorts als belangrijke randvoorwaarden: 

1. Leveringszekerheid/ betrouwbaarheid: bewoners willen zeker zijn van een warm huis. 

2. Betaalbaarheid: de warmte moet betaalbaar zijn (niet meer dan huidige situatie). 

3. Duurzaamheid: behoefte aan een duurzaam alternatief voor aardgas (Leidse-STEG). 

4. Transparantie: behoefte aan inzicht in de kostprijs voor warmte.  

5. Zeggenschap: behoefte aan invloed op de keuze voor de warmtebron, prijsvorming, bedrijfsvoering en innovatie. 

6. Financiële baten: het rendement lokaal houden door zelf te investeren.  

7. Prijsdifferentiatie: behoefte aan prijsdifferentiatie tussen de duurzame bron en andere bron(nen).  

• Betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid zijn voorwaarden die ook in de Warmtewet (2.0) zijn opgenomen als ‘minimale 
randvoorwaarden om publieke belangen te realiseren’.  

• De initiatiefnemers overwegen om het eigendom en beheer in handen te nemen van een nieuwe warmtebron. Ze hebben echter geen 
behoefte om dagelijkse bedrijfsvoering in de exploitatiefase op zich te nemen. Dit zal moeten worden uitbesteed aan een professionele 
dienstverlener (esco).  

• Deze vragen zijn nog niet voorgelegd aan een bredere kring van wijkbewoners in Poelgeest.  
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“We willen graag dat de nieuwe warmtevoorziening er 

komt  en willen invloed houden op het ontwikkelproces”. 



Warmtebedrijf in beheer van bewoners 

• In deze verkenning ligt de nadruk op de uitwerking en implicaties van een warmtebedrijf in beheer van bewoners.  

• In Nederland bestaat nog weinig ervaring met dit type warmtebedrijven. Er is één operationeel coöperatief warmtebedrijf: 
Thermo Bello in Culemborg. Bewoners hebben een warmtenet en warmtepomp overgenomen van het drinkwaterbedrijf.  

• Er zijn tenminste 54 lokale warmte-initiatieven bekend waar bewoners initiatiefnemers zijn en daarbij ook de mogelijkheden van 
een lokale collectieve warmtevoorziening in eigen beheer verkennen. Deze initiatieven verkeren in een vergelijkbare fase als 
Poelgeest; het betreft haalbaarheidsonderzoek. Er zijn nog weinig tot geen bedrijfsmodellen uitgewerkt en openbaar beschikbaar. 
Het meest vergevorderd zijn initiatiefgroepen in Terheijden/ Drimmelen, Wageningen, Groningen, Amsterdam (WG Ketelhuis, 
MeerEnergie) (zie:Lokale Energie Monitor 2019).   

• In Nederland bestaat wel ervaring met private warmtebedrijven die relatief kleinschalige warmtenetten beheren, op een 
vergelijkbaar schaalniveau als het wijknet van Poelgeest. Voorbeelden zijn onder andere te vinden in Ede, Zwolle, Leeuwarden Er is 
weinig openbare informatie beschikbaar over de technische en financiële prestaties van deze bedrijven (anders dan de 
jaarverslagen). De Rendementsmonitor van de ACM geeft een algemeen beeld, ook voor de kleinere bedrijven. Indruk: de meeste 
lokale kleinschalige bedrijven hebben de hele keten in handen (geïntegreerd).  

• In Denemarken zijn consumer owned lokale warmtenetten zeer gebruikelijk. Voor zover bekend gaat het om geïntegreerde ketens 
in beheer van ‘één partij’ die eigendom is van de bewoners. 
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Voorbeeld Thermo Bello 

• Thermo Bello is een lokaal coöperatief warmtebedrijf van wijkbewoners 
EVA Lanxmeer in Culemborg.  Het is voorlopig de eerste en enige 
warmtecoöperatie.  
 

• Bewoners namen een bestaand warmtestation en warmtenet over van 
drinkwaterbedrijf Vitens in 2009.  

• Het systeem onttrekt warmte aan het drinkwater en brengt dit op lage 
temperatuur. Het bestaat uit een warmtepomp voor de basislast en 
gasketels voor de piek/ backup.  

• Afnemers: 190 woningen en 10 utiliteitsgebouwen  
 

• Het bedrijf is in eigendom van de bewoners via een coöperatie die 
aandeelhouder is in de B.V. Leden van deze coöperatie zijn bewoners en 
bedrijven in de wijk, plus de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL).  

 



Voorbeeld  
Deense model 
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Warmtebedrijf: juridisch kader -1 
De volgende wetgeving is relevant voor de exploitatie van een collectieve warmtevoorziening: 

Warmtewet   

• Op 1 juli 2019 is de herziene Warmtewet inwerking getreden. De Warmtewet is van toepassing op de levering van warmte aan 
‘kleinverbruikers’, dat wil zeggen aan huishoudens of bedrijven met een aansluiting van maximaal 100 kWth. ACM (Authoriteit Consument& 
Markt) is bevoegd gezag en toezichthouder.  

• Een warmteleverancier moet een leveranciersvergunning hebben, als er geleverd wordt aan meer dan 10 gebruikers of meer dan 10.000 GJ 
per jaar.  Dit is het geval in de wijk Poelgeest (ca 1.000 aansluitingen, 34.000 GJ). De warmteleverancier moet kunnen aantonen te 
beschikken over de nodige organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van de taak, en redelijkerwijs in 
staat geacht kan worden de verplichtingen die op hem rusten na te komen.  

• Voor de levering tussen bedrijven onderling (‘grootverbruikers’) is geen vergunning nodig (ongereguleerd). Deze situatie doet zich 
bijvoorbeeld voor als Vattenfall warmte afneemt van een nieuw Lokaal Bedrijf (productie), of anders om.   

• ACM stelt een maximum aan de warmtetarieven voor consumenten: Niet-meer-dan-anders (n.d.m.a), ofwel niet meer dan een 
huiseigenaar zou betalen met een aardgas gestookte CV installatie. De tarieven voor de aansluitbijdrage, aflever- of afgiftesets en 
meettarief moeten ‘redelijk’ zijn (vanaf 2020 stelt ACM maximum tarieven vast). 

• Een warmteleveranciers is verplicht om bij storingen die langer duren dan 8 uur een vergoeding te betalen aan de consumentvan 35 euro 
per aansluiting . Duurt het langer dan 12 uur dan betaalt de leverancier 20 euro voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur.   

• De Autoriteit Consument en Markt (ACM) monitort iedere twee jaar de rendementen in de warmteleveringsmarkt (Artikel 7 lid 1) en 
vergelijkt deze met een ‘redelijk rendement’ (ACM Rendementsmonitor 2017-2018: 5,2-6,6%:. 
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“Wie aan kleinverbruikers wil leveren, neemt aanzienlijke verantwoordelijkheden op zich. Het is niet 
voor de faint of heart”. (STOWA 28-2019, Juridisch kader aquathermie 2019, ) 



Warmtebedrijf: juridisch kader -2 

Warmtewet – derden toegang op warmtenet 

• De warmtenet verplicht warmteleveranciers en netwerkbeheerders om in overleg te treden met nieuwe warmteproducenten.  Dit 
garandeert nog geen toegang. In de toekomst is het mogelijk dat een nieuwe Warmtewet het verplicht wordt om toegang te verlenen tot 
een bestaand warmtenet aan een nieuwe producent. Dit is relevant als de productie van de TEO/ TEA installatie door een ander bedrijf 
geëxploiteerd wordt dan Vattenfall (als eigenaar van het distributienet).  

Concessie warmtenet en exploitatie 

• Een gemeente kan een concessie verlenen aan een marktpartij om een warmtenet te mogen aanleggen, exploiteren en leveren in een 
bepaald gebied. Dit wordt geregeld binnen de Aanbestedingswet 2012 (aangepast 2016, n.a.v de EU richtlijn 2014/23). Als een marktpartij 
de aanleg van het warmtenet en de exploitatie op zich neemt dan is sprake van een concessie van diensten met een exclusief 
exploitatierecht. De gunningcriteria kunnen onder meer sociale, innovatie-gerelateerde of milieucriteria omvatten. 
(zie: https://europadecentraal.nl/onderwerp/aanbestedingen/concessies).  

• De gemeente Oegstgeest heeft in 1997 een concessie verleend aan Vattenfall (destijds Nuon) voor het warmtenet in Poelgeest met een 
looptijd van 30 jaar (college van B&W in 1997 instemming met de aansluiting op het stadsverwarmingsnetwerk).  

•  De gemeente Oegstgeest en Vattenfall hebben het concessiecontract niet kunnen achterhalen. Het is niet bekend onder welke 
voorwaarden de concessie is verleend. Deze afspraken en voorwaarden zijn bovendien niet openbaar omdat de contracten 
bedrijfsgevoelige informatie bevatten.  

• Vattenfall heeft (waarschijnlijk) alleenrecht op de exploitatie van het warmtenet en levering.  
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Warmtebedrijf: analysekader 

• Om meer inzicht te krijgen in de kansen en risico’s van een lokaal warmtebedrijf stellen we een aantal scenario’s op. We maken 
daarbij onderscheid tussen (1) onderdelen in de warmteketen en (2) de projectfase.  

• Ad 1) Een collectieve warmtevoorziening bestaat uit een aantal specifieke bedrijfsonderdelen (‘warmteketen’), onderscheiden 
naar het type activiteiten, rollen en de daarbij behorende installaties:  

1. Productie: stadwarmte, lokale productie,, backup en piek installaties  

2. warmtenet: transport stadwarmte/ distributie wijk 

3. warmtelevering 

4. Systeembeheer: stadwarmte, wijk 

5. Afnemers wijk 

• Deze ketenonderdelen kunnen door één partij of door meerdere partijen uitgevoerd worden. In een geïntegreerde keten zijn alle 
activiteiten ondergebracht bij één partij. In een gesplitste keten zijn activiteiten(delen van de keten) ondergebracht bij twee of 
meerdere partijen.  

• Ad 2) Projectfasen voor de realisatie van de nieuwe productie-installatie:  

1. Ontwerp- en ontwikkelfase: het ontwerp, investeringsbesluit, financiering  

2. Bouwfase: bouw, inclusief inregelperiode van de nieuwe installatie  

3. Exploitatiefase: warmteproductie, levering warmte aan warmteleverancier 
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Systeem beheer distributie 
(secundair) 

Bron: STOWA Handreiking Aquathermie.  

Warmtebedrijf: warmteketen 
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Hoofdonderdelen van de warmteketen.  
Scenario’s gaan uit van verschillende combinaties van eigenaars.  



Warmtebedrijf: uitgangssituatie 

In Poelgeest is al een warmtenet aanwezig. De bestaande situatie is als volgt: 

• Vattenfall is eigenaar van het stadswarmte transportnet (levering tot aan WOS in de wijk).  

• Vattenfall is eigenaar van het distributienet in de wijk. 

• Vattenfall is concessiehouder voor de aansluitingen van het warmtenet. 

• Vattenfall koopt stadswarmte in van de Leidse-STEG en piek- en backup vermogen.  

• Vattenfall is warmteleverancier en heeft contractuele afspraken met bewoners (leveringscontract, kettingbeding)*.  

• Vattenfall is warmteleverancier en eigenaar van afgiftesets in de woningen.  

* kettingbeding: bij verkoop van de woning gaat het warmteleveringscontract over naar de nieuwe eigenaar.  

 

Voor de nieuwe situatie is de uitgangssituatie als volgt:  

• Vattenfall wil eigenaar blijven van het distributienet in de wijk.  

• Vattenfall wil warmteleverancier blijven.  

• Vattenfall staat open voor eigenaarschap van bewoners van de nieuwe productie-installatie.  
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Warmtebedrijf: scenario’s exploitatiefase 

• Lokaal Bedrijf BV kan een of meerdere onderdelen van de warmteketen in beheer nemen.  

• De volgende varianten zijn theoretisch denkbaar voor de exploitatiefase. 

1. Vattenfall beheert de gehele wijkwarmtevoorziening (= basisvariant) 

2. Lokaal Bedrijf BV  zorgt  voor de productie, Vattenfall is warmteleverancier, netbeheerder en zorgt voor de piek, 
backup 

3. Lokaal bedrijf BV beheert de gehele wijkwarmtevoorziening, Vattenfall zorgt voor de piek, backup 

4. Lokaal Bedrijf BV zorgt voor de productie en warmtelevering, Vattenfall is netbeheerder en zorgt voor de piek, 
backup 

5. Lokaal Bedrijf BV zorgt voor levering, Vattenfall is producent, netbeheerder en zorgt voor de piek, backup 

 

• Vattenfall heeft aangegeven niet open te staan voor splitsing van het rollen van netbeheerder en leverancier. Hierbij 
verwijst Vattenfall naar diverse studies in opdracht van het Ministerie EZK die aangegeven dat de voordelen van splitsing 
niet opwegen tegen de nadelen bij een splitsing (Kamerbrief EZK warmtewet 2.0, februari 2019; SEO, Belang bij splitsing in de warmtemarkt, 
2019). 

• Vattenfall is niet bereid het distributienet te verkopen en wil warmteleverancier blijven.  

• Gegeven deze positie van Vattenfall zijn alleen scenario’s 1 en 2 mogelijk.  
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Scenario 1: Vattenfall geïntegreerde keten 
• In dit scenario neemt Vattenfall de verantwoordelijkheid op zich voor de ontwikkeling en exploitatie van de nieuwe 

productie-installatie.  

• Vattenfall blijft eigenaar van het distributienet en warmteleverancier.  

• Vattenfall biedt een nieuw warmteproduct aan, namelijk van de nieuwe duurzame warmtebron en kan ook warmte 
leveren via het stadswarmtenet uit de huidige warmtebron (STEG-Leiden) en op termijn restwarmte uit Rotterdam. 
Vattenfall heeft voorkeur voor levering tegen één landelijk tarief. Kostprijsverschillen tussen wijken binnen het 
stadwarmtenet en tussen gemeenten worden vereffend in één landelijk tarief.   

• Er verandert niets in de relatie met de klant (contracten, afgiftesets).  

Toetsing aan wensen/ voorwaarden bewoners: 

 

 

 

. 
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Leveringszekerheid  ++. Weinig risico voor bewoners. Vattenfall heeft de beschikking over een andere warmtebron en een eigen backup-voorziening. 

Betaalbaarheid +/- Landelijk Vattenfall tarief, onder maximum n.d.m.a. Landelijke discussies over warmteprijs.  

Transparantie - Geen inzicht in kostprijs, bedrijfsvoering 

Duurzaamheid ++ Duurzame lokale bron gerealiseerd 

Zeggenschap -- Geen invloed op prijsvorming, bedrijfsvoering, innovatie.  

Financiële baten lokaal -- Geen investeringsmogelijkheid bewoners. 

Prijsdifferentiatie -- In principe geen prijsdifferentiatie, Vattenfall hanteert een landelijk warmtetarief. Mogelijk wel bespreekbaar. 



Scenario 1:  
Vattenfall geïntegreerde keten 

24-2-2020 

Keten Verantwoordelijk Aandachtspunten: 

Productie - lokale bron 
basislast 

Vattenfall  Technisch  innovatieve systeem. In de ontwikkel- en bouwfase hoog risico op meerkosten tijdens de aanleg, hogere 
investeringskosten, relatief lange inregelfase.  In de exploitatiefase hoog risico op storingen. Dit hangt af van het type 
bron (waarschijnlijk meer storingen bij TEO dan TEA). Beperkt risico voor warmtelevering, omdat Vattenfall kan 
terugvallen op het stadswarmtenet met bestaande warmtebron en backupvoorziening ( binnen hetzelfde bedrijf).   

Productie – piek 
Productie - backup 

Vattenfall Situatie ongewijzigd.  

Distributie Vattenfall  Situatie ongewijzigd want blijft eigendom van Vattenfall. Er ontstaat een technisch nieuwe situatie omdat de nieuwe 
warmtebron aangekoppeld wordt aan het bestaande distributienet.  

Levering Vattenfall  Situatie ongewijzigd. Vattenfall handhaaft contracten met afnemers en blijft eigenaar van de afgiftesets. 
Warmteafname van lokale bron, stadswarmtenet en backupvoorziening  (binnen hetzelfde bedrijf).  
Als leverancier gehouden aan vergunningvoorwaarden en warmtewet(ACM).   

Systeembeheer Vattenfall (distributie) 
Uniper (transport) 

Technisch nieuwe situatie: complexer omdat er een warmtebron aangesloten wordt op het distributienet, uitdaging om 
vraag en aanbod in balans te houden op wijkniveau. Voordeel: alles is in een hand waardoor de transactiekosten beperkt 
blijven, korte lijnen informatieoverdracht. Er is wel afstemming nodig met de systeembeheerder van het transportnet.  

Alle risico’s bij Vattenfall.  
Bewoners geen invloed op ontwikkeling, prijsvorming, duurzaamheid. 
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Scenario 2: Productie door Lokaal Bedrijf / rest Vattenfall 
• In dit scenario neemt Lokaal Bedrijf de verantwoordelijkheid op zich voor de ontwikkeling en exploitatie van de nieuwe 

productie-installatie.  

• Lokaal Bedrijf verkoopt de warmte aan Vattenfall. Afspraken worden langjarig vastgelegd in een warmteafnamecontract.  

• Vattenfall blijft warmteleverancier en biedt een nieuw warmteproduct aan, namelijk van de nieuwe duurzame 
warmtebron, en kan daarnaast ook warmte leveren via het stadswarmtenet uit de huidige warmtebron (STEG-Leiden) en 
op termijn restwarmte uit Rotterdam. Vattenfall heeft voorkeur voor levering tegen één landelijk tarief. Kostprijs 
verschillen tussen wijken binnen het stadwarmtenet en tussen gemeenten worden vereffend in één landelijk tarief.   

• Er verandert niets in de relatie met de klant (contracten, afgiftesets).  

Toetsing aan wensen/ voorwaarden bewoners: 

 

 

 

. 
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Leveringszekerheid  -/+. Weinig  risico voor bewoners als consument. Vattenfall blijft leverancier en heeft de beschikking over een andere warmtebron en een eigen 
backup-voorziening. Ondernemersrisico (storingen, gederfde inkomsten e.d.)liggen bij Lokaal Bedrijf en daarmee bij financieel participerende 
bewoners.   

Betaalbaarheid -/+ Landelijk tarief, onder maximum n.d.m.a. Landelijke discussies over warmteprijs.  

Transparantie ++ (Participerende) bewoners zijn eigenaar van Lokaal bedrijf en hebben daarmee inzicht in de kostprijs en bedrijfsvoering voor de duurzame 
warmteproductie (niet in warmtedistributie en levering).   

Duurzaamheid ++ Duurzame lokale bron gerealiseerd 

Zeggenschap ++ Bewoners hebben invloed op het ontwikkelproces, bedrijfsvoering, innovatie van het productiebedrijf. Ze hebben alleen invloed op de 
prijsvorming in de onderhandeling over het warmteafnamecontract met Vattenfall.  Als dit eenmaal vastligt is zeggenschap beperkt.  

Financiële baten lokaal ++ Investeringsmogelijkheid voor bewoners in productiebedrijf Lokaal Bedrijf BV. . Financiële baten en risico’s afhankelijk van de business case. 
Hoog risico in ontwikkel- en bouwfase. Ondernemersrisico bij participerende bewoners in geval van participatie investeringen.  

Prijsdifferentiatie -/+ In principe geen prijsdifferentiatie, wel bespreekbaar met Vattenfall.  Kan onderdeel zijn van onderhandeling over warmteafnamecontract 



LOKAAL BEDRIJF 

Inkoop stadwarmte 

Scenario 2:  
Productie door Lokaal Bedrijf /rest Vattenfall 

Keten Verantwoordelijk Aandachtspunten: 

Productie  lokale bron 
Basislast 

Lokaal Bedrijf BV Warmteafname overeenkomst: Lokaal Bedrijf verkoopt warmte aan Vattenfall. 
Technisch  innovatief systeem. In de ontwikkel- en bouwfase hoog risico op meerkosten tijdens de aanleg, hogere investeringskosten, relatief lange 
inregelfase.  In de exploitatiefase hoog risico op storingen. Dit hangt af van het type bron (waarschijnlijk meer storingen bij TEO dan TEA). Risico dat 
Lokaal Bedrijf niet kan voldoen aan leveringsafspraken met de leverancier Vattenfall en dat Vattenfall kosten zal verhalen bij Lokaal Bedrijf in geval 
van storingen.   
Lokaal Bedrijf is afhankelijk van één afnemer, namelijk Vattenfall. Vattenfall heeft toegang tot alternatieve aanbieders (stadswarmte). Om die 
reden is het belangrijk om de afname vast te leggen in langetermijncontract (30 jaar). Dit is gebruikelijk in de warmtemarkt. Lokaal Bedrijf is 
afhankelijk van de marktprijs voor elektriciteit en zal ook enige mate van flexibiliteit willen inbouwen in de contractafspraken met Vattenfall 
(balans langetermijn zekerheid en flexibiliteit).  
Lokaal bedrijf kan (mogelijk) ook warmte leveren aan andere afnemers van het stadswarmtenet via leverancier Vattenfall. 
Lokaal Bedrijf heeft zeggenschap over de bedrijfsvoering (inkoop elektriciteit, onderhoud,  uitbreiding, innovatie).  Optie: not-for-profit, 
kostendekkend, transparante bedrijfsvoering.  

Productie – piek 
Productie - backup 

Vattenfall Vattenfall heeft afspraken over een piek- en backupvoorziening.   
Vattenfall zal de kosten willen verhalen bij Lokaal Bedrijf in het geval deze niet kan voldoen aan de warmteleveringsafspraken.  

Distributie Vattenfall Warmtetransportovereenkomst  Vattenfall en Lokaal Bedrijf over toegang lokale productie 
Vattenfall is eigenaar van het wijk distributienet en moet toegang verlenen aan Lokaal Bedrijf om warmte op het net te zetten (derden toegang). 

Levering aan afnemers Vattenfall Warmteafname overeenkomst:  Vattenfall neemt warmte af van Lokaal Bedrijf. 
Situatie ongewijzigd. De contracten met afnemers blijven bestaan. Als leverancier is Vattenfall gehouden aan vergunningvoorwaarden en eisen van 
de warmtewet (ACM): leveringsplicht (met risico boetes in geval van storingen) en de maximum warmteprijs (nmda). Vattenfall kan storingen 
opvangen met bestaande backup en piek voorzieningen stadswarmtenet.  
Vattenfall kan warmte inkopen bij  twee bronnen: Lokaal Bedrijf en de aanbieder stadswarmte en is daarbij gehouden aan lange termijnafspraken 
van Warmteafnameovereenkomst(en). Het risico voor vraagafname door energiebesparing en/of afkoppeling van afnemers ligt in eerste instantie 
bij Vattenfall.  

Systeembeheer Vattenfall (distributie) 
Uniper (transportnet) 

Technisch nieuwe situatie: complexer omdat er een warmtebron aangesloten wordt op het distributienet, uitdaging om vraag en aanbod in balans 
te houden op wijkniveau. Er is afstemming nodig tussen Lokaal bedrijf (aanbod) en Vattenfall (afname) met als gevolg hogere transactiekosten dan 
in scenario 1 en risico’s op miscommunicatie. Er is tevens afstemming nodig met de systeembeheerder van het transportnet.  
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Warmtebedrijf in beheer van bewoners -1 

Welke rol kunnen bewoners op zich nemen bij een warmtebedrijf in beheer van bewoners in scenario 2?  

• We gaan uit van de situatie waarbij een nieuw lokaal warmtebedrijf de warmteproductie  in beheer neemt in de exploitatiefase (scenario 2). 
De bedrijfsvoering wordt ondergebracht in een BV, die we hier Lokaal Bedrijf BV zullen noemen. Lokaal Bedrijf BV verkoopt warmte aan 
Vattenfall, de warmteleverancier en eigenaar van het warmtenet.  

• Bewoners/ afnemers kunnen aandeelhouders zijn van deze BV, al dan niet georganiseerd in een bewonerscoöperatie. Hiermee zijn de 
bewoners (mede)eigenaar van Lokaal Bedrijf BV. Ook andere partijen kunnen aandeelhouder/(mede)eigenaar worden, bijvoorbeeld 
Vattenfall, een privaat warmtebedrijf of de gemeente.  

• De uitvoering wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd dienstenbedrijf (esco: energy service company) dat in opdracht werkt van het 
bewonersbedrijf Lokaal Bedrijf BV.  (zie figuur 1) 

• Eigenaarschap of aandeelhouderschap van bewoners houdt ook in dat bewoners mee investeren in Lokaal Bedrijf BV, d.w.z risicodragend 
kapitaal inbrengen.  

• Het risicoprofiel van de investering verschilt per projectfase (zie figuur 2). In de ontwikkelfase zijn de risico’s hoog: er moeten al kosten 
gemaakt worden voor onderzoek, vergunningaanvragen, contractonderhandelingen, aanbestedingen, financiële toetsing, etc., maar het is 
niet zeker of het project ook echt gerealiseerd wordt. Investeerders kunnen hun geld kwijt zijn. In de bouwfase en de inregelperiode kunnen 
hoge onvoorziene kosten ontstaan als gevolg van storingen. In de exploitatiefase zijn de meeste risico’s uit het project, maar ook hier 
kunnen onverwachte kosten optreden omdat het een innovatieve technologie betreft.  

• Bewoners kunnen ook op andere manieren financieel participeren. Bijvoorbeeld door een achtergestelde obligatielening te verstrekken aan 
Lokaal Bedrijf BV. (inbreng vreemd vermogen). Dit model geeft in principe geen zeggenschap (of deelname recht) omdat in dit geval een 
andere partij eigenaar is van Lokaal Bedrijf BV. Het financiële risico van deze vorm van participatie is lager dan in het geval van een 
investering (in aandelen).  
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Bewoners/  
warmteafnemers 

LOKAAL 
BEDRIJF BV* 

lokale productie 

(mede-)eigenaar  
Aandelen/ investering 

Levering warmte (GJ) 

€ rendement 
zeggenschap 

Energierekening: € warmtekosten 

Optioneel: Gemeente: 
aandeelhouder, garantstelling 

Scenario 2: Lokaal Bedrijf BV  
warmteproductie 

Bewonerscoöperatie  
of directe participatie met 
aandeelhoudersvereniging 

Warmteafname contract lokale 
warmte van Lokaal Bedrijf BV 
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ESCO BV  
uitvoering 

Uitbesteding exploitatie 

Distributie warmte (GJ) 

24-2-2020 

Inkoop 
stadswarmte 
Eigen piek en 
bakcup 



Risicoprofiel verschillende projectfasen 
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Projectvoorbereiding projectontwikkeling Bouw exploitatie 

Projectontwerp 
Vergunningaanvraag 
Subsidies 
Financiering 
Offertes 
 
Investeringsbesluit  
 
 

Nader onderzoek  
Business case  
Vergunningen  
Partners  
Samenwerkingsovereenk
omst 
 
 

Aanbesteding  
Bouw inclusief 
inregelperiode 

Hoog risico 

Hogere bouwkosten dan 
verwacht 
Vertraging bouw/ latere 
oplevering 
Lange inregelperiode, 
veel storingen  
 

Vergunningen niet 
verleend 
Financiering niet rond 

middel risico Beperkt risico 

Project gaat niet door, 
voorbereidings-en 
onderzoekskosten 
kwijt  

Beperkt risico 

Afnamecontract Vattenfall/ 
tussentijdse Contractaanpassing 
Vraag lager dan verwacht 
Hogere onderhoudskosten/ 
storingen 
Faillissement 
 



Warmtebedrijf in beheer van bewoners -2 

Over wat voor bedragen hebben we het?  

• De financiële analyse voor TEO/ TEA (fase 2)  gaat uit van een investering van ordegrootte 3-5 miljoen euro (CAPEX). Stel we gaan uit van 5 
miljoen euro.  

• De financiering bestaat uit eigen vermogen en met vreemd vermogen. Voor de exploitatiefase kan de inbreng van eigen vermogen mogelijk 
relatief beperkt blijven, omdat het projectrisico dan relatief klein is en de bank bereid is een groter aandeel van de financiering voor haar 
rekening te nemen. De vraag is of dat inderdaad het geval is: gezien het innovatieve  karakter van de nieuwe productie-installatie en relatief 
hoge risico’s.  

• Stel we gaan uit van een inbreng eigen vermogen van 10% van de investeringskosten. In dit geval is een eenmalige kapitaalinleg van 
500.000 euro nodig als eigen vermogen, ofwel 500 euro per aansluiting (bij 1.000 aansluitingen). Als andere partijen mee-investeren is dit 
bedrag lager voor de participerende bewoners.  

• De benodigde inleg van eigen vermogen hangt af van de bereidheid van banken om vreemd vermogen te verstrekken, en van de 
beschikbaarheid van (investerings)subsidies. 

• In het geval er een significante investeringsubsidie beschikbaar is dan kan dit bedrag als eigen vermogen ingebracht worden en hoeven 
bewoners geen eigen geld in te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Drimmelen/ Terheijden waar de gelden voor de Proeftuin 
Aardgasvrije wijken ingezet worden als eigen vermogen.  

• Notabene: In Denemarken zijn coöperatieve bedrijfsmodellen gebruikelijk. Alle woningeigenaars zijn aandeelhouder van de lokale 
warmtevoorziening. Ze investeren met de Bijdrage Aansluitkosten (BAK) bij de aankoop van hun woning in een nieuwbouw situatie. Dit is in 
Poelgeest niet mogelijk omdat het bestaande bouw betreft: de BAK kosten zijn betaald bij aanschaf van de woningen. En de investeringen in 
het warmtenet bij Poelgeest zijn al gedaan. 
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Warmtebedrijf in beheer van bewoners -3 

Wat betekent mede-eigendom of financiële participatie voor het zeggenschap?  

• Een aantal vragen zal nader besproken moeten worden in een volgende fase.  

• Bijvoorbeeld: niet alle bewoners kunnen of willen mee investeren. Hebben investerende bewoners dan meer te zeggen over de lokale 
warmtevoorziening dan niet-investerende bewoners? Als alle bewoners afhankelijk zijn van dezelfde warmtevoorziening dan is dat 
onwenselijk. Alle bewoners delen het belang van zekere, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening. Er kunnen tegengestelde 
belangen ontstaan als een deel van de bewoners belang heeft bij een hoog financieel rendement. Financiering en zeggenschap dienen 
zoveel mogelijk los van elkaar te staan.  

• Denkbaar is een model waarbij alleen investerende bewoners lokale warmte afnemen van Lokaal Bedrijf BV via Vattenfall. Een lokaal 
warmtecontract is dan gekoppeld aan een eenmalige inleg waarmee ook zeggenschap verkregen wordt. De initiatiefgroep denkt daarbij aan 
een groeimodel waarbij bewoners gaandeweg instappen. Dit betekent wel dat er voorfinanciering beschikbaar moet zijn om de initiële 
financiering te dekken, met het risico dat er uiteindelijk onvoldoende deelnemers en afnemers zijn.  

• In de exploitatie kan gekozen worden voor een not-for-profit model, productie tegen kostprijs of  beperkte winstmarge. Dit houdt het 
warmtetarief voor de bewoners laag. Dit moet afgewogen worden met het gewenste rendement van de aandeelhouders.  
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Hoe nu verder?  
Aquathermie Poelgeest 
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Volgende stappen: 
Belangrijkste eerste stappen: zicht op een rendabele business case en bedrijfsmodel voor de lokale warmteproductie:  

• Een rendabele exploitatie van de nieuwe bron (TEO, TEA) is in principe alleen mogelijk met een substantiële subsidie (SDE++ en/of  
investeringsubsidie). Is subsidie beschikbaar? Aquathermie is opgenomen in de najaarsronde voor de Subsidie Duurzame Energie 
SDE++2020 (Kamerbrief Wiebes, 17 februari 2020).  Dit betekent dat subsidie aangevraagd kan worden voor TEO en TEA. Echter, omdat 
goedkopere energiebronnen voorrang hebben en de subsidiepot gelimiteerd is, is het onzeker of voor de relatief dure aquathermie subsidie 
verkregen kan worden. (De voorjaarsronde SDE++2020 neemt aquathermie nog niet mee). 

• Een besluit om het ontwikkeltraject in te gaan en uiteindelijk een investeringsbesluit, hangt daarnaast ook af van het gewenste financiële 
rendement. Vattenfall zal toetsen aan het ‘redelijk rendement’ onder de Warmtewet (ACM 2019: 5,2-6,6%). Welk rendement is redelijk? 
Wat voor rendementseisen hanteren andere potentiële investeerders (provincie, bewoners)?  

In scenario 2 waarin Lokaal Bedrijf de productie op zich neemt:  

• De business case van Lokaal Bedrijf is sterk afhankelijk van de prijs die Vattenfall bereid is te betalen voor de lokale warmte. Dit hangt onder 
andere af van de (verwachte) marktprijs van de stadwarmte (STEG/ Rotterdam), waarmee de lokale warmte concurreert. Welke prijs kan en 
wil Vattenfall betalen voor de lokale warmte? Onder welke voorwaarden? Afspraken worden vastgelegd in een 
warmteafnameovereenkomst.  

• In principe heeft Vattenfall aangegeven bereid te zijn om (derden) toegang te verlenen tot het distributienet. Is dat inderdaad het geval?  

• Welke eigendom- en financieringsconstructies zijn het meest geschikt? Verder uitwerken van scenario 2.  
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Volgende stappen: 

• Op welke manier wil de bewonersgroep haar activiteiten voortzetten? Wil zij zeggenschap houden over het vervolgproces 
en zo ja, op welke manier, waarover, in welke fase en welke mate?  

• Als de bewoners als contractpartij willen kunnen deelnemen dan is een rechtspersoon nodig die namens hen kan 
optreden. Dat kan in de vorm van een stichting of een coöperatie. De rechtsvorm van de coöperatie is geschikt om 
zeggenschap van bewoners op een democratische manier te organiseren (via het lidmaatschap). Een coöperatie is tevens 
een ondernemingsvorm en kan bedrijfsmatig opereren. Een coöperatie kan op termijn aandeelhouder worden in Lokaal 
Bedrijf BV.  

• Vattenfall, de bewonerscoöperatie en andere partners leggen vervolgafspraken vast in een intentieovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst. 

• Als Vattenfall de volledige ontwikkeling op zich neemt (scenario 1) dan functioneert de bewonerscoöperatie als 
belangenvereniging en klankbordgroep.  

• Als een Lokaal Bedrijf BV de ontwikkeling en/ of exploitatie op zich neemt (scenario 2) dan zal een bedrijfsmodel 
uitgewerkt moeten worden voor de bewonersparticipatie. Denkbaar is dat de bewonerscoöperatie aandeelhouder wordt 
van de BV.  Wordt met Vattenfall of andere partijen samengewerkt dan  

• Het kan zinvol zijn om de ontwikkelfase en exploitatiefase uit elkaar te trekken. De ontwikkelfase kan door een ontwikkel-
BV opgepakt worden (met een bepaalde aandelenverhouding). In de exploitatiefase kan een nieuwe BV worden opgericht 
met een andere aandelenverhouding. 
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BIJLAGE 1   
Juridische context eigendom van water en warmte 
in het water 
Globale verkenning van de eigendomssituatie. Verdiepend onderzoek is nodig.   
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Bronbeheerder: eigendom van water en warmte -1 

• In de situatie waarbij warmte ontrokken wordt aan oppervlaktewater (TEO) of afvalwater (TEA) doen zich de vragen voor 
over het eigendom en warmte en van water: van wie is die warmte en het water eigenlijk? Welke partij is gemachtigd om 
de warmte beschikbaar te stellen? Kan deze partij er een vergoeding voor te vragen?  

• Deze vragen zijn nieuw voor Nederland. In een recente studie over het juridisch kader aquathermie komen deze vragen 
aan de orde: Juridisch kader aquathermie 2019; speelruimte in de praktijk (Stowa rapport 28, oktober 2019). Dit is 
uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (UU), in opdracht van het Netwerk Aquathermie (NAT; Stowa, Dunea en 
Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).   

• Deze studie geeft  aan dat er geen uitsluitsel te geven is over wie zeggenschap heeft over de warmte in de bron die een 
bronbeheerder beheert. “Het [privaat]recht geeft geen antwoord op de vraag wie beschikkingsbevoegd is voor wat betreft 
de warmte die in het water aanwezig is” (p32). Voor TEA geldt dat het water in de leidingen van een TEA installatie als 
eigendom gezien kan worden van het waterschap, maar of deze dan ook eigenaar is van de warmte valt niet met zekerheid 
te zeggen. De Hoge raad zal hierover duidelijkheid moeten geven. De onderzoekers van de Stowa studie achten het 
“onwaarschijnlijk  dat de waterschappen niet kunnen beschikken over de warmte” in hun leidingen. Met andere woorden: 
waarschijnlijk kan het waterschap besluiten aan welke partij zij de TEA warmte beschikbaar stelt. Voor TEO geldt dat 
oppervlaktewater geen eigendom kan zijn en de warmte daarin dus ook niet.   

• Of de broneigenaar een vergoeding mag vragen voor de warmte is eveneens onduidelijk. Er is (nog) geen jurisprudentie 
voor TEA. Voor TEO kan het waarschijnlijk niet. Het water is eigendom van iedereen en dus niet van de eigenaar van de 
grond waar deze watergang ligt en dat geldt dus ook voor de warmte in dat water. Daarvoor kan geen vergoeding gevraagd 
worden. Er zijn bij het Stowa geen cases bekend van waterwegen die eigendom van een private partij zijn maar hier geldt 
waarschijnlijk hetzelfde: de eigenaar van de waterweg is geen eigenaar van het water en de warmte. Deze vraag is relevant 
voor de business case.  

 

 

 

Bronnen: STOWA Handreiking Aquathermie (2018, p81), contact Marco van Schaik Unie van Waterschappen, NAT Netwerk Aquathermie (20 september 2019); 
STOWA, Juridisch kader aquathermie 2019; speelruimte in de praktijk, rapport 28, oktober 2019.  36 



Bronbeheerder: eigendom van water en warmte -2 

• De warmte in (afval)water kan gezien worden als een schaars goed, omdat meerdere partijen er een claim op kunnen 
leggen. Vooralsnog niet gereguleerd via vergunningen, aanbesteding of concessie (publiekrecht).  

• Er is nog weinig ervaring met warmte- en waterontrekkingsovereenkomsten voor aquathermie. De verwachting is dat de 
afspraken en voorwaarden vergelijkbaar zullen zijn met afspraken over onttrekking van water voor koeling in de industrie. 
Dit moet nader worden uitgewerkt. 

• Voor het aanleggen van het leidingennet aan en in het water is toestemming nodig van de grondeigenaar (gemeente, 
particulier, private onderneming).  

In het geval van de TEO/ TEA opties voor Poelgeest gaat het om de volgende partijen:    

• private eigenaar van een deel van de Haarlemmertrekvaart. 

• gemeente Oegstgeest en private eigenaars voor gronden langs de Klinkenbergerplas en Haarlemmertrekvaart 

• gemeente Warmond of private eigenaar voor gronden langs de De Leede. 

• Hoogheemraadschap Rijnland voor gronden op terrein AWZI Leiden Noord 
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De Leede gemeente 
Warmond 

Eigendomssituatie van de water(wegen) 
Klinkenbergerplas 

• Grondgebied: gemeente Oegstgeest 

• Eigendom waterplas:  gemeente Oegstgeest . 

• Eigendom gronden aan de waterplas: gemeente, privaat. Nader uit te zoeken. 

 Het eigendom van de Klinkenbergerplas is overgenomen van de provincie in maart 
2015. [7 RM 16 december 2014 Overdracht Klinkenbergerplas-Z-14-02829] Nagaan: 
Is dat nog steeds het geval? 

Haarlemmertrekvaart 

• Grondgebied: gemeente Oegstgeest 

• Eigendom waterweg (Oegstgeester gedeelte): private partij sinds 2005 (Firma Padox 
Beheer, Menno Smitsloo)  

• Eigendom gronden aan de waterweg: diverse partijen. Nader uit te zoeken. 

 In 2005 is het dit deel van de waterweg verkocht voor 1 euro aan Padox. Het was 
eigendom van de gemeente Leiden. In 2004 werd gemeente Leiden eigenaar 
zuidelijke deel en Haarlem van noordelijke deel van de Haarlemmertrekvaart. 
Daarvoor was het gedeeld eigendom Leiden en Haarlem. Gemeente Oegstgeest heeft 
i n2005 overwogen om het Oegstgeester deel aan te kopen, maar besloot om dat niet 
te doen.  

De Leede 

• Grondgebied: gemeente Warmond 

• Eigendom: onbekend. Nader uit te zoeken.  

 

Haarlemmertrekvaart: 
gemeentegrens Oegstgeest 
Leiden  
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BIJLAGE 2  
Alternatieve scenario’s lokaal warmtebedrijf  
De volgende opties zijn niet haalbaar gegeven de condities dat Vattenfall 
warmteleverancier en eigenaar van het distributienet blijft.  
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Scenario 3: Lokaal Bedrijf geïntegreerde keten in de wijk  
• In dit scenario is Lokaal Bedrijf verantwoordelijk voor de hele keten: de ontwikkeling en exploitatie van de nieuwe 

productie-installatie, het distributienet en de warmtelevering.  

• Lokaal Bedrijf koopt backup en piek vermogen in bij Vattenfall (lange termijn contract) of de producent van het 
stadswarmtenet.  

• Lokaal Bedrijf BV moet het distributienet en de afgiftesets overnemen van Vattenfall en is verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud. [Deze optie is niet haalbaar: Vattenfall is eigenaar van het distributienet en wil dit niet verkopen].  

• Lokaal Bedrijf levert lokale warmte aan bewoners en eventueel stadswarmte van Vattenfall. Lokaal Bedrijf moet een 
leveranciersvergunning hebben om warmte te mogen leveren. Dat stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering (is dat uit te 
besteden?). [Deze optie is niet haalbaar: Vattenfall is warmteleverancier en wil dat blijven].  

Toetsing aan wensen/ voorwaarden bewoners: 
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Leveringszekerheid  - Meer risico voor consument omdat Lokaal Bedrijf afhankelijk van Vattenfall voor de backupvoorziening. In de aanloopfase hoog risico op 
storingen. 

Betaalbaarheid -/+ Prijs is afhankelijk van de business case maar kan niet meer zijn dan maximum tarief n.d.m.a. Lokaal Bedrijf kan besluiten te leveren tegen 
kostprijs, not-for-profitmodel. Als dit lager is dan landelijk tarief Vattenfall, dan beter voor betaalbaarheid. Mogelijk hogere kostprijs dan 
huidige markttarief Vattenfall.  

Transparantie ++ Bewoners zijn eigenaar van Lokaal bedrijf en hebben daarmee inzicht in de kostprijs voor de duurzame warmte.   

Duurzaamheid ++ Duurzame bron. 

Zeggenschap ++ Bewoners hebben invloed op het ontwikkelproces, prijsstelling, bedrijfsvoering, innovatie van het productiebedrijf, levering en distributie. 

Financiële baten lokaal ++ Veel zeggenschap, hoog risico. Investeringsmogelijkheid voor bewoners in productiebedrijf Lokaal Bedrijf BV. . Financiële baten afhankelijk 
van de business case van hele warmtesysteem (inclusief distributie, leveringskosten). Baten onzeker: hoog risico in ontwikkel- en bouwfase, 
kan ook negatief zijn. 

Prijsdifferentiatie + Bewoners kunnen warmte kopen tegen een prijs die ze zelf bepalen, mits onder maximum tarief. En afhankelijk van de business case. Ze 
kunnen ook Vattenfall warmte afnemen via Lokaal bedrijf.  



Scenario 3: Lokaal Bedrijf geïntegreerde keten in de wijk  
LOKAAL BEDRIJF 

LOKAAL BEDRIJF 

LOKAAL BEDRIJF 

Keten Verantwoordelijk Gevolgen  

Productie  lokale bron 
Basislast 

Lokaal Bedrijf  Hoog risico op storingen, innovatief systeem. Risico dat Lokaal Bedrijf niet kan voldoen aan leveringsafspraken  met de afnemers (in rol als 
leverancier) of hogere kosten heeft dan kan terugverdienen met maximum warmtetarief (ndma). Betrouwbare backupvoorziening nodig. Eigen 
backup-installatie of afspraken met Vattenfall over reserveren capaciteit stadswarmtenet. Lokaal Bedrijf heeft zeggenschap over de bedrijfsvoering 
(inkoop elektriciteit, onderhoud,  uitbreiding, innovatie).  Optie: not-for-profit, kostendekkend, transparante bedrijfsvoering.  

Productie – piek 
Productie - backup 

Vattenfall Warmteleveringsovereenkomst Lokaal Bedrijf en Vattenfall. Lokaal Bedrijf reserveert capaciteit bij Vattenfall. Lokaal Bedrijf  is afhankelijk van de 
kosten die  Vattenfall daarvoor rekent en van de  snelheid van ingrijpen bij storingen. Beide bedrijven leggen afspraken langjarig vast om risico’s te 
minimaliseren. Dit is geen uitzonderlijke situatie; de afhankelijkheid van 1-2 bronnen is gebruikelijk in de warmtesector.  ACM toetst als 
toezichthouder op mogelijke situaties van machtsmisbruik). Alternatief: Lokaal Bedrijf zorgt voor eigen back up (nadeel: hogere investering).  

Distributie Lokaal Bedrijf  Lokaal bedrijf wordt eigenaar van het distributienet. Voordeel : zeggenschap over onderhoud,  uitbreiding en innovatie en mogelijkheid op tegen 
kostprijs not-for-profit te werken. Vattenfall is concessiehouder voor de aansluitingen en eigenaar van het warmtenet (distributie). Overname van 
distributienet vereist hogere investering, drukt op de business case. [Vattenfall is niet bereid om het distributienet te verkopen].  

Levering Lokaal Bedrijf Leveranciersvergunning nodig (ACM voorwaarden bedrijfsvoering).  Als leverancier gehouden aan vergunningvoorwaarden en eisen van de 
warmtewet (ACM), o.a leveringsplicht (met risico boetes in geval van storingen), maximum warmteprijs (nmda).  
Vattenfall is concessiehouder van de aansluitingen van warmtenet in de wijk, dus Lokaal Bedrijf is afhankelijk van bereidheid  Vattenfall om nieuwe 
leverancier toe te staan [op dit moment niet het geval]. Lokaal Bedrijf moet lopende contracten met afnemers en de afgiftesets overnemen van 
Vattenfall (drukt op business case). Lokaal Bedrijf is afhankelijk van Vattenfall voor backup en moet lange termijn afspraken maken.  
Mogelijkheid om tegen kostprijs te leveren (not-for-profit model). Of dit gunstig is hangt af van de kostprijs van de eigen productie-installatie 
(maximaal tarief ndma). Als de prijs hoger is dan Vattenfall warmte in de rest van stadswarmtenet dan is dat onaantrekkelijk voor bewoners.   
Risico voor vraagafname door energiebesparing en/of afkoppeling ligt bij de warmteleverancier en in dit geval heeft dit direct effect op Lokaal Bedrijf; 
de productie is niet meer rendabel  bij te weinig afnemers. 

Systeembeheer Vattenfall (distributie) 
Uniper (transportnet) 

Technisch systeembeheer complexer omdat er een extra warmtebron bijkomt op het distributienet. Voor backup en piek afstemming nodig met 
Vattenfall. Extra transactiekosten,  complexere informatieoverdracht.  

Vrijwel alle risico’s bij Lokaal Bedrijf. Met name kwetsbaar 
als leverancier. Hoge investeringsrisico’s.  
Geen optie: Vattenfall verkoopt distributienet niet.  
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Scenario 4: Productie én levering door Lokaal Bedrijf / Vattenfall rest 

LOKAAL BEDRIJF LOKAAL BEDRIJF 

Keten Verantwoordelijk Gevolgen 

Productie  lokale bron 
Basislast 

Lokaal Bedrijf BV Hoog risico op storingen, innovatief systeem.  Betrouwbare backupvoorziening nodig. Eigen backup installatie of afspraken met Vattenfall over 
reserveren capaciteit stadswarmtenet.  
Risico voor vraagafname door energiebesparing en/of afkoppeling ligt bij de Lokaal Bedrijf. Productie niet meer rendabel  bij te weinig afnemers. 
Zeggenschap over inkoop elektriciteit, onderhoud,  uitbreiding en innovatie. Optie: not-for-profit, kostendekkend, transparantie bedrijfsvoering. Gunstige 
financieringsvoorwaarden investering (?).  

Productie – piek 
Productie - backup 

Vattenfall Warmteleveringsovereenkomst Lokaal Bedrijf en Vattenfall. Lokaal Bedrijf reserveert capaciteit bij Vattenfall (en/ of andersom). Lokaal Bedrijf  
kwetsbaar: kostprijs Vattenfall voor reservering (beperkte) capaciteit, afhankelijkheid van Vattenfall bij storingen (snelheid ingrijpen). Alternatief: Lokaal 
Bedrijf zorgt voor eigen back up (drukt op de business case). 

Distributie Vattenfall Warmtetransportovereenkomst tussen Vattenfall en Lokaal Bedrijf over toegang productie én levering  aan afnemers (twee contracten). 
Lokaal bedrijf is afhankelijk van Vattenfall voor onderhoud,  uitbreiding en innovatie van het net. Goede afspraken nodig over verrekening verliezen, 
meetpunten, overdracht.   

Levering Lokaal bedrijf BV Zie scenario 3 

Systeembeheer  Vattenfall (distributie) 
Uniper (transportnet) 
 

Technisch systeembeheer complexer omdat er een extra warmtebron bijkomt op het distributienet. Goede afspraken nodig met Lokaal bedrijf.  

Vrijwel alle risico’s bij Lokaal Bedrijf. Met name kwetsbaar als 
leverancier. Plus: investeringsrisico’s.  
Geen optie: Vattenfall wil warmteleverancier blijven.  
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LOKAAL BEDRIJF 

Scenario 5: Levering door Lokaal Bedrijf / rest Vattenfall 

Keten Verantwoordelijk Gevolgen 

Productie  lokale bron 
Basislast 

Vattenfall Warmteafname overeenkomst: Vattenfall levert aan Lokaal bedrijf. 
Hoog risico op storingen, innovatief systeem. Risico dat Vattenfall niet kan voldoen aan leveringsafspraken met de leverancier al Bedrijf. Lokaal Bedrijf zal 
kosten verhalen bij Vattenfall. Vattenfall heeft toegang tot eigen backupvoorzieningen.   
Vattenfall is kwetsbaar bij stijgende marktprijs elektriciteit. Belangrijk om flexibiliteit in te bouwen in de prijsafspraken met Lokaal Bedrijf. Vattenfall kan 
lokale warmte ook leveren aan andere afnemers van het stadswarmtenet maar moet dan een overeenkomst afsluiten met Vattenfall levering..  
Bewoners hebben geen zeggenschap over de bedrijfsvoering en prijzen van de productie.  

Productie – piek 
Productie - backup 

Vattenfall Vattenfall koopt piek- en backup voorziening in en levert aan Lokaal Bedrijf. Afspraken worden langjarig vastgelegd in een Warmteafnameovereenkomst 

Distributie Vattenfall Warmtetransportovereenkomst: Lokaal Bedrijf neemt  warmte af via distributienet van Vattenfall 
Vattenfall is eigenaar van het wijk distributienet. Er zijn geen contractuele afspraken nodig over toegang lokale productie want de productie-installatie is 
tevens eigendom van Vattenfall.. Er zijn wel afspraken nodig met Lokaal bedrijf over afname van de warmte en koppeling distributienet aan afgiftesets 
afnemers.  

Levering aan afnemers Lokaal Bedrijf Warmteafname overeenkomst:  Lokaal Bedrijf neemt warmte af van Vattenfall. 
Warmtetransportovereenkomst: Lokaal Bedrijf neemt  warmte af via distributienet van Vattenfall 
Lokaal bedrijf moet afspraken vastleggen over warmteafname en distributie. Zie verder scenario 3.  

Systeembeheer Vattenfall (distributie) 
Uniper (transportnet) 
 

Technisch systeembeheer complexer omdat er een extra warmtebron bijkomt op het distributienet. Goede afspraken nodig met Vattenfall (aanbod) en 
Lokaal Bedrijf  (afname).  

Risico Lokaal Bedrijf. Met name kwetsbaar als leverancier. 
Geen investeringsrisico’s productie.  
Geen optie: Vattenfall wil warmteleverancier blijven.  
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BIJLAGE 3  
SDE++ exploitatiesubsidie 
Voor een rendabele business case is een investerings- en/ of exploitatiesubsidie nodig. 

In deze bijlage informatie over SDE++  

 

• Eindadvies SDE++, Energie uit Water, 11 februari 2020.  Opengesteld voor aquathermie in 
de najaarsronde september 2029 (nog niet inde voorjaarsronde). 
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Thermische energie uit oppervlaktewater  
Uit eindadvies SDE+ energie uit water TEO (februari 2020): 
• Basisbedrag = Kostprijs referentiesysteem TEO: 0,115 € per KWth = 30,6 € per GJ 
• Marktprijs : 0,05 kWth =13,9 € per GJ 
• Onrendabele top: 14,1 € per GJ. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-6-eindadvies-basisbedragen-sde-2020 
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