
Thema avond 20 februari, Eigendom en beheer 

Onderstaand een overzicht van de vragen die gesteld zijn op de thema avond van 20 februari jl. De 
presentatie is apart te bekijken op de website. Wellicht is het antwoord niet helemaal toereikend of 
wellicht hebben we de vraag niet goed genoeg begrepen of verwoord. Als dat zo is en je vraag is niet 
voldoende beantwoord, laat het ons dan weten via warmtenet.ow@gmail.com  

Vragen naar aanleiding van de tabel verdeling eigenaarschap coöperatie/anders/samen in de 
presentatie:  

- Kunnen anderen verschillende bedrijven zijn? 
Ja, dat kan in theorie 

- Ik heb nu een gasleverancier en een eigen cv-ketel, waarom is de leverancier straks ook de 
organisatie die de afleverset levert? 
De afleverset is ‘cv-ketel’ en meter in één, en omdat de leverancier verantwoordelijk is voor 
het leveren van warmte, is het van belang dat het hele systeem goed werkt. Daarom is 
doorgaans de afleverset eigendom van de leverancier. Er zijn voorbeelden bekend waarbij 
mensen een eigen afleverset hebben wat veel gedoe oplevert bij onderhoud en het 
verhelpen van storingen.  

- Hoe zit het met onderhoud? Dit gaat alleen maar over bouwen, zo lijkt het. 
Nee, de eigenaar van bijvoorbeeld de bron is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van 
de bron. 

Vragen na afloop van de presentatie 

- Een vd criteria voor keuzes: de vraag ‘wat is het algemeen beleid rondom warmtenetten’? 
Ik lees dat er open netten komen. Een netbeheerder heeft grote technische vraagstukken 
voor zich, bij een open net zou de coöperatie een maatje te klein zijn.  
Reactie: de vraag is: zijn wij niet te klein als er straks open netten gaan komen met meerdere 
leveranciers? Echte open netten gaan er niet komen voor 2035. Er zijn wel netten met 
verschillende bronnen, maar dan is er nog steeds maar één leverancier waarmee 
consumenten contracten afsluiten. We zijn ons hiervan bewust, en zijn ook in overleg met de 
gemeente Wageningen over bijvoorbeeld het netwerk voor Parenco. Als die open 
warmtenetten er gaan komen, dan kunnen we altijd opnieuw keuzes maken om het anders 
te gaan doen. 

- Jullie vragen ‘Wat zijn jouw zorgen?’ Er zijn er alleen maar méér na de uitleg. Groeit dit niet 
boven onze pet? Er moet heel veel gebeuren, hebben wel de kennis en know-how in huis?  
We hebben binnen de coöperatie wel wat expertise in huis, bijvoorbeeld rondom 
financiering, contracten en facturering, dat heeft veelal betrekking op zon en wind maar niet 
op het gebied van warmte. Coöperatief Nederland is zich aan het ontwikkelen waarbij meer 
kennis verzameld en gedeeld wordt. Zo wordt er op dit moment bijvoorbeeld door TNO 
onderzocht hoe coöperatieve warmtenetten in de toekomst gefinancierd kunnen worden. 
Daarnaast zijn er onafhankelijke partijen die ingehuurd kunnen worden. We proberen zo 
goed mogelijk in te vullen welke kennis er nodig is en waar we die vandaan kunnen halen. 
Bedrijven die hun werkzaamheden uitbreiden naar nieuwe gebieden doen dit ook. 

- Wat doet de exploitatie BV?  
Die voert eigenlijk alles uit, zodat de coöperatie het niet zelf hoeft te doen. De exploitatie BV 
moet dus kennis in huis hebben of inhuren. Zo werken andere warmtebedrijven ook, die 



maken ook afspraken met andere bedrijven. DEVO bijvoorbeeld heeft een directeur voor 2 
dagen en een expert in dienst voor ongeveer 3 dagen om de boel te runnen. Die zijn wel wat 
groter, 1400 aansluitingen en groeit door naar 3000. Zij schatten dat hun formaat ongeveer 
het minimale is voor de manier waarop zij het doen. 

- In Veenendaal is de gemeente 50% eigenaar. Kan dat hier ook?  
Wageningen wil die rol nu niet nemen. 

- We praten steeds over financiën, maar er is toch veel meer? Ik wil wel een paar tientjes 
meer betalen als het bij een betrouwbare partij ligt.  
Natuurlijk gaat het om meer dan financiën. Maar wat is precies een betrouwbare partij? 
Daarnaast gaat het bij een paar tientjes per huishouden over 30 jaar over flinke sommen 
geld. Als we aan het begin goede keuzes maken en het beheer goed organiseren, kunnen we 
dat geld in de wijk houden. 

- Ik maak me het meeste zorgen over de kosten voor de backup. We blijven afhankelijk van 
gas. Ik betaal veel voor vastrecht, ik heb het idee dat je weinig rekent voor vastrecht. 
Moeten we afhankelijk blijven van gas? Liever niet natuurlijk, en technisch is het mogelijk om 
elektriciteit te gebruiken voor de backup, maar dit kost flinke investeringen. Er zal sowieso 
een backupvoorziening geregeld moeten worden, maar deze kan eventueel ook ingehuurd 
worden wanneer hij nodig is – men komt dan binnen 4 uur containers met gasketels 
brengen. 

- De concurrentie zal groter worden, er zullen meer leveranciers gaan komen, denk ik?  
 Er wordt inderdaad door veel bedrijven gekeken naar de uitbreiding van hun 
warmtenetactiviteiten. Maar als wij eenmaal een warmtenet in de buurt hebben, komt er 
niet nog eentje naast te liggen. Zolang er geen open netten zijn is van lokale concurrentie dus 
geen sprake.  

- Wat doen andere coöperaties die voor dezelfde vraag staan als wij?  
Alle coöperaties doen onderzoek naar dit vraagstuk, maar bijna niemand heeft al gekozen 
voor een bepaald model. Alleen Terheijden wel, die doet alles coöperatief, tot een brouwerij 
aan toe. Soms bepalen gemeentes volgens welke vorm het gebeurt. 

- Verklaart dat niet ook de twijfels? Ja, we zijn aan het pionieren. Zijn we niet te klein? 
Anderen zijn 1300 tot 3000 woningen.  
Het mooie van ons formaat is dat we ook met 20-25 huishoudens bij elkaar kunnen gaan 
zitten om het erover te hebben, zoals vanavond. Er zijn trouwens ook nog kleinere 
initiatieven hoor, op Vlieland wordt begonnen met 50 aansluitingen. We kunnen ook 
overwegen om een deel van de keuze later te maken: eerst het net aanleggen, voeden met 
een tijdelijke bron, en pas later een duurzame bron kiezen (of met Parenco aan de gang).  

- Ik heb de indruk dat mensen denken dat we het moeten uitbesteden omdat we de kennis 
niet hebben, maar in de ICT merk ik dat je vooral belazerd wordt als iets uitbesteedt 
waarvan je geen verstand hebt. Daarom is het goed om zelf veel kennis te verzamelen. 
Reactie uit de zaal: je kunt ook een kundige inhuren om de aanbesteding te regelen. 

- Ik heb het idee dat we boffen dat we 5 miljoen hebben en dat we dus een mooie kans 
hebben om zonder investering eigenaar te worden van een eigen net.  
Reactie uit de zaal: De subsidie kunnen we zien als tegemoetkoming voor het risico wat de 
buurt loopt. 

- Mooie analyse, maar wat stelt u voor? Ik denk: houd het in eigen hand.  
Een voorstel is iets voor de ALV, vandaag zetten we vooral de overwegingen uiteen. 



- Er was in het nieuws dat de proeftuinen nog niet zo goed lopen. Waarom gaat de spade dit 
jaar nog niet de grond in?  
Omdat er veel vragen zijn, vanuit allerlei kanten. Dingen gaan langzaam omdat ze complex 
zijn. We willen geen overhaaste beslissingen maken. Het is ook maar een klein team. 

- Hoe zit de gemeente daarin? Het riool zal toch vervangen moeten worden.  
Inderdaad, de gemeente zet er inmiddels wel een beetje druk achter, en dat helpt om in 
beweging te komen. 

- Wat gaat er nu gebeuren?  
Volgende stappen: nog één thema avond, daarna ALV waar voorstellen gedaan gaan worden 
en keuzes gemaakt worden. 

- Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid aansluitingen. Hoe zit die vraag in dit verhaal? 
 We moeten eerst weten wie de leverancier gaat worden, zodat die een aanbod kan gaan 
doen aan bewoners. Als er dan genoeg mensen ja zeggen kun je van start gaan met een 
aanbesteding voor de aanleg. We hopen ongeveer in het derde kwartaal de vraag aan 
bewoners te kunnen stellen, en dan hopelijk Q2 2021 de schop de grond in. Maar we hebben 
al eerder gezien dat zulke planningen lastig te maken zijn. 

- Vraag wanka: wie ziet het zitten om zelf te doen? Vrij veel vingers.  
- Wie zit er heel anders in? Geen vingers 
- Dat vertrouwen in bewoners is leuk, maar waarom denken we dat bewoners over langere 

tijd de beste keuzes maken en blijven maken?  
Er wordt gewerkt aan een landelijke structuur voor kennis maar ook een vangnet, zodat 
bewonerscoöperaties steeds meer op elkaar kunnen steunen en verstandige beslissingen 
kunnen blijven maken. Zit er dan een keer een misser tussen, dan kan dit door het grotere 
netwerk gedragen worden. 

- Alles wat je in eigen beheer hebt is mooi, en iedereen die er tussen gaat zitten vult z’n 
portemonnee. Mooie afsluiter. 
 

 

 

 
 

 


