
 

Bijlage 1 Kerncijfers van de wijk 
 

Bouwjaar 
Een klein deel van de wijk is reeds aangelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw (ongeveer 
15%). De hoofdmoot (80%) van de wijk is gebouwd in de naoorlogse jaren (1947-1955). Een 
aantal woningen is als onderdeel van een klein nieuwbouw project begin jaren 90 gebouwd 
(14 woningen).  
 

Woningtype 
Het leeuwendeel van de woningen is van het type 2 onder 1 kap. Er zijn een aantal 3 onder 1 
kap woningen, een aantal duplexwoningen en een enkel vrijstaand huis. Daarnaast zijn er 
108 appartementen verdeeld over 6 complexen elk 3 verdiepingen hoog. Per complex zijn er 
3 portieken. 
 

Koop/huur 
170 woningen in de wijk zijn in eigendom van de Woningstichting. Dit betreft hoofdzakelijk 
sociale huur met een enkele vrije sector woning. De grondgebonden koopwoningen worden 
op een enkele uitzondering na bewoond door de eigenaars. 
 
De appartementencomplexen zijn in eigendom van VVE’s (per portiek van 6 woningen). Het 
beheer van de VVE’s is uit handen gegeven aan VVE Beheer Nederland. Beslissingen worden 
over het algemeen 2x per jaar in een gezamenlijke ledenvergadering voor alle VVE’s 
genomen. Deze vergaderingen worden over het algemeen goed bezocht. Een deel van de 
appartementen wordt particulier verhuurd. 
 

Staat van de woningvoorraad 
De huurwoningen van de Woningstichting zijn rond 2010 allemaal gerenoveerd volgens de 
toen geldende normen. Dat wil zeggen: dakisolatie (RC 3), nieuwe geïsoleerde houten 
kozijnen (Acoya) met HR beglazing, spouwmuur isolatie wordt evenals bodemisolatie en 
zonnepanelen aangeboden tegen een lichte verhoging van de huur. De bulk van de 
woningen heeft label C/D. Gasketels zijn in de loop van de jaren in de verschillende 
woningen aangelegd. De meeste staan op zolder, een enkele op een andere locatie in de 
woning. Meer gedetailleerde info is op verzoek en in overleg met de Woningstichting 
voorhanden. 
 
Bij de koopwoningen is het beeld grilliger. Het hele spectrum is aanwezig van A++ tot label G. 
10 procent van de woningen (ruim 40) is bezocht met een energieadviseur. Tijdens dit 
bezoek is een technische opname gedaan van onder andere de locatie van de CV-ketel, en 
gesproken met de bewoners over verbruik, comfortbeleving en ambities om te 
verduurzamen. Waardevol om te vermelden is dat uit deze rondgang bleek dat het 
overgrote deel van de woningen met een 70/50 stookregime comfortabel verwarmd kan 
worden. 
 
Daarnaast is het het vermelden waard dat er momenteel een energiescan wordt uitgevoerd 
voor de appartementencomplexen. Uit deze scan moet duidelijk worden welke maatregelen 
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genomen zouden kunnen worden om de appartementen comfortabeler en energiezuiniger 
te maken. Het rapport wordt aan het eind van dit jaar opgeleverd en gedeeld met VVE’s. 
 
Een opmerking van algemene aard: de wijk is populair en er is dan ook relatief weinig 
verloop en dientengevolge ook weinig leegstand. 
 

Gemiddeld gasverbruik 
Het totale gemiddelde gasverbruik per jaar in het projectgebied over de periode 2010-2018 
is 574.930 m3. Dat is gemiddeld ruim 1300m3 per huishouden. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat uit de opnames naar voren komt dat de bandbreedte groot is: tussen de 400 en 
3000m3. 
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Een stap dichtbij de realisatie van het warmtenet benedenbuurt wageningen
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De scope
▪ Voor de Benedenbuurt in Wageningen heeft 

Royal HaskoningDHV een basisontwerp 
uitgevoerd en is de business case 
doorgerekend

▪ Waarbij gekeken is naar mogelijke 
governance- en aanbestedingsvormen

Weer een stap dichterbij
▪ Het technisch ontwerp toont dat het 

warmtenet technisch haalbaar is
▪ De business case toont aan de warmtenet 

financieel haalbaar is
▪ De governance laat 3 scenario’s zien waarin de 

coöperatie invloed houdt
▪ De aanbestedingsvorm is afhankelijk van de te 

kiezen governance
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Het technisch ontwerp toont aan dat het warmtenet technisch haalbaar is

Het technisch ontwerp
▪ Het plan is technisch haalbaar
▪ De bodem in de Benedenbuurt is goed geschikt voor een 

WKO 
▪ De doorgerekende (WKO)bronlocatie ligt op 500 meter van 

de wijk
▪ Als de bron binnen deze straal verschuift heeft dit geen 

impact op de businesscase
▪ De regeneratie van de bron vindt plaats via dry-coolers met 

als aandachtspunt mogelijke (beperkte) geluidsoverlast.
▪ Indien zich koude winters voordoen is er voldoende warmte 

beschikbaar om alle huizen warm te houden
▪ De CO2 reductie die wordt gerealiseerd is ongeveer 60%
▪ Voor additionele warmtevraag (piek- en backup) wordt 

gebruik gemaakt van (nieuw)gasketels wat op dit moment 
(en richting de toekomst) voor warmtenetten de meest 
gebruikte oplossing is.
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De business case toont aan de warmtenet financieel haalbaar is

De business case
▪ Na doorrekening van het basisontwerp blijkt de realisatie van het warmtenet 

financieel haalbaar
▪ Bij de business case wordt op termijn uitgegaan van een aansluitpercentage van 

de woningen in scope van 95%
▪ Op de warmtevraag worden aanvullende besparingen van 7,5% aangenomen als 

gevolg van isolatiemaatregelen door bewoners
▪ De business case heeft een onzekerheidsmarge van 30%, zoals gebruikelijk in de 

huidige projectfase (ontwikkeling basisontwerp)
▪ In de volgende fase vindt de ontwikkeling van het detailontwerp plaats, 

waardoor de onzekerheidsmarge verder naar beneden wordt gebracht
▪ Wanneer de onzekerheidsmarge “laag genoeg” is en de exacte 

financieringsvoorwaarden bekend zijn, kan een propositie-voorstel richting 
bewoners worden gedaan
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De governance laat 3 scenario’s zien waarin de coöperatie zeggenschap houd

Governance
▪ De coöperatie kan beslissende zeggenschap houden indien zij eigenaar is van 

het warmtenet
▪ Wanneer de coöperatie geen eigenaar is van het warmtesysteem, heeft zij 

formeel geen zeggenschap.
▪ Om risico’s van de exploitatie van het warmtesysteem te beperken en om haar 

eigendomsrecht  en kernwaarden te borgen, zijn er drie mogelijke governance-
scenario’s uitgewerkt:

1. Door coöperatie op te richten Exploitatie BV, alle aandelen in handen van 
coöperatie, maximale zeggenschap

2. Door oprichten Exploitatie BV met derde (expert), zeggenschap wordt 
gedeeld met andere aandeelhouder.

3. Door coöperatie uitbesteden van de exploitatie van het warmtesysteem 
aan marktpartij (warmteleverancier), zeggenschap verloopt via 
contractuele voorwaarden. 
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De business case

-30% CAPEX/OPEX

+30% CAPEX/OPEX



 

MEMO:   Bijlage 3 - De Businesscase in hoofdlijnen 
Datum:  12 oktober 2020  
 

 
Inleiding: 
In 2018 is er een BusinessCase (BuCa) opgesteld t.b.v. de aanvraag “Programma Aardgasvrije Wijken" 
van BZK. Op basis van deze BuCa is er een uitkering van BZK aan de Gemeente Wageningen gedaan 
t.b.v. het project in de Benedenbuurt van in totaal € 5,7 miljoen. Omdat het hier gaat om een 
uitkering (en geen subsidie) zijn er geen aanvullende voorwaarden gesteld m.b.t. de besteding en de 
verantwoording van dit geld.  
 
De BuCa is, met het oog op de kosten en bijdragen van de bewoners, gebaseerd op een aantal  
uitgangspunten: 

1. De bewoner betaald GEEN aansluitbijdrage (BAK). 
2. De warmtekosten voor de bewoner is “NIET MEER DAN NU”. 
3. Er zijn geen aanpassingen aan de woningen noodzakelijk (anders dan aansluiten afleverset en 

verwijderen ketel). 
4. De bewoner wordt niet of nauwelijks met aanvullende kosten geconfronteerd. 
5. Deelname is vrijwillig, echter door het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken gaat een 

zeer groot deel om, is de verwachting.   
 
De BuCa van 2018 is door RHDHV in 2019 getoetst en doorgerekend. Daaruit is het volgende 
geconcludeerd 1:  

- Na doorrekening van het basisontwerp blijkt de realisatie van het warmtenet financieel 
haalbaar.* 

- Bij de business case wordt op termijn uitgegaan van een aansluitpercentage van de woningen 
in scope van 95%.  

- Op de warmtevraag worden aanvullende besparingen van 7,5% aangenomen als gevolg van 
isolatiemaatregelen door bewoners.  

- De business case heeft een onzekerheidsmarge van 30%, zoals gebruikelijk in de huidige 
projectfase (ontwikkeling basisontwerp).  

- In de volgende fase vindt de ontwikkeling van het detailontwerp plaats, waardoor de 
onzekerheidsmarge verder naar beneden wordt gebracht. Wanneer de onzekerheidsmarge 
“laag genoeg” is en de exacte financieringsvoorwaarden bekend zijn, kan een propositie 
voorstel richting bewoners worden gedaan. 

1 
Managementsamenvatting  Warmtenet Benedenbuurt Wageningen 12-2-2020 – RHDHV 

* Prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 2019.  De gigajoule prijs is de ACM NMDA – 15%   
 
In de afgelopen 8 maanden heeft het projectteam meerdere activiteiten ontplooid om meer gevoel 
bij de BuCa te krijgen en de onzekerheidsmarge te verlagen van 30%, waarmee deze is terug 
gebracht tot circa 15%. De activiteiten waren:  

- Op basis van een marktconsultatie via verschillende bedrijven meer gevoel bij de 
mogelijkheden krijgen. 

- Samen met een regionaal warmtebedrijf de BuCa opnieuw opgebouwd en alle cijfers en 
aannames opnieuw getoetst, mede op basis van de ervaring van dat warmtebedrijf. 

- Meer gedetailleerde prijzen voor investeringen uit de markt ontvangen. 
- Meer gevoel ontwikkeld bij verbetermogelijkheden binnen de BuCa   
- Omdat het streven is dat de realisatie van het warmtenet samenvalt met de rioolvervanging, 

is het synergievoordeel in beeld gebracht 
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Opbouw BuCa anno 2020 
 
De huidige BuCa is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 
 
Aannames warmteproductie en vraag: 

- Een nettemperatuur van 70 graden Celcius. 
- Een verlies van leiding en netwerk van 18%. 
- Een COP van de warmtepomp van 2,75. 
- Rentepercentage financiering 2%. 
- Uiteindelijk sluiten 425 van de 444 woning binnen 4 jaar na start aan, is de verwachting. 
- Er is een stijgende isolatiegraad in de wijk die uiteindelijk de warmtevraag met circa 15% zal 

doen dalen. 
- 97% van de warmte wordt opgewekt met de warmtepompen, 3% met gasketels.  
- De warmtevraag zal op circa 19.000 GJ per jaar uitkomen. 

 
Aannames kosten: 

- Overheadkosten van € 88k 
- Backofficekosten van € 30 per aansluiting per jaar 
- Onderhoudskosten: 

o Bouwkundig - 1% van CAPEX p.j. 
o Warmtepomp - 2% van CAPEX p.j. 
o Backup - 2% van CAPEX p.j. 
o WKO - 2% van CAPEX p.j. 
o E-aansluiting - 1% van CAPEX p.j. 
o Drycoolers - 2% van CAPEX p.j. 
o Overige - 3% van CAPEX p.j. 

- Herinvesteringen: 
o Warmtepompen - 50% van CAPEX jaar 15 
o Backup - 50% van CAPEX jaar 15 
o Dry-coolers, regeltechniek, verdelers hydrolische installatie - 50% van CAPEX jaar 20  
o Huisaansluitingen/afleversets -  50% van CAPEX jaar 15 

 
Aannames inkomsten: 

- Inkomsten zijn gebaseerd op het maximale wat volgens de ACM gevraagd mag worden aan 
de bewoners (excl. BTW) (**) 

o Vaste leveringskosten - € 387,74 
o Meettarief - € 22,01 
o Afleverset - € 104,29 
o Prijs per GJ - € 21,54  

(**) De prijzen in de basis BuCa zijn NIET de prijzen die we aan de bewoners willen aanbieden. Het 
aanbod zal substantieel lager moeten.  
 
Aannames resultaten: 

- Op basis van alle informatie komen we uit op een EBITDA van circa € 150.000 per jaar 
- De DSR is circa 1,2 per jaar  
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Opbouw investeringen & Dekking 
 
Investeringen: 
Warmtenet  € 3,5 miljoen 
Warmtebron  € 3,4 miljoen 
Huisaansluiting  € 1,9 miljoen 
Projectkosten  € 1,0 miljoen 
Totaal   € 9,8 miljoen  
 
Dekking: 
BZK bijdrage  € 5,7 miljoen 
Synergievoordeel riool € 1,4 miljoen  
Financiering   € 2,7 miljoen 
Totaal   € 9,8 miljoen 
 
 
 
 


