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MEERDERE PERSPECTIEVEN…..

Op de business case van Warmte 

Business case komt niet of nauwelijks rond (de BAK inzetten als eigen vermogen maakt het gat zeker kleiner)

Vollooprisico’s verhogen de onrendabele top aanzienlijk

Kosten zijn (veel) hoger dan in Denemarken. Standaardisatie? Marktontwikkeling? Transparantie?

De ontwikkelkosten kunnen nu nog niet meegefinancierd worden

Op warmtecoöperaties 

Warmtebedrijven: Warmtecoöperaties zijn aantrekkelijke partij om mee samen te werken

Ontwikkelaars: De ontwikkelkosten (DevEx) kunnen bij financial close samen met de businesscase meegefinancierd 
worden

Financiers: Financiering van warmtecooperaties is een groot risico

Gemeente: Heeft een warmtecooperatie wel voldoende steun in de wijk?



TARIEVENSYSTEEM

Tarieven in Nederland gebaseerd op Niet Meer Dan Anders (NMDA)
Bijdrage Aansluitkosten is de sluitpost in de business case
Welke kosten zijn opgenomen in de business case? 

Winst gaat naar de warmtebedrijven <> onrendabele top
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Positieve ervaringen in DK

Nederlandse warmtenetten



EIGENAARSCHAP EN ZEGGENSCHAP

Meeste warmtenetten in handen van 5 grote commerciële warmtebedrijven

Aantal kleinere warmtenetten (Ede, Hengelo, Zaanstad, Heerlen, ……)

Warmte-initiatieven met ambitie (WoW/Wageningen, WG-terrein/Amsterdam)



ONTWIKKELPROCES WARMTECOOPERATIES



Organiseren van 
woningeigenaren als collectief 
van opdrachtgevers

Ontsluiten van kennis in de wijk 
voor betere oplossingen

Organiseren van draagvlak en 
vertrouwen in de wijk

Democratisch 
vertegenwoordigen van 
bewoners in onderhandelingen

Borgen van zeggenschap over 
eigen huis bij bewoners 
(respecteert rechten)

Spaart kosten uit voor overheden 
en marktpartijen als bewoners 
‘aansluitingen’ organiseren

Mobiliseren van kennis en 
kapitaal (eigen vermogen) bij 
bewoners

Samenhang met maatregelen 
woningverbetering mogelijk 

Brede maatschappelijke 
meerwaarde (leefbaarheid)

Complementariteit coöperaties 
(met eigenaren) en 
woningcorporaties (met 
huurders)

Organisator van draagvlak in de buurt

Democratische vertegenwoordiging 
van de wijk (invloed op F2 t/m F4)

Mobiliseren kennis uit de buurt voor 
een betere warmteoplossing

Opdrachtgever aan commerciële 
partij (voor ontwikkeling en/of 
exploitatie)

Ontwikkelaar van warmtenet

Eigenaar van net en/of van bron

Warmteleverancier, exploitant van 
warmtenet 

Andere coöperatieve diensten 
organiseren

VOORDELEN VOOR 
BEWONERS

AANTREKKELIJKE PARTIJ 
VOOR ANDEREN MOGELIJKE ROLLEN

ORGANISATIE – ROL VOOR WARMTECOOPERATIES



FINANCIERING

Catch 22: 

Warmtecooperaties zijn onbekend fenomeen en financiers zien hun niet als ‘financieel betrouwbaar’

Om te kunnen bewijzen dat het wel kan zijn goede voorbeelden nodig

Financiële middelen voor de ontwikkelfase ontbreken nagenoeg

Mogelijkheden voor de ontwikkelfase: 

PAW

Provincies en gemeente

Europese fondsen

Op termijn: Ontwikkelfonds  



PERSPECTIEF OP EN VAN FINANCIERS

Financiers zijn gebonden aan Basel III regels

Zoeken zekerheid, nog niet bewezen innovaties gaan zij niet financieren

Met een zwakke ‘term sheet’ ben je snel gediskwalificeerd

Met ervaring aan boord (‘betrouwbaar adviesbureau’) scoor je

Een financieringsaanvraag is geen invuloefening maar een ‘intelligent product’

Zonder ‘skin in the game’ kan een warmtecoöperatie heel moeilijk financiering krijgen. 
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