
De uitdaging voor gemeenten: 

Nú concreet worden om aardgasvrij van 
het papier af te krijgen

Uw TransitieVisie Warmte (TVW) is (bijna) klaar. Hiermee geeft u richting aan

de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

U weet in welke wijken u gaat beginnen om van het aardgas af te gaan en wat

de (technische) voorkeursrichting is om dat te doen. De volgende stap is om

deze voorkeursrichting verder uit te werken en een warmteproject echt tot

realisatie te brengen. En dat is ook waar momenteel de grootste uitdaging ligt:

om van plan tot realisatie te komen, van papier tot actie.

De ambitie is de eerste wijken/gebieden voor 2030 van het gas af te hebben en

toe te werken naar wijkuitvoeringsplannen (WUP). De komende jaren zijn

daarvoor cruciaal. Wat u de komende 2 of 3 jaar doet – of beter: moet doen –

bepaalt het succes van de ambities om aardgasvrij te zijn.

Een goed financieel en juridisch kader vanuit de Rijksoverheid is

randvoorwaardelijk om projecten te realiseren. Klopt. Maar evengoed is actie

aan uw kant vereist om van het papier naar de praktijk te gaan. Ondanks een

imperfect financieel en juridisch kader zijn er genoeg kansen die wel benut

kunnen én moeten worden. Ook in uw gemeente!

We delen daarom graag de belangrijkste lessen die we hebben opgedaan met

het realiseren van warmteprojecten om u bij deze stap te helpen. Deze lessen

zijn de basis voor een solide projectontwikkeling door u, samen met

stakeholders.



Integraal projectmanagement: 

Staar je niet blind op de techniek

Het lijkt een open deur, maar het is belangrijk dat je

alle sporen binnen een project tegelijk doorloopt.

We zien in de praktijk vaak dat projecten worden

geleid door technische haalbaarheid en dat de

andere sporen minder snel gaan. Het technisch

ontwerp is zeker essentieel; het bepaalt immers de

mogelijkheden en onmogelijkheden van je project.

Maar dat geldt evengoed voor de financieel-

economische of juridische haalbaarheid en hoe je

om gaat met aanwezige risico’s. Of hoe je het

bestuurlijke of maatschappelijke draagvlak

organiseert. Een technisch optimale oplossing

zonder rendabele businesscase, met te grote risico’s

of zonder steun van toekomstige afnemers komt

niet van de grond. Het is zonde als je dan al veel tijd
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hebt gestoken in het perfectioneren van de techniek.

Kortom, je moet alle sporen bewandelen om te komen tot een haalbare

energietransitie. Dit betekent een – niet geheel verrassende – integrale

benadering waarbij sporen niet enorm voor of achter lopen op andere

sporen. Anders ben je een puzzel aan het leggen zonder alle stukjes in

handen te hebben…

De figuur hiernaast toont per spoor de belangrijkste stappen die je moet

zetten. Daarbinnen benoemen we nog 3 aandachtspunten, die we hierna

toelichten. Of de nieuwe Warmtewet er nu wel of niet komt, voor de inhoud

van de projectontwikkeling maakt dat eigenlijk niet zo veel uit.

Transitie Visie Warmte (TVW)

Uitkomst: Wijk x oplossing y in jaar z

Grove analyse: leidingen, 

vermogen bronnen, 

aanpassingen vastgoed?

Wat is vanuit techniek 

een logische 

combinatie van andere 

wijken voor een kavel?

Spoor 1: 

Techniek

Spoor 2: 

Financieel

Spoor 3: Contractering 

& marktordening

Spoor 4: Communicatie 

& participatie

Grove buca voor wijk/kavel-

gebied o.b.v. grove ontwerp en 

randvoorwaarden stakeholders, 

zowel voor exploitant als 

vastgoedeigenaar. Doel: 1e zicht 

op haalbaarheid buca.

Inventariseren 

(subsidie)instrumenten

Kavels bepalen o.b.v. 

kenmerken lokale oplossing, 

vastgoed (HT/MT/LT) en spelers

Doelstellingen en rol 

gemeente bepalen

Samenwerking met partners

opzetten. Evt. ook LOI opstellen.

Opstellen 

communicatie- en 

participatieplan

Evt. samenstellen bewoners-

vertegenwoordiging en 

toetsen oplossingsrichting

Identificeren overige 

vastgoedeigenaren en 

meekoppelkansen

Uitwerken technische 

analyse, o.a. 

tracéverkenning

Nadere uitwerking 

aansluiting 

vastgoed o.b.v. 

woningschouwen

Nader uitwerken businesscases 

voor exploitant en 

vastgoedeigenaren

Risicoanalyse en bepalen 

impact op de businesscase

Verkennen 

financieringsmogelijkheden

Aanvraag subsidies: PAW, SAH

Uitwerken governance en 

verantwoordelijkheden

Evt. SOK opstellen 

met partners

Afhankelijk van belangen en 

wensen projectpartners, opstarten 

selectieprocedure: formuleren 

opdracht, uitwerken 

gunningscriteria etc.

Verkennen bereidheid 

deelname bewoners, i.c.m. 

schouw voor techniek

Opstellen 

informatievoorziening 

aan bewoners 

Betrekken andere 

vastgoedeigenaren 

(o.a. utiliteit)

Warmtestrategie
Uitkomst: logische verkaveling, rol gemeente, zicht op haalbare oplossing per kavel

Kavelplan / Wijkuitvoeringsplan (WUP)

Uitkomst: plan voor wijk / kavel, incl. techniek, businesscase, governance, aanbestedingsstrategie en participatieplan

Integraal proces- en 
projectmanagement

!

Bepalen wanneer ontbrekende 

ketenrollen invullen (aanbesteding)

!

!

Aandachtspunt 1 -

Financieel: werk aan 

een transparante 

businesscase én 

risicoverdeling 

Aandachtspunt 2 -
Risico dragen: 

welke rol moet een 

gemeente pakken?

Aandachtspunt 3 -
Samenwerking: 

commitment 

is meer dan een 

modewoord

Vervolg: Afhankelijk van gewenste rol van de gemeente heeft de gemeente nu nog een beperkte (aanbesteding concessiehouder), of 

een grote rol (financiering ophalen, contracten voorbereiden, ontwerp uitzetten, etc).



Aandachtspunt 1 - Financieel

Werk aan een transparante businesscase én risicoverdeling

Om de haalbaarheid voor een warmtebedrijf, vastgoedeigenaren en gemeente in kaart te

brengen is een transparante, gezamenlijke businesscase en risicoallocatie nodig. Alle

partijen hebben hun eigen belangen, hun eigen achterban en eigen factoren die de

haalbaarheid van een project bepalen. Een warmtebedrijf neemt bijvoorbeeld over het

algemeen de meeste risico’s (zij moeten het geheel immers aanleggen en voor lange tijd

beheren) en vraagt daarom ook een rendement. Een gemeente zit aan de andere kant

met een publiek perspectief die een privaat rendement al snel te hoog vindt. Dit is een

spanningsveld wat respect en begrip tussen alle partijen en hun belangen vereist.

Een transparante businesscase helpt om hier inzicht in te verschaffen en beargumenteerd

naar een redelijk rendement toe te werken.

Een ‘redelijk rendement’ is echter niet op voorhand eenvoudig vast te stellen, want dat is

afhankelijk van projectspecifieke risico’s. De gesprekken zouden daarom juist moeten

gaan over hoe projectrisico’s te beperken en deze optimaal tussen partijen te

alloceren. En daar ligt vaak meer speelruimte. Door slim om te gaan met de risico’s en

hier transparant mee om te gaan, kan de rendementseis naar beneden. Deze

wisselwerking dient leidend te zijn in de dialoog tussen gemeente, warmtebedrijf en de

belangrijkste afnemers.

Een transparante businesscase is daarbij niet altijd een gegeven. Niet alle marktpartijen

zijn bereid hun businesscase te delen. Tegelijkertijd zijn er twee mogelijkheden om die

openheid toch te eisen:

• In de nieuwe warmtewet (Wet collectieve warmtevoorziening) is beoogd

transparantie te vereisen, wat een opening biedt om het reeds in huidige projecten

toe te passen

• Voor veel projecten is subsidie vereist. Als publieke partij wil je voldoende zicht op

het doelmatig besteden van deze middelen. Daarom kan een vereiste voor het

verstrekken van subsidie (of bijv. het gezamenlijk aanvragen van een

proeftuinsubsidie) zijn dat partijen hun businesscase openstellen.
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Aandachtspunt 2 - Risico dragen

Welke rol moet een gemeente pakken?

Gemeenten kregen in het Klimaatakkoord de regie

toegespeeld. Maar wat betekent die regie nu eigenlijk

in de praktijk? We zien dat iedere gemeente dat anders

invult, afhankelijk van de voorkeuren, de situatie en de

ervaringen binnen de gemeente.

Moet ik als gemeente een warmtebedrijf starten?

Gemeenten zien het publieke belang en constateren

dat sprake is van marktfalen. Sommige gemeenten

verkennen daarom om zelf te investeren in een

warmtebedrijf. En dat is zeker een optie. Maar het

brengt echter ook de nodige risico’s met zich mee. We

zien dat gemeenten in veel gevallen de kennis en

expertise niet in huis hebben (en stiekem ook niet

willen hebben) om een bedrijf te leiden en projecten te

ontwikkelen. Met helaas vaker wel dan niet grote

financiële verliezen tot gevolg. Dat betekent niet dat

een gemeentelijk warmtebedrijf moet worden

afgeschreven. Wees je echter bewust van de risico’s en

houd er rekening mee dat de nieuwe warmtewet (Wcw)

ook niet echt veel ruimte biedt voor gemeentelijke

warmtebedrijven.

Wat kan ik dan nog meer doen?

Als de markt het niet oppakt kan een gemeente ook

financiële instrumenten inzetten. Een subsidie verbetert

de haalbaarheid van een warmteproject en is vooral

effectief als het rendement het probleem is. Een

gemeentelijke garantie verkleint het risico voor een

(private) partij. Erg effectief als er een dominant risico is

dat projectrealisatie in de weg staat. Maar ook de

gemeente als mede-investeerder in een warmteproject

is denkbaar. Het combineert sturings-mogelijkheden

met marktkennis, -capaciteiten en gedeelde baten en

risico’s.

Wat is voor mij de beste rol?

Qua inzet van financiële middelen moet de doelstelling

volgens Rebel altijd zijn om zoveel mogelijk te halen uit

de publieke middelen ten bate van publieke doelen. Dit

doet een gemeente door gericht knelpunten op

financieel en risicogebied weg te nemen.

Warmtebedrijven moeten daarbij ook op hun

verantwoordelijkheden (en risico’s) nemen. En de

ruimte worden geboden deze te nemen. Dit zijn

tenslotte de partijen met de benodigde expertise. Het is

aan gemeenten om de dialoog aan te gaan met de

markt en samen te bepalen hoe de samenwerking met

de markt optimaal wordt gestructureerd. Nieuwe

vormen van publiek-private financiering, risicoallocatie

en daaraan gekoppelde samenwerkingsmodellen zijn

ons inziens de weg om warmteprojecten écht te

realiseren.
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Aandachtspunt 3 – Samenwerking: 

Commitment is meer dan een modewoord

De warmtetransitie doe je niet alleen. Zonder

warmtebedrijven komt er geen warmtenet.

Zonder de woningcorporaties en huiseigenaren

gaat er niemand van het aardgas af. En zonder

de netbeheerders zal de weg van elektrificatie

ook lastig te bewandelen zijn.

Gelukkig worden de relevante stakeholders al

steeds vroeger in projecten aangehaakt. Het

gezamenlijk aanvragen van bijvoorbeeld een

proeftuinsubsidie is een mooie trigger om

samenwerking van de grond te krijgen.

Maar het werkt alleen als alle betrokkenen ook

echt achter het project staan en er belang bij

hebben. En er ook echt werk van maken. Maak

dus aan de voorkant afspraken over de inbreng

van belangrijkste stakeholders in het project,

delen van benodigde informatie, opstellen van

een planning inclusief besluitvormings-

momenten. Bevraag elkaar op wat belangrijk is

om tot een positief besluit te komen. Durf ook

een samenwerking te beëindigen als het echt

niet werkt. Richt al je energie op

samenwerkingen die wél werken. We zien dat

echt begrip voor elkaars belangen en

uitgangspunten vaak ontbreekt, de praktijk

leert dat dit zich altijd uitbetaalt.

Vertrouwen dat alle stakeholders in alle

transparantie en positieve intentie aan het

gezamenlijke doel werken is nodig, daarbij

accepterend dat beleidskaders kunnen

veranderen door de tijd heen. Ook dit lijkt een

open deur, maar expliciteer het commitment

door stapsgewijs niet alleen de techniek en de

businesscase te doorleven, maar door ook

steeds concreter doelstellingen en uitgangs-

punten vast te leggen. Eerst in een LOI, dan in

een SOK en dan in de daadwerkelijke leverings-

overeenkomst. Dat dwingt partijen om

concreet te worden.

“Een TVW is een goede en 
noodzakelijke stap, maar er staat 

nog geen handtekening op papier.” 
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Over Rebel en de 

warmtetransitie
We werken vanuit inhoud en proces aan publiek private

samenwerkingen om warmteprojecten ook echt te realiseren.

Woorden en daden. Onze uitgebreide kennis van de

warmtesector, regulering, businesscases, financiering,

aanbesteden en structureren van de samenwerking komt

daarbij uitstekend van pas. Tot slot doen we evaluaties en

geven beleidsadvies over de warmtemarkt.

Voor een overzicht van projecten, zie Duurzame-Energie-en-

Warmte-Rebel-2.pdf (rebelgroup.com).

Voor vragen: klik op de foto’s met contactgegevens van

ons warmteteam

Eline 

Kleiwegt

Wouter 

Willemsen

Floris 

van der Veen

Richard

de Bruin

Idse 

Kuipers

https://www.rebelgroup.com/wp-content/uploads/Duurzame-Energie-en-Warmte-Rebel-2.pdf
https://www.rebelgroup.com/nl/team/wouter-willemsen/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/floris-van-der-veen/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/richard-de-bruin/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/eline-kleiwegt/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/idse-kuipers

