
Programma van eisen (PvE) aan Collectieve Warmtevoorziening 

 

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van dit stuk is de aanwijzing van de Blijkpolder als verkenningsbuurt voor een onderzoek 
naar mogelijkheden van een collectieve warmtevoorziening. De gemeente heeft deze aanwijzing gedaan in het kader 
van hun taakstelling om wijken “van het gas” te halen. 

De brief waarin de gemeente de aankondiging doet bevat inhoudelijk weinig informatie anders dan dat ergens in 2026 
een onderzoek naar de mogelijkheden moet zijn afgerond. Een bijeenkomst op 5 april die in het kader van de 
buurtverkenning door de energiecoöperatie Wijdemeren werd georganiseerd levert ook nog weinig concrete 
informatie op.  Wat en wanneer een collectieve warmtenet iets te bieden zal hebben is nog onduidelijk.  

Hiermee geconfronteerd kreeg ik als bewoner van de Blijkpolder de behoefte om, in eerste instantie puur op 
persoonlijke titel, vanuit de rol als potentiële gebruiker, op te schrijven waaraan een collectief warmtenet zou moeten 
voldoen om voor mij interessant te zijn. Als dit PvE bredere steun kan vinden onder bewoners dan kan dit stuk 
behulpzaam zijn bij het uitvoeren van een klankbordfunctie door bewoners via een klankbordgroep. 

 

Plaats, rol en ontwikkeling van dit document 

Plaats 

Het PvE is bedoeld als instrument van de klankbordgroep om hun activiteiten richting bewoners en de projectgroep te 
kunnen uitvoeren.  

Rol 

Het PvE heeft de functie om functioneel, in gebruikerstermen, te beschrijven waaraan een warmtenet zou moeten 
voldoen om op een voldoende breed draagvlak te kunnen rekenen onder de bewoners. Daarnaast is het PvE de basis 
om vanuit de bewoners te toetsen of de ontwikkelingen en voorstellen die vanuit de projectgroep worden gedaan 
voldoen aan de eisen uit dit PvE. De klankbordgroep neemt hier een voortrekkersrol in, en rapporteert hierover terug 
aan de bewoners. 

Uiteraard blijft de keuze om al of niet aan te sluiten op een warmtenet liggen bij iedere individuele bewoner.   

Ontwikkeling 

In eerste instantie is dit document geschreven vanuit 1 bewoner van de Blijkpolder. De volgende stap is te toetsen of 
het PvE voldoende draagvlak kan vinden bij de bewoners, te onderzoeken welke feedback er is en welke aanvullingen 
of wijzigingen gewenst zijn om het draagvlak te verdiepen en verbreden.  

De klankbordgroep zal aan de hand van het door bewoners gesteunde PvE de plannen van de projectgroep 
onderzoeken en beoordelen of er voldoende zekerheden zijn dat het beoogde warmtenet de eisen uit het PvE kan 
invullen.  
 
De wijze waarop deze gewenste zekerheden verkregen kunnen worden zal in de loop van het project verder worden 
uitgewerkt. De eisen in dit PvE zijn vooral kwalitatief beschreven. In het verloop van het project zullen nog duidelijke 
meetbare/toetsbare criteria moeten worden gedefinieerd op basis waarvan de plannen voor het warmtenet kunnen 
worden beoordeeld. 

 

De potentiële voordelen van een collectieve warmtevoorziening 
Waarom zou een collectief warmtenet eigenlijk interessant zijn? Tot op heden is het met de individuele CV-ketel 
allemaal prima gelukt dus waarom kunnen we niet verder gaan met individuele oplossingen per huis. De realiteit van de 
energietransitie ten behoeve van het beperken van de opwarming van de aarde staat echter voor de deur. De 
klimaatplannen van de centrale overheid voorzien erin dat uiteindelijk huisverwarming niet meer met aardgas zal 
plaatsvinden. Ook de ontwikkeling van de energieprijzen maakt het voor huiseigenaren noodzakelijk om zich te 
heroriënteren over de wijze waarop in warmte zal worden voorzien en hoe de kosten daarvan betaalbaar blijven.  
Uitgaande van deze realiteit kan een warmtenet een aantrekkelijke oplossing zijn. 

 



Potentiële voordelen van een collectief warmtenet: 

1. Alleen heel erg goed geïsoleerd huizen zullen hun warmtevoorziening gasloos kunnen maken met een individuele 
(full-electric) warmtepomp. Voor de meeste huizen in de Blijkpolder zal die mate van isolatie lastig te bereiken zijn. 
Een goed warmtenet zal  onder alle omstandigheden wel gasloos voldoende capaciteit kunnen leveren mits de 
aangesloten woningen wel aan basisvoorwaarden qua isolatie voldoen. 

2. Warmtesystemen met warmtepompen zijn grotere complexere systemen dan de ouderwetse CV-ketel en nemen  
meer ruimte in beslag nemen en vergen meer installatiewerk. De installatie per individueel huis van een collectief 
warmtesysteem zal relatief simpel en weinig omvangrijk kunnen zijn.  

3. Installatie van warmtepompsystemen vergt in het algemeen ook een installatie van een buiten-unit. Buiten-units 
zijn visueel geen verrijking van de buurt en brengen geluidsproductie met zich mee die als hinderlijk kan worden 
ervaren. Bij nieuwe units is dat wel redelijk beperkt maar verouderde units kunnen (in mijn persoonlijke ervaring) 
wel flinke rammelkasten worden. Met een collectief warmtenet vervalt de noodzaak van de buiten-units.  

4. Geen individueel onderhoud van warmtesystemen meer nodig. 

5. Een gasloos warmtenet draagt bij aan de energietransitie ten behoeve van het klimaat. 

6. De kosten van een collectief warmtesysteem zijn hoog in aanschaf maar laag in gebruik. 

 

Programma van eisen  

Primaire functionele eisen 

1. Het warmtenet dient zowel te voorzien in warmte voor het verwarmen van het huis als in de  
warmwatervoorziening voor keuken en badkamer. 

2. De collectieve warmtevoorziening dient zowel op het niveau van het individuele huis als op het niveau van de 
gehele wijk voldoende capaciteit te hebben om in een periode van strenge kou voldoende warmte te leveren. 
Hiervoor zullen formele en controleerbare zekerheden moeten worden geleverd.  

3. In potentie zou een warmtenet via koel water in de zomer ook een koelte-net moeten kunnen zijn. Als er op dit 
gebied functionaliteit geboden kan worden zou dit extra toegevoegde waarde hebben.  

Randvoorwaardelijke eisen  

1. De eisen waaraan een woning moet voldoen, met name voor wat betreft de kwaliteit van de isolatie en de 
omvang van het radiatorsysteem, zal helder moeten worden gedefinieerd. 

2. Iedere woning zal voor aansluiting moeten worden getoetst op het voldoen aan die eisen. Bij een positieve 
uitkomst moet daarmee ook zijn gegarandeerd dat de geboden verwarmingscapaciteit voldoende is.  

3. De installatie die bij ieder individueel huis moet worden aangebracht moet beperkt van omvang zijn en geen of 
weinig gevolgen voor de inrichting hebben. 

4. De centrale installatie mag geen ongewenste visuele en akoestische hinder moeten opleveren voor de wijk. De 
centrale installatie zal geen negatieve ecologische gevolgen mogen hebben voor de omgeving.   

5. De aanleg van het centrale systeem en het leidingwerk mag geen onevenredige overlast in de wijk teweegbrengen.  

Operationele eisen 

1. De leveringszekerheid is van groot belang. Deze zal zeker gelijk moeten zijn aan de leveringszekerheid van een 
eigen (goed onderhouden) CV-ketel. De leveringszekerheid zal cijfermatig helder moeten zijn vastgelegd en er zal 
goed moeten zijn onderbouwd hoe deze daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.  

Financiële eisen  

1. De totale kosten van het warmtenet zullen de kosten van een individuele oplossing niet mogen overschrijden. Het 
is duidelijk dat alle kosten meegewogen moeten worden en benodigde investeringen moeten worden vertaald 
naar jaarlijkse afschrijvingen zodat vergelijkbare jaarbedragen (individueel versus collectief) naast gelegd kunnen 
worden.  

Contractuele eisen  

1. Er ontstaat in feite een afhankelijkheidsrelatie van bewoner naar de leverancier van het warmtenet. De bewoner 
heeft na de aansluiting op het warmtenet in feite geen reëel alternatief meer voor zijn warmtevoorziening. 
Contractueel moet er voldoende grip en invloed van de bewoners op de leverancier en de contractvoorwaarden 
zijn zodat ook blijvend kan worden geborgd dat het warmtenet aan de hiervoor genoemde eisen blijft voldoen.  



 

Flankerende zaken van belang 

Ideële eisen  

De eisen hierboven zijn samen te vatten als “ik wil betrouwbare warmte voor een redelijke prijs”. De ontwikkeling van 
warmtenetten gebeurt in het kader van de energietransitie. Een warmtenet zal daadwerkelijk invulling moeten geven 
aan het doel van de energietransitie, een “klimaatneutrale warmtevoorziening”. 

1. Het warmtenet moet klimaatneutraal functioneren. (geen CO2 uitstoten) 

2. Het zou mooi zijn als de energievoorziening zoveel mogelijk uit lokale bronnen kan komen. 

Het belang van deze aspecten wordt niet door iedereen even sterk gedragen. Om deze reden is dit aspect als 
“flankerend” benoemd.  

Elektrisch koken  

Aansluiting op een warmtenet heeft de intentie dat er wordt afgeschakeld van het gasnet. Dat betekent ook dat er ook 
omgeschakeld moet worden naar elektrisch koken (indien er momenteel  op gas wordt gekookt). Zonder hier verdere 
eisen te kunnen definiëren is dit wel een aspect  wat bij de afwegingen moet worden meegenomen.  

Het is goed voorstelbaar dat er mensen zijn bij wie het moeten afstappen van “koken op gas” een bron van weerstand 
is tegen het aansluiten op een warmtenet. Het is goed deze potentiële weerstand te (h)erkennen en te bezien hoe 
bewoners kunnen worden ondersteund bij deze overstap.  

Helderheid tijdlijn project 

Voor bewoners is het van belang dat er helderheid is over de tijdlijn van het project en wanneer er Go/No Go 
momenten zijn. Veel bewoners zijn zelf aan het bekijken welke maatregelen zijn moeten nemen voor hun 
warmtevoorziening. Voor beslissingen hierover is het van belang dat er zoveel mogelijk duidelijkheid is over wat en 
wanneer het project al of niet kan leveren.    

 

Overwegingen die ten grondslag liggen aan de gestelde eisen 

Primaire functionele eisen 

1. Dat lijkt voor de hand te liggen en is het waarschijnlijk ook wel maar omdat een collectief warmtenet water levert 
van relatief lage temperatuur (40 á 60 ℃) zijn aanvullende maatregelen nodig voor bacteriële veiligheid? 
Het zou zeer onhandig zijn als je naast een warmtenet voor verwarming zelf nog een individuele installatie voor 
warmwatervoorziening nodig zou moeten hebben.  

2. Als bewoner wil je uiteraard zekerheden hebben op dit gebied, zowel voor de individuele woning als voor het 
gehele systeem voor de wijk. Zekerheden zouden bijvoorbeeld kunnen worden verkregen door goede beoordeling 
van de situatie per individueel huis. Een externe audit van het gehele installatieplan door een afhankelijk bureau  
kan ook de nodige zekerheden geven aan bewoners.  
Toetsing kan ook plaatsvinden door het bestuderen van ervaringen met een vergelijkbaar warmtenet qua omvang 
en techniek e.d. wat al operationeel is.  

3. Steeds meer bewoners laten hun huis voorzien van een airco-installatie. Ook hier zijn weer de visueel en 
akoestisch minder aantrekkelijke buiten-units voor nodig. Het zou mooi zijn als het warmtenet in de zomer ook de 
functie van koelte-net zou kunnen hebben.  

Randvoorwaardelijke eisen  

1. Per woning moet goed getoetst kunnen worden wat er nodig is om deze geschikt te maken voor het warmtenet. 
Hierbij moeten steun, advies en meetfaciliteiten beschikbaar zijn.  

2. Duidelijkheid over hoe een huis kan worden getoetst op zijn geschiktheid voor aansluiting op het warmtenet zodat 
het een soort label “geschikt” kan krijgen.  

3. De centrale installatie mag geen onnodige hinder veroorzaken. De centrale installatie zal in elk geval ook 
vergunningplichtig zijn. 

Operationele eisen 

1. De leveringszekerheid is vanzelfsprekend een belangrijk aspect waarvan het zeer belangrijk is dat bewoners echt 
overtuigd kunnen worden dat dit geborgd is. Ook hier kan een onafhankelijke externe audit zekerheden bieden.  



Op dit punt kan toetsing mede plaatsvinden door het bestuderen van ervaringen met een vergelijkbaar warmtenet 
qua omvang en techniek e.d. wat al operationeel is.  

Financiële eisen  

1. De vergelijkingsbasis is nog niet eenvoudig. Er zijn flink wat variabelen waar je rekening moet houden voor een 
redelijke beoordeling van wat acceptabele kosten van een warmtenet zijn. Er is nog wel wat werk nodig om goede 
te kunnen bepalen wat een redelijke vergelijkingsbasis is. Hieronder worden een aantal van die variabelen 
benoemd: 

a) Veel bewoners investeren al in extra isolatie. Zijn dat dan kosten tbv het warmtenet? 

b) De energieprijzen zijn recent sterk gestegen. Van welke prijzen moet je uitgaan voor een redelijke 
vergelijkingsbasis? 

c) Een warmtenet vergt hoge initiële investeringen. De overheid stelt ten behoeve van de energietransitie grote 
subsidiebedragen ter beschikking. In hoeverre worden deze initiële kosten gedekt door subsidie via de 
gemeente? 

d) Verwarming vindt tot nu toe overwegend plaats via eigen CV-ketels. Is dit de vergelijkingsbasis die je moet 
nemen of ga je er vanuit dat er ook individueel toch overgestapt gaat worden naar een oplossing met 
warmtepomp? 

e) Welke steun/subsidies zijn er beschikbaar voor het voorbereiden van je huis op aansluiting van een 
warmtenet? 

Contractuele eisen  

1. Deze eis lijkt me belangrijk en is onder andere getriggerd door berichtgeving dat afnemers van warmtenetten zijn 
geconfronteerd met een sterke stijging van de rekening omdat de warmteprijs was gekoppeld aan de gasprijs 
terwijl de geleverde warmte in het geheel niet werd opgewekt met gas.  

2. Het is ongewenst dat leverancier van het warmtenet een monopoliepositie krijgt. Het is van groot belang dat er 
mechanismes bestaan waarmee geborgd kan worden dat de belangen van de bewoners het primaire doel is en 
blijft. Aan de eisen in het PvE zal niet alleen bij oplevering moeten worden voldaan maar zal ook geborgd moeten 
zijn  dat in de beheerfase hier blijvend aan zal worden voldaan. 

3. In een stuk in het Financieel Dagblad  onder de titel “warmtenet in eigen beheer” werd een aantal dingen 
genoemd over de kwetsbare positie van de gebruikers in de afhankelijkheidsrelatie met een commerciële 
leverancier. In dit stuk wordt ook ingegaan op een aantal initiatieven waarin wijken met een bewonerscoöperatie 
een eigen warmtenet ontwikkelen  om op deze manier “baas in eigen warmtenet” te kunnen zijn.   
In Denemarken bestaan honderden warmtenetten die door bewoners in eigen beheer zijn ontwikkeld en worden 
beheerd.  

 

Door: Nanno Bouma (bewoner van de Blijkpolder)    

Email: nannobouma@gmail.com 

Versie: 0.3     

Datum: 29 juni 2022 


