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VOORWOORD 
Voor u ligt het eindresultaat van het afstudeeronderzoek naar ‘Duurzame energie op 
gebiedsniveau, een onderzoek naar toepassing van collectieve WKO-systemen in de 
private utiliteitsbouw’. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de afronding van mijn 
Masterstudie Construction Management and Engineering (CME) aan de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e). Dit onderzoek heeft in de periode juni 2007 – maart 2008 
plaatsgevonden en is uitgevoerd bij AT Osborne te Utrecht.   
 
Het onderwerp van het afstudeeronderzoek sluit aan op het toenemende 
interferentierisico als gevolg van meer duurzame energieopslagsystemen in de gebouwde 
omgeving. Mijn persoonlijke interesses in procesmatige, technische en energieaspecten in 
de bouwwereld konden in dit onderzoek gecombineerd worden. Hierdoor is uiteindelijk 
een praktisch model ontwikkeld waarmee procesmanagers advies aan initiatiefnemers van 
duurzame collectieve energiesystemen kunnen geven. Door keuzes en waarderingen in 
actoren en criteria te geven wordt er een ontwikkelingsstrategie geadviseerd. Met dit 
onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het inzichtelijk maken van het 
toenemend interferentierisico bij de realisatie van energieopslagsystemen.   
 
Een woord van dank wil ik op deze plaats richten aan eenieder die bijgedragen heeft tot 
het realiseren van deze scriptie. Mijn dank gaat dan in de eerste plaats uit naar Stefan Jak 
en Hilco Witteveen van AT Osborne voor het begeleiden van mijn afstudeeronderzoek. 
Daarnaast wil ik mijn begeleiders van de TU/e, Wim Schaefer en Erik Blokhuis en op 
kritiekmomenten tijdens het onderzoek Gaby Abdalla, bedanken voor hun begeleiding en 
ondersteuning in het proces. Ook ben ik erkentelijk naar de diverse organisaties die mij 
ondersteund hebben door de mogelijkheid te bieden van het houden van interviews en het 
ontwikkelde model MofOs te toetsen en te beoordelen.      
 
In mijn studieloopbaan in Utrecht en Eindhoven en in dit afrondende onderzoek ben ik 
bijgestaan door een hecht netwerk: mijn vriendin Petra en mijn familie waren er in alle 
fasen die ik doorlopen heb en hebben mij leren ervaren wat duurzame ondersteuning en 
emotionele betrokkenheid betekent. 
 
Allen bedankt, 
 
 
 
Utrecht, maart 2008  
Wytze Kuipers
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SAMENVATTING 
Het afstudeeronderzoek ‘Duurzame energieoplossingen op gebiedsniveau, een onderzoek 
naar toepassing van collectieve WKO-systemen in de private utiliteitsbouw’ tracht een 
bijdrage te leveren aan het toenemend interferentierisico als gevolg van individuele WKO-
systeemtoename in de private utiliteitsbouw. Een oplossingsbenadering dat een collectief 
WKO-systeem beoogt, is in dit onderzoek verder uitgewerkt en leidde tot het 
adviesprogramma, MofOs en geeft advies of het collectieve WKO-systeem volgens een 
markt- of overheidsgestuurde strategie ontwikkeld moet worden.   
 
Het afstudeeronderzoek wordt in dit rapport beschreven en bestaat uit vier delen: Deel A, 
de analyse, deel B, het ontwerp, deel C, de toetsing en tenslotte deel D, bronnen en 
bijlagen.  
 
In deel A, de analyse, wordt het onderzoekskader en de onderzoeksopzet beschreven. Het 
onderzoekskader beschrijft het onderzoeksgebied waarin de aanleiding en afbakening van 
het onderzoek wordt beschreven. Door technische- en maatschappelijke ontwikkelingen is  
toepassing van Warmte en Koude Opslag (WKO) systemen in Nederland de laatste jaren 
sterk gestegen. Toepassing van deze systemen betreffen voornamelijk individuele 
systemen, deze kunnen bij een hoge bebouwingsdichtheid leiden tot een toenemend  
interferentierisico. Financiële en technische rendementsverliezen van het systeem zijn het 
gevolg. Voor dit probleem zijn in het onderzoek vier oplossingsbenaderingen gevonden. 
Eén oplossingsbenadering, een gebiedsgerichte aanpak door middel van een collectief 
WKO-systeem is in dit onderzoek verder uitgewerkt. Door een casestudy uit te voeren 
waarin praktijksituaties van collectieve WKO-systeem toepassingen met elkaar zijn 
vergeleken, bleek dat toepassing van deze systemen in de private utiliteitssector 
afhankelijk is van een overheidssturing. Vanuit de politiek is echter een marktsturing 
gewenst.    
 
In de onderzoeksopzet, volgde uit de aanleiding en afbakening, de probleembeschrijving. 
Deze gaat in op de risico’s van een overheidsgestuurde strategie en geeft aan waarom een 
marktgestuurde strategie in de private utiliteitssector moeilijk haalbaar is. Hieruit wordt 
de probleemstelling geformuleerd waarin gesteld wordt dat het voor de ontwikkeling van 
WKO-systemen in de private utiliteitssector onduidelijk is of er een markt- of 
overheidsgestuurde strategie gevolgd moet worden. De probleemstelling wordt 
vervolgens in vijf onderzoeksvragen en –strategieën opgesteld en weergegeven in een 
onderzoeksmodel. Als resultaat van het onderzoek wordt een model beoogd dat advies 
geeft of een collectief WKO-systeem in de private utiliteitssector volgens een markt- of 
overgestuurde strategie ontwikkeld moet worden. Door het beantwoorden van de 
probleemstelling tracht het onderzoek tevens ook een bijdrage te leveren aan het 
beschreven interferentieprobleem wat aanleiding voor dit onderzoek gaf.  
 
In deel B, het ontwerp, worden vijf deelonderzoeken uitgevoerd. Te weten: een 
bouwprocesanalyse, een definiëring van de ontwikkelingsstrategie, een actorenanalyse, 
een criteria-analyse en een deelonderzoek naar de beïnvloedbare criteria. Door uitvoering 
van deze deelonderzoeken zijn belangrijke data verzameld over welke factoren invloed 
hebben bij de ontwikkeling van een collectief WKO-systeem. De dataverzameling leidde 
vervolgens tot het ontwerp van het model MofOs. De werking van MofOs wordt in dit deel 
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met een stroomschema en een stappenplan toegelicht. Een digitale versie van het 
programma is op de bijgevoegde CD-Rom te vinden.  
  
In deel C, de toetsing, wordt de werking en bruikbaarheid van het model getoetst door 
middel van de invoer van twee cases in MofOs en een expertpanel interview. De 
ingevoerde praktijksituaties betroffen het stationsgebied Arnhem Centraal en het 
bedrijventerrein De Trompet te Heemskerk. Beide cases werden een overheidsgestuurde 
strategie toebedeeld, wat overeen kwam met de werkelijkheid. MofOs gaf bovendien voor 
beide situaties aan op welke wijze een marktgestuurde strategie behaald kon worden. 
Voor beide situaties bleek door het veranderen van actoren en criteria een marktgestuurde 
strategie toch mogelijk.  
 
Bij de toetsing van het model door experts werden nieuwe situaties in MofOs ingevoerd. 
Bij de meeste situaties leidde dit tot een overheidsgestuurde strategie, hoewel twee 
situaties zich onderscheidden en voldeden aan een marktgestuurde strategie. Bij deze 
situaties is overeenkomst te constateren met de marktgestuurde situaties van het 
stationsgebied Arnhem Centraal en de Trompet. Door vergelijking van deze situaties 
kunnen wel factoren benoemd worden die tot een hogere kans op een marktgestuurde 
strategie leiden. De toetsing van het model door experts leidde bovendien tot een goed 
overzicht van de zwakheden en verbeterpunten van MofOs. Het ontwikkelde model is 
derhalve nog geen commercieel bruikbaar product. Voorstellen en verbeterpunten worden 
in de aanbevelingen genoemd.   
 
Door het afstudeeronderzoek te verdelen in een analyse, een ontwerp en een toetsing is 
stapsgewijs naar het doel van het onderzoek gewerkt. Een duidelijk antwoord op de  
markt- of overheidsgestuurde strategievraag bij de ontwikkeling van collectieve WKO-
systemen is uiteindelijk niet gevonden. Wel is door MofOs een beter inzicht gekregen 
welke situaties en keuze in actoren en criteria kansverhogend werken voor een 
marktgestuurde strategie.  
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1 INLEIDING 

1.1 Doel van het rapport 

Dit afstudeerrapport dient ter afronding van mijn Masteropleiding Construction 
Management and Engineering (CME) aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 
Het rapport beschrijft het onderzoek naar het proces, de procesactoren en de 
procescriteria die van invloed zijn op de aanleg van duurzame collectieve energiesystemen 
op bedrijventerreinen. Op basis van een vooronderzoek waarin het bouwproces, de 
procesactoren, de procescriteria, en  technische bepalingen zijn onderzocht, is een 
praktisch model opgesteld. Het model kan door middel van het invoeren van 
projectgegevens een advies geven over een benodigde strategie van het project en maakt 
daarbij onderscheid in een markt- of overheidsgestuurde benadering. Het model is 
ontwikkeld als adviesinstrument voor een procesmanager van AT Osborne die bij de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen door de initiatiefnemer wordt ingehuurd. 

1.2 Leeswijzer 

Dit rapport is opgebouwd uit 4 verschillende delen: 
Deel A ANALYSE hst. 2 & 3 
Deel B ONTWERP hst. 4 t/m 9  
Deel C TOETSING hst. 10 t/m 12 
Deel D BRONNEN EN BIJLANGEN hst. 13 en 15 
 
In deel A, de analyse, wordt het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en het theoretisch 
kader toegelicht. Deel B, het ontwerp, beschrijft de uitgevoerde deelonderzoeken en 
bepaalt welke criteria in het model gebruikt worden. Ook zal hier het model MofOs 
worden beschreven. In deel C vindt toetsing van het model MOFOS plaats.  Door middel 
van het invoeren van 2 cases zal het model op bruikbaarheid  gecontroleerd worden. 
Tevens is de werking van het programma ter controle voorgelegd aan professionals die één 
of meerdere rollen van de zes onderscheiden actoren vervullen. Het rapport wordt 
tenslotte afgerond met conclusies en aanbevelingen. In deel D zijn de bronnen en de 
bijlagen waarbij ook een CD-Rom is opgenomen met een digitale versie van dit rapport en 
MofOs.  
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DEEL A: ANALYSE   

2 ONDERZOEKSKADER 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied uiteengezet. Aanleiding, 
probleembeschrijving, vier oplossingsbenaderingen en een uitgevoerde casestudy leiden 
tot een onderzoeksafbakening.  
 

2.2 Onderzoeksgebied 

 Duurzame energie 
Gebouwen in de Nederlandse bouwsector zijn de afgelopen decennia steeds 
energiezuiniger geworden. In de jaren negentig is dit door het duurzaam bouwen (DUBO) 
concept in een versnelling gekomen. Het accent van dit concept ligt met name op het 
terugdringen van de energievraag door betere isolatie en toepassingen van 
milieuvriendelijke bouwmaterialen. Door maatschappelijke ontwikkelingen omtrent de 
klimaatsverandering is dit accent aan het verschuiven naar het toepassen van duurzame 
energiebronnen. De term ‘duurzame energie’ wordt door de actualiteit in meerdere 
contexten gebruikt. In deze scriptie wordt voor deze term dezelfde definitie gehanteerd 
als in het ‘Protocol duurzame energie’ van Senternovem, waarin duurzaam als synoniem 
voor hernieuwbaar wordt gebruikt (Bosselaar, L. en Gerlach, T., 2006).  De volledige 
definitie zoals in het protocol gehanteerd wordt als volgt beschreven. 
 
 
 
 
 
Meest voorkomende duurzame energiebronnen bij gebouwen zijn PV -panelen,  
zonnecollectoren, (inkoop van) windenergie en bodem energieopslagsystemen. Het 
bodem energieopslagsysteem, ook wel Warmte en Koude Opslag (WKO) systeem 
genoemd, is breed toepasbaar in de bouwwereld. Inmiddels is het een technisch volwassen 
product geworden waarbij standaard oplossingen door de ‘markt’ worden aangeboden.   
 
Een WKO-systeem is een systeem dat door gebruik te maken van watervoerende lagen in 
de bodem energie kan bufferen. Deze watervoerende lagen,  ‘aquifers’ geheten, bevinden 
zich in Nederland op verschillende dieptes variërend tussen 20 en 150 meter en worden 
omsloten door kleilagen die een isolerende werking hebben. Door het aanbrengen van 
bronputten kan grondwater onttrokken en geïnfiltreerd worden, waardoor energie 
toegevoegd of onttrokken kan worden. Hierdoor is seizoensbuffering mogelijk en kan de 
zomerwarmte gebufferd worden voor de winter en de winterkoude voor koeling in de 
zomer.  Op figuur 1 wordt het WKO-systeem principe grafisch toegelicht. 
 

Duurzame energie is energie waarvoor hernieuwbare, primaire energiedragers met 
behulp van energie conversietechnieken zijn omgezet in secundaire oftewel bruikbare 
energiedragers.  



 - 10 - 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 1: Warmte en Koude Opslag principe 
 
 
 WKO-Systeem toename 

Door de technische en maatschappelijke ontwikkeling is een toename van WKO-systemen 
te constateren. Op bijlage 1A wordt in een kolomgrafiek een overzicht gegeven van de 
toename in WKO-systemen van1990 tot en met 2006. Inmiddels worden jaarlijks circa 
100 WKO-systemen in Nederland gerealiseerd (CBS, 2006). Hiervan wordt 78% 
toegepast in de utiliteitsbouw. De utiliteitsbouw is te verdelen in publieke- en private 
utiliteitsbouw, waarbij de publieke utiliteitsbouw gefinancierd wordt vanuit de 
rijksoverheid en de private utiliteitsbouw door instellingen, bedrijven, verenigingen en 
particulieren, voor eigen gebruik of belegging (Jellema 1, 1999).  
 
Toepassing van deze WKO-systemen betreft vooral gebouwgebonden systemen. Een 
goede systeemwerking is echter afhankelijk van fysische geografische factoren als de 
bodemsamenstelling en de hoogte van het watervoerend pakket. Ook is de onderlinge 
afstand van bronnen van verschillende systemen belangrijk en geldt in de praktijk een 
vuistregel die een minimale afstand van 100 tot 150 hanteert (www.senternovem.nl). 
Bijlage 1B geeft een WKO-systeem toename op lokaal niveau, voor de stad Amsterdam,  
weer.  Hierop zijn drie gebieden te onderscheiden waarin WKO-systemen zich 
concentreren, de Zuidas, het gebied ten noord oosten van het centraal station (de 
eilanden) en het gebied Westpoort. Bij een toenemende bebouwingsdichtheid en 
gebouwgebonden WKO-systemen zoals in de Amsterdamse voorbeelden wordt het 
moeilijker aan systeemeisen zoals bronafstanden te voldoen. Gevolgen van 

Grondwater wordt ten 
behoeve van  koeling van het 
gebouw aan de bodem 
onttrokken, na koeling van het 
gebouw wordt het verwarmde 
water terug geïnjecteerd in de 
bodem.   

Grondwater wordt onttrokken 
ten behoeve van verwarming 
van het gebouw, na 
warmteafgifte wordt het 
gekoelde water terug 
geïnjecteerd in de bodem. 
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systeemtoename zijn: een verhoogde kans op systeemoverlapping en –beïnvloeding , 
verandering in de bodemkwaliteit en conflicten met andere belangen zoals 
drinkwaterwinning. De beïnvloeding van WKO-systemen wordt ook wel interferentie 
genoemd en geschiedt thermisch en/of hydraulisch. Interferentie kan zowel positief als 
negatief zijn en betekent bij negatieve interferentie technische en financiële 
rendementsverliezen. Op bijlage 1C  zijn voorbeelden van negatieve en positieve 
interferentie opgenomen.  
 
Het interferentierisico in Nederland is door IF-technology in kaart gebracht. Op bijlage 1D 
is een kaart van Nederland weergegeven. Het figuur geeft een weergave van de situatie in 
2005, waarbij nu al vijf  locaties aangemerkt kunnen worden met een redelijk tot hoog 
interferentierisico. Op bijlage 1D is ook een interferentiekaart van Nederland bijgevoegd 
met een voorspelde situatie van 2030. Hieruit blijkt dat op termijn het risico zich sterk 
uitbreidt tot 50 locaties in de randstad met interferentierisico hoger dan 50%.  
 
Regulering van dit interferentierisico wordt in de huidige praktijk door de provincie op 
basis van de Grondwaterwet uit 1981 (GWW) gereguleerd. Artikel 14 van de 
Grondwaterwet (GWW) uit 1981 verbiedt onttrekken en infiltreren van grondwater, tenzij 
daarvoor door de provincie een vergunning is verleend (Putter, de P. en Aerts, M. 2006). 
De GWW is echter geschreven in een tijd waarin energieopslag nog niet voorkwam en 
biedt zodoende onvoldoende handvatten om toepassing van WKO-systemen goed te 
kunnen sturen. De provincie hanteert in de praktijk het principe: ‘wie het eerst komt, die 
het eerst maalt’. Het gevolg hiervan is dat gebouwen die als eerste ontwikkeld worden en 
een vergunningsaanvraag voor een WKO-systeem vergunning aanvraag doen een gebied 
op ‘slot’ kunnen zetten en zodoende van een WKO-system onthouden. Dit terwijl bij een 
andere bodeminrichting zoiets niet het geval zou zijn. Op bijlage 1E  wordt dit door middel 
van een voorbeeld toegelicht.  
 
 Oplossingsbenaderingen 

In het gezamenlijk onderzoeksrapport ‘Warmte en koude’ van het Ingenieursbureau 
Amsterdam (IBA), IF Technologie en Sterk consult (Buchel, A. S. en Van Doorn, R. E., 2007) 
zijn voor het toenemend interferentieprobleem drie oplossingsvisies beschreven. Hierbij 
betreft de eerste oplossingsvisie een wijziging van het wettelijk kader. Invoering van de 
Waterwet waarmee grondwatersturingssysteem mogelijk wordt, in plaats van de huidige 
gehanteerde GWW voorziet volgens het onderzoek in een betere juridische sturing. In 
deze scriptie wordt deze oplossingsvisie een juridische oplossingsbenadering genoemd. 
Een tweede oplossingsvisie is een ondergronds ruimtelijk bestemmingsplan op basis van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Hierin wordt de energievraag en -aanbod 
gereguleerd in een ondergronds bestemmingsplan. De gemeente kan sturing geven door 
in het bestemmingsplan voorschriften op te nemen over bronputlocaties en percentages 
over het te gebruiken grondwater. Deze visie wordt in deze scriptie een 
masterplanbenadering genoemd. Een derde beschreven oplossingsvisie is een economisch 
gestuurde waarin de oplossing wordt gevonden door een uit te werken stelsel van 
verhandelbare rechten. Dit stelsel is vergelijkbaar als het de huidige CO2- 
emissierechtenhandel in de industriesector. Een vierde oplossingsbenadering is op basis 
van een uitgevoerde casestudy in het vooronderzoek van deze scriptie gevonden en op 
bijlage 3 toegevoegd. Deze vierde oplossingsbenadering is meer praktisch van aard en 
voorziet in toepassing van een collectief WKO-systeem.  Bij een collectief WKO-systeem 
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worden meerdere bronnen in clusters geplaatst, waardoor gebruik gemaakt wordt van 
positieve interferentie. Door een ondergronds ringleidingsysteem kan de energie naar de 
gebouwen geleverd worden. Op bijlage 1F is hiervan een uiwerking te zien.   
 
In figuur 2 worden de vier oplossingsbenadering schematisch weergegeven. Het 
interferentierisico is hierin als centraal probleem gesteld.  

 
Figuur 2: vier interferentie oplossingsbenaderingen 

 
De voor- en nadelen van de vier oplossingsbenaderingen zijn uitgewerkt en weergegeven 
in de tabel van bijlage 2. Toepassing van een collectief WKO-systeem onderscheidt zich 
hierin doordat het belangrijke voordelen heeft ten opzichte van de andere drie 
benaderingen. Belangrijke voordelen hierbij zijn: het verlangt geen wijziging in wet- en 
regelgeving, door schaalvergroting van het systeem zijn hogere  technische en financiële 
rendementen haalbaar ten opzichte van individuele WKO-systemen en het past tevens in 
de energietransitie gedachte van de overheid. De energietransitie is een structurele 
verandering naar een duurzame energiehuishouding en voorziet in decentrale 
energiesystemen (www.senternovem.nl).    
 
 Casestudy 

In het vooronderzoek is een casestudy uitgevoerd waarbij gerealiseerde collectieve WKO-
systemen met elkaar zijn vergeleken. Een samenvatting van deze casestudy is bijgevoegd 
op bijlage 3. Door de uitgevoerde casestudy konden onderlinge projectverschillen worden 
aangegeven en werden verschillen in de publieke- en private utiliteitssector duidelijk.   
 
Uit de casestudy bleek dat in de praktijk collectieve WKO-systemen vooral in de publieke 
utiliteitsbouw en in de woningbouw toegepast worden. Onderzochte situaties zijn de 
Technische Universiteit Eindhoven en het 2 Mega watt project te Haarlem dat een sociale 
woningbouw betreft. Belangrijke eigenschappen bij de bovengenoemde projecten die 
overeenkomen is, dat het aantal grondeigenaren gering is. Hierdoor zijn factoren als 
gebouwontwikkeling  en energieafname in de initiatieffase transparant. Een 
investeringsbesluit is in deze situaties sneller te plegen.    
 
In de private utiliteitssector, bij bedrijventerreinen, is echter vaak sprake van meerdere 
grondeigenaren. Ook is gebouwontwikkeling en energieafname minder transparant en 
vindt collectieve WKO-systeem toepassing dan ook minder plaats. Ondanks de schaarste 
in projecten in deze sector zijn voor de casestudy echter vier projecten in deze sector 
gevonden en beschreven. Het betreft achtereenvolgens: De Philips High Tech campus te 
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Eindhoven, het stationsgebied te Arnhem, het bedrijventerrein de Trompet te Heemskerk 
en een grootschalig tuinbouwkassen project in de Zuidplaspolder.   
 
De casestudy laat tevens ook zien dat de realisatie van de projecten in de private 
utiliteitsbouw  (behalve bij de Philips High Tech Campus) afhankelijk is van participatie van 
de gemeente. Door participatie kan de gemeente de onzekerheden als de ontwikkeling van 
het terrein en energieafname wegnemen. De gemeente komt hiermee de tegemoet aan de 
eisen van de procesactoren.  De realisatiekans neemt toe, maar de gemeente wordt 
daarmee risicodragend. In de situatie van Arnhem trad de gemeente financieel 
risicodragend op en in Heemskerk werd een speciale selectieprocedure met betrekking tot 
de te vestigen bedrijven gehanteerd. In het Zuidplaspolder project zijn nog geen duidelijke 
keuzes gemaakt, maar de gemeenten van deze polder hebben al wel een convenant 
ondertekend waarin toepassing van collectieve WKO-systemen wordt beoogd.  
 
Een tussenconclusie op basis van het vooronderzoek is dan ook dat de realisatie van 
collectieve WKO-systemen in de private utiliteitssector sterk afhankelijk is van een 
overheidssturing. Als deze sturing ontbreekt, lijkt realisatie vanuit de markt, een 
marktsturing, uit te blijven. Gezien de toename van het aantal gebouwgebonden WKO-
systemen in de utiliteitsector (78%) is juist hier sprake van een toename in 
interferentierisico. Toepassing van collectieve WKO-systemen kunnen juist in deze sector 
een oplossing bieden. Een gebiedsgerichte aanpak met toepassing van collectieve WKO 
systemen kan voor specifiek deze sector een oplossing bieden.  
 

2.3 Conclusie 

Door de toename van gebouwgebonden WKO-systemen in een bepaald gebied neemt het 
interferentierisico toe. Een gebiedsgerichte aanpak door een collectief WKO-systeem is 
door de praktische voordelen een goede oplossingbenadering. In de huidige situatie heeft 
deze oplossingsbenadering ook meer voordelen ten opzichte van een juridische-, een 
masterplan- of een economische oplossingsbenadering. Collectieve WKO-systemen blijken 
in de private utiliteissector echter wel sterk afhankelijk te zijn van een overheidssturing, 
terwijl een marktsturing vanuit de politiek gewenst is. Het onderzoek ‘Duurzame 
energieoplossingen op gebiedsniveau een onderzoek naar toepassing van collectieve 
WKO-systemen in de private sector’ beoogt hier een beter inzicht in te geven.    
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3 ONDERZOEKSOPZET 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is het onderzoeksgebied beschreven en afgebakend. 
Achtereenvolgens is de aanleiding, de toename in WKO-systemen, het gevolg, de toename 
van het interferentierisico,  een keuze in een oplossingsbenaderingen, een collectief WKO-
systeem en een toepassing sector, door middel van een casestudy gevonden en 
beschreven. Het afgebakend onderzoeksgebied wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt tot een 
onderzoek.   
 

3.2 Probleembeschrijving  

Toepassing van een collectief WKO-systeem is een praktische oplossingsbenadering voor 
het toenemend interferentierisico. In de private utiliteitssector kan het tevens een 
oplossing zijn voor de toename van dit risico. Realisatie ervan is volgens de casestudy 
afhankelijk van een overheidssturing. Deze overheidssturing kan leiden tot een actieve(re) 
participatierol van de gemeente. Een tweede factor die van invloed is op deze participatie, 
is dat de gemeente belang heeft bij de realisatie van duurzame energiesystemen. De 
gemeente handhaaft het overheidsbeleid waarin doelstellingen zijn gesteld ten aanzien 
van het gebruik van duurzame energie en de reductie van CO2 emissies. Hierdoor kan de 
gemeente in conflict raken met tegenstrijdige belangen. Bij de initiatiefnemer, de 
gemeente, heerst dan ook onduidelijkheid wanneer een collectief WKO-systeem volgens 
een marktgestuurde strategie ontwikkeld kan worden.  
 

3.3 probleemstelling 

Uit de probleembeschrijving is de volgende probleemstelling te formuleren. 
 
 
 
 
 
 

3.4 Doelstelling 

Uit de probleembeschrijving en -stelling is de volgende doelstelling te formuleren. 
 
 
 
 
 
 
 

Het doel van het onderzoek is:  ‘het doen van een aanbeveling aan initiatiefnemers van 
collectieve WKO-systemen, gericht op de vraag of een markt- of overheidsgestuurde 
strategie ontwikkeld moet worden, door aan te geven welke actoren en criteria invloed 
hebben op dit proces en dit te verwerken in een praktisch model’. 

‘Voor de ontwikkeling van een collectief WKO-systeem in de private utiliteitssector is 
het onduidelijk of er een markt- of overheidsgestuurde strategie gevolgd moet 
worden’ 
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3.5 Onderzoeksvragen  

Om de gestelde doelstelling te kunnen beantwoorden en een praktisch model te kunnen 
ontwerpen wordt de probleemstelling in zes onderzoeksvragen gesplitst.  
 Hoe ziet het bouwproces van collectief WKO-systeem eruit? 
 Hoe zijn een markt- en overheidsgestuurde strategie te definiëren?  
 Welke actoren participeren in het bouwproces van een collectief WKO-systeem en 

welke rol kunnen zij aannemen?  
 Welke criteria zijn van invloed op het  bouwproces?  
 Welke criteria zijn in het bouwproces maatgevend?  

 

3.6  Onderzoeksmethode en strategieën  

Voor het beantwoorden van de probleemstelling en de deelvragen is informatie nodig. 
Verschuren en Doorewaard (Den Haag, 2007) onderscheiden vijf onderzoeksstrategieën 
waarmee informatie verzameld kan worden. In de vorige paragraaf gestelde vraagstelling 
en deelvragen worden hieronder van een onderzoeksstrategie voorzien.   

3.6.1 Strategie onderzoeksvraag 1 

Hoe ziet het bouwproces van een collectief WKO-systemen eruit? 
 
Het doel van de eerste onderzoeksvraag is duidelijkheid krijgen welke fasen te 
onderscheiden zijn in het bouwproces. Ook wordt gekeken naar de acties per fase. 
Literatuurstudie en verkennende interviews met experts vanuit verschillende 
achtergronden zullen als onderzoeksstrategie gebruikt worden. Het resultaat van dit 
onderzoek leidt tot de bouwprocesanalyse van hoofdstuk 4 in deze scriptie. 

3.6.2 Strategie onderzoeksvraag 2 

Hoe zijn een markt- en overheidsgestuurde strategie te definiëren?  
 
Het doel van de tweede onderzoeksvraag is het opstellen van de definities van een markt- 
en overheidsgestuurde strategie. Een bureauonderzoek in de vorm van een 
literatuurstudie en verkennende interviews met experts vanuit verschillende 
achtergronden zullen als onderzoeksstrategie gebruikt worden. Het resultaat van dit 
onderzoek leidt tot de bouwprocesanalyse van hoofdstuk 5  in deze scriptie. 

3.6.3 strategie onderzoeksvraag 3 

Welke actoren participeren in het bouwproces van een collectief WKO systeem en welke 
rol kunnen zij aannemen?  
 
Het doel van de derde onderzoeksvraag is om een duidelijk overzicht te krijgen over welke 
actoren invloed hebben op het bouwproces. Ook is het van belang overzicht te krijgen in 
de verschillende rollen die deze actoren hierbij kunnen innemen. De gehanteerde 
onderzoeksstrategie hiervoor is een bureauonderzoek in de vorm van een literatuurstudie, 
aangevuld met verkennende interviews. Dit leidt onderzoek tot de actorenanalyse van 
hoofdstuk 6 in deze scriptie. 
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3.6.4 Strategie onderzoeksvraag 4 

Welke criteria zijn van invloed op het  bouwproces?  
 
Het doel van onderzoeksvraag vier is het beantwoorden van de vraag  welke criteria 
invloed hebben op het bouwproces van collectieve WKO-systemen. De 
onderzoeksstrategie hiervoor is de uitgebreide PEST analyse en maakt gebruik van  
literatuurstudie, de casestudy en verkennende interviews. Dit onderzoek leidt tot de 
criteria-analyse van hoofdstuk 7 in deze scriptie. 

3.6.5 Strategie onderzoeksvraag 5  

Welke criteria zijn in het bouwproces maatgevend?  
 
Na onderzoeksvraag vier te hebben beantwoord en alle criteria te hebben benoemd kan  
een selectie gemaakt worden op basis van de mate van beïnvloedbaarheid. Deze selectie 
wordt uitgevoerd door middel van het invullen van oorzaak- gevolg verhoudingen 
weergegeven in matrices. Met behulp van deze matrices zullen de criteria op 
maatgevendheid geprioriteerd worden.  Na deze prioritering zullen de maatgevende 
criteria verwerkt worden in het te realiseren model. In hoofsdtuk 8 in deze scriptie zal dit 
worden toegelicht.  
 
Na het beantwoorden van de vijf onderzoeksvragen kunnen de antwoorden verwerkt 
worden tot een praktisch model.  Hoofdstuk 9 gaat hier verder op in en licht de werking 
van het programma MofOs  toe  door middel van een stroomschema en een stappenplan. 
In hoofdstuk 11 en 12 wordt de bruikbaarheid van het model getoets. 
 

3.7 Onderzoeksmodel 

Het onderzoeksproces van ‘Duurzame energie op gebiedsniveau’ heeft de vier fasen, 
weergegeven in het onderstaande onderzoeksmodel doorlopen.    
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Figuur 3:  Onderzoekmodel 

 
Om het model MofOs te kunnen komen, heeft het onderzoek vier fasen doorlopen. De 
eerste fase betreft de analyse van het onderwerp WKO-systeem,weergegeven in een 
uitgevoerd vooronderzoek. Hiermee kon het onderzoekskader afgebakend worden en de 
gestelde onderzoeksvragen beantwoord. In de tweede fase, het ontwerp, zijn de gegevens 
uit het vooronderzoek verwerkt tot een praktisch model, MofOs, dat staat voor Markt- of 
Overheidsgestuurde strategie.  In de derde fase, de toetsing, is de werking van het model 
MofOs getest door het invoeren van twee praktijkcases. Ook is de werking van het model 
voorgelegd aan professionals die allen een van de beschreven actor rollen vervullen.  De 
conclusies en aanbevelingen hiervan zijn in dit eindverslag weergegeven.  
 

3.8 Resultatenverwachting 

Het hoofdresultaat van dit afstudeeronderzoek is het volbrengen en afsluiten van de 
masteropleiding CME. Tevens zal dit onderzoek aan drie verschillende waarden moeten 
voldoen. Namelijk een maatschappelijke waarde, een commerciële waarde voor het 
afstudeer bedrijf AT Osborne en een waarde voor de onderzoeker. In de volgende 
subparagrafen zal dit verder worden toegelicht. 
  

3.8.1 Maatschappelijke waarde  

Door het toenemend aantal gebouwgebonden WKO systemen en daarmee gepaard 
gaande interferentierisico is het WKO systeem als product een actueel onderwerp 
geworden in Nederland. Verschillende publicaties onderschrijven het probleem en 
proberen hier een bijdrage aan te leveren. In ‘juridische aspecten van energieopslag in de 
bodem’ gaan Putter, de P. en Aerts, M. (2006 Milieu en Recht. 33 (7), pp. 414 – 42) in op 
de juridische knelpunten van de aanleg van WKO-systemen (plaats onbekend, 2006). Een 
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tweede onderzoek ‘Wie het eerst komt, die het eerst pompt’ (IBA, 2006) beschrijft drie 
mogelijke oplossingsbenaderingen voor het toenemend interferentierisico. In de praktijk 
wordt geëxperimenteerd met ondergrondse masterplannen en collectieve WKO systemen. 
Vaak is bij praktijksituaties onvoldoende duidelijk welke ontwikkelingsstrategie gevolgd 
dient te worden. Met dit onderzoek wordt een maatschappelijke te leveren waarde 
beoogd; door meer inzicht te verschaffen welke situaties tot een markt- of 
overheidsgestuurde strategie leiden kan de aanleg van collectieve WKO-systemen in de 
private utiliteitssector bevorderd worden en wordt er een bijdrage geleverd aan de 
voorkoming van het interferentierisico. 
 

3.8.2 Waarde voor AT Osborne 

Het onderzoek is uitgevoerd bij AT Osborne, een managementadviesbureau met 
adviesgroepen in huisvesting en vastgoed, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en milieu. 
Opdrachtgevers betreffen met name overheden. Juist bij overheden heerst onduidelijkheid 
over de te hanteren strategie, markt- of overheidsgestuurd,  bij de aanleg van collectieve 
WKO-systemen.  Advisering en begeleiding hiervan is het werkveld van AT Osborne. Een 
onderzoek naar duurzame energieoplossingen op gebiedsniveau kan daardoor nieuwe 
inzichten geven. Het model MofOs vormt hierbij een hulp instrument worden ter 
advisering van de overheid. Het vermarkten van deze nieuwe inzichten kan als waarde 
voor AT Osborne worden gezien.  
 

3.8.3 Waarde voor de onderzoeker 

Voor de onderzoeker is naast het voldoende afronden van de masteropleiding CME, het 
verwezenlijken van de gestelde competenties uit het plan van aanpak een leerdoel. Een 
andere competentie is de eigen ontwikkeling tot expert op het gebied van duurzame 
energieoplossingen, en verwerven van een duidelijk beeld over de kritieke succesfactoren 
van een marktgestuurde strategie.   
 

3.9 Conclusie  

Om op de gestelde probleem- en doelstelling te kunnen antwoorden en het te verwerken 
tot MofOs zijn deelonderzoeken nodig om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze 
deelonderzoeken worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt.   
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DEEL B ONTWERP 

4 BOUWPROCES ANALYSE 

4.1 inleiding 

Het bouwproces is een aaneenschakeling van elkaar opvolgende activiteiten en 
deelprocessen. Deze zijn in fasen in te delen. Met de uitwerking van dit hoofdstuk zal 
ingegaan worden op onderzoeksvraag één.  
 

4.2 Het bouwproces 

Het doel van het bouwproces is het realiseren van een bouwwerk dat in de meeste 
gevallen een complex en eenmalig product is. Om risico’s te beperken en inzichtelijk 
maken wanneer deze risico’s zich kunnen vóórdoen, wordt het bouwproces gefaseerd. 
Deze fasering heeft als doel het bouwproces beheersbaar te maken. Fasering biedt de 
mogelijkheid om het proces op te delen in een aantal duidelijk te onderscheiden 
ontwikkelingsstadia, deze goed te organiseren en de financiële consequenties ervan te 
overzien. Het Nederlands Normalisatie Instituut onderscheidt het bouwproces in zes 
verschillende fasen: Programma, Ontwerp, Uitwerking, Realisatie, Beheer en Sloop 
(Jellema 1, 1999). De ontwikkeling van een collectief WKO-systeem is een onderdeel van 
de opstalexploitatie, de ontwikkeling van de gebouwen in een gebied en heeft ook een 
kortere doorlooptijd ten opzichte van een gebouw.  Om bovengenoemd proces 
overzichtelijk te maken, worden in deze scriptie  de zes benoemde fasen teruggebracht tot 
drie en wel: Initiatief, Ontwerp, Uitwerking & Realisatie en de Beheer. Deze drie fasen 
worden hieronder toegelicht. 
 
 Initiatieffase 

Het doel van de initiatieffase is het beantwoorden op de vraag: wat willen we realiseren 
binnen welke termijn en met wie? Door het collectieve karakter van het WKO-systeem 
staat hier ook een gebiedsgerichte ontwikkeling centraal. Gebiedsontwikkeling is een 
verzamelterm voor de projecten en functies die in een gebied worden ontwikkeld. 
Ontwikkeling betreft bijvoorbeeld woningbouw, utiliteitsbouw, infrastructuur, maar ook 
de ontwikkeling van het WKO-systeem. In de utiliteitssector zijn gebouwen meestal 
onderdeel van de ontwikkeling van een kantorenpark of bedrijventerrein.  
 
De gemeente kan in deze initiatieffase invloed hebben op het te ontwikkelen gebied. 
Doelstellingen en energieprestatie-eisen van het gebied of de te ontwikkelende gebouwen 
worden hier door de gemeente aan het gebied toegekend. Acties die bij de initiatieffase 
horen zijn het uitvoeren van een technische en financiële haalbaarheidsstudie. Ook wordt 
een keuze gemaakt in de bouworganisatievorm waarin de verschillende partijen 
geselecteerd worden. Voor een WKO-systeem zijn dit achtereenvolgens, de gemeente, de 
terreinontwikkelaar, de gebouwontwikkelaar, de WKO-exploitant, de belegger en indien 
mogelijk de gebruiker.   
 
Een essentieel onderdeel van deze fase is het verwerven van de bouwgrond of het 
toestemming krijgen om het systeem aan te leggen. Het verwerven van de grond kan 
verschillen per gemeente. In tegenstelling tot andere gemeenten heeft de gemeente 
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Amsterdam ongeveer 90% van de gemeentegronden in eigendom en hanteert erfpacht op 
deze gronden. 
 
 Ontwerp, uitwerking & realisatiefase 

Wanneer technische en financiële haalbaarheid, contractering,  en de grondverwerving 
plaats hebben gevonden, kan gestart worden met ontwerp, uitwerking en realisatie van 
het collectieve WKO-systeem. Essentieel hierbij is dat het te ontwikkelen energiesysteem 
onderdeel is van een geheel, het heeft een secundaire functie in het te ontwikkelen gebied. 
De ontwikkeling van de primaire functies als de gebouwen is bij veel 
gebiedsontwikkelingsprojecten vaak een langdurig proces van meerdere jaren. Vraag en 
aanbod van energie zal in de beginfase sterk verschillen en moeilijk te bepalen zijn. Bij 
ontwerp en realisatie van het energiesysteem dient flexibel te geschieden opdat er 
rekening gehouden kan worden met de onzekerheden in de beginjaren. Partijen die bij 
deze fase betrokken zijn betreffen de terreinontwikkelaar, de gebouwontwikkelaar en de 
WKO-exploitant. Een installatieadviseur en een aannemer komen in deze fase wel voor, 
maar hebben geen invloed op het systeem en worden daarom niet in het onderzoek 
meegenomen.  
 
 Beheersfase 

De laatste fase is de beheersfase. In de beheersfase draait het met name om de vraag: wie 
gebruikt het systeem en hoe is dit georganiseerd? In deze fase zijn de belegger, de 
gebruiker en de WKO-exploitant maatgevend. 
 
De sloopfase wordt in deze scriptie niet meegnomen. 

4.3 Conclusie 

Het bouwproces voor een collectief WKO-systeem is terug te brengen tot drie fasen. Bij 
deze drie bouwprocesfasen zijn zes verschillende actoren te onderscheiden die 
maatgevend zijn in deze fasen. Ook kunnen op deze wijze de bijbehorende activiteiten 
worden onderscheiden. Deze betreffende actoren en bijbehorende acties zijn 
samengevoegd in een bouwkolom en weergegeven in het volgende figuur. 
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Figuur 4: Bouwkolom 
 
Met het uitwerken van deze bouwkolom weergegeven in figuur 4  wordt antwoord 
gegeven op onderzoeksvraag één.  
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5 ONTWIKKELINGSSTRATEGIE 

5.1 Inleiding 

Het onderzoek onderscheidt twee ontwikkelingsstrategieën voor de realisatie van  
collectieve WKO-systemen in de private utiliteitssector te weten: een overheidsgestuurde- 
en marktgestuurde strategie. Op basis van de literatuurstudie, de uitgevoerde casestudy 
en verkennende interviews werd informatie verzameld waarmee twee strategieën 
geformuleerd konden worden. 
 

5.2 Overheidsgestuurde strategie 

Een overheidsgestuurde strategie is een strategie waarin de overheid als initiatiefnemer 
van een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in alle fasen van het bouwproces een 
actieve rol moet aannemen opdat er overeenstemming bereikt wordt over de aanleg en 
het gebruik van het collectief WKO-systeem. 
 

5.3 Marktgestuurde strategie 

Een marktgestuurde strategie is een strategie, waarin de overheid als initiatiefnemer van 
een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein alleen in de eerste fase van het bouwproces een 
belangrijke rol aanneemt waarin duidelijke eisen worden geformuleerd, waarna de 
ontwikkeling en realisatie  van het collectieve WKO systeem overgelaten kan worden aan 
een private partij.  
 

5.4  Conclusie 
Met het uitwerken van de informatie, gevonden in het onderzoek en het uitwerken tot de 
bovenstaande definities wordt aangegeven wat een markt- en overheidsgestuurde 
strategie is. Het geeft daarmee antwoord op onderzoeksvraag twee van dit onderzoek. 
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6 ACTOREN ANALYSE 

6.1  Inleiding 

Bij de realisatie van complexe projecten is vaak sprake van botsing van verschillende 
belangen van één of meerdere partijen. Bij de ontwikkeling van complexe projecten 
bestaat het proces uit meerdere participanten. Het bouwproces zal verschillende 
organisaties en personen met verschillende belangen bevatten. Waneer de complexiteit en 
het aantal organisaties toenemen, zullen ook de verschillende belangen stijgen. Door deze 
belangentoename bestaat het risico dat deze onderhavige partijen met elkaar in conflict 
raken. Bij complexe projecten is daarom behoefte inzicht in de  mogelijke onzekerheden 
binnen het project te krijgen. In managen van onzekerheden beschrijven Versteegen. J en 
Rijkens, R.M (Assen, 2007) verschillende methodes om deze onzekerheden te bepalen. 
Om vast te stellen hoe de verhoudingen van de onderlinge actoren liggen, is in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van een actorenanalyse. Door het uitvoeren van een 
actorenonderzoek zal onderzoeksvraag drie beantwoord kunnen worden.  
 
Bij een actorenanalyse worden de partijen van een uit te voeren project geanalyseerd en 
vervolgens bepaald in welke mate zij in het project staan. Uitkomsten worden geplaatst in 
actoren kwadranten, waardoor eenvoudig te bepalen is welke actoren kansrijke en  
meewerkende partijen zijn en welke actoren het project proberen tegen te werken 
(Versteegen en Rijkens, 2007). 
 
In de hiervoor beschreven bouwkolom werden achtereenvolgens initiatiefnemer, 
terreinontwikkelaar, gebouwontwikkelaar, WKO exploitant, belegger, en de gebruiker als 
maatgevende procesactoren  in het bouwproces beschreven. Deze zes procesactoren 
hebben invloed bij de aanleg van een collectief WKO-systeem. Zij kunnen echter 
verschillende rollen aannemen en daardoor anders in het proces komen te staan. In de 
volgende paragrafen zullen deze zes actoren en de verschillende rollen die zij kunnen 
aannemen, beschreven worden. Deze rollen zullen vervolgens per procesactor 
gewaardeerd worden door middel van het toekennen van een positie in een kwadrant.  
 

6.2  Initiatiefnemer 

De initiatiefnemer van de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen kan zowel een 
publieke als een private partij, of een combinatie hieruit betreffen.  Echter, doordat de 
aanleg en realisatie van een bedrijventerreinen meestal binnen de gemeente grenzen ligt 
en de gemeente een bepaald belang heeft, zal de gemeente in de praktijk meestal 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze bedrijventerreinen. Een andere reden voor de 
participatie van deze publieke partij is het feit dat ruimtelijke ontwikkeling een centrale rol 
van de gemeente is. Hierdoor is zij belast met de taak van grondexploitatie. Formeel vindt 
dit zijn oorsprong bij de verplichtstelling van de het uitbreidingsplan (Woningwet van 
1901) (Elannet, 2007). Door de opkomst van de gemeentelijke woningbedrijven werden 
gemeenten echter zelf belangrijke ontwikkelaars. Vanaf de jaren zestig is deze rol 
afgebouwd. Het bouwproces werd weer verder aan marktpartijen overgelaten. De 
gemeente kreeg hierdoor meer moeite om op kwaliteit aan te sturen en vervolgens de 
kosten te verhalen op de onwikkelende marktpartijen. Hierdoor wordt het voor haar lastig 
om bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen aan te sturen op duurzame energiesystemen. 
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Door onzekerheden in de ontwikkelingsnelheid,  bebouwingsdichtheid en energieafname 
hebben ook private partijen problemen om te investeren in deze duurzame 
energiesystemen.  Voor gemeenten is het dan ook een hele kwestie de gestelde ambities 
ten aanzien van het gebruik van duurzame energie en de reductie van CO2in de praktijk te 
realiseren.  
 
Een tweede, inmiddels geliberaliseerde, activiteit van de gemeente is de voorziening van 
energie door bijvoorbeeld stadsverwarming. Ondanks dat deze sector geliberaliseerd is, 
zijn oude nutsvoorzieningen nog grotendeels in handen van de overheid. Een gemeente 
kan zodoende eenvoudig betrokken raken bij de energievoorziening van een uit te voeren 
project.  
 
Door de taak van grondexploitatie en in sommige gevallen de energievoorziening, gepaard 
gaande met de hoge doelstellingen en ambities ten aanzien van het milieu, is het 
begrijpelijk dat de gemeente verder gaat dan alleen de taak als initiatiefnemer. Door de 
uitgevoerde casestudy zijn situaties gevonden waarbij de gemeente nauw betrokken is bij 
de ontwikkeling van collectieve WKO-systemen. Deze projecten laten bijvoorbeeld 
systemen zien van mindere kwaliteit en situaties waarbij de gemeente financiële risico’s 
heeft gelopen.  Door de veranderingen in ruimtelijke ontwikkeling, liberalisering en hoge 
doelstellingen ten aanzien van duurzame energie toepassing en CO2 is het voor de  
gemeente moeilijk een juiste en goede rol aan te nemen.   
 
Met ingang van 1 juli 2008 wordt de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) van 
kracht. Hiermee schiet de wetgever de gemeente te hulp en wordt een (grond-) 
exploitatieplan geïntroduceerd. Dit plan omvat de kostenverdeling voor de 
grondexploitatie en dient verplicht financieel sluitend te wezen. Een belangrijk gevolg van 
deze verandering is dat de voorfase van planontwikkeling meer zwaarte krijgt. Voor 
gemeenten wordt het zaak om processen en prijsvorming transparant te laten 
plaatsvinden (Elannet, 2006).  
 
De veranderingen in de WRO bieden aanknopingspunten voor de aanleg van collectieve  
WKO-systemen. De gemeente krijgt hierdoor namelijk meer vrijheid om in de voorfase een 
duidelijke energievisie te omschrijven en hiermee een beter sluitende begroting te 
verschaffen. Door deze veranderingen kan de realisatie van collectieve WKO-systemen  
beter aan private partijen overgelaten worden. De gemeente kan dan met name de rol van 
initiatiefnemer aanhouden en hoeft minder of geen sturing te geven aan de procesactoren. 
Als initiatiefnemer bij gebiedsontwikkeling, waarbij realisatie van een collectief WKO-
systeem een onderdeel is, kan de gemeente drie verschillende rollen aannemen. De eerste 
rol is de rol waarbij de gemeente als ‘katalysator’ optreedt, hierbij beoogt de gemeente het 
proces in beweging te brengen en haar rol hierbij is vooral coachend. De invloed van deze 
coachende rol is echter beperkt. Een tweede rol is de ‘broker’ of handelaar. De gemeente 
maakt doelstellingen en ambities bekend en probeert met private uitvoerende partijen in 
contact te komen, deze rol dient zeer objectief en transparant te worden uitgevoerd en 
wordt als actief beschouwd. De gemeente heeft hier relatief veel invloed. Tenslotte kan de 
gemeente de rol als openbaar bestuurder vervullen, waarbij terughoudendheid gewenst is 
en een meer toetsende rol wordt aangenomen. Hierbij is de invloed op een duurzaam 
collectief energiesysteem echter laag  (Elannet, 2006).  
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In de tabel1  worden de drie verschillende rollen en de activiteiten van de gemeente als 
initiatiefnemer weergegeven.  
 

Rol van de gemeente in proces ontwikkeling van Collectieve WKO systemen 
Rol Activiteit 

Gemeentebestuur spreekt doelstellingen en ambities uit 
Gemeente zorgt voor de nodige publiciteit 

Katalysator 

Gemeente verkent mogelijkheden 
Gemeente verzamelt initiatieven en initiatiefnemers 
Gemeente maakt de initiatieven transparant 
Gemeente organiseet informatie- en netwerkbijeenkomsten 

Broker 

Gemeente neemt initiatienemer voor 
kennismaklingsgesprekken 
bestemmingsplanprocedure 
Vaststelling kosteverhaal/ exploitatieplan 

Openbaar 
bestuur 

Vertaling van doelstellingen in normen  
Tabel 1. rollen van de gemeente 

 
Op bijlage 6 zijn de drie verschillende rollen in een actoren kwadrant weergegeven.  
 

6.3  Terreinontwikkelaar 

Het ontwikkelen van een collectief WKO-systeem is een onderdeel van de ontwikkeling 
van een terrein of gebied. De verantwoordelijk actor wordt in dit onderzoek als de 
terreinontwikkelaar betiteld. Deze terreinontwikkelaar bestaat uit een rechtspersoon of 
een samenwerking van rechtspersonen. De terreinontwikkelaar streeft het doel na van het 
ontwikkelen van de inrichting van een terrein. In de vorige paragraaf werd geconstateerd 
dat dit een centrale taak is van de gemeente. Inmiddels zijn er verschillende 
organisatievormen voor een terreinontwikkelaar en verschillen in een private of een 
Publiek Private Samenwerking (PPS).   
 
De partij(en) die bij een project als terreinontwikkelaar optreden, hebben als hoofddoel 
het ontwikkelen van het terrein door grond- en opstalexploitatie. Bij 
terreinontwikkelingen met een grote omvang en een lange doorlooptijd zal de 
initiatiefnemer meerdere partijen benaderen om feitelijk het risico te verdelen. Hierdoor 
wordt in de huidige praktijk steeds vaker gebruik gemaakt van een PPS. Op PPS-niveau zijn 
drie organisatievormen denkbaar: het traditioneel model, het GEM-GOM-model en het 
Valencia model. Deze exploitatiemodellen verschillen met name op de financiële 
verantwoordelijkheden.  
 
Gezien de meer toetsende rol van de gemeente bij grond- en opstalexploitatie zal in de 
praktijk meestal gekozen worden voor één van de drie benoemde PPS 
organisatiemodellen. In dit onderzoek worden de drie organisatiemodel varianten vertaald 
als een keuze in de aan te nemen rol van een terreinontwikkelaar. In de hierna volgende 
onderdelen zullen deze verschillende rollen worden toegelicht.  
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 Traditioneel organisatiemodel 
In een traditioneel organisatiemodel zal de publieke partij, de gemeente, via het 
gemeentelijk grondbedrijf de grondexploitatie financieren en realiseren. De 
grondexploitatie betreft hier alle activiteiten die nodig zijn het terrein bouwrijp te maken.  
Na het bouwrijp maken zullen vervolgens private ontwikkelaars bouwrijpe bouwkavels of 
‘plots’ kopen en vervolgens de opstalexploitatie uitvoeren. De opstalexploitatie betreft 
hier het ontwikkelen en realiseren van bouwwerken op de plots. In het traditionele 
organisatiemodel heeft de publieke partij door strikte scheiding van de taken dus geen 
invloed op de realisatie van een collectief WKO-systeem, dat onderdeel uitmaakt van de 
opstalexploitatie. Initiatief voor het ontwikkelen van een collectief WKO systeem ligt bij 
dit organisatiemodel bij de private partij. Wel kan de publieke partij randvoorwaarden 
stellen aan de ontwikkeling van het gebied en zo een beperkte sturing geven aan de 
ontwikkeling van het terrein (Peeters, N en Hoogendoorn, R., 2006).  
 
 GEM-GOM organisatiemodel 

In het GEM-GOM-model participeren de publieke en private partijen gezamenlijk in zowel 
de grond- als de opstalexploitatie. In dit model kunnen beide partijen sturing geven aan de 
inrichting van het terrein en zo dus ook aan de aanleg van een collectief WKO systeem. 
Door  nauwere samenwerking en risicospreiding tussen publieke- en private partijen zal 
met name vanuit de private partijen een betere en specialistische inbreng mogelijk 
worden. Kwalitatief kan in dit model veel bereikt worden. Ook kan de gemeente van de 
drie te onderscheiden organisatiemodellen de meeste invloed uitoefenen op de te 
ontwikkelende  bouwwerken. Met andere woorden, de gemeente kan in het GEM-GOM 
organisatiemodel relatief veel invloed hebben op de duurzame inrichting van het terrein. 
Een eventueel te ontwikkelen collectief WKO-systeem heeft in dit model dus veel kans van 
slagen. Toch zal de publieke partij sterk in de gaten moeten houden in hoeverre ze zal 
willen gaan in participatie en het dragen van financiële risico’s met gemeenschapsgeld.  
 
 Valencia model 

In het Valencia model neemt een private partij de grond- en exploitatietaken op zich. Deze 
private partij, ‘de urbanisator’, wordt door de gemeente geselecteerd. De gemeente maakt 
haar ruimtelijk instrumentarium dienstbaar aan de uitvoering van het plan, maar heeft hier 
wel de mogelijkheid om hoge doelstellingen aan het plan te stellen. Een instrument dat de 
gemeente bij dit organisatiemodel goed zou kunnen helpen, is de Energie Prestatie op 
Locatie (EPL). Dit is een indexcijfer is verdeeld op een schaal van nul tot tien, waarbij een 
EPL van 6,5 in de praktijk als actief wordt beschouwd, een EPL van 7 als voorlopend en een 
EPL van 8 als innovatief. Bij een EPL score van 10 representeert een energieneutrale wijk. 
Door gebruik te maken van een EPL is het mogelijk om het gebied te kwantificeren met 
bepaalde duurzaamheid. Het realiseren van een collectief WKO-systeem volgens een 
marktsturing heeft in het Valenciaans model een hoge slagingskans. Om dit te realiseren 
dient de gemeente wel een duidelijk duurzaam energie beleid te voeren en uitwerking ook 
toe te vertrouwen aan de urbanisator. Een voordeel bij de keuze van dit organisatiemodel 
is dat de gemeente geen onnodige financiële risico’s  hoeft te dragen.   
 
De initiatiefnemer heeft bij de selectie van een terreinontwikkelaar keuze in drie 
organisatievormen. In twee organisatiemodellen is er ook een participatie van de 
gemeente. In tabel 2 worden deze onderlinge verhoudingen weergegeven. 
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Traditioneel model 
Financiële verantwoordelijkheid Publiek Privaat 
Grondexploitatie   
Opstalexploitatie (collectief WKO systeem)   
GEM-GOM-model 
Financiële verantwoordelijkheid Publiek Privaat 
Grondexploitatie   
Opstalexploitatie (collectief WKO systeem)   
Valencia model 
Financiële verantwoordelijkheid Publiek Privaat 
Grondexploitatie   
Opstalexploitatie (collectief WKO systeem)   

Tabel 2: organisatiemodellen en financiële verantwoording 
 
Bij de drie organisatievormmodellen kan de gemeente op verschillende manieren invloed 
hebben op de ontwikkeling van collectief WKO-systeem. De private partij heeft echter in 
alle situaties invloed. Bij de ontwikkeling van collectief WKO-systeem is het duidelijk dat 
de keuze in een organisatievorm gekozen moet worden die hoort bij een specifieke 
situatie. De verschillende drie verschillende rollen zijn in het actoren kwadrant op bijlage 6 
bijgevoegd. 
 

6.4  Gebouwontwikkelaar  

Projectontwikkeling is in Nederland hoofdzakelijk aanbodgericht. De ontwikkelaar is veelal 
geleid door economische motieven, die in grote mate bepalen hoe de gebouwde omgeving 
eruit komt te zien. Het bouwproduct is vooral in de woningbouw weinig gevarieerd. In de 
utiliteitsbouw ontbreekt het bovendien vaak om te concurreren op kwaliteit. 
Projectontwikkeling gaat in de eerste plaats om locatie en vierkante meters.  Door meer 
vraaggestuurd te werken, kan de waarde van het te ontwikkelende gebouw en omgeving 
toenemen. Dit zal tot een hogere vastgoedwaarde leidden en minder snel aan vervanging 
toe zijn, wat weer bijdraagt aan de duurzaamheid (Elannet, 2007). 
 
Vraaggestuurd betekent differentiatie. Differentiatie betekent meer comfort en  
duurzaamheid en lagere lasten. Aansluiting op een Collectief WKO-systeem beantwoordt 
hieraan. Tegelijkertijd betekent dit ook meer inzet en meer taken voor de ontwikkelaar.  
Zolang collectieve WKO systemen geen gevestigde praktijk is, komen er voor de 
ontwikkelaar alleen maar nieuwe activiteiten bij. Hij zal moeten investeren in kennis en 
moet er zeker van dat het aan te leggen systeem bedrijfszeker is. hiervoor is hij afhankelijk 
van een externe partij. Vervolgens dient hij deze specifieke kwaliteiten over te brengen 
aan de huurders en de beleggers (Elannet, 2007). 
 
Een algemene vuistregel voor WKO-systemen is dat toepassing economisch rendabel 
vanaf een koudevraag van 100 kW. Voor een gebouw met kantoorfunctie komt deze 
koelvraag overeen met ongeveer 1.500 à 2.000 m2 bruto vloeroppervlak (www.vrom.nl).  
Een collectief WKO-systeem voorziet een groter bruto vloeroppervlak van energie, 
waardoor een economische haalbaarheid mogelijk is.  Wel dient rekening gehouden te 
worden met een hogere startinvestering. De bereidheid van de gebouwontwikkelaar om 
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een meerinvestering te plegen om zo deel te kunnen nemen aan een collectief WKO-
systeem zal een belangrijke factor wezen.  
 
Door de actualiteit rondom klimaatsveranderingen is een verschuiving te constateren over 
de bereidwilligheid van gebouwontwikkelaars om een meerinvestering te doen ten 
behoeve van duurzame energie. Er zijn ontwikkelaars die zich inmiddels als duurzame 
ontwikkelaar profileren. Het merendeel van de ontwikkelaars betreft nog traditionele 
ontwikkelaars waar geen tot beperkte bereidheid is voor een meerinvestering. Ook komt 
het voor dat ontwikkellaars incidenteel, projectafhankelijk, bereidheid tonen. Dit komt 
vindt plaats wanneer de gemeente hoge eisen stelt ten aanzien van het gebruik van 
duurzame energie. 
 
De bereidwilligheid voor een meerinvestering van een gebouwontwikkelaar kan een 
belangrijke factor worden bij de ontwikkeling van een collectief WKO-systeem. Er zijn voor 
deze actor drie verschillende rollen te kenmerken.  
 

Rol van de gebouw ontwikkelaar 
1 Traditionele ontwikkelaar Geen of beperkte bereidheid 
2 Tussenvorm  Bereidheid  
3 Duurzame ontwikkelaar Veel bereidheid  

Tabel 3: rol van de gebouw ontwikkelaar 
 
De drie verschillende rollen die de gebouwontwikkelaar aan kan nemen zijn op bijlage 6 in 
een actoren kwadrant geplaatst.  
                                                                             

6.5  WKO exploitant 

WKO-systemen worden vanaf hun introductie begin jaren ’90 als installatietechnisch 
onderdeel van een gebouw beschouwd.  De meerinvestering die met een dergelijk systeem 
gepaard gaat,  worden zodoende als meerinvestering van het gebouw beschouwd. Door 
deze extra kostenpost en de beperkte technische ontwikkeling is het aantal toepassingen 
in de jaren ’90 dan ook gering. Door een trapsgewijze liberalisering van de energiemarkt 
werd vanaf 2001 de groene energiemarkt geliberaliseerd. Deze beslissing werd 
gestimuleerd door subsidie regelingen als de Energie Investering Aftrek (EIA). Deze 
regeling, waarbij tot maximaal 44% van het geïnvesteerde bedrag aftrekbaar is op de 
vennootschapsbelasting betekende een investeringsstimulans voor private 
ondernemingen. Voor publieke partijen is deze regeling echter niet van toepassing. Veel 
installateurs en andere experts grepen deze ontwikkeling aan en gingen naast het ontwerp 
en beheer ook financieringsmogelijkheden aanbieden. Omdat zij wel aanspraak wisten te 
maken op de EIA regeling, konden door uitbesteding van de installatietechnische 
onderdelen aantrekkelijke leasecontracten aan de publieke partijen worden aangeboden. 
Door de uitbesteding van een WKO-systeem werden de installateurs en andere experts 
opeens energieleverancier, ofwel ‘nieuwe toetreder’ op de energiemarkt 
(www.senternovem). Door de opgedane kennis bieden de nieuwe toetreders WKO-
systeem investering op brede schaal aan. Ook zijn meerdere aanbieders op de markt 
gekomen. Deze scriptie maakt onderscheid in drie WKO-exploitanten. De eerste categorie 
is een organisatievorm waarbij de exploitatie in eigenbeheer wordt gedaan. De tweede 
organisatievorm onderscheidt de nieuwe markttoetreders en het laatste model maakt 
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indeling inde traditionele energiebedrijven.  In de hierna volgende delen worden deze drie 
verschillende rollen toegelicht. 
 
 Parkmanagement 

In de traditionele situatie wordt een WKO-systeem gezien als onderdeel van het gebouw 
of een wijk. Exploitatie ervan wordt in eigen beheer georganiseerd. Op het niveau van een 
gebied- of een bedrijventerrein, in de private utiliteitssector zou dit betekenen dat de 
exploitatie door de een gezamenlijke werkmaatschappij uitgevoerd wordt.  Deze 
werkmaatschappij representeert bijvoorbeeld een vereniging van bedrijfseigenaren en 
wordt in de huidge praktijk ook parkmanagement bedrijf genoemd. Het onderbrengen van 
de WKO-exploitatie in een parkmanagement bedrijf betekent dat de exploitatievoordelen 
ten goede komt aan de verenigde bedrijven en daarmee (daardoor) de kosten laag 
gehouden kunnen worden. Een nadeel bij deze organisatievorm is dat er een bepaalde 
technische kennis noodzakelijk is en dit eventueel extern aangetrokken dient te worden. 
Dit zal  aanloopproblemen kunnen opleveren.   
 
 Nieuwe toetreders 

Een tweede organisatievorm die zich in de markt snel ontwikkelt, zijn de nieuwe 
toetreders. Deze bedrijven hebben zich door de liberalisering en technische expertise snel 
weten te ontwikkelen tot een WKO-exploitant. Nieuwe toetreders die in deze markt actief 
zijn, zijn: Unica, GTI, Imtech, Geocomfort en Brabant Water. Een opvallende nieuwe 
toetreder is het waterleidingbedrijf Brabant Water.  
 
 Traditionele energieleveranciers 

De traditionele energieleveranciers leken aanvankelijk een beperkte rol te spelen met  
levering van energie door WKO-systemen. Dit is ook niet vreemd, gezien het feit dat zij 
gebonden zijn aan hoge investeringen in de huidige energie-infrastructuur. Toch zijn 
inmiddels ook praktijkvoorbeelden waarin de traditionele energieleveranciers ook 
investeren in deze decentrale energievoorziening. Traditionele energieleveranciers die 
actief zijn met WKO-systemen en deze exploiteren zijn: Eneco, Essent en Nuon. Het 
voordeel van deze partijen is dat zij ook andere energievoorziening kunnen leveren zoals 
gas en elektra waardoor zij waarschijnlijk een aantrekkelijke partner kunnen worden.  
 
Een keuze in één van de drie verschillende WKO exploitanten kan voor de afnemer zowel 
voor- als nadelen hebben. De meeste partijen zullen bij de exploitatie het niet meer dan 
anders (NMDA) principe min 10% hanteren. Hierdoor zullen de afnemers, de gebruikers 
altijd 10% onder de normale energieprijs uitkomen. Bij een keuze in een parkmanagement 
bedrijf waarbij systeemexploitatie in eigen beheer uitgevoerd, wordt kan de energieprijs 
eenvoudiger naar beneden worden bijgesteld. De keuze van de organisatievorm kan dus 
met name een invloed hebben op de beheersfase. De drie verschillende organisatierollen 
die de WKO exploitant kan aannemen verschillen dan ook in mate van invloed. Op bijlage 
6 zijn de onderlinge posities van de drie beschreven WKO-exploitant rollen weergegeven.  
 

6.6  De belegger 

Na realisatie van het ontwikkelde vastgoed door de gebouwontwikkelaar zal verkoop 
plaatsvinden aan een belegger. De criteria van de belegger om wel of niet in een gebouw 
te investeren zullen voor de gebouwontwikkelaar dan ook doorslaggevend zijn.  Als 
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duurzame energiesystemen als collectieve WKO-systemen beschouwd worden, is hier 
inmiddels ook sprake van de verhouding ontwikkelaar en belegger. Hierin is de WKO-
exploitant dan de ontwikkelende partij en de belegger financier.   
 
Voor zowel gebouw als systeem geldt dat wanneer een project niet aan de gestelde eisen 
van de belegger kan voldoen financiering meestal uitblijft. De belegger is zodoende een 
van de belangrijkste partijen uit de bouwkolom. Het is uiteindelijk de belegger die bepaalt 
in welke mate hij wel of niet zijn vermogen belegt in het duurzame energiesysteem en het 
gebouw aangesloten wordt op dit systeem. Door het aanleggen van collectieve WKO-
systemen kan energie geleverd worden aan de gebruiker. De gebruiker betaalt hoge 
bedragen voor energie door de huidige energieprijs. Energie heeft dus een bepaalde 
waarde. Voor beleggers kan dit een nieuwe waarde (assets) en een nieuwe 
investeringsmogelijkheid vormen. Door de energiepotentie van de bodem als een waarde 
te zien en dit op commercieel rendabele manier te kunnen exploiteren, zal deze waarde 
interesse opwekken bij de beleggers. Voor een WKO-systeem zijn drie verschillende 
beleggers te onderscheiden: de traditionele belegger, de energiesysteembelegger en de 
groene belegger. 
 
 De traditionele belegger 

Een traditionele belegger is een belegger die vastgoed opneemt in zijn vastgoedfondsen.  
Deze belegger richt zich op betrouwbaarheid en hoge rendementen. Traditionele 
beleggers zullen hierdoor niet snel participeren in de aanleg van duurzame 
energiesystemen. Voorbeelden van traditionele beleggers zijn vastgoedfondsen van 
banken en institutionele beleggers.  
 
 De belegger in het duurzame energiesysteem 

De liberalisering van de energiemarkt heeft niet alleen nieuwe toetreders van WKO 
exploitanten tot gevolg gehad, ook zijn er inmiddels financiële bedrijven die investeren in 
een duurzaam energiesysteem. Deze bedrijven zien vooral een niche ontstaan in de 
gevolgen die de beoogde energietransitie van de overheid kan opleveren. Wanneer 
energievoorziening daadwerkelijk meer decentraal geregeld kunnen worden, zullen deze 
bedrijven op de lange termijn een grote stabiele inkomstenstroom kunnen vastleggen. 
Investering in een collectief WKO-systeem betekent een meerinvestering in het begin, 
maar vervolgens lagere exploitatiekosten en een relatief eenvoudige omzet. WKO-
exploitanten zullen vaak met hun eigen vermogen investeren. Bij een groei van projecten 
zal bij deze bedrijven krapte ontstaan in hun investeringsmogelijkheden. Hierdoor zullen 
zij vreemd vermogen aantrekken. Op dit punt ontstaat een rol van de energiebelegger. 
Investeringen zullen in principe worden gedekt door de verwachte omzet. In het begin kan 
dit nog onzeker zijn wegens fasering en de keuzevrijheid van groot- en kleinverbruikers. 
Op dit punt kan de belegger een cruciale rol hebben en de te hanteren terugverdientijd zal 
hier een grote invloed hebben. De belegger kan wel door een bijdrage in de 
aansluitingkosten (BAK) te vragen de aanleg van de vitale installaties en infrastructuur 
gedeeltelijk financieren. De BAK wordt verrekend in de kostprijs van het gebouw. 
Indicatief zal het hier gaan om meer dan 50% van de werkelijke aanlegkosten van het 
WKO-systeem (Elannet, 2006).  
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 De ‘groene’ belegger 
Het derde type belegger die wordt toegelicht is de groene belegger. Sinds 1995 bestaat 
de mogelijkheid om geld ‘groen’ te beleggen in groenfondsen. Met het geld uit deze 
fondsen worden milieuvriendelijke projecten gefinancierd. Dit kunnen bijvoorbeeld 
vastgoedobjecten zijn die voor hun energie gekoppeld worden aan een collectief WKO-
systeem. Dat gebeurt tegen een lagere rente dan de marktrente. Toch kan groen beleggen 
aantrekkelijk zijn en dat komt door een fiscale tegemoetkoming waardoor het rendement 
verbetert’ (ww.vrom.nl).  
Er zijn voor Duurzaam Vastgoed twee categorieën te onderscheiden: 
1. Donkergroen: 
Een gebouw dat zowel duurzaam gebouwd is als duurzaam beheerd wordt, valt onder de 
categorie donkergroen. 
2. Groen: 
Een gebouw kan onder de categorie groen vallen, omdat het duurzaam is gebouwd òf 
omdat het een gebouw is dat duurzaam beheerd wordt. In het laatste geval moet het 
gebouw wel aan enkele minimale randvoorwaarden voldoen zoals de aangescherpte eisen 
van de Wet Milieubeheer. 
 
Doordat de groene belegger twee verschillende categorieën groen hanteert, zal deze 
eerder geneigd zijn te investeren in een mogelijke aansluiting van een collectief WKO 
systeem. Een collectief WKO systeem betekent namelijk een duurzaam beheer waardoor 
het vastgoed beter zal presteren in het vastgoedfonds. 
 
Bij de aanleg duurzame energiesystemen waarin beleggers betrokken zijn, zal er rekening 
gehouden moeten worden aan welke type belegger er voor het systeem benaderd zal 
worden. Een duurzame belegger zal andere criteria hanteren dan een traditionele belegger 
en een duurzaam energiesysteembelegger die energie als waarde hanteert, zal ook weer 
een andere invloed op het project hebben. In bijlage 6 zijn de verschillende posities van de 
drie beleggers weergegeven. 
 

6.7  De gebruiker 

Tenslotte is er de gebruiker. Ook de gebruiker heeft als consument invloed op het 
realisatieproces van een collectief WKO-systeem. In een marktsysteem is het de 
consument die uiteindelijk het product of dienst financiert door afname van het product. 
Bij stijgende energieprijzen zal de gebruiker sneller geneigd zijn zich op andere 
energiebronnen te oriënteren. Hoewel een gebruiker zich primair bezig houdt met de 
activiteiten van zijn onderneming en daardoor niet zal participeren in een duurzaam 
energiesysteem, behoort dit tot mogelijkheden die ontstaan bij bijvoorbeeld 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een tweede aspect dat genoemd kan 
worden waardoor een gebruiker niet snel geneigd zal zijn tot participatie in het systeem is 
het feit dat de energiekosten vaak maar een fractie zijn ten opzichte van de personeels en 
huisvestingskosten.  
 
In de huidige praktijk is wel verandering zichtbaar doordat bedrijven steeds vaker MVO 
adopteren. Tussen ondernemingen kan er echter wel verschil ontstaan in de mate waarin 
MVO geadopteerd wordt. MVO is kortweg op drie verschillende niveaus te onderscheiden. 
VNO-NCW deelt de rol die de gebruiker kan aannemen in op drie niveaus in: een 
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locatiegerichte rol, een  ketengerichte rol en een wereldomvattende rol. Hieronder worden 
de drie rollen in MVO toegelicht (www.vno-ncw.nl).  
 
 Locatie gericht  

Een locatie gerichte rol is de eerste fase in MVO. In deze fase bevinden richten de 
ondernemingen zich wel op duurzaam maar dit beperkt zich tot in acht nemen van de 
geldende milieueisen en -normen die van de locatie.   
 Ketengericht  

Bij een ketengerichte rol zal een ondernemer zich richten op preventie van het milieu door 
het te integreren in het ondernemingsproces. Het handhaaft tevens een 
milieumanagement systeem en maakt dit kenbaar in een openbaar verslag. De 
ondernemer uit tevens zorg over zijn productketen, een voorbeeld hierin is de afweging in 
het gebruik van tropisch hardhout of hout met een FSC-keurmerk.  
 Wereldomvattend 

Bij een wereldomvattende rol wordt deze rol in het gehele proces zichtbaar. Er is een 
integrale milieuzorg, die zich in alle activiteiten van de onderneming richt. Dit komt tot 
uiting bij: zakelijke overeenkomsten en sociale aspecten naar onder andere de werknemers 
toe.   
 
Op bijlage 6 zijn de drie rollen van de gebruiker in een  actoren kwadrant weergeven.  
 

6.8  Conclusie 

Na de verschillende procesactoren beschreven te hebben kan geconcludeerd worden dat 
de onderscheiden partijen op diverse wijzen invloed kunnen hebben bij de realisatie van 
collectieve WKO-systemen. Een actor kan door de verschillende rollen die hij kan 
aannemen op verschillende manieren invloed leveren. Op bijlage 2 zijn de verschillende 
posities van de onderlinge actoren weergeven. Door uitwerking van de actorenanalyse 
wordt aangegeven welke actoren participeren in het bouwproces van een collectief WKO- 
systeem en welke rol kunnen zij aannemen  en daarmee antwoord gegeven op de gestelde 
onderzoeksvraag drie in dit rapport.  
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7 CRITERIA ANALYSE 

7.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de rollen van zes verschillende actoren beschreven. Dit 
hoofdstuk beschrijft het deelonderzoek naar de criteria die door de geselecteerde actoren 
beïnvloed kunnen worden. Ondernemingen maken gebruik van bedrijfsanalysemodellen 
om te bepalen waar zij zich het beste kunnen onderscheiden. Met deze analysemodellen 
worden tevens interne en externe factoren die invloed hebben op het bedrijfsproces 
gesignaleerd. De SWOT analyse van Porter is een bekende en populaire methode om de 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een ondernemen te identificeren. Een 
alternatief analysemodel dat de macro- en micro-omgeving van een onderneming  
combineert met de SWOT analyse is de STEEPLE of PEST analyse (Armstrong, M. 2006). 
De kracht van deze methode is dat zowel de interne als de externe factoren op macro- en 
microniveau die van invloed zijn op een onderneming of een product geanalyseerd 
worden. De Nederlandse vertaling van de uitgebreide PEST- analyse is ook wel bekend als 
de PETJES-analyse en is een acroniem voor de volgende factoren: Politiek, Ecologisch, 
Technologisch, Juridisch, Economisch, Sociaal (Armstrong, M. 2006). Om criteria die van 
invloed zijn op een collectief WKO-systeem te achterhalen wordt in dit onderzoek gebruik 
gemaakt van de PETJES-analyse. Het collectieve WKO-systeem staat hierbij centraal. 
Figuur 5 geeft dit schematisch weer.  
 

 
Figuur 5: PETJES analyse 

 
 
In de volgende zes subparagrafen zullen de factoren beschreven worden waaruit 
vervolgens de criteria geselecteerd worden. 
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7.2 Politieke factor 

De politieke factor beslaat het domein van de overheid. De rol van de overheid is hierin 
tweeledig. Enerzijds treedt de overheid op als bestuurlijk orgaan, dat beslissingen neemt 
over het te voeren beleid en dit in ambities en doelstellingen verwoordt en vastlegt in wet- 
en regelgeving. Anderzijds heeft zij de functie van rechtelijke macht waarbij de gestelde 
wet- en regelgeving gehandhaafd en gecontroleerd dient te worden. De twee rollen van de 
overheid zijn in Nederland in drie lagen verdeeld: rijk, provincie en gemeente.   
 
De aanleg van een collectief WKO-systeem zal door de scheiding van de overheid in 
bovengenoemde rollen onderworpen worden aan meerdere overheden. Door handhaving 
van de Wet- en regelgeving op verschillende niveaus is de ontwikkeling van duurzame 
energiesystemen afhankelijk van meerdere besluiten. Door het gebrek aan ervaring van 
collectieve WKO-toepassingen kan het vóórkomen dat gemeenten en provincies 
individuele aanvullende eisen stellen. Een voorbeeld hiervan is de Milieu Effect Rapportage 
(MER) procedure. Een MER procedure vraagt snel 1,5 jaar tijd. De aanleg van een collectief 
WKO-systeem kan zo in een langdurig en ingewikkeld proces belanden.  De politieke factor 
die van invloed is op duurzame energiesystemen omvat de volgende criteria: beleid, wet- 
en regelgeving en worden hieronder toegelicht. 
 
 Beleid 

Overheden vertalen ambities en doelstellingen in beleid. Dat beleid ook invloed heeft  op 
duurzame energieoplossingen bewijst het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV. 
Belangrijke doelstellingen, die van invloed zijn bij de ontwikkeling van collectieve WKO-
systemen worden door het kabinet omschreven in het beleidsprogramma 2007 – 2010. 
De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn: ‘een landelijke energiebesparing van 2% per 
jaar, een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 en een reductie 
van de uitstoot van broeikasgassen, van 30% in 2020 ten opzichte van 1990’ 
(Beleidsprogramma 2007 – 2011, website www.regering.nl).  
 
De ambities en doelstellingen uit het beleidsprogramma van het kabinet zijn door het 
ministerie van economische zaken (EZ) overgenomen en vertaald in praktische 
doelstellingen. Deze zullen in komende jaren veel invloed  krijgen en toepassing van 
duurzame energie stimuleren. Voor de gebouwde omgeving zal dit betekenen dat alle 
nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen vanaf 2020 energieneutraal worden opgeleverd. 
In de nieuwbouw en bestaande bouw wordt ingezet op innovatie en op aanscherping van 
bestaande normen. Onderstaande grafiek laat zien dat dit een hoge doelstelling is. In de 
grafiek is het aandeel duurzame energie vanaf 1990 tot en met 2005 weergegeven. De 
doelstellingen van economische zaken (EZ) voor de jaren 2010 en 2020 zijn ook 
weergegeven. Door middel van extrapolatie (stippellijn) is eenvoudig te constateren dat er 
de komende jaren een echte verandering moet plaatsvinden. Indien er op hetzelfde tempo 
ontwikkeld wordt als in de laatste 15 jaar zullen de doelstellingen niet gehaald worden. De 
doelstellingen voor 2010, gesteld in 1990 naar ondertekening van het Kyoto-verdrag 
zullen bovendien al moeilijk te halen zijn.  
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Figuur 6: aandeel duurzame energie in Nederland in % ( CBS, 2006) 

 
De gemeente heeft invloed op het uitvoeren van de doelstellingen en kan deze 
desgewenst nog beïnvloeden. Dit blijkt uit gevallen waarin gemeenten doelstellingen 
stellen die hoger liggen ten opzichte van het landelijk beleid. De gemeente Amsterdam is 
hier een voorbeeld van. Zij hanteert de doelstelling om in 2025 de CO2 uitstoot met 40% 
te verminderen. Dit is 10% hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook wil de gemeentelijke 
organisatie zelf uiterlijk in 2015 klimaatneutraal zijn. Dit ambitieuze beleid van overheden 
kan als belangrijke aanjager fungeren voor de toepassing van duurzame energie 
(Lambregts, M. 2007). 
 
 
    Wet- en regelgeving 

Wetgeving is een verzameling van dwingende regels waar men zich aan dient te houden, 
uitgevaardigd van en dóór een wetgevend orgaan. Wetgeving bestaat uit juridische 
documenten en zijn in praktisch moeilijk uitvoerbaar. Regelgeving maakt wetgeving 
praktisch door deze te vertalen in specifieke normen en richtlijnen. Bij toepassing van 
WKO systemen wordt aanspraak gemaakt op meerdere wetten. Wetgeving is een 
belangrijke criterium en om inzicht te krijgen in de werkingsfeer van de verschillende 
wetten zijn de belangrijkste wetten hier uitgewerkt.  
 
In ‘Juridisch Kader Bodemenergie’ (2006) wordt een duidelijk overzicht over de 
werkingssfeer van de verschillende wetgeving gegeven die op WKO-systemen van 
toepassing zijn. De belangrijkste wetten worden hier kort toegelicht. De Grondwaterwet 
(GWW) reguleert het grondwater en stelt eisen ten aanzien van het onttrekken en 
infiltreren van grondwater. Bij onttrekkingen en infiltraties vanaf 10m3/h is het verplicht 
hiervoor een vergunning aan te vragen bij de provincie. De provincie kan echter door 
beleidsplannen en verordeningen aanvullende eisen stellen aan een vergunning. Hierdoor 
kan per provincie verschil ontstaan. De proceduretijd van deze 

Doelstelling van 
EZ in 2020  

Doelstelling van 
EZ in 2010  

Realistische 
score in 2020  
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grondwateronttrekkingvergunning bedraagt maximaal 7,5 maanden.  Een tweede wet is 
de Wet Milieubeheer (WM). De WM is een integrale milieuwet, die de gevolgen van een 
activiteit op verschillende schalen toetst. Als een activiteit bedreigend voor het milieu is, 
dient er een WM vergunning aangevraagd te worden. Bij de aanleg van een 
energieopslagsysteem wordt gebruik gemaakt van het grondwater en de bodem. De 
bescherming van deze bodem is geregeld in de Wet Bodembescherming (WB). De WB 
bevat voorwaarden die kunnen worden verbonden aan het verrichten van handelingen in 
de bodem. 
 
Voor onderhoudswerkzaamheden aan een WKO-systeem en het reinigen van de filters 
wordt het water vaak geloosd op het oppervlaktewater of riool. Bij deze werkzaamheden 
kan het te lozen water op het oppervlaktewater vervuild zijn. Dit wordt gecontroleerd door 
middel van de Wet Verontreinigde Oppervlaktewater (WVO). De WVO heeft als doel het 
bestrijden en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren met het oog op 
de verschillende functies die deze wateren in onze samenleving vervullen.  
Naast deze belangrijke wetgeving kan de aanleg ook te maken krijgen met overige 
wetgeving. Dit zijn:  

- Woningwet (plaatsen van de putbehuizing) 
- Algemene politieverordening (aanleg van leidingen in gemeentegrond) 
- Wet Beheer Waterstaatswerken (aanleg van leidingen in Tijksgrond) 
- Natuurwetten (vogelrichtlijn, habitatrichtlijn, Natuurbeschermingwet, Flora- en 

Faunawet) 
- Verdrag van Valetta (bescherming van archeologische waarden) 
- Spoorwegwet (aanleg van een systeem nabij het spoor) 
- Kaderrichtlijn water  
- De Elektriciteitswet van 1998 (liberalisering van de energiemarkt)  
- Warmtewet (prijsregeling van warmtelevering in ontwerp) 

 
Op bijlage 7 is een schematisch overzicht bijgevoegd over de werkingsfeer van de 
verschillende wetgeving. 
 
Om de wetgeving uitvoerbaar te maken, wordt regelgeving gehanteerd. Het bouwbesluit 
is hierbij een belangrijk kader waarmee gebouwen eenvoudig getoetst worden aan de 
regelgeving. Voor het energiegebruik zijn de volgende punten opgenomen.  
 
Een norm die het energieverbruik van de gebouwen indexeert, is de Energie Prestatie 
Norm (EPN) en drukt dit uit in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) of de Energie index 
(EI) cijfer. Deze indexcijfers zeggen iets over de energieprestatie van een gebouw, 
onafhankelijk van het bewonersaantal, het gedrag en de grootte van het gebouw. Het 
verschil tussen de EPC en de EI is dat de EPC voor nieuwbouw is ontwikkeld en de EI voor 
de bestaande bouw. De Energie Index (EI) is een begrip uit de berekening van het Energie 
Prestatie Advies (EPA). Een EPA handelt over de energiekwaliteit van een bestaande 
woning of wooncomplex aan de hand van een Energie Index. Dit indexgetal maakt een 
vergelijking mogelijk van de energiekwaliteit tussen woningen van hetzelfde type. De EPC 
en de EI worden per 1 januari 2008 aangevuld met een verplicht energieprestatie 
certificaat, ofwel de energielabel. Dit label is een vertaling van de Energy Performance of 
Building Directive (EPBD) en is een Europese richtlijn voor de energieprestatie van 
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gebouwen. In dit label is A++ het hoogst haalbare en label G het slechts presterende 
(www.infomil.nl). 
 
Een belangrijk gegeven voor de energielabel is de EI van een gebouw  De energieprestatie 
van een gebouw wordt uitgedrukt in de energie-index. Het getal geeft de energieprestatie 
van een gebouw aan. Deze wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, 
gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd gebruikersgedrag.  
 
Tenslotte is er een index cijfer dat de prestatie van de individuele gebouwen (EPC en of EI) 
in een bepaalde wijk samen tot één getal voegt. Dit is de Energie Prestatie op Locatie 
(EPL). De EPL hanteert een schaalverdeling va 0 tot 10, waarbij de waarde 10 een 
energieneutrale wijk bevat. De EPL heeft tot op heden nog geen verplicht karakter, maar 
geeft de gemeente wel de mogelijkheid eisen te stellen aan een wijk. Toepassing van de 
EPL vindt echter alleen nog maar in woningbouw plaats en nog niet bij bedrijventerreinen. 
In ‘EPL op bedrijventerreinen’ onderzoeken Blom, M. J. et al (Delft, 2004) de 
toepassingsmogelijkheden van de EPL op bedrijventerreinen.  De hoofdoorzaken waarom 
de EPL nog niet wordt toegepast op bedrijventerreinen zijn een onduidelijke energievraag 
van de bedrijven en het feit dat door de gefaseerde aanleg het moeilijk te bepalen is welke 
bedrijven zich zullen vestigen. Ondanks deze belemmeringen wordt  aangetoond dat 
toepassing van een EPL op bedrijventerreinen technisch mogelijk is.  Vanwege de 
conclusies van dit rapport en omdat collectieve WKO-systemen een gebiedsgerichte 
aanpak verlangen, wordt de EPL als criterium in dit onderzoek meegenomen.    
  
Regelgeving kan naast een toetsende ook een stimulerende taak hebben. Door de gestelde 
hoge ambities voor toepassing van duurzame energie is stimulering wenselijk.  Een 
maatregel hiervoor is het verstrekken van subsidie. Voor duurzame energie zijn twee 
subsidievormen te onderscheiden. Vanaf 1 januari 2008 zal subsidie verstrekt worden 
door de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). WKO-systemen worden technisch 
als een volwassen product gezien en komen zodoende niet in aanmerking voor deze 
regeling, tenzij aantoonbare innovatie plaatsvindt. Voor de aanleg van collectieve WKO-
systemen betekent dit dat situatieafhankelijk bepaald zal worden of er subsidie gegeven 
zal worden. Verder is er de Energie Investerings Afstrek (EIA). De EIA bestaat sinds 1 
januari 1997 en is een subsidieregeling waarmee de overheid Nederlandse bedrijven 
stimuleert te kiezen voor energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie. 
Ondernemers kunnen tot 44 procent van de investeringen van energiebesparende 
bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst (www.senternovem.nl).    
 
De politieke factor heeft door het handhaven en uitvoeren van beleid en  wet- en 
regelgeving een belangrijke invloed op de realisatie van een duurzame energiesystemen. 
Door de mogelijkheid deze lokaal nog aan te vullen en aan  te scherpen, zoals de gemeente 
Amsterdam doet, is de gemeente een belangrijke en invloedrijke partij. De gemeente 
beschikt hiermee over criteria waarmee zij in belangrijke mate het proces kunnen  
beïnvloeden. Op bijlage 9 zijn in de tabel alle criteria van de politieke factor opgenomen.  
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7.3 Ecologische factor 

De ecologische factor beslaat het milieudomein. Dit domein kan op vier niveaus worden 
beschouwd: micro, meso, macro, en mondiaal.  Het microniveau is hierbij het gebouw, het 
mesoniveau de wijk of locatie, en het macroniveau het regionale of landelijk niveau. Het 
mondiale niveau, omvat de wereld en wordt in deze scriptie niet beschreven.  
 
 Micro niveau 

Op microniveau wordt het gebouw en een gebouwgebonden systeem beschouwd worden. 
Een belangrijke ontwikkeling bij utiliteitsgebouwen is de verschuiving van minder 
verwarmen naar meer koeling. Deze verschuiving heeft voor WKO-systemen consequentie 
in de balans in de opgeslagen warmte en koude. De toenemende koelvraag wordt bij veel 
gebouwen met behulp van conventionele koelmachines geleverd. Deze koelmachines 
hebben een hoog energiegebruik. Wanneer een gebouw met behulp van een koelmachine 
gekoeld wordt, ontstaat een toenemende vraag en een toenemend energieverbruik. Dit 
toenemend energieverbruik betekent meer CO2 uitstoot. Het gestelde beleid van de 
overheid is er juist op gericht deze CO2-uitstoot te verminderen.  Door een ambtelijke 
sturing waarin de overheid zich meer inzet voor toepassing van duurzame energie kan 
WKO-toepassing gestimuleerd worden. Bij deze ambtelijke sturing moet wel rekening 
gehouden worden met de verhoogde kans op het interferentierisico. Een ander aspect dat 
de aandacht verdient is het energieverbruik van de  warmtepomp van een WKO-systeem.   
 
 Mesoniveau  

Het mesoniveau beschouwt de ecologische aspecten van het terrein of gebied. De 
bodemsituatie en –veiligheid zijn hier belangrijke onderdelen.  
 
Voor toepassing van Collectieve WKO-systemen dient rekening gehouden te worden met 
andere grondwaterbelangen zoals drinkwaterwinning en funderingen van gebouwen.  De 
belanghebbenden en het WKO systeem dienen geen negatieve, thermische of 
hydraulische invloeden van elkaar ondervinden. Het risico op negatieve interactie wordt 
bepaald door technische aspecten als de grootte en de bronconfiguratie van het systeem, 
de bodemopbouw en de afstand (zowel vertikaal als horizontaal)  tot de andere 
grondwaterbelangen. De bodemsituatie in Nederland verschilt sterk per regio. Op bijlage 
1D is op de interferentiekaart van Nederland naast het interferentierisico ook de 
bodemgeschiktheid voor WKO-systemen te zien. Deze varieert van redelijk geschikt (0-
100m) tot geschikt (100-200) en zeer geschikt (>200). In de onderstaande figuur zijn de 
belangrijkste functies die in de bodem plaatsvinden in een standaard bodemsituatie 
weergegeven. De standaard bodemsituatie wordt ook in het model MofOs toegepast. 
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Figuur 7: bodemfuncties 

 
In de hierboven weergegeven bodemopbouw zijn de meest voorkomende functies 
weergegeven. In de deklaag van de bodem bevinden zich de meeste 
grondwaterbelanghebbenden, namelijk: kabels en leidingen, vervuiling, funderingen van 
bebouwingen, natuur en archeologie. In het eerste watervoerende pakket kunnen 
ondergrondse bebouwingen zoals tunnels en parkeergarages aanwezig zijn. Dit eerste 
waterpakket wordt ook gebruikt door kleinschalige WKO-systemen, 
saneringswerkzaamheden en  bemalingen. Het tweede en het derde pakket wordt gebruikt 
door grootschalige energieopslagsystemen en drinkwaterwinningen.  
 
Door de toename van ondergrondse bestemmingen is het belangrijk dat de veiligheid van 
de bodem te bewaakt wordt. Bij grote capaciteiten van WKO-systemen worden deze 
gereguleerd door middel van een MER procedure. Dit is verplicht vanaf onttrekkingen 
vanaf 1,5 miljoen m3/jaar.  Het circulerende grondwater kan bij deze hoeveelheden 
namelijk invloed hebben op de temperatuursontwikkeling van de bodem. bij 
onverantwoord gebruik kan er ecologische schade ontstaan in de bodem.   
 
 Macroniveau  

Het macroniveau beschouwt de ecologische aspecten op landelijk niveau. Dit heeft 
raakvlak met de politieke factor. Een ambtelijke sturing kan optreden door uitvoering van 
de Energietransitie (waarom hier een hoofdletter?).  
 
De toepassing van een collectief WKO-systeem zal de totale energievraag van een gebied 
sterk doen afnemen, maar zal deze, door de energiebehoefte van de warmtepomp nooit 
tot nul kunnen laten reduceren. Koppeling met andere duurzame energieopwekkers, 
waardoor een energieweb van vraag en aanbod zou ontstaan, kan wel bijdragen aan een 
energieneutraal gebied. Deze koppeling en verandering wordt in Nederland ook wel de 
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energietransitie of nieuwe nuts genoemd.  Deze energietransitie staat voor de verandering 
van het gebruik van lokale duurzame energiebronnen. Vandaar dat dit ook wel nieuwe nuts 
genoemd wordt. ‘Nieuwe Nuts’ is volledig duurzaam en gebaseerd op lokaal beschikbare 
bronnen, WKO, windenergie, PV. Participatie geschiedt door de direct belanghebbenden 
en versterkt zodoende de lokale economie (Elannet, 2007) . 
 
Op bijlage 9 zijn in de tabel alle criteria van de ecologische factor opgenomen.  
 

7.4 Technologische factor 

De technologische factor beslaat het technische domein. Hierin zijn de technische 
aspecten van een collectief WKO-systeem belangrijk.  Welke technische criteria zijn nu van 
belang en in welke mate zijn ze beïnvloedbaar?  
 
Technisch gezien is een WKO-systeem ver ontwikkeld. Het heeft in de huidige praktijk 
ruime toepassingsmogelijkheden en in de utiliteitsbouw bevindt het product zich in de 
volwassenheidsfase van het productlevenscyclus (Blonk, R. en Heinis, F., 2005).  Deze 
ontwikkeling kan als oorzaak aangemerkt worden voor het eerder genoemde 
interferentierisico. Bij het realiseren van een collectief WKO systeem zijn de technische 
aspecten complexer. Deze criteria zijn in bijlage 8 in de tabel weergegeven.  Belangrijke 
criteria hierbij zijn de capaciteiten van het systeem en de rendementen. 
 

7.5 Juridische factor 

De juridische factor beslaat het privaatrechtelijke domein. De privaatrechtelijke aspecten 
zijn met name criteria die iets over de organisatie van collectieve WKO systemen 
beschrijven.   
 
Het gaat hier vooral om de vraag: hoe is de exploitatie van de warmte en koude juridisch 
vastgelegd? Contractvorming, leveringsvoorwaarden, demarcatie van het systeem, recht 
van opstal, erfpachtregelingen en verhuismutaties zijn daarbij belangrijke criteria.  Deze 
criteria zijn op bijlage 9 in de tabel weergegeven.  
 

7.6 Economische factor 

De economische factor beslaat bedrijfskundige aspecten van een WKO-systeem. Het 
systeem is ook hier weer op drie niveaus beschouwt.  
 
 Microniveau 

Het microniveau beschouwt de economische aspecten op het niveau van het systeem en 
betreft criteria die door de WKO-exploitant beïnvloed kunnen worden. Hierin zijn de 
volgende criteria van belang: investeringskosten, terugverdientijden, energietarieven, 
indexering, winst- en verliesrisico’s, verzekeringen en aansprakelijkheid, de  
energietarieven op basis van het NMDA principe, de verrekening van een BAK, maar ook 
de facturering van de energiekosten naar de klant dient rekening te houden geworden te 
worden met de organisatie. Het microniveau voor een collectief WKO-systeem bevat alle 
bedrijfsrisico’s van het systeem. Op bijlage8 zijn alle criteria in een tabel bijgevoegd. 
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Hoofddoel hierbij is een balans vinden in de inkomsten, BAK en vastrecht en 
energieverkoop versus de uitgaven, investeringen in het systeem en onderhoudskosten.  
 
 Mesoniveau  

Het mesoniveau beschouwt de economische aspecten van het terrein of gebied. De 
ontwikkeling van het terrein en de energieafname staat hierbij centraal. Om de 
rentabiliteit van de investering in projecten transparant te maken, stellen beleggers eisen 
aan de bebouwingsdichtheid van een terrein. Deze bebouwingsdichtheid wordt bepaald 
door middel van een Floor Space Index (FSI) cijfer. De FSI wordt bepaald door  de volgende 
formule: FSI = m2 bruto vloeroppervlak / m2 grondoppervlak (www.wikipedia.org).  
Een hoge bebouwingsdichtheid komt een collectief WKO-systeem ten goede en een WKO-
exploitant zal dit index cijfer voor zijn investeringen ook kunnen gebruiken.   
 
De WKO-exploitant is tevens ook afhankelijk van de afname in energie. De afname van 
energie is afhankelijk van de ontwikkeling van de gebouwen. Bij gebiedsontwikkeling in de 
private utiliteitsbouw is deze gebouwontwikkeling sterk afhankelijk van de economische 
ontwikkeling op nationaal niveau. Door deze afhankelijkheid kan de  ontwikkeling van het 
terrein volgens drie verschillende scenario’s verlopen.  In onderstaande figuur worden de 
drie verschillende scenario’s toegelicht. 
  

 
Figuur 9: 3 gebiedsontwikkelingsscenarios 

 
Scenario één (rode lijn) betekend in dit figuur een ontwikkelingspercentage van 75% in de 
eerste vijf jaar. Scenario twee betekentd een lineaire groei, na zeven en een half jaar is de 
ontwikkeling hier op voor 50% gerealiseerd. Een derde ontwikkelingsscenario betreft een 
exponentiele groei. Het accent van de ontwikkeling in dit scenario ligt in de laatste vijf 
jaren. Een gefaseerde aanleg zou bij slechte ontwikkelingsscenario’s een oplossing kunnen 
zijn.   
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 Macroniveau 
Het macroniveau beschouwt de economische aspecten op nationaal niveau. Criteria die 
hierbij van invloed zijn, zijn de ontwikkelingen in de economie, de ontwikkeling van de 
energieprijs, de renteontwikkeling. De ontwikkeling van de energieprijs is een heel 
belangrijk gegeven voor duurzame energie. duurzame energie wordt bij prijsstijging sneller 
mogelijk. 
 
Op de tabel van bijlage 9 zijn alle economische criteria opgenomen.  
 

7.7 Sociale factor 

De sociale factor beslaat het domein van de gebruiker. Aan de gebruiker werden in het 
actoren onderzoek drie MVO rollen toebedeelt. Met de PEST-analyse wordt onderzocht 
welke criteria door de gebruiker beïnvloed kan worden.  
 
Deze criteria zijn op bijlage 9 in de tabel weergegeven.  
 

7.8 Conclusie 

Door gebruik te maken van de uitgebreide PEST-analyse zijn 86criteria van een collectief 
WKO-systeem achterhaald. Dit leidde tot 23 politieke, 12 ecologische, 16 technologische, 
9 juridische, 28 economische en 10 sociale criteria zoals weergegeven in de tabel op 
bijlage 9. Door het onderling vergelijken van de criteria kan geconstateerd worden dat de 
criteria ten opzichte van elkaar in waarden verschillen. De criteria uit de tabel zijn te 
omvangrijk om tot een model te verwerken, het zou het model te complex maken en 
daarmee zijn doel voorbij schieten. Door de criteria op waarde te selecteren zullen er veel 
buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Met de uitwerking van dit hoofdstuk wordt 
aangegeven welke criteria van invloed zijn op het bouwproces van een WKO-systeem, 
waardoor antwoord gegeven op onderzoeksvraag vier.  
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8 BEÏNVLOEDBARE PROCESCRITERIA 

8.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de criteria gevonden die het bouwproces van een collectief 
WKO-systeem kunnen beïnvloeden. De mate waarin deze criteria echter van invloed 
kunnen zijn, verschillen per criteria. In de volgende paragraaf zal met behulp van oorzaak- 
en gevolg matrices het aantal criteria worden gereduceerd. Deze worden vervolgens de tot 
een model verwerkt.  

8.2 Criteria selectie 

Om de criteria van de bijlage 9  te kunnen beoordelen zijn deze eerst  gereduceerd tot 
containerbegrippen. Deze begrippen worden in de oordzaak gevolg matrices gehanteerd 
om de criteria te reduceren.  In de onderstaande tabel zijn deze weergegeven.  
 

Factor Containerbegrippen 
Politiek Beleid, ambities en doeltsellingen 
 Wet- en regelgeving 
 Ambtelijke sturing 
Ecologisch Bijdrage klimaatsverandering 
Technologisch Ontwerp en demarcatie systeem 
Juridisch Know how 
 Eigendoms- en gebruiksverhoudingen 
 Contractvorming ontwikkelaar, belegger 
 Bedrijfsmatige sturing 
Economisch Macro 
 Meso 
 Micro 
Sociaal Betaalbaar milieuvoordeel 
 gebruiker 

Tabel 4: containerbegrippen  
 
De containerbegrippen die in bovenstaande tabel beschreven zijn, worden met behulp van 
confrontatiematrices geselecteerd tot beïnvloedbare procescriteria. Op bijlage 10 zijn 
zeven oorzaak gevolg matrices weergegeven.  
 

8.3 Confrontatie matrix 

In bijlage 10 zijn 7 matrices opgenomen. In matrix 1 t/m 3 worden de containerbegrippen 
uit tabel 4 door de onderzoeker en twee adviseurs van AT Osborne ingevuld. In de 
bijgevoegde legenda is aan deze respondenten een kleurenverdeling toegekend. Ook 
worden de aantal  gewaardeerde opgeteld.  De ingevulde criteria worden vervolgens in 
matrix nummer 4 samengevoegd. De gewaardeerde criteria worden daarna? geprioriteerd 
en in matrix 5, 6 en 7worden zij gereduceerd. De beïnvloedbare criteria zullen in het 
volgende hoofdstuk een plek krijgen in het te ontwikkelen model. 
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Actor Containerbegrippen Beïnvloedbare criteria Eenheid 

20% 2020 [%] Beleid, ambities en 
doeltsellingen 30% CO2 [%] 

Initiatiefnemer 

Wet- en regelgeving EPL [-] 

Relatie in 
bebouwingsdichtheid 
en oppervlakte terrein 

[-] Terreinontwikkelaar  Meso 

3 
ontwikkelingsscenario’
s 
 

[-] 

Gebouw-

ontwikkelaar  

Bedrijfsmatige 
sturing 

Meerinvestering [%] 

3 organisatie vormen [-] WKO-exploitant 
aantal afnemers [-] 

Belegger  

Micro 

TVT [-] 
Energie prijs (NMDA) [%] Gebruiker gebruiker 
MVO [-] 

Tabel 5: beinvloedbare criteria 
 

8.4 Conclusie 

Door middel van het indelen van de criteria in containerbegrippen en het toepassen van 
oorzaak-gevolg matrices zijn de 86 gevonden criteria uit de PETJES-analyse gereduceerd 
tot elf, beïnvloedbare criteria. Deze criteria zijn opgenomen in het model MofOs. Met het 
uitwerken van dit hoofdstuk wordt antwoord aangegeven welke criteria maatgevend zijn. 
hiermee wordt antwoord gegeven op de gestelde onderzoeksvraag 5.  
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9 ONTWIKKELING VAN HET MODEL MofOs 

9.1  Inleiding 

De gestelde doelstelling van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan 
initiatiefnemers van collectieve WKO-systemen over een te volgen strategie. De 
doelstelling betreft tevens ook dat het proces, de actoren en de criteria die invloed hebben 
op deze strategie en die verwerkt worden in een praktisch model. In de hiervoor 
beschreven onderdelen zijn achtereenvolgens het bouwproces, de proces-actoren en de 
beïnvloedbare criteria gevonden en beschreven. Dit hoofdstuk zal verder ingaan op de 
ontwikkeling van het programma MofOs, dat is bijgevoegd op de CD-rom. 
 
MofOs is een instrument dat gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de advisering van de 
initiatiefnemer van collectieve WKO-systemen. De gebruiker zal een adviserende partij 
zijn die door de initiatiefnemer is ingehuurd.  Bedoeling is dat de procesmanager met 
behulp van het model de onderlinge verhoudingen beter in kaart brengt en op basis 
hiervan een bepaalde strategie aan de initiatiefnemer kan adviseren. 
 
Na invoer van projectgegevens wordt eerst de bruikbaarheid van het model bepaald. Een 
technische en financiële haalbaarheid bepaalt of de toepassing van een collectief WKO-
systeem hoog, laag of twijfelachtig is. Bij een hoge haalbaarheid is duidelijk sprake van een 
marktsturing. Bij een lage haalbaarheid is overheidssturing aan de orde. Bij een 
twijfelachtige haalbaarheid biedt MofOs uitkomst. Het instrument MofOs is dus bruikbaar 
voor situaties waarin de technische- en financiële haalbaarheid van een collectief WKO-
systeem twijfelachtig is en tracht hierin duidelijkheid te verschaffen door aan te geven 
wanneer er markt- of overheidssturing mogelijk is.   
 

9.2  Model beschrijving 

MofOs staat voor Markt- of Overheidsgestuurde strategie en bepaalt aan de hand van een 
keuze in actoren de criteria welke strategie er bij een project past. Dit inzicht en het advies 
bieden initiatiefnemers vroegtijdig inzicht over welke actoren bij een bepaalde strategie 
past. MofOs doorloopt zeven invoerpagina’s waarin achtereenvolgens aan de gebruiker de 
volgende punten worden gevraagd: projectaanmaak, projectinvoer, haalbaarheid, actoren 
selectie, waardering criteria, weergave strategie en advies en tenslotte wordt het advies en 
de aanbevelingen in een rapport aangeboden. 
 
De werking van het model MofOs wordt hieronder door middel van een stroomschema en 
een stappenplan toegelicht.  
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Figuur 9: stroomschema MofOs 
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Stappenplan MofOs 

Stap 
Om-
schrijving 

Actie Link in MofOs 

1 
Project-
aanmaak 

Stap één is de projectaanmaak. Het programma zal 
aan de gebruiker algemene invoergegevens laten 
invullen.    

 

2 
Project-
invoer 

In stap twee wordt de gebruiker gevraagd om 
specifieke projectgegevens in te voren. In de linker 
tabel worden oppervlakten in m2 gevraagd. In de 
rechter tabel worden gebouwfuncties en m2 BVO 
gevraagd in te voeren.  

Een link is hier  
opgenomen naar   
de in het 
programma 
gehanteerde 
standaard 
bodemsituatie 

3 

technische 
en financiële 
haal-
baarheid 

In Stap 3 zal het programma op basis van referentie 
indexcijfers en standaard ingestelde situaties een 
technische en financiële haalbaarheid weergeven.  
Op basis van deze haalbaarheid wordt het project 
gekwalificeerd als hoog, laag of twijfelachtig.  Bij een 
hoge kwalificatie klopt het technische en de financiële 
haalbaarheid dermate dat het overgelaten kan worden 
aan marktpartijen. Bij een lage kwalificering volgt 
afwijzing. Er zijn dan vier criteria die onvoldoende 
zullen scoren. Een herziening van het plan is dan de 
beste advies. Bij een twijfelachtige haalbaarheid kan 
MofOs een uitkomst bieden.  

Op de 
Haalbaarheid 
pagina zijn links 
opgenomen naar 
de technische en 
financiële 
berekening. 

4 
actoren 
selectie 

In stap vier kunnen de zes verschillende actoren en de 
verschillende mogelijke rollen geselecteerd worden. 
De geselecteerde rollen worden in het actoren 
kwadrant weergegeven. De gebruiker krijg al inzicht 
over de onderlinge verhoudingen.  

 

5 
Beïnvloed-
bare proces-
criteria 

In stap vijf kunnen de criteria van de zes actoren 
gewaardeerd worden.  

 
 

 

6 
weergave 
strategie 

In stap zes wordt weer een gewogen actoren kwadrant 
weergegeven. De positie is volgens de in stap vier 
geselcteerde rol en de criteria geven aan de rol een 
weging. Rood staat voor vijand, geel voor twijfel en 
groen voor vriend. Op basis van een opteling van de 
gewogen score is er een advies in strategie te geven.  
 
Een tweede weergave zijn de aanbevelingen. Hierin 
wordt aangegeven welke criteria en welke posities 
door wijziging alsnog een ander strategie gegeven kan 
worden.  

 

7 rapportage 

In de zevende en laatste stap volg de rapportage. Alle 
projectgegevens en de strategie en aanbevelingen 
worden in rapportvorm weergegeven. Als bijlage van 
het rapport kunnen de technische en financiële 
haalbaarheidsberekeningen aangevinkt worden.   

 

 Figuur 10: stappenplan MofOs 
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9.3 MofOs 

Een digitale versie van het programma MofOs is bijgevoegd op de CD-rom 

9.4  Samenvatting 

In de voorgaande hoofdstukken is met behulp van deelonderzoeken antwoord gegeven op 
de onderzoeksvragen. Deze antwoorden zijn vervolgens in dit hoofdstuk verwerkt tot een 
praktisch model, MofOs. Om de bruikbaarheid van het model te toetsen wordt het model 
in deel C, TOETSING, op de bruikbaarheid getoetst.  
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Fase 1 Fase 2 

DEEL C TOETSING 

10  CASE INVOER 

10.1 Inleiding  

Om de bruikbaarheid van het model MofOs te kunnen toetsen, zijn twee cases met het 
model getoetst. Dit hoofdstuk reflecteert op deze toetsing.  
 

10.2 Casus 1 Stationsgebied Arnhem Centraal 

De eerste case-invoer ter toetsing van het model MofOs betrof het projectgebied ‘Arnhem 
Centraal Station’. In dit projectgebied wordt de herstructurering en ontwikkeling van 
meerdere gebouwfuncties rondom het Arnhem Centraal Station gerealiseerd. Deze 
functies zijn verdeeld volgens de volgende oppervlakten:  55.000 m2 kantoren, 6.300 m2 
winkels, 1.600 m2 horeca en 20.000 m2 
woningen. Het project wordt tot 2010 in 
twee fasen ontwikkeld. Fase één betreft de 
ontwikkeling van kantoren aan het 
Willemsplein, het Nieuwe Plein, het 
Stationsplein en het Stationsplein-West en 
is op de figuur hiernaast omcirkeld. Fase 
twee betreft de kantoren, woningen en 
winkels aan het Zijpse Plein, de Zijpse Poort, 
en de Amsterdamseweg en is eveneens in de 
figuur hiernaast omcirkeld. De verschillende 
gebouwen in het project worden 
aangesloten op een collectief WKO-systeem.  
De aansluiting van de gebouwen van fase 1 
op het WKO-systeem is inmiddels 
gerealiseerd 
(www.arnhemcentraal.arnhem.nl).  

Figuur 11: stationsgebied Arnhem Centraal 
 

Tijdens het ontwerp van het stationsgebied werden de plannen getoets aan het uit 1998 
daterende Arnhems Milieubeleidsplan (AMP2). De AMP2 streeft een 
energiebesparingambitie na van 25 tot 30% onder de norm die in 2005 van kracht zou 
zijn. Destijds voorzag men een EPC voor kantoren van 1,2. De streefwaarde voor de 
kantoren van kwam zodoende uit op een EPC = 0,9. In een uitgevoerde berekening van 
Technical Management (Amersfoort, 2004) bleek deze ambitie alleen haalbaar met een 
uitvoering van een gebouwschil met een hoge isolatiewaarde  (Rc > 3,9 m2.K/W), weinig 
glas in de gevels (max. 30%), energiezuinige verlichting, hoog rendement 
warmteterugwinning uit de ventilatielucht (> 90%) en warmte- en koudeopwekking door 
middel van een WKO-systeem (Technical Management, 2004).  
 
De technische uitvoering van het systeem voorziet in de realisatie van vier doubletten 
(vier koude en vier warme bronnen). De gebruikte aquifer strekt zich uit van 150 tot 170 
meter onder het maaiveld, waardoor effectief slechts 20 meter beschikbaar is voor de 
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bronfilter. Op basis van de bodempotentie, de energievraag van de gebouwen en 
kengetallen zijn de bronnen gedimensioneerd. Een koelcapaciteit van 3600 KW werd voor 
het systeem maatgevend. Een koelcapaciteit van 3600 KW in combinatie met een delta T 
van 8°C (injectietemperatuur – onttrekkingstemperatuur) leverde voor het systeem een 
pompcapaciteit op van 380m3/h (Tecnical Management, 2004). 
 
Door de hoge doelstellingen uit het AMP2 werden in het project gebouwen ontwikkeld die 
boven de marktconforme eisen lagen. Fase één ging in 2004, in een tijd van economische 
recessie van start. Bij de aanleg van het collectief WKO-systeem kwam daar nog bij, dat het 
systeem zich nog in een experimentele fase bevond. Een gebruikelijke terugverdientijd van 
vijf jaren bij individuele WKO-systemen, kon voor dit project niet gegarandeerd worden. 
Door de hoge EPC-eisen daalde ook de energievraag van de gebouwen, waardoor weinig 
warmte en koude uit het systeem afgezet kan (kon?) worden. Door deze risico’s werden 
potentiële ontwikkelaars afgeremd en kwam de realisatie van het collectieve WKO-
systeem onder druk te staan. Toepassing van een collectief WKO-systeem was bij dit 
project echter noodzakelijk om de ambitie van het AMP2 overeind te houden (Technical 
Management, 2004). Een marktgestuurde ontwikkeling bleek bij dit project niet haalbaar. 
Om de gestelde eisen van het AMP2 te halen is de gemeente Arnhem als ontwikkelende 
partij opgetreden waarbij zij financieel risicodragend is geweest. Inmiddels is het systeem 
voor exploitatie verkocht Brabant Water. 
 
Door de sturing vanuit de gemeente Arnhem voldoet de situatie van het project ‘Arnhem 
Centraal’ aan de gestelde definitie van een overheidsgestuurde strategie. De voor- en 
nadelen van deze ontwikkeling bij dit project zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 
 

Voordelen Nadelen 
 De gemeente hanteert hoge doelstellingen 

waaruit toepassing van WKO noodzakelijk wordt 
 Het WKO-systeem is gerealiseerd 
 Realisatie is niet afhankelijk van de economische 

situatie 

 De gemeente moest de actoren in het 
proces tegemoet komen  

 De gemeente is financieel 
risicodragend geweest  

 
Tabel 6: voor- en nadelen van een overheidsgestuurde strategie 

 
Om de bruikbaarheid van MofOs te toetsen, is het project volgens de hierboven 
beschreven situatie ingevoerd. De gehanteerde invoervariabelen zijn in de onderstaande 
tabel weergegeven.  

Actor Rol Criteria Waardering 
EPL 7 
% verschil DE 20% in2020 20% 

initiatiefnemer Katalysator 

% verschil 30% CO2 30% 
FSI 1,5 > Terrein 

ontwikkelaar 
Gem-Gom 
organisatie model 3 ontwikkelingsscenario’s  1 

Gebouw 
ontwikkelaar 

Geen/ beperkte 
bereidheid 

Meerinvestering 50%  ja 

NMDA - 0% WKO-exploitant Nieuwe toetreder 
Aantal afnemers 0 -25 % 

Belegger Traditionele 
belegger 

tvt 5 jaar en hoger 

energieprijs Huidig Gebruiker Locatie gericht 
MVO Wel 

Tabel 7: criteria overheidsgestuurde strategie 
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Na invoer van de bovenstaande invoervariabelen heeft MofOs de onderlinge gewogen 
verhoudingen van het project in een actorenkwadrant weergegeven. In de figuur is te zien 
dat drie  actoren 
zich in het 
‘vijanden’-
kwadrant bevinden 
en drie actoren 
zich in het 
vrienden-kwadrant 
bevinden.  
 
Als conclusie gaf 
MofOs aan dat een 
markgestuurde 
strategie hier niet 
meer mogelijk is. 
Als advies is gaf 
MofOs aan dat  
andere actoren en 
criteria 
geselecteerd 
kunnen worden 
waardoor een 
marktgestuurde 
strategie mogelijk 
wordt.  

 
Figuur 12: actorenkwadrant overheidsgestuurde strategie 

 
Dit advies is opgevolgd en resulteerde in de volgende overzicht en actorenkwadrant. 

Actor Rol Criteria Waardering 
EPL 8 
% verschil DE 20% in2020 30% 

initiatiefnemer Broker 

% verschil 30% CO2 40% 
FSI 1,5 > Terrein 

ontwikkelaar 
Gem-Gom 
organisatie model 3 ontwikkelingsscenario’s  1 

Gebouw 
ontwikkelaar 

bereidheid Meerinvestering 50%  ja 

NMDA - 10% WKO-exploitant Nieuwe toetreder 
Aantal afnemers 0 -25 % 

Belegger Groene belegger tvt 5 jaar en hoger 
energieprijs stijgend Gebruiker Locatie gericht 
MVO actief 

Tabel 8: criteria marktgestuurde strategie 
 
Na het opvolgen van het gegeven advies blijkt voor het project alsnog een marktgestuurde 
strategie te kunnen ontstaan. Dit wordt onder andere bereikt door andere actoren te 
kiezen. Belangrijke keuzes hierbij zijn het selecteren van een groene belegger en een rol 
als broker voor de initiatiefnemer. Het hoger waarderen van de criteria geeft minder 
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accent aan de 
‘vijanden’.  De 
wijzigingen moeten 
echter wel in de tijd 
gezien worden. 
Door de huidige 
sterke economie en 
de 
maatschappelijke 
discussie van 
duurzame energie 
zijn de criteria in de 
huidige tijd sneller 
te halen. Er blijft 
echter wel veel 
inspanning van de 
gemeente 
noodzakelijk.  

 
 

Figuur 13: 
actorenkwadrant 
marktgestuurde 

strategie 
 

10.3 Casus 2 De Trompet 

De tweede case ter toetsing van het model 
MofOs betrefthet bedrijventerrein De trompet 
te Heemskerk. Het casus gaat over een 
ontwikkeling nabij de Heemskerkse 
aansluiting op de Rijksweg A9. Het spoor 
Alkmaar – Beverwijk snijdt het terrein in twee 
delen waardoor de ontwikkeling gefaseerd 
wordt. Het bedrijventerrein  beslaat een 
oppervlakte van ruim 18 hectare waarop circa 
80.000 m2 laagwaardige industrieel en 
kantoor functies wordt gerealiseerd. Het 
bedrijventerrein zal na realisatie plaats bieden 
aan circa 120 kleinschalige bedrijven 
werkzaam in productie, reparatie en  zakelijke 
dienstverlening. Voor de bedrijven wordt 
hierbij een milieucategorie van maximaal 3 en 
een maximale terrein oppervlakte van 3000 
m2 gehanteerd (Novem, 2001).      Figuur 14: De Trompet 
 
Het initiatief van de ontwikkeling van het bedrijventerrein ontstond uit de structuurvisie 
van 1992. Deze visie is vertaald in een Beeld-milieukwaliteitsplan en een 
bestemmingsplan, waarin het accent lag op de duurzaamheid (www.heemskerk.nl). In dit  



 - 53 - 

Beeld-milieukwaliteitsplan beoogde de gemeente een CO2-uitstootreductie van 40%. Dit 
werd voor 15% door bouwkundige maatregelen bereikt, 25% door een duurzaam 
energieconcept, waarvan 10% uit duurzame energie bestond Om de gestele ambitie de 
bereiken is het terrein aangesloten op een collectief WKO-systeem, zonnepanelen en een 
windmolen. Hierdoor is op het terrein geen aardgasaansluiting aangelegd.  
 
De technische uitvoering van het collectieve WKO-systeem voorziet in de realisatie van 
een enkelvoudig  doublet (één koude en één warme bron), uitgevoerd met een ringleiding. 
De gebruikte aquifer bevindt zich op een diepte van 230 meter onder het maaiveld. Op 
basis van de bodempotentie, de energievraag van de gebouwen en kengetallen is de bron 
gedimensioneerd. Een koelcapaciteit van 1300 KW werd voor het systeem maatgevend. 
Een koelcapaciteit van 1300 KW in combinatie met een delta T van 8°C 
(injectietemperatuur – onttrekkingstemperatuur) leverde dit een pompcapaciteit op van 
275m3/h (Lauwerier, M., 2007). De benodigde warmtepompen zijn hier opgesplitst in 
individuele warmtepompen die iedere gebruiker dient aan te schaffen of te huren van de 
WKO-exploitant. 
 
Door risico’s van de experimentele fase van het collectieve WKO-systeem en de 
laagwaardige bedrijfsfuncties, waardoor er een lage koudevraag is, werden potentiele 
ontwikkelaars ook in dit project afgeremd en kwam de realisatie van het collectieve WKO-
systeem onder druk te staan. Een marktgestuurde strategie bleek bij de ontwikkeling niet 
mogelijk. De gemeente is door een overheidssturing de ontwikkelende partij te hulp 
gekomen. Om de doelstellingen uit het Beeld-milieukwaliteitsplan te halen, werden werd 
door de gemeente een selectieprogramma en een thematische invulling voor het 
bedrijventerrein bedacht. In dit selectieprogramma werden bedrijven door de gemeente  
op hun energieverbruik getoetst. Na toetsing volgde een verplichte afname van energie 
van het WKO-systeem. Door de energieafnameverplichting werd een traditionele 
energieleverancier, Eneco-energie, bereid gevonden te investerenin het systeem. Om het 
risico van de exploitant te verminderen, werden de gebruikers verplicht individuele 
warmte pompen bij de WKO-exploitant af te nemen.   
 
Door de sturing vanuit de gemeente Heemskerk voldoet de situatie van het project ‘De 
Trompet’ aan de gestelde definitie van een overheidsgestuurde strategie. De voor- en 
nadelen van deze ontwikkeling bij dit project zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 
 

Voordelen Nadelen 
 De gemeente hanteert hoge doelstellingen 

waaruit toepassing van WKO noodzakelijk 
wordt 

 Het WKO-systeem is gerealiseerd 
 Realisatie is niet afhankelijk van de 

economische situatie 

 Niet iedere onderneming was vrij zich te 
vestigen op het terrein.  

 De gemeente is de actoren tegemoet 
gekomen 

 Een verplichte hoge kostenpost t.b.v de 
warmtepomp 

 Verplichting van energieafname 
Tabel 9: voor- en nadelen overheidsgestuurde strategie 

 
Om de bruikbaarheid van MofOs te toetsen is dit project volgens de hierboven beschreven 
situatie ingevoerd. De gehanteerde invoervariabelen zijn in de onderstaande tabel 
weergegeven.  
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Actor Rol Criteria Waardering 
EPL 7 
% verschil DE 20% in2020 20% 

initiatiefnemer Openbaar bestuur 

% verschil 30% CO2 40% 
FSI 0-0,8 Terrein 

ontwikkelaar 
Traditioneel 
organisatie model 3 ontwikkelingsscenario’s  2 

Gebouw 
ontwikkelaar 

bereidheid Meerinvestering 50%  ja 

NMDA - 0% WKO-exploitant Traditionele 
energiebedrijf  Aantal afnemers 75-100 % 

Belegger Traditionele 
belegger 

tvt 5 jaar  

energieprijs Huidig Gebruiker ketengericht 
MVO Wel 

Tabel 10: criteria overheidsgestuurde strategie 
 
Na invoer van de bovenstaande invoervariabelen heeft MofOs de onderlinge gewogen 
verhoudingen van het project in een actorenkwadrant weergegeven. In het figuur is te zien 
dat drie  actoren zich in het ‘vijanden’-kwadrant bevinden en de overige drie actoren in het 
kwadrant van 
coalitiegenoten 
en opponenten.  
 
Op basis van 
deze verdeling 
gaf MofOs als 
conclusie aan dat 
een 
markgestuurde 
strategie hier 
niet meer 
mogelijk is. Als 
advies geeft 
MofOs dat 
andere actoren 
en criteria 
geselecteerd 
kunnen worden 
waardoor een 
marktgestuurde 
strategie 
mogelijk wordt 

 
 
 

Figuur 15: actorenkwadrant overheidsgestuurde strategie 
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Dit advies is opgevolgd en resulteerde in de volgende overzicht en actorenkwadrant. 
 

Actor Rol Criteria Waardering 
EPL 7 
% verschil DE 20% in2020 30% 

initiatiefnemer Katalysator 

% verschil 30% CO2 40% 
FSI 0,8 – 1,5 Terrein 

ontwikkelaar 
GEM-GOM 
organisatie model 3 ontwikkelingsscenario’s  2 

Gebouw 
ontwikkelaar 

bereidheid Meerinvestering 50%  

NMDA - 20% WKO-exploitant Parkmanagement  
Aantal afnemers 0-25 % 

Belegger Energiesysteem 
belegger 

tvt < 5 jaar  

energieprijs stijgend Gebruiker locatiegericht 
MVO Wel 

Tabel 11: criteria marktgestuurde strategie 
 
Na het opvolgen van het gegeven advies blijkt voor het project waarschijnlijk een  
marktgestuurde strategie mogelijk te zijn. Dit wordt onder meer bereikt door andere 
actoren te kiezen. Belangrijke keuzes hierbij zijn het selecteren van een ergiesysteem-
belegger en een 
katalysatorrol 
voor de 
initiatiefnemer. 
Het hoger 
waarderen van 
de criteria geeft 
minder accent 
aan de ‘vijanden’.  
De wijzigingen 
moeten echter 
wel in de tijd 
gezien worden. 
Door de huidige 
sterke economie 
en de 
maatschappelijke 
discussie van 
duurzame 
energie zijn de 
criteria in de 
huidige tijd 
sneller te 
behalen.  

 
 

Figuur 16: actorenkwadrant marktgestuurde strategie 
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10.4  Conclusie 

In dit hoofdstuk is door middel van het invoeren van twee cases de bruikbaarheid van het 
model MofOs getoetst. Door invoering van de beschreven situatie werd voor beide 
projecten een overheidgestuurde strategie als resultaat gevonden. MofOs gaf bij deze 
situaties ook een advies weer. Door dit advies op te volgen, het wijzigen van actorenrollen 
en anders waarderen van criteria werd in beide gevallen een situatie met een 
marktgestuurde strategie bereikt. Op de bijgevoegde CD-Rom is een uitwerking van deze 
projecten te zien. MofOs analyseert de ingevoerde situatie en geeft adviezen hoe een 
marktgestuurde strategie bereikt kan worden. Door dit advies op te volgen kan bepaald 
worden wanneer een situatie van een marktgestuurde strategie ontstaat.  Om een 
marktgestuurde strategie te behalen is er echter wel een hoge criteria score nodig 
(MofOs). In veel praktijk situaties zal dit nog niet haalbaar wezen.  
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11 EXPERTPANEL 

11.1  Inleiding  

In het vorige hoofdstuk zijn twee cases uitgewerkt en ingevoerd in MofOs. Na het 
selecteren van de actoren en het wegen van de criteria, volgens de beschreven situatie, 
werden beide gevallen als overheidsgestuurde strategie benoemd. Na het opvolgen van 
het advies bleek voor beide cases een marktgestuurde strategie mogelijk. Om dit advies en 
de marktgestuurde strategie en het model MofOs op de bruikbaarheid te toetsen, is de 
werking voorgelegd aan zeven professionals die gezamenlijk het expertpanel van dit 
onderzoek vormen. De professionals uit het expertpanel zijn allen werkzaam bij 
organisaties die overeenkomen met de zes onderscheiden actorenrollen in dit onderzoek.  
 
11.2  Aanpak  
De toetsing van MofOs door het expertpanel is door middel van individuele interviews 
bereikt. Voorafgaand aan deze interviews hebben de experts een onderzoekssamenvatting 
toegestuurd gekregen, waarin de probleembeschrijving en doelstelling van het onderzoek 
is beschreven. Tevens werden de experts geïnformeerd over de in MofOs opgenomen 
‘beïnvloedbare procescriteria’.  
 
Tijdens het interview is het onderzoek kort toegelicht en is MofOs gedemonstreerd.  
Na demonstratie van MofOs is aan de experts gevraagd of zij de positie van actoren in de 
actorenkwadranten en de beïnvloedbare procescriteria wilden waarderen. Een digitale 
uitwerking van de zeven interviews is te vinden op de bijgevoegde CD-Rom. Tenslotte 
werd door middel van het beantwoorden van een vragenlijst de bruikbaarheid van MofOs 
beoordeeld. Met  deze vragenlijst zijn kritische opmerkingen over de werking en de 
bruikbaarheid van MofOs verzameld. Een samenvatting van deze interviews is in de 
volgende paragraaf per expert weergegeven. 
 

11.3  Resultaten  

Hieronder worden de resultaten van de zeven interviews samengevat weergegeven.  
 
11.3.1  Expert 1, Initiatiefnemer  
 
Naam:  Brenda van Denter 
Functie: milieu adviseur bodem, gemeente Utrecht 
Gesprek: Utrecht, 11 februari 2008  
Inhoud: Waardering van de criteria  
 
Brenda van Denter is als milieu adviseur bodem, werkzaam bij de gemeente Utrecht.  Op 
dit moment is zij betrokken bij het gebiedontwikkelingsproject stationsgebied Utrecht 
Centraal. In dit gebied bevinden zich reeds al een aantal WKO-systemen maar deze zullen 
op termijn worden uitgebreid. Door deze ervaring herkende zij zich dan ook in de gestelde 
probleembeschrijving. Tevens kon door het voorbeeldproject van het stationsgebied het 
toenemende interferentierisico bevestigd worden. De gemeente Utrecht hanteert bij 
bouwontwikkelingen een streng duurzaam energiebeleid, maar heeft dit nog niet vertaald 
in een concrete invulling. De rol van de gemeente is hierdoor vooral toetsend.  
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Op het moment van interview kon de definitieve werking van MofOs nog niet worden 
voorgelegd. Hierdoor heeft dit interview zich beperkt tot het waarderen van de 
beïnvloedbare procescriteria en het beantwoorden van de vragenlijst. 
 
Bij de waardering van de beïnvloedbare procescriteria werden vooral de criteria van de 
initiatiefnemer beoordeeld. De EPL en beleidscriteria als 20% D.E. in 2020 en 30% CO2 

reductie hebben volgens van Denter te weinig gewicht in het totale model (stap 5 van 
MofOs). Daarnaast werd een technische haalbaarheidcontrole, zoals in stap 3 van MofOs 
wordt uitgevoerd, als een zeer belangrijk en welkom inzichtgegeven beoordeeld. Voor de 
bruikbaarheid van MofOs dient een betere uitwerking hiervan dan ook plaats te vinden. 
Als punt van kritiek werd aangegeven dat MofOs geen rekening houdt met 
vergunningprocedures, zoals een MER. Dit criterium is echter wel in de uitgebreide PEST-
analyse naar voren gekomen maar vervolgens niet als maatgevend criterium uit de 
oorzaak-gevolg matrices gekomen en zodoende niet verwerkt in MofOs.  
 
 
11.3.2  Expert 2, Terreinontwikkelaar 
 
Naam:  Jan van Hattem en Arjan van Grunsven 
Functie: project managers, TCN Media Park, cross media village Hilversum 
Gesprek: Hilversum, 27 februari 2008 
Inhoud: Toetsing MofOs 
 
TCN Media Park is een onderdeel van TCN property project, een projectontwikkelaar die 
zich richt op innovatieve concepten, management en financiering. Het cross media village 
Hilversum is hiervan een voorbeeld. Jan van Hattem en Arjan van Grunsven zijn beide als 
projectmanagers werkzaam bij TCN Media Park en betrokken bij de herontwikkeling en 
beheer van het cross media village Hilversum. Zij nemen zodoende in dit project de rol van 
terreinontwikkelaar, gebouwontwikkelaar, belegger en door het beheer van de technische 
installaties, tevens ook de rol van WKO-exploitant. De geïnterviewden zijn echter 
gevraagd voor het beoordelen van MofOs accent te leggen op de rol van 
terreinontwikkelaar.     
 
Bij de beoordeling van de posities van de actorenrollen werd de rol van de traditionele 
energieleverancier te bescheiden gevonden. Volgens de geïnterviewden diende deze rol 
een hogere kwadrantpositie te krijgen. De overige posities werden wel als reëel 
beschouwd. Bij de waardering van de beïnvloedbare procescriteria werd door de 
technische expertise van de betrokkenen vooral de naar de criteria van de 
terreinontwikkelaar, de belegger en WKO-exploitant gekeken. Bij de waardering werd 
aangegeven dat de beleidscriteria als 20% D.E. in 2020 en 30% CO2 reductie een te lage 
score hadden. Tevens werden er vraagtekens gezet bij de schaalverdeling van de FSI en 
energieafnemers% criteria. Bij de technische haalbaarheidsberekening werd als opmerking 
geplaatst dat het geen rekening houdt met de zachte winters, zoal de afgelopen jaren het 
geval is. In de praktijk blijkt hierdoor moeite te ontstaat om voldoende koude te laden voor 
koeling in de zomer (WKO-systeem, TCN media park en TU/e), een goede warmte- en 
koudebalans in het WKO-systeem is dan zonder bijkoeling moeilijk te halen. Voor een 
goede systeemwerking is men onder andere afhankelijk van het klimaat. Bij een collectief 
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WKO-systeem waarbij meerdere gebouwen van energie voorzien worden, levert deze 
afhankelijkheid een exploitatierisico op. Ter toetsing van MofOs is de cross media village 
situatie ingevoerd. Door het feit dat in deze situatie één partij meerder actorenrollen 
inneemt, vertaalde dit zich tot een gunstige actoren verdeling in het actorenkwadrant.  
Het leidde uiteindelijk in een marktgestuurde strategie. Uit deze situatie kan 
geconcludeerd worden dat één partij die meerdere actorenrollen inneemt een belangrijk 
verschil kan maken in een strategie. Als terreinontwikkelaar vinden de geïnterviewde 
echter wel dat er in de praktijk nog teveel onzekerheden zijn bij de aanleg van een 
collectief WKO-systeem.  
 
  
11.3.3  Expert 3, gebouwontwikkelaar 
 
Naam:  Arnout van Kessel 
Functie: OVG projectontwikkeling 
Gesprek: Rotterdam, 26 februari 2008 
Inhoud: Toetsing MofOs 
 
OVG projectontwikkeling is een onafhankelijke projectontwikkelaar met expertise op het 
vlak van commercieel vastgoed, retail en gebiedsontwikkeling. Door het multidisciplinaire 
karakter van OVG projectontwikkeling is Arnout van Kessel momenteel betrokken bij de 
ontwikkeling van projecten waarbij meerdere functies gerealiseerd worden.  Hierin neemt 
OVG projectontwikkeling de rol van terrein- en gebouwontwikkelaar in. Bij één van deze 
projecten wordt ook de aanleg van een collectief WKO-systeem overwogen De 
geïnterviewde is echter gevraagd voor het beoordelen van MofOs accent te leggen op de 
rol van gebouwontwikkelaar 
 
Na toelichting van de actorenrollen werden deze als reëel beoordeeld. De genoemde rollen 
in het kwadrant van de belegger zijn geen gelijke en dienen daarom gesplitst te worden. Bij 
de beoordeling van de beïnvloedbare procescriteria gaf de geïnterviewde te kennen dat zij 
met hun organisatie aan de bovenwaarde van de criteria zaten. Een grotere variabiliteit 
hierin zou wenselijk wezen. Tevens werden twijfels geuit over de schaalverdeling en de 
waardering van de criteria. Ter toetsing van MofOs is een project met meerdere 
gebouwfunties in het programma ingevoerd. In die situatie is OVG projectontwikkeling 
een partij die meerdere actorenrollen inneemt. Dit vertaalde zich tot een gunstige 
actorenverdeling in het actorenkwadrant.  Ondanks deze verdeling en een hoge 
waardering van de criteria kan in de ingevoerde situatie geen marktgestuurde strategie 
ontstaan. Als belangrijkste oorzaak hiervoor is de keuze voor een traditionele belegger te 
noemen. Uit deze situatie kan overigens wel  geconcludeerd worden dat een partij die 
meerdere actorenrollen vertolkt een verschil kan maken in een strategie. Waarbij de 
terreinontwikkelaar meer invloed heeft dan de gebouwontwikkelaar. Ook is er in de 
praktijk nog teveel onzekerheid voor de energieafname waardoor een relatief hoge 
investering in een collectief WKO-systeem minder haalbaar wordt. 
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11.3.4  Expert 4.1, WKO-exploitant 
 
Naam:   Marc van Hal en Kevin Kanters 
Functie: accountmanager en marketingmanager, Brabant Water 
Gesprek: Breda, 25 februari 2008 
Inhoud: Toetsing MofOs 
  
Het waterleidingsbedrijf Brabant Water heeft bijna 100 jaar ervaring in het benutten van 
water uit de bodem. De kennis en expertise op het gebied van bodembeheer gebruikt  
Brabant Water bij de investering en exploitatie van (collectieve) WKO-systemen. Marc van 
Hal en Kevin kanters zijn respectievelijk als accountmanager en marketingmanager 
werkzaam bij Brabant Water en zodoende betrokken bij de exploitatie van diverse 
projecten met een collectief WKO-systeem.   
 
Bij de beoordeling van de posities van de actorenrollen werden de rollen van de 
traditionele energieleveranciers en openbaar bestuurder als te hoog bevonden. Volgens de 
geïnterviewden zouden deze rollen beter een lagere kwadrantpositie kunnen krijgen. De 
overige posities werden wel als reëel beschouwd. Bij de waardering van de beïnvloedbare 
procescriteria werd door de geïnterviewden vooral naar de exploitatie-criteria gekeken. 
Hierin werden opmerkingen geplaatst over het percentage afnemers in het plangebied. De 
score in MofOs verloopt hierin lineair, terwijl een parabolische score, waarbij hoge scores 
te krijgen zijn bij weinig of veel afnemers, een reëler beeld zou schetsen.  Ook gaven zij aan 
dat hun organisatie bij voorbaat langdurige contracten afsluit, waardoor korte 
terugverdientijden van vijf jaren minder maatgevend worden.   
 
Ter toetsing van MofOs is het stationsgebied Arnhem Centraal ingevuld. De ingevoerde 
situatie kwam gedeeltelijk overeen met de situatie in de case-invoer van het vorige 
hoofdstuk. Een marktgestuurde strategie is dan ook niet mogelijk. Dit is volgens de 
geïnterviewden te wijten aan een gebrek aan technische kennis (van collectief WKO-
systeem) bij de verschillende partijen, waardoor een ontwikkeling in samenwerking 
gerealiseerd dient te worden en geen sprake kan zijn van een duidelijke markt- of 
overheidsgestuurde strategie.  
 
Mofos werd door de geïnterviewde van Brabant Water echter positief ontvangen. Door het 
primaire doel van de organisatie van het beschermen van het grondwater hechten zij veel 
waarde aan het interferentierisico. Een model dat dit tegengaat is volgens hun zeer 
welkom.  
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11.3.5  Expert 4.2, WKO-exploitant  
 
Naam:   Merijn Brouwer 
Functie: segment manager utiliteit, Vaanster energie 
Gesprek: Bilthoven, 20 februari 2008 
Inhoud: Toetsing MofOs 
 
Vaanster energie is energieleverancier dat zich volledig richt op duurzame energie uit 
WKO-systemen voor woningen, winkelcentra en kantoren. Merijn Brouwer is als segment 
manager utiliteit verantwoordelijk voor de exploitatie van diverse WKO-systeem in de 
private utiliteitssector.   
 
Bij de beoordeling van de posities van de actorenrollen werden de rollen van de 
gebouwontwikkelaar, en de WKO-exploitant, te laag bevonden. Volgens de geïnterviewde 
zouden deze rollen een hogere  kwadrantpositie moeten krijgen. De overige posities 
werden wel als reëel beschouwd. Bij de waardering van de beïnvloedbare procescriteria 
werden geen specifieke verbeterpunten aangegeven. Wel werd de bereidheid van de 
gebouwontwikkelaar om het gebouw geschikt te maken en aansluiting op het WKO-
systeem als zeer belangrijke criteria genoemd.  
 
Ter toetsing van MofOs is een project van Vaanster energie ingevuld. Het betreft het in 
ontwikkeling zijnde bedrijventerrein het vizier in Houten waarin 110.000 m2 
kantoorruimte gerealiseerd wordt en aangesloten wordt op een WKO-systeem. Vaanster 
energie neemt in deze situatie de rol van energiesysteembelegger in en deze scoort 
zodoende goed in het kwadrant. Een marktgestuurde strategie is in deze situatie 
waarschijnlijk mogelijk. De geïnterviewde gaf bovendien aan dat MofOs geen rekening 
houdt met belendende systemen. Ook werd gewezen dat de WKO-exploitant later in het 
proces instapt en zodoende weinig invloed heeft op het proces en zijn rol daardoor meer 
projectmatig is.  
 
 
11.3.6  Expert 5, Belegger 
 
Naam:   Jan Hissel en Guus Berkhout 
Functie: Senior Accountmanager Duurzaam Vastgoed, Triodos Bank 
Gesprek: Zeist, 3 maart 2008  
Inhoud: Toetsing MofOs 
 
Triodos Bank is naast een bank ook een vastgoedbelegger. Het Triodos vastgoedfonds 
investeert in gebouwen die voldoen aan de duurzaamheidcriteria van het fonds. Jan Hissel 
en Guus Berkhout zijn als accountmanager werkzaam bij Triodos bank en betrokken bij de 
ontwikkeling van duurzame projecten. Bij een in ontwikkeling zijnde project van Triodos  
wordt toepassing van een collectief  WKO-systeem beoogd.  
 
Bij de beoordeling van de posities van de actorenrollen werd de rol van de WKO-exploitant 
in een parkmanagement vorm te laag bevonden. Volgens de geïnterviewden zouden deze 
rollen een hogere  kwadrantpositie moeten krijgen. De overige posities werden wel als 
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reëel beschouwd. Bij de waardering van de beïnvloedbare procescriteria werden geen 
specifieke verbeterpunten aangegeven.  
 
Ter toetsing van MofOs is een project van Triodos vastgoedfonds ingevuld. Het betreft het 
in ontwikkeling zijnde kantoren park van TNT-post  in Hoofddorp. Triodos heeft hierbij de 
rol van groene belegger.  Het project is ingevoerd en gewaardeerd, de combinatie van een 
groene belegger en een duurzame ondernemer als gebruiker levert volgens MofOs een 
waarschijnlijk marktgestuurde strategie op. Door wijziging van de WKO-exploitantrol van 
parkmanagement in een nieuwe toetreder wordt een marktgestuurde strategie zekerder.  
 
De geïnterviewden gaven bovendien aan dat zij ter bepaling van de duurzaamheid van de 
gebouwen, onder andere het programma Greencalc++ gebruiken. In dit programma krijgt 
een gebouw een betere duurzaamheid score als zij een individueel energiesysteem heeft. 
Aansluiting van het gebouw op een collectief WKO-systeem zal dan juist contraproductief 
werken. MofOs houdt hier geen rekening mee.  
 
 
11.3.7 Expert 6, Gebruiker  
 
Naam:  Cees van den Aker  
Funcite: meet- en regelengineer, dienst huisvesting Technische Universiteit 

Eindhoven 
Gesprek: Eindhoven, 21 februari 2008 
Inhoud: Toetsing MofOs  
 
De TU/e beschikt over de een collectief WKO-systeem bijlage 4. Exploitatie van dit 
systeem wordt door de dienst huisvesting verzorgd. Het systeem is inmiddels een aantal 
jaren in gebruik en er is hier zodoende veel expertise opgedaan. Van den Aker is  door zijn 
werkzaamheden als meet- en regelengineer nauw verbonden aan dit collectief WKO-
systeem. Hierdoor concentreert de gebruikersrol zich bij deze toetsing tot een technische. 
Door de technische expertise en ervaring kan hierdoor wel een goed beeld gegeven 
worden van de kritieke punten van een collectief WKO-systeem. 
 
Bij de beoordeling van de posities van de actorenrollen werd de rol van 
terreinontwikkelaar, in het Valencia model sterk afhankelijk van de technische expertise 
van de betrokken partijen beschouwd. Bij de gebruiker werd advies gegeven om de rollen 
meer te centreren in het actorenkwadrant. De overige posities werden wel als reëel 
beoordeeld. Bij de waardering van de beïnvloedbare procescriteria werd aangegeven dat 
de waardering van de percentage energieafnemers verkeerd verdeeld is. Verder werd 
aangegeven dat een goede warmte- en koudebalans belangrijk is, maar afhankelijk van het 
klimaat. Een investering in een extra koelmachine als noodvoorziening wordt hierdoor 
aangeraden. Ook ‘valt of staat’  volgens Van den Aker, de kwaliteit van het systeem met de 
technische kennis van de beheerder. Bovendien is een technische haalbaarheidsanalyse, 
zoals stap 3 van MofOs betracht onvoldoende uitgewerkt. Voor een succesvolle realisatie 
van een collectief WKO-systeem dient aangestuurd te worden op een verplichte 
energieafname. Bovendien moet bij de realisatie van collectieve WKO-systemen in de 
private utiliteitssector rekening gehouden worden met de werkelijke kosten van een 
onderneming. Deze zijn volgens de geïnterviewde een fractie ten opzichte van de totale 
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kosten. Een invulling van een situatie in MofOs tijdens interview is niet uitgevoerd en 
zodoende dan ook niet bijgevoegd op de CD-Rom.   
 

11.4  Conclusie  

Door de werking van MofOs te laten beoordelen door zeven verschillende experts is een 
goed overzicht gekregen over de mogelijkheden en beperkingen van het model. Daarbij 
werden door de experts op de (financiële) risico’s van een collectief WKO-systeem 
gewezen. Bovendien is een ontwikkeling van een collectief WKO-systeem volgens de 
meeste actoren bijna altijd afhankelijk van een beperkte overheidssturing. 
In alle zeven interviews werd overigens gewezen op het belang van stap 3 in MofOs, de 
technische en financiële haalbaarheid. De betrouwbaarheid van het programma zal 
verhoogd worden indien hier verbetering in komt. De experts gaven ook 
wijzigingsvoorstellen aan bij de actorenkwadranten en de beïnvloedbare criteria.   
 
Door het invoeren van projecten in MofOs bleken wel bepaalde situaties te voldoen aan 
een marktgestuurde strategie, (TCN Media Park en het TNT-project van Triodos).    
Door deze projecten te vergelijken met de cases uit hoofdstuk tien is te concluderen dat 
de kans op een marktgestuurde strategie toeneemt wanneer meerdere functies door één 
actor vervuld kunnen worden. Door een project te laten ontwikkelen door een partij die 
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het terrein, de gebouwen en de technische 
installatie zal de kans op een collectief WKO-systeem toenemen. Deze invulling is goed 
te vergelijken met het omschreven Valencia organisatiemodel. Door toepassing van dit 
organisatiemodel komt de situatie sterk overeen met de situatie van de publieke 
utiliteitssector waarin één of enkele terreineigenaren zijn en geen afhankelijkheid is van 
een overheidssturing. .  
 
De kritiekpunten van de zeven experts in het onderdoek niet meer verwerkt tot een 
verbeterd model. Wel worden deze in de aanbevelingen genoemd.    
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12 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

12.1  Inleiding 

Paragraaf 12.2 gaat in op de conclusies van het onderzoek en de wijze waarop de 
onderzoeksvragen zijn beantwoord.  Paragraaf 12.3 gaat in op de aanbevelingen ter 
verbetering van het model MofOs. 
  

12.2 Conclusies  

 Het interferentierisico vormde de aanleiding van het onderzoek, In het onderzoek zijn 
door een casestudy vier oplossingsbenaderingen gevonden waarbij het collectieve 
WKO-systeem als meest praktische oplossing werd beoordeeld en verder is uitgewerkt. 
Dit leidde vervolgens tot de probleemstelling waarin gesteld werd, dat er 
onduidelijkheid heerst over de wijze waarop deze oplossingsbenadering in de private 
utiliteitsector bereikt wordt. Door uitwerking van dit onderzoek is een instrument 
ontwikkeld dat deze probleemstelling inzichtelijk maakt. Met deze uitwerking is 
derhalve geen sprake van de oplossing voor het interferentieprobleem maar het geeft 
wel aan op welke wijze, volgens een markt- of overheidsgestuurde strategie, de 
oplossing bereikt kan worden.  

 
 Het uitwerken van het onderzoek heeft geleid tot het ontwikkelde model MofOs. Met 

MofOs kan een antwoord gegeven worden op de vraag of een ontwikkeling van een 
WKO-systeem een markt- of overheidsgestuurde strategie verlangt. Door toetsing van 
MofOs bleek dat dit per situatie afhankelijk is, maar dat er wel een richtinggevend 
advies gegeven kan worden voor het bereiken van een andere uitkomst. Met dit 
resultaat wordt de gestelde probleem- en doelstelling van het onderzoek bereikt, 
waardoor het onderzoek als afgerond kan worden beschouwd. 

 
 Door het splitsen van de probleemstelling in vijf onderzoeksvragen en deze vervolgens 

door vijf uitgevoerde deelonderzoeken achtereenvolgens te beantwoorden (een 
bouwprocesanalyse, een definiëring van de ontwikkelingsstrategie, een actorenanalyse, 
een criteria-analyse en een deelonderzoek naar de beïnvloedbare criteria) is belangrijke 
data verzameld, zoals de organisatiemodellen, -actoren, -criteria en –factoren. De 
gegenereerde data uit de deelonderzoeken is gebruikt voor het ontwikkelen van MofOs 
maar kan tevens  onafhankelijk van MofOs gebruikt worden. Het is hierdoor dan ook 
bruikbaar en relevant voor advieswerkzaamheden van AT Osborne. 

 
 Door toetsing van het instrument is de bruikbaarheid van MofOs beoordeeld en zijn 

tevens belangrijke verbeterpunten gevonden die tot een lijst met de aanbevelingen 
hebben geleid (§ 12.3). Deze aanbevelingen dienen in MofOs verwerkt te worden 
alvorens het adviesinstrument bruikbaar is. Bovendien bleek in beide onderdelen van de 
toetsing, een marktgestuurde strategie in de private utiliteitssector, moeilijk haalbaar. 
Wel zijn voor deze situaties met behulp van MofOs actorenrollen en criteria te 
onderscheiden die kansverhogend werken voor deze strategie. Hierdoor is een beter 
inzicht gekregen in het grensvlak van een markt- of overheidsgestuurde strategie.  
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 De kans op een marktgestuurde strategie bij collectieve WKO-systeem ontwikkelingen 
in de private utiliteitsector kan toenemen waneer één partij meerdere actorenrollen kan 
innemen. Een combinatie van een terreinontwikkelaar en een gebouwontwikkelaar is 
hierbij een goed uitgangspunt. Indien de betreffende actor ook de rol van belegger kan 
innemen, of een groene belegger bij het project betrokken kan worden neemt deze kans 
nog meer toe. De situaties Philips High Tech Campus uit de casestudy en het cross 
media village te Hilversum uit de toetsing zijn hier voorbeelden van. Deze beperking 
van het aantal actoren komt het meest overeen met het Valencia organisatiemodel en 
hiermee worden de gunstige omstandigheden die in de publieke utiliteitssector gelden  
dicht benaderd. Veel ontwikkelingsrisico’s vallen door deze invulling weg, waardoor 
deze organisatievorm aan te bevelen is.   

 
 Uit het deelonderzoek en de toetsing bleek overigens dat de gemeente reeds over een 

goed instrument als de EPL beschikt, waarmee invloed gegeven kan worden op de 
duurzaamheid van een te ontwikkelen terrein. Een collectief WKO-systeem is een 
logisch gevolg bij toepassing van een hoge EPL cijfer. Een hoog EPL-cijfer kan de kans 
op een marktgestuurde strategie verhogen. In de onderzochte cases en de voorbeelden 
uit de toetsing werd dit indexcijfer, ondanks de gebruiksmogelijkheden, niet éénmaal 
toegepast. Hierdoor is te concluderen dat bestaande instrumenten onvoldoende door 
de gemeente worden benut, hierdoor wordt te snel naar een overheidsgestuurde 
strategie wordt uitgeweken.   

 
 De ontwikkeling van een collectief WKO-systeem blijkt na toetsing van MofOs sterk 

afhankelijk te zijn van twee kritieke factoren.  
1 De ontwikkelingssnelheid van het terrein, welke gestuurd zou kunnen worden door 

een gefaseerde aanleg. 
2 Een zekerheid in afname van energie, door een verplichting kan dit bereikt worden.  
Wanneer voor deze factoren geen goede oplossing gevonden kan worden is een 
marktgestuurde strategie ondenkbaar.  

 
 Door het uitgevoerde onderzoek zijn technische en maatschappelijke ontwikkelingen  

rondom het thema energie gesignaleerd. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de 
verandering van het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Een reële verandering  
hierbij, is de energietransitie waardoor in de komende decennia de energievoorziening 
van centraal naar decentraal zal verschuiven. Het optimaal benutten van de 
bodempotentie door een collectief WKO-systeem kan hierdoor een goede basis 
vormen. De waarde van het systeem kan toenemen indien het geschikt gemaakt wordt 
voor aankoppeling met andere energiebronnen. Dit kan vervolgens tot een hoge kans 
op een marktsturing leiden.   
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12.3 Aanbevelingen 

Als gevolg van het uitwerken van het onderzoeksvragen, is het model MofOs ontwikkeld. 
Door het doorlopen onderzoekstraject en de toetsing van MofOs kunnen de volgende 
aanbevelingen gedaan worden en vormen daarmee een basis voor verder onderzoek.  
  
 Met het uitvoeren van de uitgebreide PEST-analyse zijn veel criteria die van invloed zijn 

op een (collectief) WKO-systeem gevonden. Deze criteria kunnen een belangrijke basis 
vormen voor een volgend onderzoek of een belangrijke stap in een aan te leggen 
databank.  

 
 Door de actualiteit van duurzame energie wordt door het onderzoek aanbevolen na te 

gaan of het model MofOs ook geschikt gemaakt kan worden voor andere duurzame 
energie bronnen. Hiermee kan een bredere inzetbaarheid van MofOs bereikt worden.  

 
 Voor een betere werking van MofOs dient stap 3, de technische en financiële 

haalbaarheid verbeterd te worden.  
 
 MofOs gebruikt een standaard situatie voor het berekenen van de potentie van het 

energieoplsagpotentieel in de bodem. Door koppeling van MofOs met een bestaande 
databank als het DINOLoket  (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (DINO)) 
kan met MofOs een meer realistisch beeld weergeven.   

 
 Om de betrouwbaarheid van MofOs te vergroten wordt een validatie ban het model 

aanbevolen. Door een substantieel aantal relevante projecten in te voeren in MofOs zou 
dit bereikt kunnen worden.  
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13 BIJLAGEN 

13.1 Bijlage 1,  Interferentie  

13.1.1 Bijlage 1A, toename in WKO systemen 

Toename van inidviduele WKO systemen resulteert in interferentie. 
CBS grafiek toename van gebouw gebonden WKO systemen in Nederland tot 2006. 
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Figuur 17: WKO-systeem toename in Nederland  

13.1.2 Bijlage 1B,  WKO-systemen in Amsterdam 

In het onderstaande figuur is een overzicht van WKO-systeem concentraties in de 
gemeente Amsterdam weergegeven. Van de Zuidas concentratie is een bronnen overzicht 
gegeven. (bron: www.iftechnology.nl)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 19: WKO-systeem 
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13.1.3  Bijlage 1C, Positieve en negatieve interferentie 

Interferentie kan zowel positief als negatief zijn. In de onderstaande figuur zijn twee 
situaties opgenomen.  Situatie 1 kan negatieve interferentie veroorzaken. figuur 2 laat een 
voorbeeld van positieve interferentie zien. (zie de koude, blauwe bron). Door een goede 
bronpositionering is er positieve interferentie mogelijk. 
 

 
Figuur20: positieve en negatieve interferentie (bron: www.senternovem.nl)  

Situatie 1 Situatie 2 
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13.1.4 1D, interferentiekaarten  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 21: interferentiekaarten
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Kans op interferentie

redelijk (< 25 % kans op interferentie)

groot (25-50 % kans op interferentie)

zeer groot (>50 % kans op interferentie)

Bodemgeschiktheid (cumulatieve dikte watervoerende lagen)

informatie ontbreekt

redelijk geschikt (0 - 100 m)

geschikt (100 - 200 m)

zeer geschikt (> 200 m)

Interferentiekaart energieopslag 2005

Legenda
Kans op interferentie

redelijk (< 25 % kans op interferentie)

groot (25-50 % kans op interferentie)

zeer groot (> 50 % kans op interferentie)

Bodemgeschiktheid (cumulatieve dikte watervoerende lagen)

informatie ontbreekt

redelijk geschikt (0 - 100 m)

geschikt (100 - 200 m)

zeer geschikt (> 200 m)

Interferentiekaart energieopslag 2030
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13.1.5  Bijlage 1E, bedrijventerrein met individuele WKO-systemen   

Wanneer het aantal WKO-systeem toepassingen in een bepaald gebied toeneemt wordt 
daarmee het interferentierisico verhoogd. Van interferentie is sprake wanneer 
verschillende systemen elkaar onderling beïnvloeden. Beïnvloeding geschiedt thermisch 
en/of hydraulisch en kan zowel positief als negatief zijn. Thermische interferentie 
betekend de beïnvloeding van het thermische rendement of de onttrekkingstemperatuur 
van een systeem.  Bij positieve beïnvloeding wordt het rendement verbeterd en de 
temperatuur verhoogd, dit gebeurd bijvoorbeeld bij collectieve systemen waarbij 
meerdere gelijke bronnen bij elkaar worden geplaatst. Bij negatieve beïnvloeding wordt dit 
rendement en de temperatuur verminderd en verlaagd. Van hydraulische beïnvloeding is 
sprake wanneer de grondwaterstand wordt beïnvloed. (bij onttrekking van grondwater 
daalt de grondwaterstand en door infiltratie stijgt het grondwater rondom de bron). 
Wanneer er meerdere WKO systemen bij elkaar worden geplaatst kan dit tot te grote 
schommelingen van de grondwaterstand leiden. Negatieve thermische en hydraulische 
beïnvloeding betekend een slechter functionerend systeem (Buchel, A.S. en V. Doorn, R.E., 
2007).  De definitie van interferentie luidt: 
 
 
 
 
 
Interferentie zal hier tekstueel en grafisch toegelicht worden door middel van een situatie 
Onderstaand schema geeft een situatie van een bedrijventerrein weer. Negen gebouwen 
zullen hier gerealiseerd worden. De ontwikkeling van het terrein is echter afhankelijkheid 
van verschillende factoren waardoor ontwikkeling meerdere jaren in beslag zal nemen. In 
het schema zijn de rechthoeken gebouwen en de stippen bronnen (warm=rood, 
koud=blauw). Als alle gebouwen met een WKO-systeem worden uitgerust treed 
interferentie op. Dit wordt in de rechter situatie duidelijk.  

 
Figuur 22: interferentie op een bedrijventerrein 

 
Wanneer de rood gekleurde gebouwen als eerste op het terrein worden ontwikkeld zullen 
zij als eerste een vergunning gegung worden. De vergunningverlener past namelijk het 
‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ principe toe. De donkergrijs gekleurde gebouwen 
zullen in deze situatie uitgesloten worden van een vergunning omdat zij  interferentie 
zullen veroorzaken op andere systemen. Bij een andere indeling voldoet de situatie 
waarschijnlijk wel. 

Interferentie is de beïnvloeding van het thermische en/of hydraulische rendement van 
een WKO systeem door een naburig systeem. 
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13.1.6 Bijlage 1F,  Collectief WKO systeem  

Bij het onderzoeksgebied werd het collectief WKO systeem als een oplossingsbenadering 
benoemd. Maar wat zijn karakteristieken van een collectief WKO systeem. 
 
Bij een collectief WKO systeem worden bronnen meestal in clusters geplaatst. Door het 
toepassen van deze clusters kan het gebruik maken van positieve interferentie. Een cluster 
van bijvoorbeeld vijf of zes warme bronnen bij elkaar beïnvloeden juist op een positieve 
wijze.  
De 2 oplossingsbenaderingen van het interferentieprobleem zullen ook hier tekstueel en 
grafisch toegelicht. Op figuur 23 is een grafische weergave opgenomen van een 
masterplan en een collectief WKO systeem. Het linker plaatje representeert 
oplossingsbenadering 2, het masterplan, duidelijk is te zien dat in deze situatie  om en om 
zones zijn aangegeven waarin bronputten kunnen worden aangebracht. In het rechter 
plaatje is  een overzicht van een bedrijventerrein met een collectief systeem weergegeven.  
Hierin worden de warme en een koude bronnen in clusters aangegeven.  

 
 

Figuur 23: Een collectief systeem 
 
Op bijlage 4 is een voorbeeld van een collectief WKO systeem toegevoegd. Het betreft het 
systeem van de Technische Universiteit Eindhoven.  
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13.2 Bijlage 2, Vier oplossingsbenaderingen 

Tijdens het vooronderzoek zijn de verschillende oplossingsbenaderingen verder 
uitgezocht. In de hieronder opgenomen tabel worden de voor- en nadelen van deze vier 
oplossingsbenadering benoemd. De voor en nadelen van de eerste drie oplossingen zijn 
afkomstig uit het verslag ‘Warmte en koudeopslag’ van Buchel, A.S. en Van Doorn, R. E., 
2007.  Op basis van het afwegen van deze voor- en nadelen en de persoonlijke gestelde 
competenties is er dit onderzoek gekozen voor de oplossingsbenadering vier, toepassing 
van een collectief WKO systeem om het interferentieprobleem tegen te gaan.   
 

Olossingbenadering Voordeel Nadeel 
1 Juridische 

oplossingsbenadering 
 Bestaand systeem 
 Werkbaar 
 Goedkoop 
  

 Wie het eerst komt die het eerst 
maalt’ blijft bestaan 

 Interferentie niet structureel 
opgelost 

 Geen integrale afweging met andere 
functies 

 Weinig flexibel op langere termijn 
 Gesloten systemen buiten scope 

GWW 
2 ondergronds masterplan   Ordening maximaal 

 Grote overheidsinvloed 
 Ondergronds bestemmen 

biedt goed beeld 
ondergronds grondgebruik 

 

 Beperking marktwerking 
 Kennis- en ervaringsachterstand bij 

gemeenten t.o.v. provincies 
 Lange procedures 

(bestemmingsplan) 
 Beperkte groei door strikte ruimte 

afbakening 
 Onduidelijkheid over hoe de 

vergunningen beoordeeld gaan 
worden 

3 Stelsel van 
verhandelbare rechten 

 Eerlijk  
 Bewuste keuze door prijs 

vergunning 
 Economische waarde 

grondwater of 
warmte/koude geheel benut 

 Minder 
overheidsbemoeienis 

 Mogelijk wordt WKO duurder 
 Partijen met veel geld kunnen veel 

rechten opkopen 
 Innovatie, pilots nodig 
 Verwachte weerstand bij politiek, 

overheid 

4 Collectief WKO systeem  Wie het eerst komt die het 
eerst maalt’ wordt opgelost 

 Geen wijziging nodig in de 
Wet- en regelegeving 

 Hoge rendementen 
 Betere rendementen t.o.v. 

centrale energieleveranciers 
 Past binnen de 

energietransitie 
 Vult stap 2 van het Trias 

Energetica in. 
 Is toepasbaar in meerdere 

sectoren 

 Moeilijk te organiseren 
 Hoge investeringskosten 
 Zeer afhankelijk van de verschillende 

actoren 
 in aanloopfase kunnen nog 

technische problemen ontstaan 
 grote onttrekking > 1,5 miljoen m3 

 MER procedure = 1,5 jaar 
 

Tabel 12: voor- en nadelen 4 oplossingsbenaderingen 
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13.3 Bijlage 3, Casestudy 

Om het onderzoek te kunnen afbakenen is er in het ooronderzoek gebruik gemaakt van 
onderstaande casestudy. De casestudy betreft een beschrijvende casestudy.  
 Bij dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal. 

 Wat is de reden voor de toepassing geweest? 
 Hoe zijn de eigendomsverhoudingen verdeelt?  
 Is de organisatie of organisaties actief in de private of de publieke sector? 

Door middel van een veelzijdige casestudy zijn er verschillende collectieve WKO-systemen 
met elkaar vergeleken Braster, J.F.A. (2000). 
 

13.3.1  Bijlage 3A, Technische Universiteit Eindhoven 

Een voorbeeld van een grootschalig collectief WKO systeem in Nederland is, het systeem 
van de Technisch Universiteit Eindhoven (TU/e). De TU/e maakt al decennia gebruik van 
grondwater ten behoeve van de koeling van de gebouwen en procesinstallaties. Hiermee 
werd het kwalitatief goede grondwater na gebruik op het oppervlaktewater van de 
Dommel geloosd (Bakema, G en Bakker, P.). Aangescherpt provinciaal grondwaterbeleid 
en een energie-efficiënte afspraken tussen het Ministerie van Economische Zaken en de 
vereniging van Universiteiten en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu 
leidde  in oktober 1998 tot een ‘Beleidsplan grondwaterverbruik’. Dit beleidsplan leidde 
tot de aanleg van een centraal WKO systeem bestaande uit 24 warme en 24 koude 
bronnen verdeelt over zes clusters. Drie warme clusters van 8 bronnen en drie koude 
clusters van 8 bronnen. De zes clusters zijn aangesloten op een dubbel uitgevoerde 
ringleiding welke constant voorzien is van warm en koud water. De aangesloten gebouwen 
gebruiken naar behoefte hiervan energie. Op 
bijlage 4 is hiervan een figuur opgenomen. Voor 
de opslag van het water wordt gebruik gemaakt 
van het eerste watervoerende pakket tussen de 
28 en 75m onder het maaiveld. Op jaarbasis 
wordt circa 6,5 miljoen m3 grondwater 
onttrokken en geïnfiltreerd. Het maximale 
debiet bedraagt 3.000 m3/h waarmee 25 MW 
aan energie wordt opgewekt (Bakema, G. en 
Bakker, P. ,1999).  
 

Figuur 24: TU/e  
Wanneer het proces en de actoren beschouwd worden valt op dat hier met één en dezelfde 
partij te maken is. De sector waarin het project zich bevindt is de Publieke Utiliteitsbouw. 
De volgende punten vielen bij de casestudy op. 
 De initiatiefnemer van het systeem betrof de TU/e. hierdoor is er sprake met één partij 

die een duidelijke keuze heeft gemaakt in het type systeem.  
 De terrein ontwikkelaar betrof de  TU/e. De TU/e is vanaf de brutering in 1995 

eigenaar van de grond en de geouwen. Hierdoor hoeft het geen rekening te houden met 
andere partijen op het terrein. 

 De gebouwontwikkelaar is hier ook de TU/e. Doordat de TU/e ook eigenaar is van de 
gebouwen is afname van energie na aanleg van het collectieve systeem zeker. Veel 
gebouwen zijn of worden gerenoveerd zodat aansluiting mogelijk is/wordt. 
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 De WKO exploitant is in dit geval ook de TU/e. Het systeem wordt beheerd door de 
dienst huisvesting, hoewel eigendom van het systeem bij de Rabobank ligt en het hier 
om een lease constructie betreft. 

 De beleggers rol wordt in deze case door de Rabobank Eindhoven. Dit heeft te maken 
met de mogelijkheid voor de subsidieregeling de Energie Investering Aftrek (EIA). Deze 
regeling maakt het mogelijk om 44% van het geïnvesteerde vin mindering te brengen 
op de vennootschapsbelasting en is echter alleen voor private partijen mogelijk. 

 Tenslotte betreft de gebruiker in deze situatie ook de TU/e waardoor de invloed op het 
gebruik ervan ook groter is ten opzichte van een bijvoorbeeld een onafhankelijke 
huurder.  

 
Het WKO-systeem is in de publieke utiliteitssector aangelegd, waarbij een eigenaar en een 
gebruiker betrokken is. De extern aan te trekken middelen zijn: financiering. 
 
 
13.3.2  Bijlage 3B, 2 Mega Watt project 
Een voorbeeld van toepassing van een project in 
de woningbouwsector is het 2 Mega Watt project 
in Haarlem. Het project is gerealiseerd in 2002, 
in opdracht van Woningcorporaties Elan Wonen, 
De Woonmaatschappij en Pré Wonen. Dit project 
is gelegen in stadsdeel Schalkwijk, wat een 
naoorlogs stadsvernieuwingsgebied is. De negen 
portiekflats bestaan uit 382 woningen uit 1956.  
 

Figuur 25:2 MW-project Haarlem 
In dit project is er voor een centraal WKO systeem met centrale warmtepompen aangevuld  
met ketels en zonnecollectoren gekozen, omdat er nauwelijks ruimte in de flats was voor 
plaatsing van individuele CV-ketels en/of boilers. De zonnecollectoren leveren ’s zomers 
genoeg warmte aan het collectieve WKO systeem om de woningen ’s winters bijna volledig 
te voorzien in de warmtebehoefte. Het systeem bestaat uit een enkelvoudig doublet met 
een debiet van 50m3/h. Jaarlijks wordt hiermee 4.800 GJ (1.333.000 kWh) opgewekt en 
284.585 kg CO2 uitstoot bespaard (www.ecoenergy.nl).   
 
Het project betreft hier de sociale woningbouw en dus de publieke sector.  De 
verschillende rollen in het proces werden als volgt ingevuld. m 
 
De initiatiefnemer betroffen hierbij de woningbouwverenigingen die een renovatie van 
hun woningen besloten. De terreinontwikkelaar in dit project betroffen de gezamenlijke 
wooncorporaties. De gebouwontwikkelaar waren in dit project de gezamenlijke 
wooncorporaties. Het beheer van de systeem is uitbesteed aan een WKO exploitant, Eneco 
energy. De verdeling van de EIA is hierbij weer een doorslaggevende reden. Ook het type 
organisatie waarbij maandelijks 382 facturen gestuurd dienen te worden heeft bij de 
keuze getrokken. Eneco neemt in deze situatie naast de rol van WKO exploitant ook de rol 
van belegger in. De gebruiker van dit project zijn de 382 huurders. De gebruiker heeft 
voor de renovatie geen invloed kunnen hebben op de renovatie van de woningen. 
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13.3.3  Bijlage 3C, Philips High Tech Campus  

Een vierde voorbeeld van een collectief WKO-systeem is 
het systeem van de Philips High Tech Campus te 
Eindhoven. Het project bestaat uit 20 bronnen die tot 80 
m-m.v. geboord zijn.  Het totaal debiet is ca. 800 m3 per 
uur en daarmee is dit project een van de grootste WKO-
projecten in Nederland. 
 
 
 

Figuur 26: Philips High Tech Campus 
De High Tech Campus in Eindhoven maakt sinds 2004 gebruik van een Koude- en 
WarmteOpslagsysteem (KWO), welke in beheer is van Brabant Water. De campus heeft de 
kennis van Brabant Water benut voor het ontwerp. De korte terugverdientijd door flink te 
besparen op energie en het comfort waren voor de Campus de belangrijkste redenen om 
voor het KWO-systeem te kiezen (www.brabantwater.nl/kwo). De eigenaar van de campus 
icnlusief de te ontwikkelende gebouwen betreft Philips. De  initiafnemer, de 
terreinontwikkelaar, de gebouwontwikkelaar en de belegger worden allen door philips 
ingenomen. In dit voorbeeld wordt enkel de WKO-exploitant extern gevonden.  

 

13.3.4  Bijlage 3D, Zuidplaspolder –Noord 
 
In het gebied Zuidplaspolder-Noord zal ca. 280 ha. Glastuinbouw ontwikkeld worden in 
combinatie met woningbouw en bedrijventerreinen. Door gebruik te maken van 
collectieve WKO-systemen willen de initiatiefnemmers in dit gebied energieproducerende 
kassen realiseren. het project is echter nog ineen ontwerpfase maar in novermber 2007 is 
al wel een convenant met de betreffende partijen gesloten.   
In het convenant wordt gesteld: ‘de betrokken partijen geven in het convenant te kennen 
dat ze medewerking willen verlenen aan de voorgestelde plannen, en dat zij zich bewust 
zijn van de noodzaak maximaal rekening te 
houden met de overheidsdoelstellingen 
waarmee zij te kennen geven dat recente 
inzichten en technieken over het zuinig 
omgaan met vooral warmte kan binnen de 
randvoorwaarden van een gezonde 
bedrijfsvoering aanzienlijke milieuwinst 
geboekt worden. Zowel overheid als 
bedrijfsleven wensen hierin hun 
verantwoordelijkheid te nemen’ (Heijden, van 
J. et al., 2007).  

Figuur 27: energieproducerende kas 
Een voorgestelde energiehuishouding van de Zuidplaspolder is op bijlage 5 te zien. 
 

13.3.5  Bijlage 3E, Stationsgebied Arnhem Centraal 

Een uitwerking is te vinden bij de Case invoer van hoofdstuk 10. 
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13.3.6  Bijlage 3F, Bedrijventerrein De Trompet, te Heemkerk 

Een uitwerking is te vinden bij de Case invoer van hoofdstuk 10. 

13.4 Bijlage 4, WKO Bronoverzicht TU/e 

Een voorbeeld van een collectief WKO-systeem is het systeem van de TU/e. in 
onderstaande figuur zijn de bronnen en de zes verschillende zones aangegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 28: 
bronnen 
overzicht TU/e 
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13.5 Bijlage 5, Energietransitie 

Een voorbeeld van de energievoorziening na de energietransitie is de zuidplaspolder. 
hierin worden meerdere energiebronnen waaronder restwarmte, en biogas gebruikt tot 
een energienet. 
 

 
 

Figuur 29: energiehuishouding Zuidplaspolder 
 



De in hoofdstuk 6 uitgevoerde actoren analyse heeft tot de indeling van de volgende zes actoren kwadranten geleid. 

POSITIES VAN DE MOGELIJKE ROLLEN VEN DE 6 VERSCHILLENDE ACTORENPOSITIES VAN DE MOGELIJKE ROLLEN VEN DE 6 VERSCHILLENDE ACTORENPOSITIES VAN DE MOGELIJKE ROLLEN VEN DE 6 VERSCHILLENDE ACTORENPOSITIES VAN DE MOGELIJKE ROLLEN VEN DE 6 VERSCHILLENDE ACTOREN

CoalitiegenotenCoalitiegenotenCoalitiegenotenCoalitiegenoten VriendenVriendenVriendenVrienden CoalitiegenotenCoalitiegenotenCoalitiegenotenCoalitiegenoten VriendenVriendenVriendenVrienden CoalitiegenotenCoalitiegenotenCoalitiegenotenCoalitiegenoten VriendenVriendenVriendenVrienden
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13.613.613.613.6     Bijlage 6, Actoren kwadrantenBijlage 6, Actoren kwadrantenBijlage 6, Actoren kwadrantenBijlage 6, Actoren kwadranten
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13.7 Bijlage 7, Overzicht Wet- en regelgeving 

 
Figuur 30: Wet- en regelgeving overzicht 
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13.8 Bijlage 8, Markt- en overheidsgestuurde strategie 

Hieronder wordt een markt- en overheidsgestuurde strategie in een actorenkwadrant 
weergegeven. 
 
 

 
Figuur 31: markt- of overheidsgestuurde strategie  
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Doelstellingen overheid Duurzame invulling van trend naar koeling Volwassen en bewezen techniek  contractvorming met de ontwikkelaar Ontwikkeling economie

In 2020 20% D.E. Gebouwgebonden WKO systemen

In 2020 30% CO2 reductie conventionele systemen

Gemeente beleid Gebruik Duurzame Energie Doubletten geschikt voor collectief selectie bouwteam t.b.v. de bouwfase Rente ontwikkeling

ambtelijke sturing Reductie schadelijke gassen als CO2 Gebruik warmtepomp Krediet verlening

WETGEVINGWETGEVINGWETGEVINGWETGEVING Infrastructuur Stijgende vraag naar WKO systemen energiezuinige opwekinstallatie

GWW grondwaterwet Broncapaciteit BEHEERFASEBEHEERFASEBEHEERFASEBEHEERFASE MESOMESOMESOMESO lagere emissie

WRO � bestemmingplan MESO NIVEAUMESO NIVEAUMESO NIVEAUMESO NIVEAU Ontwerp Organisatievorm FSI

Wm (Wet milieubeheer) interferentie risico Demarcatie � Eigendomssituatie
3 ontwikkelingsscenario's 

WBB (Wet Bobembescherming) Veiligheid van de bodem Recht van opstal Beleid duurzame energie

Terreinindeling Erfpachtregeling

Technische levensduur en garantie Verhuismutaties Na aanleg monopoly in dat gebied

Elektriciteitswet � BAIE voorkoming van interferentie

woningwet

 Warmtewet (in ontwerp) functiespreiding  Rendementen COP’s MICROMICROMICROMICRO

MACRO NIVEAUMACRO NIVEAUMACRO NIVEAUMACRO NIVEAU Storingen bronnen Investeringskosten

REGELGEVINGREGELGEVINGREGELGEVINGREGELGEVING energie transitie Backup installatie 
sterke initiator nodig

TVT (ROI)

bestemmingsplan (ook Ondergronds) energietarieven in €/GJ

Kaderrichtlijn water Lagere primaire energiekosten

EPN - norm  Contractduur

EPC -eis Managementkosten

EPBD � energielabel  Energie inkoop

EPL Indexering

Subsidieregeling ,SDE/nieuwe MEP Verzekeringen

EIA Leegstand

Winst & verlies

Niet meer dan anders (NMDA)

BAK bijdrage aansluiting kosten

Vastrecht

Facturatie � incasso problemen

Warmtewet

 Aansprakelijkheid

eerlijke verdeling ipv wie het eerst

komt…..

vookoming van verhandelbare rechten

voor WKO. � voorkomen van wie het

eerst komt, die het eerst maalt

13.913.913.913.9     Bijlage 9, Criteria analyseBijlage 9, Criteria analyseBijlage 9, Criteria analyseBijlage 9, Criteria analyse

betaalbaar milieuvoordeel bij

schaalvergroting

maatschappelijk verantwoord

ondernemen (Jaarverslag/ ‘Leaders for

Nature')

verminderde bijdrage

klimaatsverandering

 inregelen bronnen: lozing spoelwater/ 

Ontwikkelen/ Controle 

Waterkwaliteitanalyse grondwater/ 

gasdrukanalyse grondwater

Reductie van het gebruik van fossiele 

brandstoffen

bodemenergie bij drinkwater 

onttrekkinggebieden

Demarcatie systeem: bronnen en 

putbehuizing/ terreinleiding/ 

spuileiding/ technische ruimte/ 

 Technische expertise is noodzakelijk 

(zowel bij bouw en beheer en 

onderhoud)

grondwateronttrekkingvergunning 

(proef) � evt. MER-procedure

WVO (Wet verontreinigde 

oppervlaktewater)

thermische en hydraulische 

invloeden(evt.  � MER)

Alle marktsegmenten (woningbouw/ 

utiliteit/ Land & Tuinbouw/)

 leveringsovereenkomst met 

ontwikkelaar c.q. belegger/ beheerder

Aanbiedingsvorm: bestek/ Bouwteam/ 

turn key

Leges: Eenmalige kosten/ vergunning/

publicatiekosten / vrijstelling 

Ontwikkeling energieprijs €/GJ

(afhankelijk van de olieprijs) 

Waardeverandering van terrein c.q.

perceel

Aanwezigheid van andere

energiebronnen
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13.11 Bijlage 11, Programma MOFOS op CD-ROM 
 
Zie bijgevoegde CD-ROM  
 
 

 


