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Vandaag de eerste van de ‘bijzondere vergaderingen’ van Bestuur en Techniekwerkgroep onder 

leiding van Craig Savy in het kader van het voorbereiden van de aanvraag van het adviesbureau. Er 

zijn slides gebruikt, maar deze zijn (nog) niet gedeeld. 

Onderwerp: terugblik op PvE en Scope in het kader van afgelopen marktconsultatie en aanstaande 

uitvraag voor adviesbureau. 

1. Terugblik sessie 101 

Bij de eerste meeting (april 2018 ongeveer) met de techniekwerkgroep met Craig is gevraagd 

waar behoefte aan was. Het meest genoemd was toen ‘inzicht verkrijgen in hoe het proces 

eruit ziet en hoe verder’. Dat lijkt nog steeds de meest relevante. 

2. Ontwikkelproces – opfriscursus 

Er zijn vier fases in elk groot technisch project: ontwikkelfase, realisatiefase, exploitatiefase 

en einde leven. We zijn nu in de ontwikkelfase, hierin zitten een aantal stappen: 

haalbaarheid, basis voor ontwerp, uitvraag, contractonderhandelingen, aanvraag financiering 

/ subsidie. Normaal gesproken gaan die ongeveer op volgorde, maar soms gaat er een stap 

een beetje vooruit. Zo hebben wij al een flinke hap financiering binnen. 

De ontwikkelfase is een trechter: eerst zijn de risico’s heel groot, en die probeer je steeds 

kleiner te maken. Het woord ‘risico’ is dan gezien vanuit het perspectief van een mogelijke 

financier – die zou geen geld geven als het haalbaarheidsonderzoek nog niet eens af is. Voor 

ons is de ontwikkelfase misschien meer het wegnemen van onzekerheden. 

Ook belangrijk: in al die stappen is het meenemen van de bewoners heel belangrijk. Dit 

wordt vaak vergeten door projectontwikkelaars – voor hen zijn bewoners vaak een blinde 

vlek. 

Wat hebben we al? We hebben een aantal documenten die nodig zijn voor het 

haalbaarheidsonderzoek: projectscope en ontwerp/basis PvE. Er is ook een initiële 

businesscase. Er ontbreken ook nog een paar documenten om deze fase helemaal af te 

ronden, maar we kunnen zo langzamerhand eens gaan nadenken over de volgende stap: de 

basis voor ontwerp. 

Vraag: Wanneer moet de bron gekozen worden? Dit kan later ingevuld worden. Het zou een 

goed idee kunnen zijn om wel snel een bron te kiezen zodat er een verhaal voor de bewoners 

uitgewerkt kan worden, waarna eventueel later nog een andere bron gekozen kan worden 



als er iets beters in beeld komt. Het verhaal naar de bewoners is belangrijk om 

afnemerscontracten binnen te halen: we moeten afnemers hebben voordat de uitvraag naar 

de aannemer gedaan kan worden. Immers: we moeten weten dat we de warmte kwijtraken 

voordat we iets gaan aanleggen.   

Het scopedocument is belangrijk omdat het de basis vormt voor het interne PvE 

(ontwerpdocument), wat weer de basis vormt (na marktconsultatie) voor het externe PvE 

(inkoopdocument). 

3. We kijken nog eens met nieuwe ogen naar de onderdelen uit het scopedocument. 

Craig heeft 22 punten uit het scopedocument gehaald, en gekeken of hiermee voldoende 

kaders zijn afgedekt. Deze kaders zijn: planning, techniek, financieel, organisatie, 

eigenaarschap, maatschappelijk leren, duurzaamheid, lokaal/wijkinitiatief. Dit lijkt heel 

netjes gebeurd; elk thema wordt door een paar punten gedekt. 

Het blijkt dat veel van de onderwerpen die afgelopen maandag zijn besproken eigenlijk al 

vastgelegd waren in de scope. We moeten daar niet steeds weer opnieuw over beginnen, 

maar het blijkt dat de inhoud van de scope flink was weggezakt. We zouden dit helderder in 

beeld moeten houden. Als er redenen zijn om iets aan te passen in de scope dan moet dat 

door te reageren op de tekst, met argumenten. (Niet door de discussie weer vanaf het begin 

opnieuw te voeren). 

4. Voor de zomer is het ontwerp-PvE opgesteld, en op basis hiervan is een marktconsultatie 

geweest: er is gepraat met allerlei leveranciers over onze plannen. De opmerkingen die uit 

die gesprekken kwamen zijn verzameld, Craig heeft bij alle opmerkingen gekeken voor welke 

onderdelen van het PvE deze relevant waren. 

 Er zijn 5 opmerkingen waarvoor we ons PvE moeten aanpassen, omdat we deze 

waren vergeten of omdat ze niet helemaal kloppen. Zo hadden we niet genoemd dat 

het leidingprofiel (in de straat) vantevoren vastgelegd moet worden. 

 Veel andere opmerkingen gaan over detailengineering: interessant om te weten, 

maar zaken die eigenlijk niet thuishoren in een PvE. Van deze opmerkingen is 

gekeken wie hiervoor verantwoordelijk is en in welke fase of bij welk document 

hiermee iets gedaan moet worden. 

Zo kan het ingenieursbureau bijvoorbeeld een aantal scenarios uitwerken over een 

getrapte aanpak, het projectteam stuurt dit aan. Vervolgens kan het projectteam een 

aantal scenarios opstellen over het uitstellen van de bronkeuze (eerst een paar jaar 

met gasketels draaien), waarover het bestuur uiteindelijk besluit. Zo is de 

rolverdeling helder, en is er nog steeds genoeg sturing door de wijk. 

5. Het proces van de ontwikkelfase zoals Craig het presenteert is opgebouwd uit een checklist 

van een aantal op te leveren documenten. We vragen ons af in hoeverre dit verhaal past bij 

het beeld van het proces volgens de gemeente. De uitvraag naar het adviesbureau zou 

moeten passen bij de documenten die wij nodig achten om de volgende stap te zetten. We 

zullen ook regelmatig moeten checken of we tov de gemeente en woningstichting nog op 

één lijn zitten. Vanzelf wordt er altijd gedivergeerd, als je regelmatig weer samenkomt is dat 

geen probleem. 

6. We bespreken een aantal thema’s die naar boven komen door Craig’s presentatie: 

 Hoe past de ontwikkeling van de cooperatie als organisatie hier tussen? Dit is een 

technisch-georienteerd verhaal, maar we zijn ook aan het uitzoeken hoe wij ons 

onderling verhouden. Volgens Craig zijn de go/nogo momenten eigenlijk de enige 



belangrijke momenten wanneer het bestuur zich bezig houdt met het technische 

verhaal. Het invullen en produceren van documenten binnen een stap is iets voor het 

projectteam (en subwerkgroepen).  

Het ‘bestuursproces’ zou opgenomen kunnen worden in de slide met de fasering van 

het ontwikkelproces als een parallelle ontwikkeling. Craig gaat dit oppakken. 

 De technische uitdaging is nu goed vastgelegd, maar sociaal, organisatorisch en 

financieel hebben we niet zo’n gestructureerde lijst met zaken die we willen 

bereiken. We zouden misschien dus ook een ‘sociale PvE’ moeten maken, 

bijvoorbeeld. 

 Een uitdaging is het opknippen in percelen van het PvE: het los van elkaar 

verschillende delen invullen. Hier zullen we het maandag uitgebreid over hebben. 

 Wanka praat ons nog even bij over het gesprek van hem en Theo bij HVC. Er staat nu 

een bedrijfstemperatuur in de scope, maar volgens de warmtewet moet er ‘comfort 

gegarandeerd worden’. HVC suggereert dat je alleen een comfortgarantie wil leveren 

als je die kunt halen, dus zij sluiten alleen huizen aan met een bepaald energielabel. 

Als we iedereen willen aansluiten zouden we misschien zelfs huisaanpassingen 

kunnen doen bij de paar huizen die ‘in de weg zitten’ omdat ze een hogere 

bedrijfstemperatuur nodig hebben dan de rest. Deze route roept bij veel aanwezigen 

vragen op, maar we parkeren deze discussie voor een later moment. 

 Wanneer tacklen we de vraag of we zelf eigenaar willen worden? Dit moet gebeuren 

op basis van argumenten, maar wie, hoe, wanneer? We stellen voor dat we het hier 

maandag over hebben. Ter voorbereiding bekenkt iedereen vantevoren 3 

argumenten vóór en 3 argumenten tegen eigenaarschap. 

 In Craig’s lijst met ‘verantwoordelijken’ mist de ALV. Dit gaat hij toevoegen.  

 

7. Zou Craig in het vervolg ook een rol kunnen krijgen? Bijvoorbeeld omdat de gemeente ook 

wil leren over dit proces? De gemeente zou waarschijnlijk gebaat zijn bij een presentatie van 

Craig af en toe, gezien ons enthousiasme over zijn bijdragen. Misschien kunnen we hem 

‘coach’ noemen? Iedereen ziet de meerwaarde, maar een concreet voorstel blijft uit. 

8. Maandag is laatste meeting van het jaar. Zullen we samen gaan eten voor de vergadering? 

Dat vinden we een leuk idee. 

9. Sluiting 21:35 


