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Zekerheid komst warmtenet en relatie met VvE’s 

Is het al zeker dat er een warmtenet komt? 

Nee, de komst van een warmtenet is nog in de onderzoeksfase. Op dit moment is nog niet 100% 

zeker dat er een warmtenet komt. De gemeente onderzoekt samen met FIRAN, de 

woningbouwcorporaties en de WUR of het aanleggen van een groot warmtenet voor levering 

van  (uiteindelijk volledig) duurzame warmte voor verwarming en tapwater een mogelijkheid is. 

Dit kan pas als de gemeente en veel grootverbruikers van warmte gezamenlijk ‘Ja’ zeggen tegen 

zo’n net.  

 

Wat is de relatie tussen VvE’s en het warmtenet? 

Een warmtenet kan er komen als veel groot(ere) gebruikers mee doen. Om die reden worden 

VvE’s nabij de route van het (mogelijke) warmtenet geïnformeerd en gevraagd of zij misschien 

interesse hebben. Dit document met veelgestelde vragen en antwoorden is opgesteld voor deze 

VvE’s. Het is opgebouwd uit de chatvragen tijdens de informatieavond voor VvE’s nabij het 

(mogelijke) warmtenet op 16 februari 2021. 

Het Energie loket ondersteunt VvE’s om verduurzamingsstappen te zetten. Leida van den Berg is 

contactpersoon voor VvE’s en te bereiken op leida@energieloket-wageningen.nl en op 06-3966 

8318. 

Warmtevisie en (mogelijke) route van het warmtenet 

Waar vind ik informatie over de warmtevisie en de mogelijke route van het warmtenet? 

De warmtevisie en de route van het (mogelijke) warmtenet is te vinden op de website: 

www.wageningenwoontduurzaam.nl   of  Wageningenduurzaam/warmtevisie.  

Informatie over het warmtenet is ook te vinden op www.wageningenduurzaamopgewekt.nl. 

Waar van toepassing wordt doorverwezen naar de veelgestelde vragen op deze pagina.  

https://wageningenduurzaam.nl/wageningenduurzaamopgewekt/warmte/warmtenet/warmten

et-veelgestelde-vragen/ (Deze website wordt geactualiseerd en is daardoor tijdelijk niet 

bereikbaar) 

    

Kosten aansluiting en vastrecht warmtenet 

Wat gaat een aansluiting op het warmtenet onze VvE kosten?  

Het is een speerpunt voor Wageningen om de warmte van het warmtenet ‘betaalbaar’ te 

houden, dus enigszins vergelijkbaar met wat er betaald wordt voor aardgas. De verwachting is 

daarbij wel dat de prijs van aardgas (fors) zal stijgen.  

Bij de aansluiting op een warmtenet wordt straks vastrecht en een verbruiksvergoeding 

berekend. Daarnaast wordt bij veel warmtenetten een BAK (Bijdrage Aansluitkosten) gevraagd;  
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eenmalige kosten voor de aanleg. Voor het vastrecht en de verbruiksvergoeding zijn wettelijke 

maxima vastgesteld. De komende jaren wordt er een nieuwe wet verwacht die het anders zou 

kunnen gaan regelen.  

Over de hoogte van de BAK is nog niet zoveel te zeggen, behalve dat er wordt gestreefd om deze 

zo laag mogelijk te maken zodat zoveel mogelijk bewoners ervoor kiezen om aan te sluiten. Het 

streven is VvE’s langs de toekomstige route voor het einde van 2021 een eerste indicatie te 

kunnen geven van de kosten.  

 

Zorgt zo’n warmtenet niet juist voor een monopolyprobleem als het gaat om de prijs? 

In warmtenetten zijn afnemers langer gebonden aan een leverancier dan bij gas- en 

elektriciteitsleveranciers. De gas- en elektriciteitsleveranciers kunnen hun product immers over 

een lange afstand transporteren via een publiek energienet. Als een klant in stad ‘A’ zijn contract 

opzegt kan dat gecompenseerd worden door het werven van een nieuwe klant in stad ‘Z’. Bij 

warmte kan dat niet. Warmte kan niet over lange afstanden getransporteerd worden. 

Warmtenetten zijn dus per definitie lokaal of regionaal van aard. Voor het aanleggen van 

warmtenetten en warmtebronnen zijn flinke investeringen nodig. De partijen die dit doen zullen 

dus, voordat zij besluiten te investeren, zekerheid willen hebben over hun inkomsten. Een 

warmteleverancier zal klanten daarom voor een langere periode willen contracteren.   

Om deze onvermijdbare monopolypositie te verzachten proberen we er in Wageningen voor te 

zorgen dat de gemeente en warmteafnemers zoveel mogelijk zeggenschap hebben over prijs en 

duurzaamheid van de warmte en het net. We willen dit doen door enerzijds als gemeente een 

belang te nemen in het warmtenet samen met Alliander (waarvan de aandelen voor 100% in 

overheidshanden zijn). Hiermee is de infrastructuur volledig in publieke handen en dus een 

nutsvoorziening waar niet één leverancier maar hopelijk op termijn meerdere leveranciers hun 

warmte over kunnen transporteren. Anderzijds willen we op zoek gaan naar een 

(coöperatieve)leveranciersvorm waarbij afnemers zeggenschap hebben en zelfs mede kunnen 

investeren in duurzame bronnen. 

  

Geschiktheid VvE 

Is elke VvE geschikt om op het warmtenet te worden aangesloten? 

Nee, niet elke VvE is zondermeer geschikt om aan het warmtenet te worden aangesloten. Eerst 

goed isoleren is hiervoor (veelal) nodig. Het warmtenet levert water met een lagere 

temperatuur dan reguliere cv-ketels. Een bepaalde mate van isolatie is een randvoorwaarde om 

het ook ‘s winters warm genoeg te hebben in de woning.  

 

VvE’s met blokverwarming zijn extra geschikt om aan een warmtenet te gaan. Voor VvE’s met 

individuele CV ketels is aansluiten aan het warmtenet waarschijnlijk een minder voordelige 

optie.  

Voor alle VvE’s geldt dat de verschillende opties financieel doorgerekend moeten worden om 

een goede afweging kunnen maken. Die opties zijn; 

 

Voor VvE’s met een collectieve stookinstallatie; 

• Aansluiten op het warmtenet 

• De collectieve ketel (evt stapsgewijs) vervangen door (eerst hybride, dan) een 

warmtepomp. 

 



 Voor VvE’s met individuele CV ketels; 

• Interne ombouw naar collectieve aanvoer en aansluiten op het warmtenet 

• Interne ombouw naar collectieve aanvoer en een eigen warmtepomp installeren. 

• Luchtwarmtepompen voor de individuele appartementen (zeer onwaarschijnlijk) 

 

Individuele ketels en aansluiting warmtenet 

Kan je ook aan het warmtenet als iedere bewoner van het appartementencomplex nu nog een 

eigen warmtevoorziening (ketel) heeft? Hoe haalbaar – technisch en financieel – is het voor een 

blok dat op dit moment individuele warmtevoorziening heeft over te schakelen naar een “blok 

systeem”? 

Wanneer elke woning een eigen cv-ketel heeft dan wordt het een stuk ingrijpender om aan het 

warmtenet te gaan. Er zullen dan warmwaterleidingen naar alle woningen gerealiseerd moeten 

worden. Maar datzelfde is het geval als de VVE zou willen overstappen op een collectieve 

warmtepomp (lucht of bodem). Er zal dus voor iedere VvE apart bekeken moeten worden wat 

de beste en financieel meest haalbare oplossing is. 

 

Is het al duidelijk wat er precies aan leidingen nodig is- zou je dus bv nu al per gebouw kunnen zien 

wat er nodig is aan verbouwing/ extra leidingen? 

Nee, dit moet per gebouw bekeken worden.  

 

Voorbeeld Renovatie Nolensstraat 

Hoeveel kosten renovaties zoals bij de Nolensstraat, per appartement?  

De kosten voor de renovatie van de Nolensstraat waren per appartement aanzienlijk (>€50.000). 

Maar het is van belang te weten dat deze kosten niet door de individuele appartementseigenaar 

zijn gefinancierd maar door de VvE. Met een langjarige lening met lage rente. De individuele 

appartementseigenaren betalen een ophoging van de servicekosten maar hebben in ruil een 

veel lagere energierekening en heel veel extra comfort gekregen. Ook is de vereniging voor (ten 

minste) de komende 30 jaar af van onderhoudskosten en heeft de renovatie een positief effect 

op de verkoopwaarde van de appartementen.  

Is de Nolenstraat volledig NUL op de meter? 

De Nolensstraat is niet volledig NUL op de meter en dat was wel de streefrichting, maar niet het 

belangrijkste doel. De Nolensstraat is kosten-optimaal gerenoveerd: optimaal comfortabele 

woningen met nog jarenlang lage energiekosten en lage onderhoudskosten.  

De Nolensstraat is wel onafhankelijk van aardgas geworden; de aardgasaansluiting is verwijderd. 

Een aansluiting aan het warmtenet hebben ze niet nodig. Ze zijn extreem goed geïsoleerd en 

hebben daardoor maar heel beperkt bijverwarming nodig en alleen als het echt heel koud is. 

Afgelopen winter hebben ze het comfortabel gehad; een stuk beter dan voorheen. Ze krijgen 

warmte uit de WTW (warmte terug win) ventilatie en hebben op individuele basis 

infraroodpanelen of kleine elektrische kacheltjes. 

Of richting NUL op de meter haalbaar is, is mede afhankelijk van dakoppervlak en zal vaak voor 

appartementengebouwen een uitdagende opgave zijn. 

 

Kosten duurzame VvE renovatie 



Kan zo’n hele duurzame renovatie ook woonlastenneutraal worden uitgevoerd? 

Woonlastenneutraal betekent dat de bewoners niet duurder uit zijn. De stichting 

Woonlastenneutraal renoveren richt zich hierop. De besparing op energie- en 

onderhoudskosten weegt vaak op tegen de aflossing. Dit wordt via servicekosten verrekend. 

In een haalbaarheidsstudie door WNR worden alle kosten in beeld gebracht en op basis daarvan 

een optimale aanpak geadviseerd. Door een dergelijke haalbaarheidsstudie wordt duidelijk of 

het voor die VvE een interessante weg is.  

 

Maatwerk nodig 

Gezien de huidige bouwjaren van de meeste appartementen (jaren 60) is dan niet eerst een 

grootschalige investering in isolatie en ventilatie aan de orde? 

Het aanbrengen van vloer- dak- gevelisolatie en isolerend glas is de eerste stap in een 

verduurzamingsaanpak. Minder energie gebruiken levert de grootste verduurzamingswinst. Bij 

optimaal isoleren is ventilatie met warmteterugwinning een bijbehorende stap.  

Ik heb nu al een paar keer gehoord dat er voor elk appartementencomplex maatwerk nodig is. Elk 

appartementencomplex is natuurlijk verschillend (bouwjaar, onderhoudsstaat). Hoe gaat dit in 

kaart gebracht worden? En hoe wordt dit gecommuniceerd? 

Inderdaad is de situatie van elke VvE anders. Naast bouwjaar en onderhoudsstaat en 

(bijvoorbeeld ook) aanwezigheid van dakoppervlak waar zon op valt, zijn ook zaken van belang 

als de financiële reserve, de motivatie van de eigenaren en bewoners, de aanwezigheid van een 

(actief) VvE bestuur, de juridische situatie zoals de splitsingsakte en de menging met 

huurwoningen en/of het aantal onderhuurders. 

De gemeente heeft WNR de opdracht gegeven de basissituaties van de VvE’s in Wageningen te 

inventariseren. U helpt hierbij door zich te melden bij Leida van den Berg van energieloket 

Wageningen en met haar een kennismakingsgesprek te voeren. (leida@energieloket-

wageningen.nl)   

 

Planning voor VvE’s die willen aansluiten 

Firan geeft aan dat de planning pas in het derde kwartaal van 2021 duidelijk is. Is er toch al een 

indicatie te geven wanneer VvE's besluiten moeten nemen en wanneer een warmtenet 

beschikbaar is ? 

Warmte uit een warmtenet zal zeker niet eerder dan (op zijn vroegst) eind 2023 beschikbaar zijn 

in Wageningen. Het betreft dan ten eerste de wijk de Nude. Pas later komen andere delen van 

Wageningen aan de buurt. Besluitvorming door individuele VvE’s is pas (op zijn vroegst) vanaf 

eind 2022 aan de orde.  

 

Subsidies voor verduurzamen VvE’s 

Zijn de subsidies voor duurzame renovaties alleen voor eigenaar-bewoners? 

De Nolensstraat heeft inderdaad alleen subsidie gekregen voor de eigenaar bewoners en niet 

voor de woningen waar huurders wonen. Door o.a. deze pilot is dit probleem aan het licht 

gekomen. De regelgeving is inmiddels aangepast. Ook huurwoningen kunnen (mits …) nu voor 

subsidie in aanmerking komen.  
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Zonnepanelen i.p.v. warmtenet mogelijk? 

Kunnen zonnepanelen een alternatief zijn voor aansluiten aan het warmtenet?  

Zonnepanelen leveren geen warm water. Zonnepanelen leveren elektriciteit voor apparaten als 

koelkasten en computers. Over het algemeen is het bestaande dakoppervlak al niet voldoende 

om dit elektriciteitsgebruik op te wekken, laat staan ook nog eens de elektriciteit die nodig zal 

zijn als de cv-ketel (op aardgas) wordt vervangen voor een warmtepomp (op elektriciteit).  
 

Alleen wanneer de bewoners hun gebruik heel fors naar beneden weten te brengen, zowel 

apparaten als verwarming, dan komt de mogelijkheid in de buurt om met zonnepanelen zoveel 

energie te hebben dat het warmtenet niet meer nodig is. De Nolensstraat heeft dit bereikt door 

een totaal nieuwe schil om het gebouw te realiseren waardoor ze vrijwel geen energie meer 

nodig hebben voor het verwarmen. 

 

Hamelakkers aan het warmtenet 

Het tracé van het warmtenet loopt door de wijk Hamelakkers. Je zou verwachten dat deze wijk dan 

ook in zijn volledigheid aangesloten wordt op een warmtenet. Waarom zie ik dan op het kaartje 

van de warmtevisie dat voor deze wijk (hybride)warmtepompen worden voorgesteld?  

Het tracé loopt langs de wijk, niet er dwars door. De wijk Hamelakkers heeft helaas wat minder 

'geconcentreerde warmtevraag'. Dwz weinig flats en vooral veel vrijstaande huizen. Veel leiding 

en weinig warmteafgifte per strekkende meter betekend dat een warmtenet een dure oplossing 

is voor deze wijk. De VVE's aan de rand (langs de Ritzema Bosweg) zouden eventueel wel 

kunnen worden aangesloten omdat het net daarvoor niet ver de wijk ingetrokken hoeft te 

worden. 

 

Leveringsgarantie 

Is er een garantie dat er altijd warmte beschikbaar is?  

Daar zullen heel goede afspraken over gemaakt moeten worden. Niet alleen met Parenco maar 

ook met de leverancier. Het is de leverancier die verantwoordelijk is voor levering. Dit is ook de 

partij waarmee afnemers een contract afsluiten. Deze leverancier zal ook 1 van de  2 benodigde 

hulp-warmte-centrales in handen hebben en liefst ok op termijn een aanvullende duurzame 

bron in Wageningen. 

 

Onafhankelijkheid van het warmtenet/ Invloed SK-Parenco 

Wat wordt bedoeld met onafhankelijk? Onafhankelijk van wie? 

Met onafhankelijk wordt bedoeld onafhankelijk van één warmtebron. Het wordt een open 

warmtenet waar meerdere bronnen aan kunnen gaan leveren.  

Het warmtenet lijkt 100% afhankelijk van SK-Parenco. Hoe worden leveranties en prijzen 

gewaarborgd indien dat bedrijf verkocht/overgenomen wordt? Vaker is de papierfabriek bijna 

failliet geweest, maar net op tijd was er telkens een nieuwe eigenaar. Is dit dan niet teveel macht 

van de industrie? 

Restwarmte is er inderdaad alleen als de papierfabriek functioneert. Na sluiting door 

faillissement is er geen restwarmte meer.  



De diepe geothermiebron wordt onafhankelijk gemaakt van het functioneren van de 

papierfabriek. Ze investeren wel mee omdat ze de grootste gebruiker worden, maar de bron 

blijft voortbestaan bij sluiten van de fabriek. Er is dan meer warmte beschikbaar voor woningen 

en andere bedrijven. Er zal wel een partner gevonden moeten worden die het deel van Parenco 

dan overneemt.    

 

Geothermie 

Heeft geothermie geen risico’s op lange termijn zoals nu de aardbevingen na 30-50 jaar, in 

Groningen door de gaswinning? Wat is hier al aan onderzocht? Is er al ervaring met geothermie? 

 Deze vraag en vele andere vragen over geothermie zijn te vinden in de warmtevisie. Zie 

Veelgestelde vragen - Warmtevisie Wageningen (delynx.nl) 

 

Andere energiebronnen/warmtebronnen 

Er zijn meer energiebronnen dan warmte halen van SK-Parenco. Zijn, naast het warmtenet, 

alternatieve energiebronnen  onderzocht door de gemeente? Is waterstof via de bestaande 

gasleidingen een alternatief?  

Er zijn inderdaad meer energiebronnen dan (rest)warmte. Ook met elektriciteit kan je afwas- en 

douchewater in je woning krijgen en je woning verwarmen. Dat noemen we all-electric. Zoals 

gezegd willen we voor (en met) iedere VvE gaan onderzoeken wat het beste alternatief is.  

De gemeente en partners hebben alle mogelijke alternatieve energiebronnen onderzocht. De 

warmtevisie geeft een overzicht van wat op dit moment per wijk als meest haalbare alternatief 

voor aardgas wordt beschouwd. Het beeld voor Wageningen wordt ook onderbouwd door de 

Startanalyse die PBL/ECW hebben gemaakt voor Wageningen. 

De volgende stap is nu dat er (wijk voor wijk) Wijk Uitvoerings Plannen worden gemaakt. Dit 

doen we met belanghebbers uit de wijk. Iedere wijkbewoner krijgt daarvoor uiteindelijk een 

uitnodiging op de mat. Onderdeel van het opstellen van zo’n WUP is dat er bij de start nogmaals 

een scan wordt gedaan van alle op dat moment beschikbare alternatieven voor warmte. Samen 

met de wijk wordt vervolgens bepaald wat de meest wenselijke oplossing is. 

 

Haven, restwarmte en waterstof 

Zijn er in onze haven nog andere warmteleveranciers (bedrijven met restwarmte)?  

Agruniek heeft wat restwarmte. Daar is ook al onderzoek naar gedaan. Het lastige is dat dit voor 

veel minder woningen is en ook niet 24/7 beschikbaar. 

Is er in de haven ruimte voor meer zonnecellen waar ook de Nude van kan profiteren? 

Een leuke gedachte. Waarschijnlijk zullen eventuele zonnepanelen in het havengebied eerst aan 

de bedrijven zelf energie leveren. Of er voldoende overblijft om ook woningen in de Nude te 

voorzien, is de vraag. Het moment van het maken van een WUP voor de Nude is het moment 

om deze vraag te beantwoorden. Het water in de haven geeft aanleiding om dan ook te 

onderzoeken of aquathermie een interessante optie is.  

Is aanvoer van waterstof via de haven een optie? 

Zie hiervoor onderstaande link naar ‘warmtevisie alternatieve bronnen’: 

Alternatieven - Warmtevisie Wageningen (delynx.nl) 

https://magazine.delynx.nl/warmtevisie-wageningen/veelgestelde-vragen/overlay/ultradiepe-geothermie/
https://magazine.delynx.nl/warmtevisie-wageningen/wijk/
https://magazine.delynx.nl/warmtevisie-wageningen/alternatieven/overlay/andere-ontwikkelingen/

