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Bevindingen huidige warmtemarkt in de gebouwde omgeving
Aanleg van betaalbare collectieve warmtenetten vraagt om de ontwikkeling van een integrale business case, van
ontwikkeling van de bron, het warmtenet tot en met aanpassing van de woning. Als er voor één van die drie
onderdelen geen business case te maken is valt de bodem onder het project vandaan.

Eén van de belangrijkste knelpunten bij de ontwikkeling van warmteprojecten in de gebouwde omgeving is dat er
vanuit bestaand vastgoed bezien geen handelingsprikkels of –perspectief zijn voor een gebiedsaanpak. De
vastgoed business case is op gebiedsniveau vaak negatief en de financieringscapaciteit voor de verduurzaming en
ombouw van de bestaand vastgoed ontbreekt.
•

Warmte voor nieuwbouw ontwikkelt zich tot een volwassen markt mede door de BENG norm voor nieuwbouw.
Ontwikkelaars zijn gedreven door realisatiesnelheid.

•

Verduurzaming van zakelijk vastgoed beweegt om in 2023 te voldoen aan label C. Meestal gaat het om object specifieke
verduurzaming. Bij hoogbouw wordt vaak gekozen voor Label A/B in combinatie met WKO, waar mogelijk.

•

Woningcorporaties zijn gedreven door hun financiële vastgoed portfoliostrategie. Dit betekent meestal verduurzaming op
objectniveau in combinatie met het juiste moment van renovatie dan wel nieuwbouw. Verduurzaming brengt een hoge capex
met zich mee en creëert geen financiële waarde op dit moment. Hun balans staat daarom een beperkte mate van
verduurzaming toe.

•

Particulieren in bestaande bouw hebben onvoldoende financiële prikkels om over te gaan tot volledige verduurzaming van
hun vastgoed. Natuurlijke vervangingsmomenten zijn leidend. Een bindende norm voor de woningisolatie ontbreekt.

•

Op gebiedsniveau is de investering in verduurzaming van bestaand vastgoed factoren hoger dan de benodigde investering in
een warmtenet.

Let op, er zijn meer belemmeringen: Publiek

Let op, er zijn meer belemmeringen: Privaat

Let op, er zijn meer belemmeringen: Op Projectniveau

Wat kan en moet de Overheid doen om de warmtetransitie te versnellen

Verhogen Buca waarde van hetproject:
1.

Waarde
verhog
en

•

Subsidiëren van business case warmtebedrijf

•

Subsidiëren van business case vastgoed-eigenaren

•

Belasting op aardgas omhoog

•

CO2-beprijzen, direct of indirect voor vastgoed

Verlagen Risicoprofiel van projecten:
•

2.

Derisken

•

Vollooprisico:
•

Aansluitplicht warmtenetten en opt out voor kansrijke gebieden inTVW

•

Afsluittermijn aardgas

•

Verhogen financieringscapaciteit vastgoedeigenaren

•

Verhogen verduurzamingsdoelen en normen voor vastgoed

•

Garanties afgeven

Uitbreiden van budget + kennis en kunde gemeenten om een regierol te vervullen in de ontwikkeling van
warmteprojecten

In- en uitstapmomenten van Financiers
Het huidige speelveld van financiers in vroege fase ontwikkeling van warmteprojecten is beperkt

Projectfinanciering of
balansfinanciering

Grootbanken
Publieke banken
(BNG/NWB/EU)

Herfinanciering: Senior
debt tranches

Projectfinanciering of
Voorwaarde:
Herfinanciering: Senior
balansfinanciering Overheidsgegarandeerd
debt tranches
Risicodragend vermogen in grote
equity partijen, niet in kleinschalige
warmteprojecten (ticket size te klein)

Pensioen fondsen

Herfinanciering uitsluitend
wanneer niet betrokken in
beginfasen
Toekomst: Junior debt
tranches, na standaardisatie
van warmte projecten

Verzekeraars
Bestaande
Warmtebedrijven

Risicodragend vermogen in projecten
vanuit initiatiefnemers

Additionele
Equity funding

Risicodragend vermogen toegevoegd nadat een
andere partij het project heeft gestart en gericht1

1
Identificeer
mogelijkheden

2
Opties voor
waarde
creatie evalueren

3
Keuzes maken

4
Definitie fase

5

6a

6b

Project
uitvoering

Operationele
fase

Volledig
operationeel

1. Er zijn voorbeeld projecten waarbij een PE in vroege fase bij een project instapt. Dit betreft projecten in de nieuwbouw of B2B markt. Er zijn geen voorbeelden in de bestaande bouw

Presentatie project
Muiderberg
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VERTROUWELIJK
Alleen bestemd voor de ontvanger

Project Warmtenet Muiderberg
Knelpunten Financiering

februari ’21

Introductie
Algemeen

Project Muiderberg

➢ Conform de afspraken in het klimaatakkoord en de klimaatwet,
staan gemeentes voor de taak per 2021 een Transitievisie Warmte
op te stellen, inclusief een Wijkuitvoeringsplan om woningen
aardgasvrij te krijgen voor 2050. Zo ook de gemeente Gooise
Meren.

Gemeente Gooise Meren en Energiecoöperatie Wattnu zijn met dit initiatief voorlopers in de
Energietransitie. Deze publiek-private samenwerking tussen partijen leidt tot een duurzame, betaalbare en
collectieve oplossing. Na ontwikkeling geldt het als blueprint voor de overige wijken binnen de gemeente
alsmede andere gemeenten in Nederland.
Een warmtenet op basis van aquathermie levert de grootste CO2 reductie op ten opzichte van de
onderzochte alternatieven in Muiderberg. Tevens respecteert deze techniek het unieke landschap van
Muiderberg en het IJmeer door afwezigheid van bijvoorbeeld windmolens of zonneparken

➢ Op initiatief van de lokale Energiecoöperatie Wattnu zijn
alternatieven voor aardgasvrije energievoorziening voor
Muiderberg onderzocht samen met partners als Waternet, Liander
en Qirion. Daarbij kwam een 70 ⁰C warmtenet met aquathermie
als alternatieve energievoorziening als best passende optie naar
voren.
➢ Project Muiderberg is een samenwerking tussen de gemeente
Gooise Meren en Energiecoöperatie Wattnu. Het project richt zich
op het ontwikkelen en realiseren van een coöperatief warmtenet
met aquathermie. Inmiddels is Warmtebedrijf Muiderberg B.V.
opgericht als eigenaar van het toekomstige net.

Unieke koppelkans met rioolwerkzaamheden wat leidt tot financiële synergiën en minder overlast voor
bewoners
De gemeente Gooise Meren en de provincie Noord-Holland treden voornamelijk op als facilitators in het
project. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met tal van collega projecten, o.a. in Amsterdam,
Culemborg en Ankeveen en het NAT. Ook is een expertboard opgericht om het project van specialistisch
advies te voorzien.

Gemeente Gooise Meren

➢ Uniek binnen het project is de mogelijkheid de realisatie van het
warmtenet te combineren met de vernieuwing van het riool,
waarbij door middel van een gefaseerde aanpak, synergie van ca.
EUR 3mln tussen beide projecten kan worden bereikt.
➢ Het project ontvangt volledige support vanuit de gemeente Gooise
Meren alsmede technische partners. De bewoners te Muiderberg
zijn actief betrokken in het project en hebben hun bereidheid voor
overschakeling naar het warmtenet getoond.

Provincie Noord-Holland

Expertboard

Faciliterend
Adviserend
Warmtebedrijf Muiderberg B.V.

Collegiale Samenwerking

Ketelhuis WG

Thermobello

Ankeveen

Schematische weergave: Samenwerkingen binnen Project Muiderberg

Schematische weergave: De verschillende wijken in Muiderberg

Techniek & Scope
Techniek
➢ Aquathermie staat voor het duurzaam verwarmen met behulp van
(oppervlakte)water. Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit
het IJmeer heel Muiderberg kan verwarmen met de meeste CO 2
reductie en hoogste kostenefficiëntie.
➢ Het principe van aquathermie berust op de onttrekking van
warmte uit water met een Thermische Energie Oppervlakte-water
(TEO)-installatie (een grote warmtewisselaar).
➢ Voordat de warmte naar de woningen gaat, wordt het water op de
gewenste temperatuur gebracht middels collectieve
warmtepompen. In Muiderberg is gekozen voor een Laag
Temperatuur (55 ⁰C) net. Het isoleren van woningen is een
belangrijke component van dit project om warmtevraag te
beperken en warmteverlies te reduceren.
➢ De techniek aquathermie heeft zich inmiddels bewezen. In
Nederland zijn al ruim 60 gerealiseerde aquathermie projecten
bekend. Een gedetailleerde projectenkaart is te vinden op de site
van het Netwerk Aquathermie. Project Muiderberg heeft intensief
contact met tal van collega projecten o.a. in Amsterdam,
Culemborg en Ankeveen

Scope
➢

1.183 potentiële aansluitingen (bewoners en utiliteitsgebouwen) met een geschatte volloop van 80%

➢

Gefaseerde aanleg vanaf 2021 voor volledige aansluiting Muiderberg, eerste fase operationeel in 2023

➢

Totale investering bedraagt ca. EUR 22mln (indicatief)

Schematische weergave: Laag Temperatuur (55/30 ⁰C met TEOinstallatie Warmtenet van de Toekomst
Technische componenten in het warmtenet:

•

TEO-installatie (Warmteproductie)

•

Geïntegreerde isolatieopgave woningen

•

Warmtebuffer + 3 gasketels voor pieklast (Warmteproductie)

•

Maximaal gebruik van oppervlaktewater – TEO systeem is gedurende hele jaar actief

•

Distributienet naar woningen (Warmtedistributie)

•

Binnen installaties (Bewoners)

Governance & Participatie
Bewonersparticipatie &
Communicatie

Governance
➢ Project Muiderberg wordt opgericht middels een
coöperatieve vorm, waarin bewoners participeren via de
Warmtecoöperatie. Een samenwerking met ketenpartners
wordt gezien als belangrijke voorwaarde voor succes op
lange termijn om zowel voldoende vermogen als technische
knowhow te borgen.
➢ Het net opgerichte Warmtebedrijf Muiderberg B.V. is de
beoogd operating company (“OpCo”), de assets en exploitatie
worden hierin ondergebracht. Dit betekent dat de afnemers
een (lange termijn) warmtecontract aangaan met de OpCo.
➢ Wat betreft de selectie van leveranciers heeft het
Warmtebedrijf een marktconsultatie uitgevoerd en is gestart
met de selectie van leveranciers. Na toekenning van de
contracten aan marktpartijen zal meer duidelijkheid komen
over de contractuele afspraken en allocatie van risico’s.
➢ De huidige business case van de OpCo gaat uit van een
toekenning van drie subsidies, namelijk de Proeftuin
Aardgasvrije Wijken (PAW), DEI+ en een SDE++ subsidie.
➢ Daarnaast treden de gemeente Gooise Meren en de provincie
Noord-Holland voornamelijk op als facilitators in het project,
onder andere door de voorfinanciering van een gedeelte van
het Project.
➢ Tot slot, in de komende periode worden gesprekken gevoerd
met de gemeente Gooise Meren om te bepalen in hoeverre
de gemeente bereid is om garantstelling te bieden voor
volloop van het warmtenet. De huidige business case houdt
geen rekening met deze garantie.

➢ Project Muiderberg heeft tot doel Muiderberg te voorzien van
duurzame warmte middels een coöperatief warmtenet waarvan
de bewoners (mede-) eigenaar zijn

Beoogde structuur Project Muiderberg

Energiecoöperatie Wattnu

Bewonersparticipatie

Inbreng EV

Inbreng EV

Warmtecoöperatie
Wattnu

Derde partij
(technisch partner)

>50%

<50%

OpCo

Warmtebedrijf Muiderberg B.V.

Subsidieverstrekker
Vergunningverlener
(evt. garantie)

SDE++
PAW
Alternatieven

Gemeente
Gooise Meren

Min. EZK
RVO

Financiering

Financier(s)

➢ De Energietransitie vraagt om een nieuwe interpretatie van het
begrip ‘participatie’. Participatie gaat verder dan medeeigenaarschap en beslissingsbevoegdheid van bewoners. Het
betreft eveneens het mobiliseren van het merendeel van de
bewoners om mee te doen met het warmtenet
➢ Project Muiderberg hanteert het thema “Duurzame en betaalbare
warmte in Muiderberg. Samen goed geregeld!” met de
onderliggende drie uitgangspunten - Duurzaam, Betaalbaar en
Collectief
• Duurzaam: de gebruikte energie is hernieuwbaar en
opgewekt uit natuurlijke bronnen
• Betaalbaar: de warmte oplossing is niet duurder dan de
huidige aardgas oplossing
• Collectief: met elkaar en bereikbaar voor iedereen
➢ Communicatie en participatie wordt vanuit twee perspectieven
benaderd – Van project naar bewoners én van bewoners naar
project – en vindt op drie verschillende niveaus plaats –
dorpsniveau, wijkniveau en individueel niveau. Er zijn al
verschillende activiteiten, zoals bewonersavonden, flyeracties en
een campagne, georganiseerd
➢ Het Project beoogt bewoners te informeren, te inspireren en te
activeren voor volledige participatie. Manieren van participatie zijn
o.a. lid worden, ambassadeurschap, eigenaarschap, aanpassingen
aan eigen woning, van toekijker tot meedenker, etc.
➢ Ook voor bewonersparticipatie en communicatie wordt nauw
samengewerkt met het gemeentelijke rioolproject

Totale capex is €26.9M met 80% volloop op de 1.183 aansluitingen
Element

Variabele
Aantal woningen: 1183

Volloop: 80%

Toelichting
In totaal zijn er 1.186 aansluitingen (1.163 woningen en 20 uitiliteitsgebouwen)

Op basis van bewonersbelangstelling lijkt 80% volloop realistisch (946 aansluitingen)

Algemeen
Start bouw: 2022
Start energielevering: 2024
▪
▪
▪
▪

Investering

Totale capex EUR 26.9M
~EUR 28k per aansluiting
Inclusief 25% risico-opslag
Wordt nog herziening gedaan
door Siers

De bouw start in 2022 en duurt 2 jaar
Vanaf 2024 worden eerste woningen aangesloten en vindt energielevering plaats

Totale financiering is €24.0M.
Financiering

▪ Vreemd vermogen – Senior debt
€9.0M. Rente van 2.0-2.5% met een looptijd van 18 jaar. Een jaar voor het aflopen van de SDE++ subsidie (na circa 13 jaar)
wordt de lening volledig afgelost en indien wenselijk gedeeltelijk geherfinancierd. Hierover zijn gesprekken met diverse
banken waaronder de Rabobank (non-binding termsheets), ASN Bank (non-binding termsheets) en met BNG Bank.
▪ Eigen vermogen – Partner en oprichters
€ 2.5M. Wordt ingelegd in Warmtebedrijf Muiderberg BV door Kelvin tegen een minderheidsaandeel van circa 25-40%. De
LOI is reeds getekend
▪ Eigen vermogen – Bewoners
€ 0.5-1.0M. Ophalen bij bewoners met lokale initiatieven. Wordt een vast rendement van circa 4.0-6.0% uitgekeerd.
▪ Eigen vermogen of (converteerbare) achtergestelde lening – Informal Investors/Invest NL
€ 1.5-2.0M. Rendement van 6.5-9.0%. Hierover zijn gesprekken gaande met Invest-NL en Oneplanetcrowd. Wanneer DEI+
subsidie wordt toegekend zijn deze partijen bereid om risico financiering beschikbaar te stellen als aanvulling op de
benodigde lening van de bank.
Model header jaar

Financiering

%

Vreemd vermogen - banken

EUR

9,000,000

33%

Eigen vermogen - partners & oprichters

EUR

2,500,000

9%

Eigen vermogen - bew oners

EUR

500,000

2%

Eigen vermogen - Invest NL

EUR

2,000,000

7%

DEI+ subsidie

EUR

3,500,000

13%

PAW subsidie

EUR

6,500,000

24%

EUR

24,000,000

89%

2,977,489

11%

EUR

26,977,489

100%

Totaal financiering
Gefinancieerd uit operationele opbrengsten
Totale CapEx

Knelpunten Financiering Isolatie Opgave
➢ Isolatie maatregelen in woning kunnen vaak hoge financieringslasten meebrengen en obstakel zijn voor
woning eigenaren om warmtevraag te beperken
➢ Overheid heeft veel type leningen beschikbaar, maar kost wel moeite om uit te zoeken
➢ Voorwaarden leningen
➢ Leningen zijn gebonden aan bewoner die lening afsluit, terwijl maatregelen blijvend impact op huis hebben.

Knelpunten Financiering Warmtenet
➢ Alleen als alle financierings partijen meedoen en er voldoende subsidie wordt toegekend is Financial Close
mogelijk.
➢ Maar BC blijft dun en hoge risico’s (bijv. Volloop), noodzaak voor garantie gemeente
➢ Subsidietrajecten lang, tijdrovend en onzeker
➢ Zonder subsidie geen BC, tenzij andere creative oplossing financiering gevonden wordt

➢ Met name Distributie infrastructuur warmtenet aanleg is zeer kostbaar: €10M (37% van CAPEX)
➢ Mismatch levensduur (afschrijving) en financiering: Levensduur distributienet is 50 -60 jaar, terwijl financieringsopties vaak maar 15-20
jaar zijn.

➢ Aansluitingen t/m afleverset in woning: €9,7M (36% van CAPEX)
➢ Ook hier deel mismatch en uitdaging financiering

➢ Ter vergelijking Productiefaciliteit: €5,4M (20% van CAPEX)
➢ Dit zou essentie van CAPEX Warmtenet moeten zijn

Presentatie ETECK

21

De Nul van financiering
van Aquathermie

Centrumeiland gaat samen
met Eteck voor nul!

Centrumeiland (Amsterdam)
InvestNL-NAT 1 oktober 2021

Gemeente Amsterdam - getekend 2017
Start exploitatie in 2020 voor 1.770 WEQ’s

Onbetaalbaar?
Duurzame warmte uit aquathermie
geschikt voor 40% van de Nederlandse
warmtevraag in de gebouwde
omgeving*

* (bron: rapport CE-Delft t.b.v. het klimaatakkoord)

Het gaat om de vraag; niet om het antwoord

Mits de vraag goed is gedimensioneerd dan is de financiering
niet het probleem. Financiering door middel van een fonds lost
daarmee een vraag op die er niet hoeft te zijn

Wie zijn we?

Eteck in vogelvlucht

Missie Eteck:

Het realiseren van een zo groot mogelijke bijdrage met
maximale impact, ten behoeve van de verduurzaming van de
Nederlandse warmte- en koudevraag

Waar komt Eteck
vandaan?

Eteck maakt gebruik van lokale beschikbare
energie, en ontsluit dus het liefst duurzame
omgevingsenergie

1999: uitbreiding naar
onderscheidende
werkzaamheden

Oprichting
aannemingsbedrijf
Van Eck

1895

Hoe realiseert
Eteck deze
impact?

Autonome groei
door realisatie voor
energiebedrijven
2001-2010

Groei door overnames
van o.a. portfolio’s van
energiebedrijven

2010-2017

Sterke groei in realisaties
en exploitaties in
nieuwbouw, en eerste
stappen bestaande bouw

Vraag naar en aanbod van energie lopen meestal niet
gelijk. Daarom gebruikt Eteck opslag (zoals WKO) om
vraag en aanbod op elkaar af te stemmen

2018-2021

Transport vindt plaats via ZLT-, LT- of MTnetwerken. Opwaardering naar geschikte warmte
via centrale of decentrale Warmtepomp-inzet

Samen gaan we voor

Zo hebben wij in 2020 al

34.000 ton

aan CO2 uitstoot bespaard!

Eteck werkt techniek-onafhankelijk en
vooral samen met anderen

Gebruik en
uitwisseling
restwarmte
Aquathermie

Zonthermie

Restwarmte

Eerst maximaal gebruik van
lokale beschikbare (rest)
warmte

Isolatie
Altijd de beste technische oplossing
voor de klant met aandacht voor
leveringszekerheid, betaalbaarheid
en duurzaamheid. Langdurige
exploitie is het doel

Door altijd de klant op één te zetten
en samen te werken met betrokken
partijen

Doorlevering
Gezonde
exploitatie

All-electric, bivalent
met stadswarmte
Restcapaciteit

Focus op langdurige instandhouding
en prestatie-garanties t.o.v. tarieven,
CO2 en klanttevredenheid

WKO of LWP

Aquathermie
Een technologie uit de
praktijk

& aquathermie
Oostelijke Handelskade
Amsterdam
668 WEQ
WKO
Collectieve WP

Pipeline

In aanbouw

In exploitatie

Projecten: 6
WEQ: 20865

Projecten: 7
WEQ: 1344

Projecten: 25
WEQ: 10981

Floriade Almere 594 WEQ WKO
Collectieve WP

Blaricummermeent
Blaricum
933 WEQ, WKO
Individuele WP

Caland Dock Den Haag
821 WEQ
WKO
Collectieve WP

Keizershof-Tuindershof
Pijnacker-Nootdorp
880 WEQ, WKO
Individuele WP
Floating Office Rotterdam
36 WEQ WKO Collectieve WP

Waldo City Den Haag
431 WEQ
WKO
Collectieve WP

Merwehoofd
Papendrecht
417 WEQ, WKO
collectieve WP

Begin met de vraag
Dimensioneer de vraag
op basis van de bron!

Eteck hanteert een flexibele en
transparante structuur
om warmtevraag en warmtebron te
realiseren

De warmte bron

Projectbijdrage

Projectmanagement

De warmtevraag – 30 jaar
Ontwikkelkosten
Subsidie

EBITDA
NCW
toekomstige
cashflow

Omzet

Kosten
Stichtingskosten
(’Stiko’)

Exploitatiewaarde

Aquathermie is slechts één van de duurzame bronnen

Thermische energie uit
water (aquathermie)

Thermische energie
uit zonlicht

Duurzame
restwarmte

Zoals energie uit:

Zonnecollectoren zetten zonne-energie om in warmte,

Restwarmte is de energie die overblijft bij andere

• oppervlaktewater (TEO)

in plaats van in elektriciteit en kan worden gebruikt

(industriële) processen en kan worden gebruikt voor

• drinkwater (TED)

voor warmteopslag in de bodem

warmteopslag in de bodem

• afvalwater (TEA)

TEO is bij uitstek geschikt voor het verwarmen en
koelen van panden. Warmte uit het water wordt in de
zomer opgeslagen in de WKO om ‘s winters te kunnen
gebruiken en andersom.

De bron gekoppeld bij verschillende gebouwtypen
Grondgebonden woning
of kantoorpand
Afgifte
(meerdere) gestapelde
woning(en)
Lokale
opwaardering

Laagtemperatuur

Afleverset

Hoogtemperatuur

A

B
Opslag (WKO)

Demarcatie

Centrale
opwaardering

C

Bron

D

Lokale
opwaardering

Bedankt voor uw tijd en aandacht!

Disclaimer:
Deze presentatie en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor
de beoogde ontvanger. Inzage en gebruik van de inhoud ervan is aan
hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger of
diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve
niet toegestaan. In geval van onjuist ontvangen wordt u vriendelijk
verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van
dit document en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van dit
document uit uw systemen. Eteck kan derhalve nooit op enigerlei wijze
aansprakelijk worden gesteld inzake inbreuk op de door de AVG gestelde
eisen en bijbehorende verantwoordelijke actie van uw kant.
Voor de ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid
aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen.

Meer zien van Eteck?
eteck.nl | impact report | LinkedIn

In contact komen met ons?
E-mail: info@eteck.nl | Tel.: 085-0218018

Plenaire discussie

35

Overige slides
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