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VOORWOORD
Een gezamenlijke ambitie
Een inspirerend toekomstbeeld is onze gezamenlijke start geweest, in het begin van 2012. Een toekomstbeeld van elf bedrijven onder de noemer GEN, en van zes Apeldoornse organisaties en twee wijkraden.
Samen aan de slag met een energieneutrale wijk: in de praktijk leren en aantonen dat ‘energieneutraal’ in
een bestaande wijk haalbaar en betaalbaar is. De wijk werd Kerschoten, een typische jaren 60 wijk, zoals
er veel zijn in Nederland. Ruim opgezet, veel groen, rijtjeswoningen en enkele flats, winkels, scholen. De
bewoners van Kerschoten wonen vaak al lang in de wijk en voelen zich met elkaar verbonden. Het is voor
het eerst in Nederland dat een wijk op deze integrale manier en op deze schaal wordt benaderd. Onze
ambitie krijgt de naam ‘Kerschoten Energie Neutraal’!
Het idee is dat de inzet op energie tegelijk een kans is om de sociaal-economische vitaliteit, de leefbaarheid en de toekomstwaarde van de wijk te versterken. Om grip te krijgen op de energierekening als
onderdeel van de woonlasten en om te werken aan de verduurzaming en toekomstwaarde van woningen
en gebouwen.
Een energieneutraal Kerschoten in 2030: aan de slag, gedreven door een visie
Er ligt inmiddels een plan om de gezamenlijke ambitie waar te maken. Dat plan toont nog maar eens aan
dat de opgave in Kerschoten zeker niet eenvoudig is. Maar ook niet onmogelijk. De opgave is om ‘heel
veel’ energie in een wijk te besparen én op te wekken, in economisch onzekere tijden, waar de koopkracht bij mensen kleiner wordt. Terwijl vrijwel iedereen nodig is voor de stap naar energieneutraal.
We delen de gedachte dat een aanpak op de schaal van alleen woningen en gebouwen onvoldoende resultaten brengt. We willen weten of het slimmer is om ons geld te investeren in de centrale productie van
energie of in de isolatie van woningen. Hoe kunnen we het maatschappelijk kapitaal het beste gebruiken?
De stap naar een energieneutrale bestaande wijk vergt volgens ons een gebiedsgerichte benadering. Wel
in combinatie met individuele voordelen voor de mensen, of het nou een financieel voordeel is of een
verbouwing die ook gelijk meer ruimte en comfort oplevert. En met aantrekkingskracht voor bedrijven
om zaken en maatschappelijke betrokkenheid te combineren.
Het kan, maar nog niet helemaal zoals wij willen. Technisch kunnen we het realiseren. Onze onzekerheid
zit ‘m in de kosten. En, durven en willen we het allemaal en samen aan? Een energieneutraal Kerschoten
… we halen het bijna, en we weten ook dat het mogelijk is. We zien welke route het meest aantrekkelijk
is en wat ons te doen staat. Er liggen business cases die nu of binnenkort -vanwege andere regels of betere technieken- haalbaar kunnen zijn. We weten ook welke drempels er nog zijn en hoe we iedereen
kunnen betrekken. Een belangrijke drempel is bijvoorbeeld de split incentive: degene die investeert is
niet altijd degene die ook het voordeel krijgt. Wetten en regels spelen ook een rol: collectief salderen zou
zoveel mogelijk maken. Bij alles wat we bedenken, is het allerbelangrijkste dat zo veel mogelijk mensen
mee gaan doen. Elk huishouden en elk bedrijf uit Kerschoten dat mee doet, helpt immers het gebruik
van energie in de wijk te verminderen.
Samen werken is zó belangrijk!
We weten allemaal dat de kennis en ervaring die we hier zoeken, alleen wordt gevonden in de dagelijkse
praktijk en in de samenwerking met veel verschillende disciplines, belangen en mensen. Op deze samenwerking is stevig ingezet. Soms ging en gaat het heel soepel. Soms zijn er behoorlijke hobbels te nemen.
We moeten elkaar leren kennen, te weten komen wat we elkaar te bieden hebben en elkaars taal leren
spreken. Dat kost tijd, meer tijd dan we willen en denken. De gezamenlijke visie op co-creatie verwacht
van ons allemaal ook een andere rol: bewoners zijn niet alleen een klankbord, maar ook ambassadeurs
die samen met de KEN-regisseur de wijk enthousiast maken. Bestuurders is gevraagd om een inhoudelijke
inbreng te leveren en om tijdens het proces al keuzen te maken, om de traditionele manier van werken
te vergeten. Bedrijven zijn gevraagd in het proces van gebiedsontwikkeling mee te denken, in plaats van
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te wachten op formele aanbestedingen. Het mooie is nu dat er een plan ligt, dat al deze disciplines en inzichten bij elkaar brengt, van energieconcept tot concrete businesscase, van website tot warmtepomp.
De samenwerking is essentieel voor de nieuwe kennis, voor dit Ontwikkelplan en voor de volgende stappen.
Pro-actieve bewoners en gedreven technici
We hebben veel, heel veel geleerd. De komende maanden wordt daar een uitgebreider verslag van gemaakt, onder de titel ‘Learning Histories’. Leuk en waardevol! Wat zijn nu markante momenten? En wat
kunnen we leren van Kerschoten voor andere projecten? Belangrijk is de energie in het project. In het
begin in een gezamenlijke sessie over de aanpak bij de Stayokay Apeldoorn en later over de eerste resultaten onder in de kelder van De Goede Woning. Er is een website, we hebben op de markt gestaan, we
praten ’s avonds samen met bewoners. De verwachtingen zijn hoog gespannen geweest. Achteraf kunnen we zeggen te hoog: ‘timmeren’ in de wijk en alle woningen een eigen aanbod doen. Hier zijn we nog
niet zo ver gekomen als oorspronkelijk bedacht. Een complex proces met veel stakeholders en veel invalshoeken heeft tijd nodig. De hoge verwachtingen hadden ook een keerzijde. Bewoners vonden dat het
sneller moest, wilden concretere zaken bespreken. Terwijl de technici nog met een energieconcept stoeien. Belangrijke lessen, waaruit nog maar eens blijkt hoe belangrijk de juiste communicatie is en hoe
ingewikkeld dit in de praktijk kan zijn, ondanks alle goede bedoelingen.
Een routekaart, een bewegingsplan, een businessmodel en maatwerkadviezen
Er is veel bereikt: een aanpak, instrumenten en plannen zijn er. De KEN-route kaart beschrijft de route
naar een energieneutraal Kerschoten, met de meest kosteneffectieve maatregelen. De route schetst welke acties er moeten worden uitgevoerd op gebiedsniveau om duurzame energie in Kerschoten op te
wekken. Welke actoren en welke business modellen nodig zijn. Op gebouwniveau zijn instrumenten in
ontwikkeling die de individuele business case voor de eigenaren inzichtelijk maken: maatwerkadviezen in
combinatie met het woonlastenmodel en de Energie-calculator Ezie maken dit mogelijk. Er ligt een plan
voor energiezuinige renovatie van het bezit van de woningcorporaties, het strategisch voorraadbeleid 2.0
voor Kerschoten. Voor de gebiedsgerichte aanpak is een bewegingsplan, door en voor bewoners en met
de verschillende stakeholders opgesteld.
KEN gaat door!
We hebben de smaak te pakken. Dit was de eerste stap, we weten nu hoe het verder kan. Dat gaan we
ook doen. De Apeldoorners maken dit najaar de balans op, nieuwe mensen staan al klaar. Het idee is dat
de belangrijkste stakeholders samen een nieuwe Regiegroep vormen, die het komende jaar aan het roer
staat. Gemeente en corporaties doen in ieder geval mee in die Regiegroep. De bedrijven van GEN doen
graag mee, vooral in concrete projecten als zonPV op de rioolwaterzuiveringsinstallatie of met energieneutrale renovatie van portiek- en gallerijflats. De Regiegroep zal het initiatief nemen om de provincie
Gelderland te betrekken en om nieuwe mogelijkheden uit het SER-Energieakkoord te verzilveren. Last,
but not least, willen ook de ambassadeurs van KEN in de wijk, de Klankbordgroep, verder met KEN. Huiskamergesprekken, collectieve inkoop en voorlichting staan op het programma.
Het programma GEN trekt ook verder. In andere steden worden de inzichten uit KEN al gebruikt. GEN zal,
naast dit specifieke Ontwikkelplan voor KEN en het al genoemde verslag ‘Learning histories’, ook een algemener product leveren voor een gebiedsgerichte benadering van energieneutraliteit in de bestaande
bouw. Hier zullen de lessen uit Kerschoten en andere steden, worden vertaald naar een algemenere aanpak, met de onderliggende methoden, technieken en instrumenten. Eind 2013 is dat klaar.
De volgende stap
Wij hebben actief en met veel plezier gewerkt aan KEN en hebben dit Ontwikkelplan met enthousiasme
ontvangen. Het plan biedt perspectief voor een energieneutraal Kerschoten. De Routekaart, het Bewegingsplan, het gebiedsgerichte Businessmodel en het idee van de KEN-coalitie voor de uitvoering en het
vervolg vormen concrete en bruikbare bouwstenen. We zijn enthousiast dat het Waterschap Vallei en Ve-
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luwe, Staatsbosbeheer, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en REBO Vastgoed Management ook positief staan t.o.v. het Ontwikkelplan. Ze willen graag met ons de volgende stappen zetten, aansluitend bij
hun eigen initiatieven; zoals bijvoorbeeld het verdere onderzoek naar de mogelijkheden voor water- en
energie-efficiëntie in de afvalwaterketen van het Waterschap.

We beginnen met het vormen van een nieuwe Regiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van in
ieder geval de wijkraden, de corporaties en de gemeente. Samen zullen we een agenda opstellen
met de partijen die nu al actief bij KEN betrokken zijn. Op deze agenda staan dan bijvoorbeeld onderwerpen als:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een gezamenlijk zonnepark op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voorbereiden
Collectieve inkoop van zonPV voor particulieren faciliteren, met de KEN-regisseur voorop
Slimme meters en het KEN-Dashboard in de wijk installeren
Een experiment starten met energieneutrale renovatie van een portiekflat
De aanleg van het warmtenet voorbereiden
Wedstrijd ‘Hoe duurzaam is jouw club’ en Huiskamergesprekken organiseren, met de Klankbordgroep
Afspraken maken over subsidies en goedkope leningen, met de gemeente en de provincie Gelderland

Wij hopen dat de mensen en organisaties die een rol spelen in de uitvoering van dit Ontwikkelplan, deze
rol ook met enthousiasme oppakken en samen de uitvoering ter hand nemen. Op 10 oktober 2013, De
Dag van de Duurzaamheid, zullen we met elkaar deze volgende fase in het proces naar een energieneutraal Kerschoten inluiden. Dan wordt het Ontwikkelplan door de KEN-partners gepresenteerd, en kunnen
de Apeldoornse partijen samen verder op weg. Kortom, we houden de beweging in Kerschoten vast en
gaan vol enthousiasme door!
Dank!
Heel veel mensen hebben enthousiast en hard gewerkt aan KEN. We willen deze mensen van harte bedanken. KEN begint bij bewoners en KEN gaat verder met bewoners: Kerschoten is hun wijk; hun
vrijwillige bijdrage aan KEN, vaak in de avonduren, is van onschatbare en grote maatschappelijke waarde.
Dank!
Wij zijn trots op dit Ontwikkelplan, als start voor het vervolg. Wij nodigen jullie graag uit: lees het, laat je
inspireren, en doe mee. Natuurlijk zijn wij benieuwd naar jullie mening, en hoe we samen verder kunnen.
Laat het ons weten!

Apeldoorn, oktober 2013

Krista Walter en Olaf Prinsen, namens de Apeldoornse partners
Kees Stap, namens de bedrijven van GEN
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SAMENVATTING
1. Opgave en visie
Grote maatschappelijke opgave voor de bestaande bouw in Nederland
Een derde deel van de CO2-emissies in Nederland, ofwel ruim 60 miljoen ton per jaar, is gerelateerd aan
energiegebruik in gebouwen. Het belangrijkste deel komt voor rekening van de circa 3,5 miljoen bestaande woningen van voor 1975, de helft van de Nederlandse voorraad. In deze woningen valt veel energie te
besparen en CO2-uitstoot te beperken, maar ook comfort toe te voegen en gezondheidsklimaat te verbeteren. Kennis en middelen om bestaande woningen én gebouwen te verbeteren zijn daarom van groot
belang voor het verwezenlijken van gezamenlijke maatschappelijke en duurzaamheidsdoelstellingen.
De afgelopen jaren zijn er veel projecten, experimenten en onderzoeken uitgevoerd, die deze verduurzaming in de bestaande bouw op gang willen brengen. Ondanks al deze inspanningen is er tot op heden
(te) weinig systematische voortgang geboekt en blijven de energielasten en de CO2-emissies in de bestaande bouw hoog.
Gebieden Energie Neutraal: meer vaart maken met verduurzaming
Elf bedrijven in Nederland vinden dat er meer vaart moet worden gemaakt met de verduurzaming van
het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Deze bedrijven hebben zich verenigd in GEN1, dat staat
voor Gebieden Energie Neutraal.
Een gebied is energieneutraal als er in een jaar evenveel duurzame energie wordt geproduceerd als
geconsumeerd door de bewoners en gebruikers in het gebied. Het gaat zowel om het gebouwgebonden gebruik van energie als om het niet-gebouwgebonden (huishoudelijk) gebruik, én om de energie
voor het openbare functioneren van het gebied (zoals openbare verlichting). Het energiegebruik voor
het (her)inrichten van het gebied, het (her)bouwen van gebouwen en voor het vervoer van bewoners
en gebruikers wordt buiten beschouwing gehouden. De productie van duurzame energie moet binnen een straal van 10 kilometer van het gebied plaats vinden.
In de visie van GEN vergt de voortvarende aanpak van de verduurzaming van de bestaande bouw een gebiedsgerichte benadering. De huidige, individuele gebruikers, eigenaren en bewoners spelen een centrale
rol in deze benadering. Zij realiseren de transitie van een bestaand naar een energieneutraal gebied, als
zij de voordelen van deze transitie delen en ervaren. GEN is er daarom op gericht deze gebruikers, eigenaren en bewoners voordelen te bieden, zoals lagere lasten of meer comfort, langs de weg van een
gezamenlijke gebiedsgerichte benadering.
Kerschoten in Apeldoorn: energieneutraal in de praktijk
Om een aansprekend voorbeeld in de praktijk vorm te geven en om adequate kennis te ontwikkelen, die
mede is gebaseerd op ervaringen in de praktijk, heeft GEN zich verbonden met Apeldoorn. De bedrijven
uit GEN, de gemeente Apeldoorn, drie woningcorporaties, deA, AVID en bewoners verenigd in de wijkraden van Kerschoten en de Naald hebben elkaar gevonden in dit gezamenlijke streven naar verduurzaming
van Kerschoten en hebben daar in het project Kerschoten Energie Neutraal (KEN) samen verder aan gewerkt (zie figuur 1-1).

1

TNO, Eneco, Cofely, BAM, KPMG, Alliander, Eversheds Faasen, Rabobank, United Energy Works, Cauberg-Huygen
en Royal HaskoningDHV.
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Figuur 1-1: De partners in KEN

Een integrale aanpak in drie lagen
De kern van de visie en de aanpak van KEN bestaat uit de integratie en samenhang van drie perspectieven (zie figuur 1-2):
1.
2.
3.

Het streven en de weg naar energieneutraliteit (EN)
Op basis van een solide business -case en -model voor iedereen (€)
Met de participatie van zo veel mogelijk bewoners, gebruikers en eigenaren (%P)

Deze drie perspectieven of lagen schijnen als het ware door elkaar heen. De technisch-financiële mogelijkheden naar energieneutraliteit schijnen door de laag met zakelijk-economische motieven heen door
naar de laag met de participatie en beweging van mensen en organisaties. De eerste twee lagen samen
bieden bewoners en gebruikers zo een uitdagende stip op de horizon. De bijdragen en resultaten op de
verschillende lagen worden gevolgd en gedeeld door bewoners en actoren in het gebied en KEN. Dit zorgt
voor een gedeeld beeld van de voortgang en maakt dat mensen samen stappen zetten en het bereiken
van mijlpalen vieren.

Figuur 1-2:

De drie samenhangende lagen: Beweging (%P, participatie), Business cases (€, kosten)
en Techniek en energie (EN, energieneutraliteit)
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Het resultaat: “Het kan, maar nog niet helemaal zoals wij willen.”
Samen hebben de partners van KEN dit Ontwikkelplan gemaakt. Het plan schetst hoe de transformatie –
c.q. gebiedsontwikkeling van Kerschoten met energieneutraliteit als katalysator – plaats zal kunnen vinden. Op hoofdlijnen bevat het een gefaseerde Routekaart met een uitgewerkt technisch-financieel
energieconcept voor een energieneutraal Kerschoten in 2030 en een Bewegingsplan met lopende en geplande projecten en activiteiten van de partners en stakeholders. De route en beweging zijn gebaseerd
op een onderliggend businessmodel met verschillende businesscases.
De conclusie van de KEN partners en het Ontwikkelplan is dat “Het kan, maar nog niet helemaal zoals wij
willen. Technisch kunnen we het realiseren. Onze onzekerheid zit ‘m in de kosten. En, durven en willen
we het allemaal en samen aan? Een energieneutraal Kerschoten … we weten dat het mogelijk is. We zien
welke route het meest aantrekkelijk is en wat ons te doen staat.”
Een belangrijk resultaat is de wil van de Apeldoornse KEN-partners en GEN om het plan nu ook daadwerkelijk uit te voeren. Er zijn afspraken over de organisatie van het vervolg, over de verdeling van rollen en
taken tussen de actoren en over de activiteiten die samen of in specifieke combinaties met elkaar worden
ondernomen.
Publieksversie, Rapport GEN Bestaande Bouw en Learning histories
Naast het KEN Ontwikkelplan is er ook een boekje voor een breder publiek; ‘De energie van Kerschoten’.
Daarnaast zal GEN een algemener rapport schrijven, dat zich meer in het algemeen richt op de transformatie van bestaande gebieden naar energieneutrale gebieden. Dat rapport gaat ook dieper in op de
verschillende technieken, methodieken en inzichten die gebruikt en ontwikkeld zijn binnen KEN. Tenslotte zal in ‘Learning histories’ apart aandacht worden besteed aan de ‘lessons learned’ voor toepassing in
toekomstige projecten in de bestaande bouw (zie figuur 1-3). Voor meer informatie over het GENprogramma en de deelnemers en de plaats van KEN binnen dit programma, zie
www.gebiedenenergieneutraal.nl.

Figuur 1-3. De vier onderdelen van GEN Bestaande Bouw
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2. Droombestemming
Het begon met een inspirerende droom
De KEN-partners en enkele bewoners hebben samen een inspirerende droom opgesteld over een toekomstig energieneutraal Kerschoten. Dit was de gezamenlijke start van KEN, begin 2012.
De droom gaat uit van de kracht van samenwerking. De droom is een energieneutraal Kerschoten, die
alle bewoners, eigenaren en gebruikers voordelen biedt. Over één jaar hebben we een weldoordacht en
gedragen plan dat aantoont hoe we in de bestaande bouw samen, met iedereen, aan de slag kunnen om
een wijk energieneutraal te ontwikkelen. Bewoners, professionals en medewerkers van KEN zijn allemaal
besmet met het energieneutrale virus. Samen hebben we een beweging in gang gezet die niet meer
stopt. Bewoners gaan aan ons trekken. Samen gaan we besparen en opwekken. In een energieneutraal
Kerschoten zijn de gebouwen voorzien van isolatie, vaak ook van zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Zo bouwen we aan de vitaliteit en toekomstwaarde van Kerschoten en wordt het positieve
imago van Kerschoten versterkt.
Groot contrast tussen droom en werkelijkheid
De opgave betreft het terugbrengen van het energiegebruik van een hele wijk met 2200 woningen naar
0! In Kerschoten wordt nu jaarlijks 8,1 miljoen kWh en 4,1 miljoen m3 gas gebruikt (zie tabel 2-1). Deze
energie wordt gebruikt door bewoners, ondernemers en andere gebruikers van het gebied. In de woningen en flats wordt circa 70% van de elektriciteit gebruikt en 90% van het gas. Naast het verbruik door
woningen is er ook verbruik door utilitaire gebouwen, zoals scholen, winkels, tehuizen, kantoren en bedrijven. De utiliteit is verantwoordelijk voor 20% van het elektriciteitsgebruik en voor 10% van het
gasgebruik.
Aantal

Electra
(miljoen kWh)

Gas
3
(miljoen m )

Totaal (GJ)

2170

5,7

3,8

165.000

Utiliteit

1,8

0,30

18.000

Overig (verlichting, rest)

0,6

0,05

4.000

8,1

4,1

187.000

Woningen

Totaal

2170

Tabel 2-1: Gebruiksgegevens elektriciteit en gas in Kerschoten

Meer dan 15% van de energiekosten komt in Kerschoten voor rekening van de zakelijke markt. Circa 80%
van de energiekosten staat op de huishoudelijke balansen. Omgerekend bedraagt de som aan energiekosten in Kerschoten circa € 4,5 miljoen per jaar. Gemiddeld betaalt een huishouden in Kerschoten
jaarlijks dan rond de € 1.650 aan energiekosten, inclusief BTW en energiebelasting. Het grootste deel van
dit bedrag gaat op aan de gasrekening.
De totale kosten van maatregelen om een woning energieneutraal te maken zijn fors. Tegelijkertijd is het
gemiddelde besteedbare inkomen per huishouden relatief laag (zie hoofdstuk 3 ‘De kaart van Kerschoten’). De opgave is dus om ‘heel veel’ energie in een wijk te besparen en op te wekken, terwijl de
financiële ruimte klein lijkt en een energieneutraal Kerschoten vraagt om een bijdrage van alle bewoners
en gebruikers van het gebied. De beschrijving van de inspirerende droom voor de toekomst enerzijds en
de alledaagse werkelijkheid van Kerschoten anderzijds brengt het contrast tussen droom en werkelijkheid
scherp in beeld.
Bent u benieuwd naar de inspirerende droom en het contrast tussen droom en werkelijkheid? Lees dan
hoofdstuk 2 ‘Droombestemming’ van het KEN Ontwikkelplan zelf.
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3. De kaart van Kerschoten
De kaart van Kerschoten (zie figuur 3-1) bestaat uit verschillende lagen; de energetische (EN) en de
financiele (€) kansen en uitdagingen en de mogelijkheden van participatie van stakeholders uit de
wijk (%P).

Figuur 3-1: Overzicht van Kerschoten.

Goede mogelijkheden om energie te beparen en op te wekken
Er blijkt dat er goede kansen liggen in Kerschoten om energie te besparen en op te wekken. 80% van de
energie wordt nu gebruikt in bestaande woningen uit de periode van 1960 – 1980. De bouwtechnische en
energetische staat van deze woningen biedt kansen voor stappen naar energieneutraliteit, bijvoorbeeld
door isolatie. Circa 60% van deze woningen is in eigendom van corporaties, die als partner in KEN deel
nemen. In en om Kerschoten zijn daarnaast kansen om duurzame energie te produceren, onder andere
vanwege de ligging nabij de bossen (biomassa) en een rioolwaterzuiveringsinstallatie met
energieinstallaties voor een warmtenet.
Kansen om samen aan de slag te gaan
Energieneutraliteit wordt alleen gerealiseerd als stakeholders in en om het gebied participeren en in
beweging komen. Ook op dit vlak liggen er kansen in Kerschoten. Een belangrijke groep stakeholders zijn
de bewoners van Kerschoten. Zij voelen zich met elkaar verbonden en zijn georganiseerd in enkele
samenwerkingsverbanden, waaronder de wijkraden. Daarnaast zijn er drie scholen en een winkelcentrum
in Kerschoten, die een belangrijke plaats hebben op de sociale kaart van Kerschoten. Dit is bij elkaar een
prettige basis om samen aan de slag te gaan. Andere stakeholders, zoals de gemeente, de
woningcorporaties, de energiecoöperatie deA en AVID zijn al volop met het onderwerp aan de slag.
Uitdagingen op financieel vlak
Dit wil niet zeggen dat de opgave eenvoudig is. Er zijn zeker ook uitdagingen. Zo is het energiegebruik in

12

het gebied -in vergelijking met andere wijken in Nederland minder dan gemiddeld- en is het gemiddelde
inkomen relatief laag. Er wonen relatief veel ouderen in Kerschoten die wellicht minder zijn bereid zijn
om investeringen in hun woningen te doen dan jongere generaties. In financieel opzicht is de ruimte om
zaken te realiseren dus erg beperkt. Dat geldt overigens ook voor de corporaties (onder andere vanwege
de huurderstoeslag) en voor de gemeente (vanwege tekorten op de grondexploitatie).
Kerschoten biedt goede kans
Per saldo bieden Kerschoten en KEN, zowel voor de mensen en partners uit Apeldoorn als voor de
bedrijven van GEN, toch een goede kans c.q. omgeving om de mogelijkheden van een gebiedsgerichte
benadering van het energievraagstuk te onderzoeken en in praktijk te brengen.
Wilt u meer gedetailleerde informatie over Kerschoten? Over de fysieke omgeving en de stakeholders? En
over het huidige energiegebruik en de ambitie? Lees dan hoofdstuk 3 ‘De kaart van Kerschoten 2013’.

4. De route naar Kerschoten Energie Neutraal
Zes routes naar energieneutraliteit zijn verkend
Er zijn voor Kerschoten zes routes naar energieneutraliteit verkend. Elke route bestaat uit een combinatie
van technische en energetische maatregelen in of aan gebouwen of in het gebied. Voorbeelden van zulke
maatregelen zijn de isolatie van woningen, de installatie van zonnepanelen of de aanleg van een warmtenet. Deze maatregelen worden hier bouwstenen genoemd. De bouwstenen zijn dus specifieke
toepassingen van energiebronnen (wind, zon, warmte), zie de onderstaande tabellen.
Bron

Toepassing

1

Isolatie 1

Pakket Licht – Gemiddeld

Besparing op
Warmte

Opwekking van

Gebouw

2

Isolatie 2

Pakket Gemiddeld – Zwaar

Warmte

Gebouw

3

Isolatie 3

Pakket Zwaar

Warmte

Gebouw

4

Zon

PV voor corporatie woningen

Elektriciteit

Gebouw

5

Zon

PV voor particuliere woningen

Elektriciteit

Gebouw

6

Zon

PV voor utilitaire gebouwen

Elektriciteit

Gebouw

7

Biomassa

Verbranding met WKK

Warmte/Elektriciteit

Gebouw

8

Warmte

Warmtepompen

9

Zon

Warmte uit zonneboilers

Warmte

Gebouw

10

Zon

Warmte met seizoensopslag

Warmte

Gebouw

Warmte

Gebouw

Gebouw

Tabel 4-1: Overzicht van de bouwstenen op gebouwniveau voor de route naar een energieneutraal Kerschoten
Bron

Toepassing

11

Wind

Windturbine

12

Geothermie

13

Geothermie

14

Zon

Collectieve PV

15

Biomassa

Vergisting

16

Biomassa

17

Warmte

18

Warmte

Besparing op

Opwekking van

Gebied

Elektriciteit

Gebied

Diep

Warmte

Gebied

Zeer Diep

Warmte

Gebied

Elektriciteit

Gebied

Warmte

Gebied

Verbranding

Warmte

Gebied

Warmtenet

Warmte

Gebied

Collectief bronnet

Warmte

Gebied

Tabel 4-2: Overzicht van de bouwstenen op gebiedsniveau voor de route naar een energieneutraal Kerschoten

Enkele van deze bouwstenen zijn voor Kerschoten niet haalbaar. Het gebruik van biomassa in een lokale
warmtekrachtinstallatie in een gebouw is onrendabel, maar ook vanwege de aanvoer van biomassa in de
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wijk complex. De toepassing van zonne-energie met seizoenwarmteopslag is voorlopig nog niet op gebouwen te gebruiken, de technologie van de warmteopslag is namelijk nog niet ver genoeg is ontwikkeld.
Geothermie is in Apeldoorn vanwege de kenmerken van de ondergrond niet goed mogelijk.
De zes verkende routes naar een energieneutraal Kerschoten zijn:
1. Gebouwgerichte route (Max. Micro): alleen bouwstenen m.b.t. gebouwen
2. Gebiedsgerichte route (Max. Macro): alleen bouwstenen m.b.t. duurzame opwekking in het gebied.
Daarnaast zijn vier routes verkend, die zowel gebouwgerichte als gebiedsgerichte maatregelen treffen
om naar een energieneutraal Kerschoten te komen.
3. Snelle route: bestaat uit bouwstenen die snel en op grote schaal zijn toe te passen
4. Kostenneutrale route: de meest kosteneffectieve bouwstenen (maar zonder windenergie)
5. Energieneutrale route: bestaat uit bouwstenen die maximale opwekking en besparing geven
6. Combinatieroute: effectieve bouwstenen, zowel m.b.t. energiebesparing en opwekking als kosten.
De potentie van elke route is bepaald door een vergelijking met de drie centrale uitgangspunten uit de
visie van KEN (EN, %P en €) c.q. met de energetische kwaliteiten (EN), de financiele kenmerken (€) en de
aantrekkelijkheid en noodzakelijkheid van participatie van stakeholders uit de wijk (%P).
Routes met gebouwgebonden maatregelen stellen hoge eisen aan participatie
De realisatie van een energieneutraal Kerschoten Energieneutraal vraagt de participatie van zo veel mogelijk bewoners. De routes met gebouwgebonden maatregelen (Gebouwgerichte route, Snelle route,
Energieneutrale route, Kostenneutrale route en de Combinatieroute) stellen de hoogste eisen aan deze
participatie: het bereiken van energieneutraliteit hangt dan het sterkst af van de deelname van de bewoners, gebruikers en eigenaren van gebouwen in Kerschoten. De andere routes, die meer gebruik maken
van gebiedsmaatregelen, bieden altijd mogelijkheden om te participeren, maar kunnen makkelijker worden gevolgd als er minder mensen mee doen. Deze routes bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om te
participeren met aandelen in een windturbine of door individueel de woningen (verder) te verbeteren,
maar het is niet noodzakelijk. Om de wijk in zijn geheel in beweging te krijgen op de energieneutrale weg,
is het wenselijk dat zoveel mogelijk mensen dit streven steunen en willen uitvoeren.
Enkele routes zijn financieel niet aantrekkelijk
De Gebouwgerichte route is weinig aantrekkelijk en duur. De maatschappelijke kosten verdienen zich niet
(snel) terug en er wordt een grote (o.a. financiële) bijdrage gevraagd van individuele bewoners. De Energieneutrale route komt energetisch ver, maar is uit financieel oogpunt niet aantrekkelijk.
Wind levert goede bijdrage aan energieneutraliteit, maar is onzekere bouwsteen
De Gebiedsgerichte route is technisch-economisch haalbaar en aantrekkelijk; de route vergt de plaatsing
van enkele windturbines. De ruimtelijke en juridische mogelijkheden voor deze plaatsing zijn op dit moment op zijn minst onzeker. De Snelle route, die bekijkt of Kerschoten richting 2020 al energieneutraal
kan worden, lijkt veel op de Gebiedsgerichte route en heeft met dezelfde onzekerheden rond windenergie te maken. De zogenaamde Kostenneutrale route komt het minst ver op de weg naar energieneutraal.
Combinatieroute is meest aantrekkelijke route: de KEN-route
De combinatie of KEN-route combineert het beste van beide werelden. Het is een mix van lichtere gebouwgebonden maatregelen met haalbare gebiedsgerichte oplossingen. De route maakt geen gebruik
van windenergie en is zowel energetisch als financieel voldoende aantrekkelijk. Het volgende hoofdstuk
van deze samenvatting gaat dieper op deze route in.
Wilt u meer weten over hoe de routes naar Kerschoten Energie Neutraal zijn opgebouwd en wat de vooren nadelen zijn van elke route? Lees dan hoofdstuk 4 ‘De route naar Kerschoten Energie Neutraal’.
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5. De route in etappes
Particuliere woningen potentieel grote bijdrage aan energieneutraliteit
De verschillende onderdelen - c.q. etappes - van de KEN-route naar een energieneutraal Kerschoten
zijn uitgewerkt. Er is vooral aandacht besteed aan de concrete mogelijkheden voor besparing en
opwekking van energie (EN). De particuliere woningen, de woningen van corporaties en van
commerciële verhuurders, en de utilitaire gebouwen kwamen meer in detail aan bod, evenals de
mogelijkheden om energie in of bij Kerschoten op te wekken met windturbines, een warmtenet of
een zonnepark. Deze verdieping laat zien dat de volgende bijdrage aan energieneutraliteit voor elk
van deze onderdelen maximaal mogelijk is (zie tabel 5-1):
Onderdeel

Huidig verbruik
E
(milj.
kWh)
2,8

G
(milj.
3
m)
1.7

Totale
energie
behoefte
(GJ)

Verbruik
over 20 jaar

Opwek over
20 jaar

30.000

E
(milj.
kWh)
3,7

G
(milj.
3
m)
0,5

E
(milj.
kWh)
2

G
(milj.
3
m)
0,2

Energie
vraag
Over 20 jaar
E
G
(milj. (milj.
3
kWh)
m)
1,7
0,3

Totale Energie
behoefte over
20 jaar
(GJ)

1.

Particuliere woningen

2.

Huurwoningen corporaties (SVB
2.0)
Huurwoningen commercieel
Lokale productie
van energie

2,7

1,7

30.000

3,1

0,7

2

0,6

1,1

0,1

16.500

0,5

0,3

5000

0,5

0,3

0,1

0,3

0,4

0

1000

4

0

-4

0

-15000

Totale Energievraag

6

8,1

1,1

-0,8

0,4

12.500

3.
4.

3,7

65000

7,3

1,5

10.000

Tabel 5-1: Verwachte bijdrage aan energieneutraliteit door verschillende onderdelen, over 20 jaar (Elektriciteit (E) mil3
joen kWh en gas (G) in miljoen m ).
*
De bijdrage van het warmtenet is onderdeel van de besparingen bij de woningen
*
De totale energiebehoefte wordt berekend door het elektriciteits- en gasverbruik naar GJ primair om te
rekenen.

1. Particuliere woningen: verbetering van technieken en verlaging kosten noodzakelijk
Technieken voor energiebesparende of -neutrale renovatie en maatregelen van particuliere woningen
zijn nu al toepasbaar en - afhankelijk van individuele omstandigheden - ook haalbaar. De uitvoering van
dergelijke maatregelen kan plaats vinden op individuele basis of via de collectieve inkoop van bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. Binnen KEN zijn de mogelijkheden voor een verbetering van de uitvoering
van maatregelen op individuele basis verkend, in een aanpak met individuele maatwerkadviezen. Dit
maatwerkadvies houdt rekening met de kenmerken van een woning, met de samenstelling van het huishouden, met de financiële mogelijkheden en met het individuele gedrag van de bewoners. Op
hoofdlijnen zijn er in het maatwerkadvies, v.w.b. de bouwkundige en energietechnische maatregelen,
drie pakketten onderscheiden (zie figuur 5-2): pakket 1 ‘korte klappen’(Isolatie 1, zie tabel 4-1) , pakket 2
‘Comfortabel en gezond’ (Isolatie 2, zie tabel 4-1) en pakket 3 ‘Richting energieneutraal’ (Isolatie 3, zie
tabel 4-1).
Twee zaken worden duidelijk. Om particulieren echt in beweging te krijgen en te verleiden tot (integrale)
uitvoering van energieneutraal maatwerk is een forse verbetering van technieken (b.v. de opbrengst van
zonnepanelen) en met name een verlaging van de kosten noodzakelijk. De noodzakelijke kostenbesparing
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vergt daarnaast een verregaande verbetering van de bedrijfsprocessen van de (samenwerkende) aanbieders. Per saldo zal energieneutrale renovatie van particuliere woningen van deze leeftijd daarom de
komende jaren veelal nog niet rendabel kunnen plaats vinden, tenzij er nieuwe interessante financieringsconstructies zullen ontstaan.

Figuur 5-2: De maatregelen uit het isolatiepakket 1 Korte klappen

2. Woningen van corporaties: mogelijkheden voor energieneutrale renovatie verkend
De Apeldoornse corporaties hebben in Kerschoten 19 complexen. Er is voorgesteld om 8 van de 19 complexen voorlopig naar label B of C te renoveren en de mogelijkheden voor energieneutrale renovatie (van
grondgebonden woningen én gallerij- en portiekflats) verder te verkennen, met huurders en marktpartijen. Dat is de conclusie van uitgebreid technisch en financieel-economisch onderzoek; onderzoek waar
ook de levensduur en de toekomstwaarde van woningen en het vraagstuk van de split-incentive in zijn
betrokken. De markt ziet vooral mogelijkheden voor deze energieneutrale of energienota-nul renovaties,
als deze meer kunnen worden gezien als een verbetering van het vastgoed, en er andere contractvormen
(zoals via een esco) dan gebruikelijk kunnen worden toegepast.
In het kader van dit onderzoek is een experiment met een gallerij- en met een portiekflat van de corporaties wenselijk en in voorbereiding. Voor de overige complexen worden de geplande, voornamelijk onderhoudsmaatregelen uitgevoerd conform het voorraadbeleid uit 2012 (SVB 1.0). Voor deze complexen
worden de mogelijkheden verder verkend om op grotere schaal zonPV te installeren op de daken. Over
de eventuele energieneutrale renovatie van 6 andere complexen en de plaatsing van zonnepanelen op de
andere complexen wordt, op basis van de resultaten van het onderzoek, besloten in 2014 (SVB 3.0).
3. Utilitaire gebouwen: financiële prikkels en drijfveren zijn laag
Scholen, winkels en verpleeghuizen gebruiken samen 15% van de energie in Kerschoten. In de praktijk
blijkt dat een besparing van 20 tot 25 % is te bereiken, met maatregelen die zich binnen 5 jaar terug verdienen. In de praktijk blijkt echter ook dat de financiële prikkels en drijfveren erg laag zijn. Veelal gaat het
om grootverbruikers, die een veel lagere prijs betalen voor de energie dan kleingebruikers zoals individu-
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ele huishoudens. Daarnaast vormen de energiekosten over het algemeen een heel klein deel van de operationele kosten van veel utiliteitsgebouwen, en zeker in de industrie. De mogelijkheden voor verdere
stappen naar energieneutraliteit hangen daarom sterk samen met de individuele drijfveren, kansen en
voordelen van eigenaren, gebruikers en aanbieders. Dit vraagt in het vervolg van KEN om een (verdere)
individuele benadering van deze stakeholders, net zoals bij de eigenaren van particuliere woningen.
4. Collectieve opwekking van duurzame energie: goede kansen
Er liggen goede kansen voor de collectieve opwekking van duurzame energie in Kerschoten. De installatie
van zonPV, de opwekking van warmte via een WKK en de koppeling aan een warmtenet, en windenergie
zijn vanuit energetisch perspectief het meest aantrekkelijk. De eventuele plaatsing van windturbines
vergt enerzijds verder overleg met het ministerie van Defensie in verband met de radar van Nieuw Milligen en met de beheerders van vliegveld Teuge en anderzijds een verdere uitwerking van de
mogelijkheden om de bewoners en gebruikers van Kerschoten te laten participeren.
Wilt u meer weten over de onderdelen van de route en de energetische bijdrage die deze onderdelen kunnen leveren aan een energieneutraal Kerschoten? Lees dan hoofdstuk 5 ‘De route in etappes’.

6. De prijs van de reis
De financiële haalbaarheid (€) van de route naar een energieneutraal Kerschoten is berekend. Deze hangt
samen met het business model, dat de betrokken stakeholders afspreken.
Gebiedsgerichte route, de Snelle route en de KEN-route financieel het meest aantrekkelijk
Op het integrale niveau van het gebied als geheel zijn de Maximaal Macro / Gebiedsgerichte route, de
Snelle route en de KEN-route het meest aantrekkelijk (zie figuur 6-1). Zij genereren over een periode van
30 jaar een positieve kasstroom en de beste rente op het vermogen (in combinatie met de energetisch
beste prestatie). De eerste twee routes hebben dit bovenal te danken aan de veronderstelde plaatsing
van meerdere windturbines. De KEN-route kent een slimme combinatie van gebouw- en gebiedsgerichte
bouwstenen en komt zo zonder windenergie ook tot een positieve kasstroom.
Route 1

Route 2

Route 3

Route 4

Route 5

Route 6

Autonoom

Max.
Micro

Max.
Macro

Snel

Energie
neutraal

Kosten
neutraal

KENroute

Investeringen – woningen (€)

0

-73.000

0

-10.600

-54.000

-19.000

-37.800

Investeringen - utiliteit

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen - opwekkers

0

0

-19.000

-15.500

-8.500

-8.500

-8.500

Nodig kapitaal opwekkers

0

0

-4.400

-3.600

-2.000

-2.000

-2.000

Woningen

0

-27.700

0

7.300

-26.400

16.100

6.900

Utiliteit*

0

0

0

0

0

0

0

Energieopwekkers

0

0

12.700

9409

2.900

2.900

2.900

Gebiedsorganisatie

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Totaal

0

-30.700

9.700

13.700

-26.500

16.000

6.800

Jaarlijkse kasstroom na 25 jaar

0

-85

780

895

-445

740

695

Totale kasstroom over 30 jaar

Tabel 6-1: Overzicht van investeringen en kasstromen voor de verschillende routes (in k€)
* In de routes zijn geen additionele investerings- en besparingsmaatregelen op utiliteit genomen.
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1. Particulieren woningen: elke eigenaar heeft specifieke business case
Op het niveau van de afzonderlijke business case is v.w.b. de particuliere woningeigenaar de conclusie
dat elke eigenaar een specifieke business case heeft: de ene case kan dan ook haalbaar zijn, terwijl een
andere case extra kosten met zich mee brengt. De woning, de bewoners /gezinssamenstelling en het gedrag verschillen immers telkens weer. Toch kan een eigenaar beslissen deze kosten te maken, b.v.
vanwege het extra comfort of om ideële redenen. Volledige energieneutrale renovatie zal voor particuliere woningen echter nog niet rendabel en binnen redelijke terugverdientermijnen kunnen plaats vinden.
2. Woningen van corporaties: rendabele business cases
De voorlopige conclusie uit de ervaringen met complex 29 is dat energieneutrale renovatie van grondgebonden woningen haalbaar is. Definitieve conclusies en volgende stappen kunnen pas worden gezet als
de definitieve resultaten van het experiment bekend zijn. De bredere toepassing van deze aanpak op grotere schaal vergt de komende jaren nog een verdere verlaging van de productiekosten, een verruiming
van de mogelijkheden van corporaties om geld te lenen (via een aanpassing van de zogenaamde WSWregels) en een verruiming van regels om huursubsidie te behouden. De aanpak kan nu dus nog niet zondermeer worden gebruikt voor andere complexen. De verkenning van de grondgebonden woningen
levert, vanuit financieel-organisatorisch perspectief, inzichten op die ook voor de portiek- en galerijwoningen bruikbaar zijn. In technisch opzicht vergen deze woningen echter andere maatregelen. De
resultaten van de eerste verkenning bieden perspectief voor de energieneutrale renovatie van deze woningen. De resultaten laten een bandbreedte zien, als het gaat om de hoogte van de extra kosten van
maatregelen gericht op het verminderen van het energiegebruik ten opzichte van de kosten van het onderhoud. In een vooruitstrevender benadering kunnen veel van deze kosten worden gefinancierd uit het
budget voor regulier en gepland onderhoud; in een behoudender benadering worden deze kosten gezien
als extra ten opzichte van dit onderhoudsbudget.
Voor de financiering van de betreffende investeringen zijn in principe vier verschillende mogelijkheden:
1. Verbeteren van de rentabiliteit van de investeringen:
Ook hier zijn vier oplossingsrichtingen, die ruimte bieden voor verdergaande maatregelen dan gepland. Het gaat dan om significante investeringen in energiebesparing, maar ook om andere
maatregelen die de kwaliteit van de woning verbeteren, zoals een wijziging van de plattegrond.
2. Verruiming van de mogelijkheden voor corporaties zelf:
Corporaties financieren investeringen doorgaans vanaf hun balans. Corporaties kunnen aantrekkelijke leningen krijgen omdat zij gebruik kunnen maken van een waarborgstelsel (WSW – Waarborg
Sociale Woningbouw; CFV – Centraal Fonds Volkshuisvesting). Door de financiële crisis en de verhuurdersheffing zijn WSW en CFV corporaties kritischer gaan bekijken. Het gevolg is dat het voor
sommige corporaties moeilijker is om via leningen de benodigde extra investeringsruimte te vinden.
3. Gebruiken van provinciale mogelijkheden:
Een derde mogelijkheid voor de financiering van de investeringen voor energiebesparende en neutrale renovatie is het gebruik van de mogelijkheden, die de provincie met b.v. het innovatie- en
investeringsfonds Gelderland of het rijk met het nationale energiebesparingsfonds, gaan bieden.
4. Gebruiken van aanbiedingen uit de markt:
Sommige corporaties zien in de huidige economische recessie en verplichtingen rond de verhuurdersheffing weinig mogelijkheden om de extra investeringen voor verregaande energieprestatie
verbeteringen zelf te bekostigen vanaf hun balans en hiertoe leningen aan te trekken. Zij willen daarom samenwerken met de markt om investeringen te financieren.
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De business case van de grondgebonden woningen maakt dan gebruik van een ander business model,
namelijk de esco-constructie. De business case van de portiek- en galerijflats is dan rendabel als het onderhoudsbudget met de veronderstelde langere levensduur van de woning mee groeit.
3. Utilitaire gebouwen: kansen, maar hinder door split incentive
De business case voor eigenaren van utilitaire gebouwen is in dit hoofdstuk buiten beschouwing gebleven. Het is bekend dat in de utiliteit een besparing van 25% energie kan worden bereikt met maatregelen
die zich in 5 jaar terug verdienen.
4. Collectieve opwekking van energie: wind en biomassa rendabel
De business cases voor de gebiedsgerichte opwekking van energie verschillen onderling. Windenergie is
op dit moment de meest interessante oplossing voor productie van duurzame energie. Het is een van de
meest schone vorm van energieopwekking als het gaat om CO2-uitstoot en ondanks de hoge investeringen ook economisch interessant. Hoewel Apeldoorn wordt gezien als een relatief windluw gebied, blijft
de business case aantrekkelijk. Het voornaamste probleem zit dan ook niet in het financiële plaatje maar
in de ruimtelijke inpassing. Naast wind levert ook biomassa (verbranding en warmtenet) een rendabele
case op met min of meer marktconforme rendementen. De andere cases – m.n. collectieve zon PV - zijn
nu nog niet rendabel, maar zullen dat bij mogelijkheden voor collectieve saldering al snel wel worden.

Regels Kennis

Markt & sociaal

Lage prioriteit

Esco-model

X

Prijsvervorming
Praktische obstakels

X

Split incentive

X

X

X

X
X

Kleinschalige leveranciers
Gebrekkige kennis financiering

X

X

X

Gebrekkige kennis installateurs

X

Aanbestedingsbeperkingen
Vergunningsobstakels
Lage ROI

Financieel

Huurverhoging bij
energie maatregelen

Financiering via de
energierekening

Financiering via de
belasting

Business model

Barrière

Leasing van energieapparatuur

Business modellen beschikbaar om afzonderlijke business cases aantrekkelijker te maken
Dat een business case aan het eind van de streep een positieve uitkomst heeft, wil niet zeggen dat deze
ook wordt uitgevoerd. Soms is het rendement niet aantrekkelijk genoeg voor commerciële exploitatie, of
is de beschikbare financieringsruimte een knelpunt, of komen de baten niet altijd terecht bij de investeerder. Dergelijke drempels of barrières komen vaker voor, juist ook in projecten die streven naar
energieneutraliteit. Om zulke projecten toch van de grond te krijgen, vinden experimenten plaats met
andere, nieuwe business modellen.

X

Hoge startkosten

X

X

Beperkte toegang tot kapitaal

X

X

Hoger risico

X

X
X

X

X

Onvolledige hypotheektoetsing
Tabel 6-2: Samenhang tussen nieuwe business modellen en barrières.
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Er is (nog) geen integraal business model voor alle projecten in het gebied samen dat aan de verschillende barrières tegelijk tegemoet komt. Sommige drempels hangen nou eenmaal samen met bijvoorbeeld
het wettelijk systeem of met maatschappelijke eigenschappen. Belangrijke drempels die wél kunnen
worden ondervangen met een ander, nieuw business model zijn onder andere de hoge initiële kosten, de
toegang tot kapitaal, de split-incentive of het hogere risico van duurzame energietechnologie (zie figuur
6-2). Modellen, zoals de collectieve inkoop, een esco-constructie en financiering via de energierekening
worden nu al verkend rond de verschillende business cases in Kerschoten.
Gebiedsgerichte benadering brengt versnelling door business model dat zorgt voor verevenen
Ook op het niveau van het gebied als geheel is er een ander, integraal business model mogelijk, het
gebiedsgerichte verevenen. Dit nieuwe model is er dan op gericht om meer en minder rendabele
projecten in onderlinge samenhang te ontwikkelen en te exploiteren, bijvoorbeeld via een portfoliobenadering, een revolving fund of een regie- of concessiemodel. Bij het regie- of concessiesmodel
kunnen plan- en regievoerder concessies formuleren, en inschrijvende bedrijven verplichten een percentage van hun omzet af te dragen ten behoeve van deze aanpak. Concessies betreffen dan samenhangende projecten in KEN, met duidelijke prestatieafspraken en functionele specificaties om de kwaliteit en de
kosten te garanderen. Met dit overkoepelende, gebiedsgerichte business model is het mogelijk een forse
impuls te geven aan KEN.
De conclusie is dat een gebiedsgerichte benadering van energieneutraliteit baat heeft c.q. noodzaakt tot
een business model dat verevening van meer en minder rendabele projecten in het gebied faciliteert. De
lage kosten van fossiele energie in combinatie met de selectiviteit van de markt leidt er anders toe dat
duurzame projecten blijven liggen die niet ‘rendabel’ zouden zijn. De stap naar een dergelijk gebiedsgericht businessmodel is in de praktijk - ook die in Kerschoten - fors. Een eerste stap kan dan zijn om met
een Regiegroep, stichting of vereniging regie te gaan voeren op de verschillende activiteiten van KEN.
Vervolgens kan worden verkend en bepaald of en hoe versnelling kan worden bereikt door meer en minder rendabele projecten aan elkaar te verbinden. De financiering van de projecten en de organisatie
moet worden verkend, om te bezien of een economische entiteit voor KEN levensvatbaar is. Kapitaal van
stakeholders met een publieke taak of vanuit een private interesse, kan koploperprojecten mogelijk maken en zo een vliegwiel vormen voor het vervolg.
Bent u geïnteresseerd in de financiële en business-invalshoek? Lees dan hoofdstuk 6 ‘De prijs van de reis’.

7. In Beweging
Collectieven spelen belangrijke rol
Welke route ook wordt gekozen naar een energieneutraal Kerschoten - een snelle, een goedkope (€), een
hoogwaardige (EN) -, elke route staat of valt met participatie (%P) door gebruikers en bewoners: gebouweigenaren, huurders, winkeliers, investeerders, maatschappelijke organisaties en vele andere
mensen en organisaties uit en van buiten Kerschoten – denk aan de netbeheerder, het waterschap en
bedrijven. Alleen als zij samen in beweging komen, kunnen zij Kerschoten energieneutraal maken.
De gevolgde gebiedsgerichte aanpak steekt in op deze beweging. In de aanpak spelen ‘collectieven’ een
belangrijke rol. Collectieven zijn bestaande maatschappelijke organisaties en samenwerkingsvormen van
bewoners in Kerschoten, die bezig zijn met de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Een actieve betrokkenheid van collectieven bij KEN kan veel energie los maken, individuele mensen inspireren en een
beweging creëren en borgen, die invloed heeft op individuele beslissingen. Om zulke collectieven te betrekken, is een verbinding van de energie-opgave met andere thema’s in de wijk belangrijk.
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Gebiedsgerichte aanpak: bewustwording, signaleren en verbinden
De aanpak van KEN richt zich op bewustwording van het energievraagstuk, de signalering van kiemen en
mooie initiatieven, om die vervolgens te verbinden met de opgave die door KEN is geformuleerd: een
energieneutrale wijk (zie figuur 7-1).

Figuur 7-1: Gebiedsgerichte aanpak: bewustwording, signaleren en verbinden

Bij bewustwording gaat het om het besef van de energieproblematiek, waaronder de stijgende energielasten, uitstoot van CO2 en klimaatverandering. In KEN sluiten de activiteiten rond bewustwording aan op
natuurlijke momenten in de wijk: een jaarvergadering van de wijkraad of van een gezelligheidsvereniging,
een evenement van de winkeliersvereniging, een ledenvergadering van een VVE of een projectweek van
een school (zie figuur 7-2).

Figuur 7-2: Repair Cafe, KEN Nieuwsbrief, Energiecafé en Energiemarkt en KENnislezing
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Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat initiatieven in of in samenwerking met het gebied ontstaan. Het signaleren en verder helpen van deze initiatieven is daarom van groot belang. Er is een
sleutelrol weggelegd voor de KEN-regisseur, die zulke kiemen en veelbelovende initiatieven signaleert
door bijvoorbeeld gesprekken te voeren, bijeenkomsten en vergaderingen van verenigingen te bezoeken.
Deze kiemen en initiatieven worden vervolgens gefaciliteerd en gestimuleerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld
door het opheffen van drempels, het leveren van kennis leveren of het begeleiden van vergunningaanvragen. De regisseur speelt ook hier een belangrijke rol.
De meest veelbelovende initiatieven krijgen zo vorm in kleine of grotere lokale (koploper)projecten, die
goed zichtbaar zijn in de wijk. In deze projecten werken stakeholders samen met elkaar of met anderen
buiten het gebied, en brengen ze de initiatieven tot concrete business cases en (afspraken over de) uitvoering. Ze leveren zo heel concreet een bijdrage aan een energieneutraal Kerschoten.
Gebiedsbenadering mét een individuele benadering
KEN Initiatieven zullen in het begin komen van een kleine groep van vernieuwers en zeer snelle overnemers. Via deze initiatieven volgen meer mensen en organisaties. Tegelijk is het van belang om
stakeholders individueel te benaderen en te voorzien van advies op maat. Er moet dus sprake zijn van
een gebiedsbenadering mét een individuele benadering. Deze individuele benadering van huurders en
particuliere woningeigenaren is in KEN verder onderzocht en gebruikt. Een belangrijk uitgangspunt is dat
de wensen en de behoefte van de bewoner centraler staan dan ooit. De vertaling van deze wensen naar
een aanbod moet ook leiden tot gelijke of liever lagere woonlasten. Dat betekent dat bedrijven in de keten, en tussen de verschillende ketens, beter moeten samenwerken om de kosten te verminderen.
In KEN is deze benadering verder ontwikkeld en toegepast: er zijn instrumenten als de Ezie, het woonlastenmodel en het Maatwerkadvies ontwikkeld en er zijn 20 maatwerkadviezen voor bewoners gemaakt,
onder meer van de Appelwoningen (zie figuur 7-3). De verwachting is dat een dergelijke individuele benadering de participatie aan energieneutrale of -besparende renovatie onder hen zal stimuleren. In de
huidige praktijk neemt slechts 1 tot 5 % deel aan dergelijke initiatieven en projecten.

Figuur 7-3: De Appelwoningen in Kerschoten, een buurt bestaande uit woningen met particuliere eigenaren

Wilt u meer weten over de aanpak die is ontwikkeld om te zorgen dat mensen en organisaties in beweging komen om de droom van een energieneutraal Kerschoten waar te maken? En bent u benieuwd naar
een illustratie van wat er in de dagelijkse praktijk van KEN is gedaan? Lees dan hoofdstuk 7 ‘In Beweging’.
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8. Routekaart en Bewegingsplan
Een routekaart voor de komende 20 jaar en een bewegingsplan met projecten en activiteiten
De KEN-route is op dit moment de meest aantrekkelijke route naar een energieneutraal Kerschoten. De
route sluit het beste aan bij het doel van KEN en past voor het grootste deel binnen de voorwaarden. De
route maakt gebruik van zowel maatregelen op gebieds- als op gebouwniveau. De KEN-routekaart (zie
figuur 8-1) geeft de fasering van de route naar energieneutraal. De route laat zien waar mensen, eigenaren en organisaties kunnen mee doen en wat dit betekent voor de energiebesparingen en –opwekking.

Figuur 8-1: Vier varianten voor de KEN route, die verschillen qua ambitie, participatie en windturbines

Figuur 8-2: De KEN-route op de kaart
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De volgende tabel toont de KEN-routekaart in detail. Voor elke stap op de route zijn verschillende
mensen en organisaties verantwoordelijk en nodig voor de uitvoering. Voor alle etappes van de route zijn actiehouders. De actiehouders en voorwaarden voor realisatie staan in de tabel 8-3.

Figuur 8-3: De KEN-Routekaart
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Het Bewegingsplan (figuur 8-4) beschrijft concreet hoe de route in de praktijk vorm krijgt met activiteiten
in de wijk. Deze activiteiten vinden op verschillende momenten plaats.
Volgende stappen
Beweging

Nu

Snel

Later Betrokkenen

B1
B2

KEN-regisseur
KEN-nieuwsbrief en -lezingen

X
X

Bewoners, Apeldoornse partijen
KEN-regisseur, Apeldoornse partijen, bedrijven

B4
B5

Natuurlijke communicatie
Duurzaamheids-activiteiten

X
X

KEN-regisseur, Apeldoornse partijen
Bedrijven, KEN-regisseur, bewoners, clubs, e.d.

B6
B7

Voorbeeldwoningen
Projecten Hergebruik

X

Bewoners, KEN-regisseur, bedrijven
Bewoners, KEN regisseur

B8

Sterrenschool / De Rank
Energie in onderwijs

X

X

Sterrenschool / De Rank, KEN-regisseur, deA

Powerpapa
Gebied

X

Sterrenschool / De Rank, deA

G1
G2

Slimme meters en smart grid
KEN-Dashboard

X

G4

Openbare LED-verlichting
Woningen - Particulier

P1
P2

Appelwoningen
Koploperwoningen

X
X

P3
P4

Vervolg maatwerkadviezen
Collectieve inkoop

X

P5
P6

Zon bij particulieren
Prototype Energielening

C1

Woningen – Corporaties
Complex 51

C2
C3

Zon bij corporaties
Galerij- en portiekwoningen

C4

Hoogspringers
Woningen – commerciële verhuur

X
X

Alliander, KEN-regisseur, bewoners
Alliander, bedrijven
X

Gemeente, bedrijven, bedrijven
Bewoners, bedrijven/ AVID, KEN-regisseur
Bewoners, bedrijven/AVID, KEN-regisseur

X

Bewoners, bedrijven/AVID, KEN-regisseur
Bewoners, KEN-regisseur, bedrijven/AVID

X
X

Bewoners, deA
Bewoners, banken, bedrijven (o.a. Rabo)

X

Corporaties, bedrijven, bewoners,

X

Corporaties, bedrijven, bewoners, deA
Corporaties, bedrijven

X

X

X

Corporaties

X

REBO, bedrijven, bewoners

X

REBO, bedrijven, bewoners

Sterrenschool
Zonnepanelen

X

Sterrenschool, Leerplein 055, deA

U2

Natuurlijk schoolplein
De Rank – Zonnepanelen

X
X

Sterrenschool, bewoners, gemeente
De Rank, deA

U3
U4

Winkelcentrum Mercatorplein
Bedrijven aan wijk verbinden

X
X

Gemeente, bedrijven, winkeliers
Bedrijven, bewoners

U5
U7

Bedrijf zoekt buur
Betrekken bedrijven/tehuizen

X

O1

Opwekkers
Zon op RWZI

X

Waterschap, bedrijven, deA, bewoners

O2
O3

Biomassa van Staatsbosbeheer
Warmtenet

X
X

SBB, bedrijven, bewoners/gebruikers
Alliander, deA, Essent, bewoners, bedrijven

O4
O5

Sanitatie
Wind

X
X

Waterschap, bedrijven
Gemeente, provincie, SBB, bedrijven (o.a. Eneco)

CV1 Flats van REBO
Aansluiten warmtenet
Zon op dak
Utiliteit
U1

X

Winkels, KEN-regisseur
bedrijven, gemeente, verzorgingstehuizen

Figuur 8-4: Het Bewegingsplan
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Financiële, organisatorische en juridische voorwaarden en drempels
Tussen droom en daad staan op de KEN-route soms drempels en voorwaarden; het gaat dan vooral om
financiële, organisatorische en juridische drempels en voorwaarden. De stakeholders van KEN zullen daar
aandacht aan moeten besteden. De belangrijkste uit de Routekaart en het Bewegingsplan zijn:


Vanuit het financiële perspectief vergt de borging van KEN op gebiedsniveau een ander, nieuw business model, bijvoorbeeld op basis van een regie- of concessiemodel. Zo´n integraal business model
slecht echter niet alle drempels. Sommige drempels hangen nou eenmaal samen met bijvoorbeeld
het wettelijk systeem of met maatschappelijke eigenschappen. Belangrijke drempels die wél kunnen
worden ondervangen met een ander, nieuw business model zijn onder andere de hoge initiële kosten, de toegang tot kapitaal, de split-incentive of het hogere risico van duurzame energietechnologie.
Vanuit dit perspectief is de split incentive ook een belangrijke drempel. Als de investerende stakeholders onvoldoende profiteren van de opbrengsten, is het minder aantrekkelijk om te investeren.
Bij de woningcorporaties kan dit bijvoorbeeld mogelijk worden opgelost door energieneutrale investeringen verevenen via besparingen bij de huurder. Individuele eigenaren hebben baat bij nieuwe,
betere financiering(sconstructies), zoals een energielening of collectieve voordelen.



Vanuit het organisatorische perspectief vergt de samenwerking tussen de verschillende stakeholders
veel aandacht; het is geen drempel maar wel een cruciale voorwaarde ! Hier gaat het er vervolgens
ook om kostenefficiënter werken. Binnen KEN is daarom aandacht voor efficiënt werkproces van bedrijven, met efficiënte instrumenten voor de individuele benadering. De verdere verbetering van
bedrijfs- en klantprocessen is van groot belang voor het succes in de praktijk.



Tenslotte spelen voorwaarden en drempels vanuit het juridische perspectief een rol. De belangrijkste
zijn die rond de plaatsing van en participatie in windturbines en de mogelijkheden voor collectieve
saldering van bijvoorbeeld zonne-energie. De verwachting is op dit moment (aug. 2013) dat daar
door het SER Energieakkoord binnenkort verandering in komt.

Wilt u meer informatie over de gefaseerde aanpak van de KEN route en over de voorwaarden om deze
route succesvol af te leggen? Heeft u interesse in alle projecten en initiatieven op weg naar een energieneutraal Kerschoten? Lees dan hoofdstuk 8 ‘Routekaart en bewegingsplan’.

9. Borging en organisatie
Woningcorporaties, bewoners, gemeente en deA essentieel voor verdere reis
Er ligt een Ontwikkelplan, met een route, met een bewegingsplan en een business model. De organisatie
van de verdere reis naar energieneutraal Kerschoten start vanzelfsprekend weer met de vraag wie de reis
willen organiseren en wie mee op reis willen. De belangen en invloeden van de woningcorporaties en de
bewoners zijn cruciaal. In de verdere beweging van KEN moeten daarom tenminste de woningcorporaties
en de bewoners verenigd zijn. Naast de politieke en ambtelijke steun van de gemeente is deA door haar
vertrouwenwekkende reputatie een essentiële partner.
‘Vehicle’ nodig om het collectieve belang te behartigen
Het vervolg en de realisatie van KEN vergt een ‘vehicle’, dat het gemeenschappelijke belang behartigt en
de uitvoering van de bijbehorende taken regisseert. De scope is dan bij voorkeur breder dan tot nu toe in
KEN het geval is geweest: de verbinding van energieneutraliteit aan de leefbaarheid van Kerschoten moet
sterker. Energieneutraliteit is minder een doel op zich, terwijl betaalbaarheid, imago, e.d. dat wel zijn.
Binnen het collectieve belang (zie figuur 9-1 en figuur 9-2) zijn vier verschillende rollen, elk met bijbehorende activiteiten: Informeren en communiceren, Initiëren en committeren, Borgen en regisseren en
Faciliteren van realiseren.
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Figuur 9-1: De vier verschillende rollen binnen het collectieve belang
GEN

AVID

deA

Gemeente

Communiceren en Communiceren, Informeinformeren
ren, Enthousiasmeren
Voorlichten
Initiëren en com- Signaleren - Stimuleren mitteren
Faciliteren nieuwe energieinitiatieven
Borgen en regis- Stimuleren maatwerkseren
adviezen, Bewaken route,
Managen Dashboard.
Faciliteren van
Faciliteren aanbesteden
realiseren
Agenderen Business cases

Corporaties

Activiteiten

Bewoners

Rol

Ja

Ja

Ja

Ja*

Ja*

Ja*

Ja

Ja

Ja

Ja*

Ja*

-

Ja

Ja

Ja, sturend

Ja*

Ja*

Ja*

-

Ja

Ja

Ja*

Ja*

Ja*

Figuur 9-2: Vier overkoepelende rollen, activiteiten en bijdragen door stakeholders

Voor de vertaling van de overkoepelende of collectieve rollen naar een samenwerkingsvorm zijn verschillende oplossingsrichtingen in beeld geweest. Deze oplossingsrichtingen nemen met name toe in de mate
van (onderlinge) verplichtingen en verantwoordelijkheden die worden genomen:


Regisseren: stakeholders spreken elkaar aan op afspraken binnen de route naar een Energieneutraal
Kerschoten. Er is in feite sprake van een collectief van mensen en organisaties uit Kerschoten, op
vrijwillige, non-profit-basis, met beperkte kosten voor de organisatie.



Borgen: de meest vergaande vorm van samenwerking is gericht op het borgen van de energieneutraliteit van Kerschoten, gebaseerd op het bereiken van doelen. Stakeholders maken formele
afspraken met elkaar en organiseren zich om de (financiële) sturing en borging vorm te kunnen geven. Deze samenwerking brengt daarom dus ook financiële risico’s met zich mee.

Verdere aanpak en organisatie in eerste instantie volgens Regisseren
De stakeholders die KEN en dit Ontwikkelplan verder willen brengen, zullen nu samen de stap moeten
zetten van intenties naar afspraken. Een verdere aanpak en organisatie volgens het model Regisseren lijkt
het best te passen bij de actuele belangen en situatie in Kerschoten. Als KEN in diverse activiteiten en
projecten van de stakeholders samen langzaam meer vorm krijgt, wordt een groei naar het model Borgen
voor mogelijk gehouden. Dit betekent concreet dat betrokken stakeholders, uitvoerende organisaties en
lokale bewoners samen verder moeten denken over concrete afspraken over de uitvoering van de onderdelen van de Routekaart en het Bewegingsplan, en over de organisatie van de overkoepelende,
collectieve rollen en activiteiten -zoals in dit Ontwikkelplan aangereikt.
Los van de organisatievorm en latere eventuele rechtsvorm, staat of valt het vervolg van KEN met de actieve betrokkenheid van enthousiaste vertegenwoordigers van de huidige KEN-partners (woning-
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corporaties, bewoners, gemeente) in Kerschoten. Zij zijn de kwartiermakers. Zij zullen de beweging in
Kerschoten verder moeten en kunnen aanwakkeren om zo tot een energieneutraal Kerschoten te komen.
Wilt u antwoord op de vraag hoe de beweging verder kan worden versterkt, en hoe de beweging ‘organisatorisch’ te inspireren en te faciliteren, zodat ook daadwerkelijk de droombestemming van een
energieneutraal Kerschoten zal worden bereikt? Lees dan hoofdstuk 9 ‘Borging en Organisatie’.
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