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Samenvatting 
 
 

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 gezond-
heidsklimaat 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 ver-
duurzaming 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 ge-
bouwgebonden 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 ver-
enigd 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 Neu-
traal (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 perspec-
tieven (zie figuur 1-2): 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. Het streven en de weg naar energieneutraliteit (EN) 
2. Op basis van een solide business -case en -model voor iedereen (€) 
3. 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 mo-
gelijkheden 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 resul-
taten 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 transforma-
tie – 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 bewe-
ging 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 Kerscho-
ten’. 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 informa-
tie over het GEN-programma 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 

 

 

Droombestemming 
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 weldoor-
dacht en gedragen plan dat aantoont hoe we in de bestaande bouw samen, met iedereen, aan de 
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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 op-
wekken. 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  

(miljoen m
3
) 

 Totaal (GJ) 

Woningen  2170 5,7 3,8 165.000 

Utiliteit   1,8 0,30 18.000 

Overig (verlichting, rest)  0,6 0,05 4.000 

Totaal 2170 8,1 4,1 187.000 

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 Ker-
schoten 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. 
 
 

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).  
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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 bouwtech-
nische 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 verbonden en zijn georganiseerd in enkele samen-
werkingsverbanden, 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 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). 
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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 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’. 
 
 

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 combi-
natie 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 Besparing op Opwekking van Gebouw 

1 Isolatie 1 Pakket Licht – Gemiddeld Warmte  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 Warmte  Gebouw 

9 Zon Warmte uit zonneboilers  Warmte Gebouw 

10  Zon Warmte met seizoensopslag  Warmte Gebouw 

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

 

 Bron Toepassing Besparing op Opwekking van  Gebied 

11 Wind Windturbine  Elektriciteit Gebied 

12 Geothermie Diep  Warmte Gebied 

13 Geothermie Zeer Diep  Warmte Gebied 

14 Zon  Collectieve PV  Elektriciteit Gebied 

15 Biomassa Vergisting  Warmte Gebied 

16 Biomassa Verbranding  Warmte Gebied 

17 Warmte Warmtenet  Warmte Gebied 

18 Warmte 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 lo-
kale warmtekrachtinstallatie in een gebouw is onrendabel, maar ook vanwege de aanvoer van bio-
massa in de 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.  
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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 tref-
fen 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 qua 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 kun-
nen 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 wonin-
gen (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 onzeker-
heden 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 ge-
bruik 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 
voor- en nadelen zijn? Lees dan hoofdstuk 4 ‘De route naar Kerschoten Energie Neutraal’. 
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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 ver-

bruik 

Totale 

energie 

behoefte  

Verbruik 

over 20 jaar 

Opwek over 

20 jaar 

Energie 

vraag over 

20 jaar 

Totale energie 

behoefte over 

20 jaar  

  E G (GJ) E G E G E G (GJ) 

1. Particuliere wo-

ningen 

2,8 1.7 30.000 3,7 0,5 2 0,2 1,7 0,3 10.000 

2. Huurwon. corpo-

raties (SVB 2.0) 

2,7 1,7 30.000 3,1 0,7 2 0,6 1,1 0,1 16.500 

3. Huurwoningen - 

commercieel  

0,5 0,3 5000 0,5 0,3 0,1 0,3 0,4 0 1000 

4. Lokale productie 

van energie 

     4 0 -4 0 -15000 

 Totaal 6 

 

3,7 65000 7,3 1,5 8,1 1,1 -0,8 0,4 12.500 

Tabel 5-1: Verwachte bijdrage aan energieneutraliteit door verschillende onderdelen,  

over 20 jaar (Elektriciteit (E) miljoen kWh en gas (G) in miljoen m
3
).  

* De bijdrage van het warmtenet is onderdeel van de besparingen bij de woningen 

* De totale energiebehoefte ontstaat door 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 wonin-
gen 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 in-
koop 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 indi-
viduele 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 klap-
pen’ (Isolatiepakket 1, zie tabel 4-1), pakket 2 ‘Comfortabel en gezond’ (Isolatiepakket 2, zie tabel 4-
1) en pakket 3 ‘Richting energieneutraal’ (Isolatiepakket 3, zie tabel 4-1).  
 
Twee zaken worden duidelijk. Om particulieren echt in beweging te krijgen en te verleiden tot (inte-
grale) 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 noodzake-
lijke kostenbesparing 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. 
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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 reno-
vatie (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 vast-
goed, 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 cor-
poraties 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 in-
stalleren 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 on-
derzoek, 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 prak-
tijk 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 kleinge-
bruikers zoals individuele huishoudens. Daarnaast vormen de energiekosten over het algemeen een 
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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 in-
stallatie 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’. 
  
 

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 

 Auto-

noom 

Max.  

Micro 

Max. 

 Macro 

Snel Energie 

neutraal 

Kosten  

neutraal 

KEN-

route 

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 

Totale kasstroom over 30 jaar 
       

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 

Tabel 6-1: Overzicht van investeringen en kasstromen voor de verschillende routes (in kEuro) 

                   * 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 voor wat betreft 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 /gezins-
samenstelling en het gedrag verschillen immers telkens weer. Toch kan een eigenaar beslissen deze 
kosten te maken, bijvoorbeeld vanwege het extra comfort of om ideële redenen. Volledige energie-
neutrale 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 wor-
den 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 productie-
kosten, een verruiming van de mogelijkheden van corporaties om geld te lenen (via een aanpassing 
van de zogenaamde WSW-regels) 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 verkenning bieden perspectief voor 
de energieneutrale renovatie van deze woningen. De resultaten laten een bandbreedte zien, v.w.b. 
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 be-
houdender benadering worden deze kosten gezien als extra t.o.v. het onderhoudsbudget. 
 
Voor de financiering van de betreffende investeringen zijn in principe 4 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 aantrek-
kelijke leningen krijgen omdat zij gebruik kunnen maken van een waarborgstelsel (WSW – Waar-
borg Sociale Woningbouw; CFV – Centraal Fonds Volkshuisvesting). Door de financiële crisis en 
de verhuurdersheffing zijn WSW en CFV corporaties kritischer gaan bekijken. Daardoor is het 
voor sommige corporaties moeilijker is om via leningen 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 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 ver-
huurdersheffing 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 mo-
del, 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 ge-
bleven. 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. Windener-
gie is op dit moment de meest interessante oplossing voor de productie van duurzame energie. Het 
is een van de meest schone vormen 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 hem dan ook 
niet in het financiële plaatje maar in de ruimtelijke inpassing. Naast wind levert ook biomassa (ver-
branding en warmtenet) een rendabele case op met min of meer marktconforme rendementen. De 
andere cases - met  name collectieve zon PV - zijn nu nog niet rendabel, maar zullen dat bij mogelijk-
heden voor collectieve saldering al snel wel worden. 
 
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 ex-
ploitatie, 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 experimen-
ten plaats met andere, nieuwe business modellen.   

Barrière 
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l Lage prioriteit    X   

Prijsvervorming       

Praktische obstakels  X X X  X 

Split incentive  X   X  

Kleinschalige leveranciers       

K
e

n
n

is
 

Gebrekkige kennis financiering   X X   X 

Gebrekkige kennis installateurs      X 

R
e

ge
ls

 

Aanbestedingsbeperkingen       

Vergunningsobstakels       

Fi
n

an
ci

e
e

l 

Lage ROI     X  

Hoge startkosten  X X X  X 

Beperkte toegang tot kapitaal  X X   X 

Hoger risico    X  X 

Onvolledige hypotheektoetsing       

Tabel 6-2: Samenhang tussen nieuwe business modellen en barrières (ECN, 2011). 
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Er is (nog) geen integraal business model voor alle projecten in het gebied samen dat aan de verschil-
lende barrières tegelijk tegemoet komt. Sommige drempels hangen nou eenmaal samen met b.v. 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 kos-
ten, 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 portfolio-
benadering, 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 sa-
menhangende 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 facili-
teert. 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 interes-
se, kan koploperprojecten mogelijk maken en zo een vliegwiel vormen voor het vervolg. 
 
Heeft u interesse in de financiële en business-invalshoek? Lees dan hoofdstuk 6 ‘De prijs van de reis’. 
 
 

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. ‘Collectieven’ spelen een belangrij-
ke 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 collectie-
ven 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 ener-
gielasten, 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 gezellig-
heidsvereniging, 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 ont-
staan. 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 signa-
leert 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 over-
nemers. 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 huur-
ders 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 bete-
kent b.v dat bedrijven in de keten 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 gemaakt, o.a. 
voor bewoners van 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 mensen en organisaties in beweging te krij-
gen ? 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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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 voorwaar-
den. 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. 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 rou-
te 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 activi-
teiten in de wijk. Deze activiteiten vinden op verschillende momenten plaats. 

 

 Volgende stappen  Nu  Snel  Later Betrokkenen 

 Beweging     

B1 KEN-regisseur X   Bewoners, Apeldoornse partijen 

B2 KEN-nieuwsbrief en -lezingen X   KEN-regisseur, Apeldoornse partijen, bedrijven 

B4 Natuurlijke communicatie X   KEN-regisseur, Apeldoornse partijen 

B5 Duurzaamheidsactiviteiten X   Bedrijven, KEN-regisseur, bewoners, clubs, e.d.  

B6 Voorbeeldwoningen  X  Bewoners, KEN-regisseur, bedrijven  

B7 Projecten Hergebruik  X   Bewoners, KEN regisseur 

B8 Sterrenschool / De Rank     

 - Energie in onderwijs X   Sterrenschool / De Rank, KEN-regisseur, deA 

 - Powerpapa X   Sterrenschool / De Rank, deA 

 Gebied     

G1 Slimme meters en smart grid X X  Alliander, KEN-regisseur, bewoners 

G2 KEN-Dashboard   X  Alliander, bedrijven  

G4 Openbare LED-verlichting   X Gemeente, bedrijven, bedrijven  

 Woningen - Particulier     

P1 Appelwoningen  X   Bewoners, bedrijven/ AVID, KEN-regisseur 

P2 Koploperwoningen X   Bewoners, bedrijven/AVID, KEN-regisseur 

P3 Vervolg maatwerkadviezen X   Bewoners, bedrijven/AVID, KEN-regisseur 

P4 Collectieve inkoop  X  Bewoners, KEN-regisseur, bedrijven/AVID 

P5 Zon bij particulieren  X  Bewoners, deA 

P6 Prototype Energielening   X  Bewoners, banken, bedrijven (o.a. Rabo) 

 Woningen – Corporaties      

C1 Complex 51 X   Corporaties, bedrijven, bewoners,  

C2 Zon bij corporaties X   Corporaties, bedrijven, bewoners, deA 

C3 Galerij- en portiekwoningen  X X Corporaties, bedrijven  

C4 Hoogspringers  X  Corporaties 

 Woningen – Commerciële verhuur  

CV1 Flats van REBO     

 Zon op dak, Warmtenet  X  REBO, bedrijven, bewoners 

 Utiliteit     

U1 Sterrenschool     

 - Zonnepanelen  X  Sterrenschool, Leerplein 055, deA 

 - Natuurlijk schoolplein  X  Sterrenschool, bewoners, gemeente 

U2 De Rank – Zonnepanelen  X  De Rank, deA 

U3 Winkelcentrum Mercatorplein  X  Gemeente, bedrijven, winkeliers 

U4 Bedrijven aan wijk verbinden   X  Bedrijven, bewoners 

U5 Bedrijf zoekt buur  X  Winkels, KEN-regisseur 

U7 Betrekken bedrijven/tehuizen   X Bedrijven, gemeente, verzorgingstehuizen 

 Opwekkers      

O1 Zon op RWZI  X  Waterschap, bedrijven, deA, bewoners 

O2 Biomassa van Staatsbosbeheer  X  SBB, bedrijven, bewoners/gebruikers 

O3 Warmtenet   X  Alliander, deA, Essent, bewoners, bedrijven 

O4 Nieuwe Sanitatie  X  Waterschap, bedrijven 

O5 Wind   X  Gemeente, provincie, SBB, bedrijven (o.a. Eneco) 

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 m.n. 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 bij-
voorbeeld 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 aan-
trekkelijk om te investeren. Bij de woningcorporaties kan dit bijvoorbeeld mogelijk worden 
opgelost door energieneutrale investeringen verevenen via besparingen bij de huurder. Indivi-
duele eigenaren hebben baat bij nieuwe, betere financiering(sconstructies), zoals een 
energielening of collectieve voordelen. 
 

 Vanuit het organisatorische perspectief vergt de samenwerking tussen de verschillende stake-
holders 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 een efficiënt 
werkproces van bedrijven, met efficiënte instrumenten voor de individuele benadering. De ver-
dere verbetering van bedrijfs- en klantprocessen is van groot belang voor succes in de praktijk.  

 
 Tenslotte spelen voorwaarden en drempels vanuit het juridische perspectief een rol. De belang-

rijkste 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 de-
ze 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’. 
 
 

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 organi-
satie 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 woning-
corporaties 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, ima-
go, e.d. dat wel zijn.  
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Binnen het collectieve belang (zie figuur 9-1 en figuur 9-2) zijn vier verschillende rollen, elk met bij-
behorende activiteiten: Informeren en communiceren, Initiëren en committeren, Borgen en 
regisseren en Faciliteren van realiseren.  
 

 
Figuur 9-1: De vier verschillende rollen binnen het collectieve belang 
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Figuur 9-2: Vier overkoepelende rollen, activiteiten en bijdragen door stakeholders 

 

Voor de vertaling van de overkoepelende of collectieve rollen naar een samenwerkingsvorm zijn ver-
schillende 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 Energieneu-
traal 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 energie-
neutraliteit 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 moe-
ten 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 diver-
se 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 
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over de uitvoering van de onderdelen van de Routekaart en het Bewegingsplan, en over de organisa-
tie 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-
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 ‘or-
ganisatorisch’ 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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Voorwoord  
 
Een gezamenlijke ambitie  
Een inspirerend toekomstbeeld is onze gezamenlijke start geweest, in het begin van 2012. Een toe-
komstbeeld 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 ty-
pische 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 leef-
baarheid 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 aan dat de op-
gave 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 pro-
ductie 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 gebiedsge-
richte 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 aan-
trekkingskracht voor bedrijven om zaken en maatschappelijke betrokkenheid te combineren. 
 
Het kan, maar nog niet helemaal zoals wij willen. Technisch kunnen we het realiseren. Onze onze-
kerheid 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 Ker-
schoten 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 dage-
lijkse 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 heb-
ben 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. Be-
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stuurders 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 te wachten op formele aanbestedingen. Het 
mooie is nu dat er een plan ligt, dat al deze disciplines en inzichten bij elkaar brengt, van energiecon-
cept 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 pro-
ject. 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 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 rou-
te naar een energieneutraal Kerschoten, met de meest kosteneffectieve maatregelen. De route 
schetst welke acties er moeten worden uitgevoerd op gebiedsniveau om duurzame energie in Ker-
schoten 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 bewegings-
plan, 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 be-
drijven van GEN doen graag mee, vooral in concrete projecten als zonPV op de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie of met energieneutrale renovatie van portiek- en gallerijflats. De Re-
giegroep 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 ambassa-
deurs 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.  
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De volgende stap 
Wij hebben actief en met veel plezier gewerkt aan KEN en hebben dit Ontwikkelplan met enthousi-
asme 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 uit-
voering en het vervolg vormen concrete en bruikbare bouwstenen. We zijn enthousiast dat het 
Waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en REBO 
Vastgoed Management ook positief staan t.o.v. het Ontwikkelplan. Ze willen graag met ons de vol-
gende stappen zetten, aansluitend bij hun eigen initiatieven; zoals 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, uit vertegenwoordigers van in ieder geval 
de wijkraden, de corporaties en de gemeente. Samen zullen we een agenda opstellen met de partij-
en die nu al actief bij KEN betrokken zijn. Op deze agenda staan dan bijvoorbeeld onderwerpen als: 
 
1. Een gezamenlijk zonnepark op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voorbereiden  
2. Collectieve inkoop van zonPV voor particulieren faciliteren, met de KEN-regisseur voorop 
3. Slimme meters en het KEN-Dashboard in de wijk installeren 
4. Een experiment starten met energieneutrale renovatie van een portiekflat 
5. De aanleg van het warmtenet voorbereiden 
6. Wedstrijd ‘Hoe duurzaam is jouw club’ en Huiskamergesprekken, met de Klankbordgroep 
7. Afspraken maken over subsidies en goedkope leningen, met de gemeente en de provincie.  

 
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 gepresen-
teerd, 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 ver-
der 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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1. Opgave en Visie 
 

 
 

1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw 
 
De 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 gezond-
heidsklimaat 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 ver-
duurzaming in de bestaande bouw willen realiseren. Voorbeelden zijn de passief huisrenovaties in 
onder meer Roosendaal en Kerkrade, het project Lokaal alle lichten op Groen bij verschillende ge-
meenten, waaronder Apeldoorn. Ondanks al deze inspanningen is er tot op heden (te) weinig 
voortgang geboekt en blijven de energielasten en de CO2-emissies in de bestaande bouw hoog. 
 
 

1.2 Gebieden Energie Neutraal  
 
Energieneutrale gebieden zijn nu al mogelijk ….  
Elf bedrijven in Nederland vinden, tegen deze achtergrond, dat er meer vaart gemaakt moet worden 
met de verduurzaming van de energievoorziening in de gebouwde omgeving. De ontwikkeling van 
een gebiedsgerichte aanpak is een belangrijke impuls om deze transformatie te versnellen; een aan-
pak op de schaal van het gebouw alleen brengt in de praktijk onvoldoende resultaten. Zij denken 
zelfs dat het nu al mogelijk is om op grotere schaal gebouwen en gebieden in onderlinge samenhang 
te ontwikkelen en te exploiteren die energieneutraal zijn. Deze bedrijven hebben zich verenigd in 
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GEN2, dat staat voor Gebieden Energie Neutraal. Natuurlijk realiseren zij zich dat er, naast goede 
voorbeelden, ook nog veel nieuwe kennis en inzichten moet worden ontwikkeld om tot grootschali-
ge, energieneutrale gebiedsontwikkeling te komen.  
 

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 ge-
bouwgebonden 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 
niet alleen een gebiedsgerichte benadering. Een belangrijk uitgangspunt is tevens de centrale rol 
voor de huidige, individuele gebruikers, eigenaren en bewoners. 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 la-
gere lasten of meer comfort. Tenslotte werkt GEN op basis van een solide business case, voor elk van 
de betrokken stakeholders.  
 
Deze gebiedsgerichte benadering, die bouwt op individuele bewoners en gebruikers van een gebied, 
en op een solide business case vormt de kern van de aanpak van GEN. Om een aansprekend voor-
beeld 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. Samen met de gemeente Apel-
doorn, drie woningbouwcorporaties en enkele andere Apeldoornse organisaties gaat GEN aan de 
slag om kennis te ontwikkelen en vervolgens aan te tonen dat ‘energieneutraal’ in een bestaande 
wijk - de wijk Kerschoten in Apeldoorn - haalbaar en betaalbaar is. Dit project draagt de naam KEN, 
Kerschoten Energie Neutraal.  

 
Figuur 1-1: Bestaande bouw 

                                                             
2  TNO, Eneco, Cofely, BAM, KPMG, Alliander, Eversheds Faasen, Rabobank, United Energy Works, Cauberg-

Huygen en Royal HaskoningDHV. 
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1.3 Kerschoten in Apeldoorn  
 
Verschillende organisaties in Apeldoorn hebben eveneens de ambitie om een bijdrage te leveren aan 
een verduurzaming van de samenleving en de energievoorziening. De gemeente Apeldoorn streeft in 
haar visie ‘Apeldoorn Energieneutraal 2020’ energieneutrale doelen na. De gemeente wil dat in 2020 
de gebouwde omgeving energieneutraal is. Dat betekent dat er dan evenveel duurzame energie 
wordt opgewekt als in de gebouwde omgeving wordt verbruikt. Om deze doelen te realiseren, moet 
ook fors worden bespaard op het energiegebruik. Daarnaast ziet de gemeente een gebiedsgerichte, 
energieneutrale benadering als kans om de sociaal-economische vitaliteit, de leefbaarheid en de 
toekomstwaarde van wijken en buurten te versterken. 
 
De drie woningcorporaties De Goede Woning, Woonmensen en Ons Huis voelen zich verantwoorde-
lijk voor betaalbare en comfortabele woningen voor hun huurders. De stijging van de energielasten 
als onderdeel van de woonlasten en de toekomstwaarde van woningen zijn belangrijke redenen om 
te werken aan een verduurzaming van hun bezit, zoals ondermeer blijkt uit het gezamenlijke strate-
gische voorraadbeleid.  
 
Ook de Stichting Apeldoorn Voorop In Duurzaamheid (AVID) heeft ambities op dit vlak. De onderne-
mers uit Apeldoorn die verenigd zijn in deze stichting hebben als doel een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Apeldoorn. De lokale energiecoöpera-
tie deA deelt deze ambitie. deA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in 
de gemeente Apeldoorn. En niet in de laatste plaats zijn er de bewoners van Kerschoten. Zij zijn ver-
enigd in de wijkraden van Kerschoten en de Naald en zijn steeds bewuster bezig met het 
duurzaamheidsvraagstuk en het daadwerkelijk nemen van initiatieven in de praktijk.  
 
De bedrijven uit GEN, de gemeente Apeldoorn, drie woningcorporaties, deA, AVID en bewoners ver-
enigd in de wijkraden van Kerschoten en de Naald hebben elkaar gevonden in dit gezamenlijke 
streven naar verduurzaming van Kerschoten en werken daar in KEN samen verder aan. 
 
De ontwikkeling van grootschalige energieneutrale gebieden is een hoge ambitie. GEN en de Apel-
doorners realiseren zich dat en hebben alle kennis en ervaring die in huis is optimaal benut. Samen 
ontwikkelen zij nieuwe kennis en nieuwe inzichten en toetsen die in de praktijk. De partijen willen zo 
in de praktijk, door middel van concrete pilots en projecten, leren en demonstreren dat de ontwikke-
ling van energieneutrale gebieden nu al kan. Het voorliggende Ontwikkelplan KEN is de eerste stap 
op weg naar die energieneutrale droom!  
 

 
Figuur 1-2: De partners in KEN 

 



  

 
 
 
 
 

4 
 

1.4 Visie  
 
KEN streeft een verduurzaming van de energievoorziening in de gebouwde omgeving na. Zij onder-
zoekt en bewijst zo mogelijk dat het nu al mogelijk is Kerschoten te transformeren naar een 
energieneutrale wijk. Die transformatie is een hoge ambitie, die een andere, nieuwe manier van 
denken en werken vergt. Die nieuwe manier van denken en werken bestaat in ieder geval uit de vol-
gende elementen: 
 
1. Gebieden, meer dan alleen gebouwen 

In de visie van KEN staan ‘gebieden’ centraal in een energieneutraal concept voor de gebouwde 
omgeving. Dit concept betreft daarom niet alleen de gebouwen in een gebied, maar ook de 
energie-infrastructuur, de mogelijkheden om energie in een gebied te produceren, en de moge-
lijkheden om vraag en aanbod van energie door gebouwen en gebruikers op elkaar af te 
stemmen.  
 

2. Samen in beweging 
Op dezelfde manier gaat het er niet alleen om de eigenaren van woningen te betrekken, maar 
ook eigenaren en gebruikers van andere gebouwen, installaties en voorzieningen in een gebied. 
Cruciaal is actief meedoen. De energieopgave in Kerschoten is immers niet zozeer een techni-
sche, maar vooral een ‘organisatorische’ opgave, waarbij het de kunst is om energie los te 
maken en een beweging te ontwikkelen, waar alle gebruikers en stakeholders actief in samen-
werken en waar nodig besluiten tot het doen van investeringen.  
 

3. Gebruikers staan centraal …. 
In de visie van KEN slaagt de transformatie naar een energieneutrale wijk alleen als gebruikers 
en bewoners van de wijk dat ook willen. De belangen en wensen van bewoners en gebruikers 
zijn daarom leidend. Het gaat in de bestaande bouw zeker om particuliere woningeigenaren en 
individuele gebruikers, maar ook om maatschappelijke en zakelijke organisaties zoals een wo-
ningcorporatie, commerciële vastgoedeigenaren, een energiebedrijf, scholen of een winkeliers-
vereniging. De belangen betreffen concrete zaken als wooncomfort en -lasten, maar kunnen ook 
verder reiken en dan bijvoorbeeld gaan over de toekomstwaarde van de wijk zelf.  
 

 .... en Voordeel voor iedereen.  
In de visie van KEN zal de transformatie alleen slagen als elke deelnemer en organisatie er - 
vroeger of later - voordeel van heeft. De (maatschappelijke en individuele) kosten en baten moe-
ten in evenwicht zijn én moeten eerlijk zijn verdeeld. Voor de bewoners gaat het bijvoorbeeld 
om een comfortabeler woning voor lagere lasten, voor de bedrijven om continuïteit en marktpo-
sitie, voor de corporaties om een duurzamer bezit en tevreden huurders, voor de gemeente om 
de leefbaarheid en toekomstwaarde van wijken, en voor de maatschappij om minder uitstoot 
van CO2. In andere woorden: de businesscase moet solide zijn en sluiten. De visie van KEN com-
bineert daarom de gebiedsgerichte benadering met een benadering gericht op individuele 
voordelen voor gebruikers.  
 

4. Integraal, meer dan de som der delen 
In de visie van KEN vergt de stap naar een energieneutrale wijk in twee opzichten een integrale 
benadering. In de eerste plaats gaat het om integratie in de keten: de afstemming van belangen 
en bijdragen van ontwerpers, bouwers, financiers en beheerders aan de ontwikkeling en realisa-
tie van een energieneutraal concept. In de tweede plaats gaat het om integratie tussen 
disciplines: de afstemming van kennis en inzichten van onder andere architecten, juristen, eco-
nomen, marketeers, bouwkundigen, installateurs en andere technici.  
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1.5 Resultaat 
 
Het resultaat van het werk van KEN in 2012 en 2013 is in de eerste plaats een zichtbare beweging 
van mensen en organisaties, die samen verder willen werken aan de totstandkoming van een ener-
gieneutraal Kerschoten. Behalve de KEN-partners werken nu ook andere organisaties als het 
Waterschap, Staatsbosbeheer, Rebo en een school mee. Vanuit de gebruikers en bewoners van Ker-
schoten zijn onder andere een klankbordgroep met ambassadeurs en een KEN-regisseur actief. 
 
Samen hebben de partners van KEN het voorliggende KEN Ontwikkelplan gemaakt. Het plan schetst 
hoe de transformatie – c.q. gebiedsontwikkeling van Kerschoten met energieneutraliteit als katalysa-
tor – 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 bijbehorende, lopende en geplande projecten en activiteiten van de partners en 
stakeholders. De route en beweging zijn gebaseerd op een onderliggend businessmodel met verschil-
lende businesscases.  
 
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.  
 
In het KEN-traject hebben de verschillende partners veel kennis en ervaring ontwikkeld over ener-
gieneutrale gebiedsontwikkeling. Deze kennis en ervaring wordt (in een apart rapport door GEN) 
vastgelegd en vertaald naar een meer generieke aanpak voor de transformatie van bestaande gebie-
den naar energie neutrale gebieden. 
 
Samenvattend zijn de belangrijkste resultaten van KEN tot nu toe: 
 Een aantrekkelijk KEN Ontwikkelplan, bestaande uit een: 

1. Routekaart naar een energieneutraal Kerschoten (zie hoofdstuk 4 en 5) 
2. Gebiedsgericht Business model voor de businesscase op gebiedsniveau (hoofdstuk 6)  
3. Bewegingsplan voor de verdere participatie van stakeholders (zie hoofdstuk 7 en 8). 
4. Mogelijke organisatievorm voor verdere uitvoering van KEN  

 Een zichtbare beweging van mensen en organisaties die KEN willen realiseren 
 Een set van afspraken over de verdere uitvoering van KEN 
 En de wil bij de KEN-partners om KEN daadwerkelijk te realiseren. 
 
In dit Ontwikkelplan is nog geen rekening gehouden met de inhoud van het SER Energieakkoord. Op 
het moment van schrijven van dit plan (augustus 2013), zijn de resultaten en consequenties van dit 
akkoord nog onvoldoende bekend. 
 
 

1.6 Aanpak en Leeswijzer  
 
De kern van de visie en de aanpak bestaat uit de integratie en samenhang van drie verschillende la-
gen (zie figuur 1-3): 
 
1. Het streven en de weg naar energieneutraliteit (EN) 
2. Op basis van een solide business -case en -model voor iedereen (€) 
3. Met de participatie van zo veel mogelijk bewoners, gebruikers en eigenaren (%P) 
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Deze drie perspectieven of lagen schijnen door elkaar heen. De technisch-financiële mogelijkheden 
naar energieneutraliteit schijnen door de laag met zakelijk-economische motieven door naar de laag 
met de participatie en beweging van mensen en organisaties. De eerste twee lagen bieden bewoners 
en gebruikers een uitdagende stip op de horizon. De bijdragen en resultaten op de verschillende la-
gen 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 mijlpalen vieren.  

 

 
Figuur 1-3: De drie samenhangende lagen: Beweging (%P, participatie), Business cases (€, kosten) en Tech-

niek en energie (EN, energieneutraliteit)  

 
De KEN-expeditie in 9 hoofdstukken 
Het Ontwikkelplan kent 9 hoofdstukken. De figuur laat de samenhang zien en geeft in trefwoorden 
de belangrijkste inhoud van elk hoofdstuk. De 3 lagen van de aanpak komen in deze opbouw terug. 
 

 
Figuur 1-4: Opbouw en inhoud van het KEN Ontwikkelplan  
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Publieksversie, Rapport GEN Bestaande Bouw en Learning histories  
Naast dit - toch wel uitgebreide - KEN Ontwikkelplan is er ook een boekje voor een breder publiek 
‘De energie van Kerschoten’ (zie figuur 1-5). Daarnaast zal GEN een algemener rapport schrijven, dat 
zich meer in het algemeen richt op de transformatie van bestaande naar energieneutrale gebieden. 
Dat rapport gaat ook dieper in op de verschillende technieken, methodieken en inzichten die ge-
bruikt 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. 
Voor meer informatie over het GEN-programma en de deelnemers en de plaats van KEN binnen dit 
programma, zie www.gebiedenenergieneutraal.nl. 

 

 
Figuur 1-5. De vier onderdelen van GEN Bestaande Bouw   
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2. Droombestemming 
 

 
 
 

2.1 Een inspirerende droom 
 
Een inspirerende droom van betrokkenen van de KEN-partners en enkele bewoners over een toe-
komstig energieneutraal Kerschoten, dat was de gezamenlijke start van KEN op 24 januari 2012:  
 
“De kracht van samenwerking in Kerschoten 
Onze droom is een energieneutraal Kerschoten, die alle bewoners, eigenaren en gebruikers voordelen 
biedt. Over 1 jaar hebben we een weldoordachte en gedragen gebiedsgerichte aanpak om die droom 
verder vorm te geven. De aanpak toont aan hoe we in de bestaande bouw samen, met iedereen, aan 
de slag kunnen om een wijk energieneutraal te ontwikkelen. We weten wat er praktisch moet gebeu-
ren, hoeveel tijd het kost en welke inspanning nodig is om ons doel, een energieneutraal Kerschoten, 
te kunnen bereiken. We richten ons primair op het energievraagstuk. Energiezuinig blijkt niet duur. 
Het gaat ons om de waarde van de energie.  
 
Het energieneutrale virus 
Bewoners, professionals en medewerkers van KEN zijn allemaal besmet met het energieneutrale vi-
rus. Samen hebben we een beweging in gang gezet die niet meer stopt. Bewoners gaan aan ons 
trekken. We gebruiken in het jaar natuurlijke momenten om het energieneutrale virus te verspreiden. 
We haken aan op de energie die er is en gaat stromen. Energie maakt deel uit van lesprogramma’s op 
scholen. Bewoners vinden duurzaamheid in hun wijk en hun gedrag belangrijk. En ze dragen dit uit. 
De aanpak en het plan voor KEN is tot stand gekomen met en door bewoners. Bij de bakker op de 
hoek is KEN onderwerp van gesprek. We bedenken nieuwe initiatieven en delen deze graag. We zijn 
enthousiast, werken zichtbaar en beleefbaar.  
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Samen besparen en samen opwekken  
In een energieneutraal Kerschoten zijn de gebouwen voorzien van isolatie, vaak ook van zonnepane-
len, zonneboilers of warmtepompen. We gaan bewust om met elektriciteit en besparen op ons 
gebruik. Ook bedrijven, winkels en scholen gebruiken fors minder elektriciteit en gas. In het wijkcen-
trum is een speciale energie-informatiehoek. Er is een klein zonnepark, en er wordt gebruik gemaakt 
van warmte uit biogas.  
 
Een mooie wijk! 
We versterken het positieve imago van de wijk, zetten in op een steviger bewustzijn en de trots van 
de bewoners op hun wijk. Met oog voor de harde en zachte kant (techniek en sociaal). Het resultaat is 
daarom ook dat de betrokkenheid en saamhorigheid in de wijk vergroot. Over een jaar zien we de 
eerste resultaten. We zijn een voorbeeld, een icoon met spin-off. In Apeldoorn, regionaal en landelijk. 
We bouwen aan vitaliteit en toekomstwaarde voor Kerschoten, met behoud van het karakter en besef 
van de oorsprong. We laten samen zien dat het kan.  
 
Kerschoten Energie Neutraal, de samenwerking van bewoners, markt en overheid.”  
 
 

2.2 De alledaagse werkelijkheid  
 
Van een inspirerende droom naar de alledaagse werkelijkheid is een grote stap. Een korte schets van 
die alledaagse werkelijkheid - het volgende hoofdstuk gaat er dieper op in - maakt het contrast zicht-
baar tussen droom en werkelijkheid en maakt duidelijk hoe groot de opgave van Kerschoten Energie 
Neutraal is.  
 
Energie: de energiebalans van een hele wijk met 2200 woningen naar 0 brengen! 
In werkelijkheid wordt in Kerschoten 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 elektriciteitsge-
bruik en voor 10% van het gasgebruik.  
 

 Aantal Electra 

(miljoen kWh) 

Gas 

(miljoen m
3
) 

Totaal 

 (GJ) 

Woningen  2170 5,7 3,8 165.000 

Utiliteit   1,8 0,30 18.000 

Overig (verlichting, rest)  0,6 0,05 4.000 

Totaal  2170 8,1 4,1 187.000 

Tabel 2-1: Gebruiksgegevens elektriciteit en gas in Kerschoten  

 

Financieel: energieneutrale gebouwen zijn te kostbaar, stijging energieprijzen biedt kansen …  
Meer dan 15% van de energiekosten komt in Kerschoten voor rekening van de zakelijke markt. Circa 
80% van de energiekosten staan op de huishoudelijke balansen. Omgerekend bedraagt de som aan 
energiekosten in Kerschoten circa € 4,5 miljoen per jaar. Gemiddeld betaalt een huishouden in Ker-
schoten jaarlijks dan rond de € 1.650 aan energiekosten, inclusief BTW en energiebelasting. Het 
grootste deel van dit bedrag gaat op aan de gasrekening.  
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Als dit bedrag 25 jaar lang (en jaarlijks geïndexeerd met 1,5%) vrij komt, dan is er circa € 135 miljoen 
te besteden aan de route naar een energieneutraal Kerschoten. Circa 80% wordt opgebracht door de 
woningen en kan dan ook gebruikt worden om de woning energieneutraal te maken. Dat betekent 
circa € 50.000 per woning. De totale kosten van maatregelen om een woning energieneutraal te ma-
ken bedragen echter circa € 70.000 (zie bijlage 12 en bijlage 15 voor de kostenonderbouwing) Maar 
voor deze investering wordt naast een energienotaloos huis ook het comfort aspect van de woning 
sterk verbeterd en wordt een deel van de reguliere onderhoudskosten bespaard. Dit zijn de getallen 
voor de gemiddelde business case en dit kan per woning veel verschillen. Op individuele basis moet 
er gekeken worden wat dit per huishouden betekent. Dit betekent maatwerk, het duidelijk maken 
van de voordelen en ondersteuning bieden met een aantrekkelijke financieel arrangement. 
 
Een terugverdientijd van 25 jaar is, zeggen particuliere bewoners in Kerschoten, te lang. Als er reke-
ning wordt gehouden met een kortere terugverdientijd van 7 jaar, betekent dit dat er een bedrag is 
van bijna € 12.000 om een particuliere woning helemaal energieneutraal te maken. De bouwkundige 
en energietechnische ingrepen voor een energiezuinige of -neutrale woning zijn vaak kostbaar en 
soms ingrijpend. Zulke verregaande ingrepen zijn daarom pas economisch, maatschappelijk of sociaal 
passend, als ze onderdeel zijn van andere afwegingen: een grote verbouwing, ingrijpend onderhoud 
of een verhuizing zijn momenten dat energetische renovatie goed past. Dit is de technisch-financiële 
opgave van energieneutraal wonen in Kerschoten in een notendop! 
 
Sociaal: alle gebruikers en bewoners in beweging krijgen in de wijk, kan dat eigenlijk wel ? 
In andere projecten blijkt in de praktijk tussen de 2 en 5% van de particuliere woningeigenaren 
bereid om bouwkundige en energiemaatregelen te treffen aan hun woning. De ervaring leert ook dat 
de bereidheid onder eigenaren en gebruikers van utiliteitsgebouwen niet hoger is. Uit landelijk en 
Apeldoorns onderzoek blijkt dat veel mensen nog weinig waarde hechten aan duurzaamheid en 
energie, als het gaat om hun woning en woonomgeving. Kortom, alle bewoners en gebruikers in 
Kerschoten in beweging krijgen is een enorme opgave. Dat hoeft ook niet van de een op de andere 
dag. In het afgelopen jaar is een goede start gemaakt, die de komende jaren naar 2030 een vervolg 
zal krijgen. Hoofdstuk 7 en 8 vertellen hoe ! 
 
 

2.3 Van werkelijkheid naar droom 
 
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. De opgave is 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. Het maakt de omvang van de stappen duidelijk die nodig 
zijn om tot een energieneutraal Kerschoten te komen.  
 
Het volgende hoofdstuk vertelt eerst meer en preciezer over Kerschoten, vervolgens schetst 
hoofdstuk 4 de routes die er zijn van de werkelijkheid in 2013 naar een energieneutraal Kerschoten 
in 2030.
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3. De kaart van Kerschoten 2013 
 

 
 
 

3.1 De wijk Kerschoten  
 
Kerschoten is een betrekkelijk kleine wijk in het Noorden van Apeldoorn. Ooit was Kerschoten 
bedoeld als arbeiderswijk toen de volksbuurten in Zuid volgebouwd waren. Kerschoten werd echter 
meer een gevarieerde wijk door de bouw van verschillende typen van woningen. Uit een onderzoek 
van de lokale krant van enkele jaren terug kwam Kerschoten te voorschijn als de wijk met het laagste 
gemiddelde inkomen en tegelijk de minste criminaliteit van de hele stad. Een toevallige samenloop?  
Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was Kerschoten een vrijwel agrarisch gebied. Her en der 
stonden groepjes huizen waarvan er nog velen zijn terug te vinden. In 1955 kocht de gemeente 
Apeldoorn 30 hectare van prinses Wilhelmina voor de som van f 230.488 met de bedoeling er een 
volkswijk aan te leggen met veel groen. In de jaren ’60 werden veel woningen gebouwd, waarvoor de 
architect vooral inspiratie had opgedaan in Skandinaviё, met enkele torenflats om de financiering 
rond te krijgen. Het groen werd vooral gerealiseerd rond drie nieuw gegraven vijvers tussen 
Erasmusstraat en Robert Kochstraat, volgens veel inwoners het mooiste gedeelte van Kerschoten.  

 
Fysieke omgeving 
Kerschoten is een wijk met veel woningen uit de jaren 60, enkele scholen, een winkelcentrum, 
enkele verzorgingstehuizen en andere utilitaire gebouwen. Langs de rand van Kerschoten ligt de 
Vlijtseweg, een gebied met veel bedrijven dat op de nominatie staat voor herstructurering. 
Kerschoten zelf kenmerkt zich door een ruime opzet, waarbij de grotendeels open bebouwing 
gesitueerd wordt in een groene omgeving. Tussen de gebouwen en de openbare weg is doorgaans 
ruimte gereserveerd voor tuinen, die de uitstraling van de straten in belangrijke mate mede bepalen. 
Het openbare groen in de wijk wordt gekenmerkt door diverse stroken en parken die verspreid door 
de wijk liggen. Opvallend is de openheid en hoeveelheid aan gras en lage beplanting gecombineerd 
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met bomen. De 3 grote vijvers maken het parkachtige karakter compleet. Er is een duidelijke 
scheiding tussen privé en openbaar groen. De openbare ruimte rond de portiekwoningen is verzorgd. 
 

 
Figuur 3-1: Topografische kaart met de ligging van Kerschoten, met de grenzen en belangrijkste landmarks. 

 
Een deel van de wijk is ontwikkeld conform een stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp van 
de architect D. Zuiderhoek (1911-1993) uit Baarn. Het ontwerp is geïnspireerd door Scandinavische 
voorbeelden en is van cultuurhistorisch belang voor Apeldoorn en Nederland (cultuurhistorisch 
erfgoed). Naast de woningen kent het ontwerp enkele woontorens en een parkachtige setting.  
 

 
Figuur 3-2: Fotocollage van woningen in Kerschoten. 
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Woningen  
De meeste woningen zijn in Kerschoten gebouwd tussen 1960 en 1970. Van de circa 2170 woningen 
zijn er tussen 1960 en 1969 bijna 1350 gebouwd, circa 260 in de periode 1945 – 1959, 200 woningen 
voor 1945 en 450 verspreid over de jaren na 1970. Circa 50% is bezit van de woningcorporaties (zie 
figuur 3-3 en tabel 3-4). 
 

 
Figuur 3-3: Bouwjaar en eigendom van woningen  

 

Aantal Corporaties Particulier Commercieel Totaal 

Grondgebonden 386 840 0  

Gestapelde woningen  456 72 0  

Centraal bemeterd* 224 0 192  

Totaal 1066 (~50%) 912 (~40%) 192 (~10%) 2170 

Tabel 3-4:  Overzicht van de aantallen woningen in Kerschoten.  

*: Gestapelde woningen met collectieve verwarming.  

 

 Particuliere en huurwoningen  
Het grootste deel van de woningen zijn huurwoningen (circa 1300, 60% van het totaal). De 
huurwoningen zijn in het bezit van diverse woningcorporaties en enkele beleggers. De 
samenwerkende woningbouwverenigingen in Apeldoorn hebben eind jaren 50 van de vorige 
eeuw o.a. 356 eengezinswoningen, 514 flatwoningen en 46 winkels gebouwd in Kerschoten. 
Deze woningbouwverenigingen bestonden uit De Goede Woning, Ons Huis en St. Joseph (later 
opgegaan in Woonmensen). Een deel van deze woningen is nog steeds in handen van de 
woningcorporaties, maar met name de Goede Woning heeft een deel van zijn portefeuille 
verkocht. Behalve deze huurwoningen zijn er 912 woningen in eigendom van particulieren. Bij 
elkaar zijn er in Kerschoten (Kerschoten en Kerschoten-West) circa 2170 woningen. 

 

 Grondgebonden en gestapelde woningen 
Tot aan de oorlog werden er in Apeldoorn veel vrijstaande en twee-onder-één kap woningen 
gebouwd. Na de oorlog gingen steeds meer de rijwoningen en middelhoge verdiepingsbouw de 
overhand nemen. Tussen de naoorlogse eengezinswoningen in Kerschoten staan in een 
parkachtige omgeving vier torenflats, 12 verdiepingen hoog, gebouwd rond 1970. Drie van de 
vier flats zijn in eigendom van beleggers, het beheer is in handen van Rebo Vastgoedbeheer. De 
vierde torenflat, het dichtst bij winkelcentrum Mercatorplein, bestaat uit koopappartementen. 

 
 



  

 
 
 
 
 

16 
 

Utiliteit 
In Kerschoten liggen enkele scholen: twee basisscholen (De Sterrenschool, PCBS De Rank) en een 
school voor voortgezet onderwijs (Hoornbeeck College). Daarnaast is er een winkelcentrum bij het 
Mercatorplein. In dit winkelcentrum zijn diverse winkels, met onder meer een supermarkt. Ook zijn 
er in het gebied twee woonzorgcentra aanwezig, namelijk het woon- en zorgcentrum Hubertus 3en 
Woon- en Zorgcentrum de Veenkamp en het ParaMedisch Centrum Apeldoorn (PMC). Daarnaast zijn 
er in Kerschoten nog twee kerken, die niet apart in deze beschouwing zijn opgenomen. Aan de rand 
van Kerschoten bevindt zich verder het bedrijventerrein aan de Vlijtseweg met een verzameling van 
bedrijven. In de omgeving van Kerschoten ligt verder een rioolwaterzuiveringsinstallatie en nog een 
ander groot verzorgingstehuis, Casa Bonita.  
 

 
Figuur 3-5: Fotocollage van utiliteitsbouw in Kerschoten. 

 

Juridische omgeving  
Bij de stap naar een energieneutraal Kerschoten zullen er allerlei aanpassingen en vernieuwingen 
aan gebouwen en het gebied plaats vinden. Voor deze aanpassingen gelden regels en voorwaarden, 
met name vanuit het bestemmingsplan en het bouwbesluit.  
 
Bestemmingsplan en Bouwbesluit  
De ruimtelijke kaders voor de wijk zijn vastgelegd in het ”Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten” 
uit 2011. Dit plan sluit aan bij de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente. Deze ambities voor 
duurzame ontwikkeling zelf zijn onder andere vastgelegd in de beleidsnota "Apeldoorn ontwikkelt 
Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel" en "Apeldoorn Duurzaam, zo doen we dat hier". Het Bouwbesluit 
stelt eisen betrekking tot energie en binnenmilieu, zoals de energieprestatienormering (EPC). Andere 
wettelijke instrumenten zijn de Wabo, de Wet milieubeheer en de Bouwverordening. Maatregelen 
die een duidelijke relatie hebben met ruimtelijke ordening en planologie, zoals dichtheden, zonge-
richte oriëntatie van kavels en de omvang van groen, open water en verhard oppervlak, worden 
veelal opgenomen in bestemmingsplannen.  
 
Binnen de huidige regels is er een grote vrijheid voor kleine aanpassingen aan particuliere woningen 
(en gebouwen). Het plaatsen van PV-panelen is bijvoorbeeld niet vergunningsplichtig. Aanpassingen 
aan de achtergevel van een woning ook niet. Aanpassingen aan delen van een woning die zichtbaar 
zijn vanaf de openbare ruimte, zijn veelal wel bouwvergunningsplichtig. Dit betreft bijvoorbeeld uit-

                                                             
3
 Huize Hubertus is inmiddels gesloopt. De bewoners zijn in het najaar van 2012 verhuisd naar De Groene Hoven.  
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wendige isolatiemaatregelen, maar ook installatie van voorzieningen die ingrijpen op de draagcon-
structie. Er moet dan vaak een omgevingsvergunning worden aangevraagd, die wordt getoetst aan 
het beeldkwaliteitsplan.  
 
Bij plaatsing van panelen op daken van flats, moeten ook afspraken gemaakt worden met de geza-
menlijke eigenaren. Het gaat dan om privaatrechtelijke afspraken omtrent het eigendom, 
verplichtingen en opbrengsten. Bij maatregelen aan huurwoningen is van belang dat in principe al-
leen de eigenaar van het bouwwerk een wijziging van de omgevingsvergunning kan aanvragen. Voor 
scholen, winkels en bedrijven gelden in principe dezelfde regels als voor particuliere woningen.  
 
Scholen worden momenteel beheerd door de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 gaat dit beheer over 
van gemeente naar het schoolbestuur. Dit betekent dat een school makkelijker de keuze kan maken 
voor toepassing van gebouwgebonden (energie-)maatregelen. In verband met deze overgang zullen 
goede afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van meerjarige kosten en opbrengsten.  
 
Kerschoten Wederopbouwgebied  
Een deel van Kerschoten is door de overheid, samen met 30 andere gebieden verspreid over het 
land, in de Visie Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen als ‘gebied 
van nationale waarde voor de periode van wederopbouw 1940-1965’. De bedoeling is dat de cul-
tuurhistorische waarden en kwaliteiten van deze wederopbouwgebieden moeten bij toekomstige 
ontwikkelingen zichtbaar blijven. Concrete afspraken hierover worden vastgelegd in bestuurlijke ak-
koorden tussen de RCE en bijvoorbeeld de gemeente of de corporaties en vinden hun weerslag in 
bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Dit betekent dan een borging van waarden op planologische 
gronden, en dus dat ingrepen aan woningen, gebouwen en openbare ruimte die de kernkwaliteiten 
van Kerschoten beïnvloeden, niet (meer) zomaar mogelijk zijn. Er wordt daarom op dit moment een 
Beeldkwaliteitsplan (BKP) gemaakt door de gemeente, dat inspireert en enthousiasmeert, maar ook 
kaders geeft voor bouwplannen en inrichtingsvoorstellen van de openbare ruimte. In het Beeldkwali-
teitsplan staan aanbevelingen hoe bijvoorbeeld energetische maatregelen kunnen worden getroffen. 
Voor bijvoorbeeld zonnepanelen, als één van de zichtbare (vanaf de openbare ruimte) energetische 
maatregelen, geldt een algemene aanbeveling (stem het af op het dak, b.v. zwart en mat).  
 

  Figuur 3-6: Kerschoten van cultuurhistorisch belang als wederopbouwwijk 
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3.2. De stakeholders van Kerschoten: bewoners en gebruikers  
 

Sociale omgeving 
In Kerschoten wonen ongeveer 4.500 mensen. Zij hebben uiteraard als éérste belang bij alles wat er 
bedacht wordt en gebeurt in Kerschoten. Het is hun wijk. Naast de bewoners zijn er nog diverse 
groepen van mensen en organisaties in en om Kerschoten, die ook een belang in Kerschoten hebben. 
De bewoners en al deze anderen met een belang noemen we ‘stakeholders’.  

 
In Kerschoten gaat het om de volgende stakeholders:  
 (samenwerkingsverbanden van) bewoners (wijkraden, buurtcommissies, en belangenverenigingen) 
 gebouweigenaren, met name woningcorporaties, vastgoedbeheerders, beleggers en bedrijven 
 partijen met maatschappelijk belang, zoals het wijkcentrum, scholen, zorginstellingen en kerken 
 andere lokale verenigingen, zoals sport- en gezelligheidsverenigingen; 

 
Stakeholders van buiten Kerschoten (met een belang in Kerschoten) 
 bezoekers van Kerschoten: van winkels, bedrijven, scholen, zorginstellingen, kerken 
 overheidsinstellingen: ministerie BZK, gemeente, provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer 
 samenwerkingsverbanden van en voor bewoners, zoals een lokale energiecoöperatie (deA)  
 lokale en landelijke bedrijven, zoals de bedrijven van GEN of AVID, winkeliers  
 energiegerelateerde organisaties, zoals de netbeheerder, energieleveranciers, bouwbedrijven 
 (potentiele) investeerders in vastgoed of energievoorzieningen. 

 
In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de verschillende stakeholders. De belangrijkste komen 
in de volgende paragrafen aan bod.  
 
De bewoners en samenwerkingsverbanden van bewoners 
De stadsdelen Kerschoten en Kerschoten-West telden op 1 januari 2013 in totaal 4505 inwoners. 
25% van de mensen is jonger dan 25, 15% tussen 25 en 40 en 60% ouder dan 40 c.q. 30% ouder dan 
65. De wijk kent dus relatief veel ouderen. Het gemiddelde besteedbare inkomen per huishouden in 
Kerschoten is € 28.200. Voor Kerschoten-West ligt het gemiddelde wat hoger, € 29.200 (Bron: 
Buurtmonitor, 2010). Specifieke cijfers over de werkloosheid zijn niet bekend, echter, de werkloos-
heid in de Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen) ligt ongeveer 1% lager dan het 
Nederlands gemiddelde. Het gemiddelde werkloosheidcijfer in Nederland is in mei 2012, 6,6% van de 
beroepsbevolking (Bron: CBS). Ongeveer 18% van de inwoners is van niet–Nederlandse komaf, een 
percentage dat weinig afwijkt van het Apeldoorns gemiddelde van 15%. Kerschoten kenmerkt zich 
dus door een relatief oude bevolking en een relatief laag inkomen. Gezien de gemiddelde leeftijd van 
de bewoners zijn er relatief veel mensen overdag thuis.  
 
Sociale structuur 
De bewoners van Kerschoten wonen vaak al lang in de wijk en kennen een behoorlijke verbonden-
heid met elkaar, die zich uit in de buren kennen, groeten en in geval van nood een beroep op elkaar 
kunnen doen. In termen van de burgerschapsstijlen kent de wijk vooral ‘Plichtsgetrouwe’ inwoners 
(bron: Motivaction). Kenmerkend voor deze groep is: lokaal georiënteerd, willen zich inzetten voor 
de directe leefomgeving, gezagsgetrouw, behoefte aan leiderschap, gemeenschapszin, dingen samen 
doen, gezond blijven is van groot belang, hebben vaker moeite met snelle maatschappelijke en tech-
nologische veranderingen. 
 
Sommige buurten in Kerschoten kennen een jaarlijkse barbecue of straatspeeldag. Ook de lagere 
scholen dragen aan het gevoel van onderlinge verbondenheid bij. Van oudsher kent Kerschoten een 
wijkcentrum. In 2012 is het oude wijkcentrum gesloopt en een nieuw wijkcentrum gebouwd met 
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zorgwoningen. Dit nieuwe wijkcentrum, De Groene Hoven, biedt nog meer mogelijkheden voor ont-
moeting en activiteiten, onder andere door het buurtrestaurant. 
 
Organisatiegraad 
In diverse buurten en complexen zijn er georganiseerde bewonersverbanden. Zo kent een aantal 
wooncorporaties een huurdersbelangenvereniging. Ook de drie torenflats met huurappartementen 
kennen een dergelijke vereniging. Deze verenigingen hebben informeel invloed op het beleid van de 
verhuurder. De Appelwoningen, allen particulier bezit, kennen een belangenvereniging die naast het 
initiëren van initiatieven voor gezamenlijk onderhoud ook ontmoeting en gezelligheid organiseert. 
Het winkelcentrum heeft een slapende winkeliersvereniging en een onlangs opgerichte samen-
werking voor het onderhoud van het complex. Daarnaast zijn er in het plangebied diverse 
gezelligheidsverenigingen actief, veelal in De Groene Hoven. In het complex van wooncorporatie De 
Woonmensen tussen Zwolseweg en Koninginnelaan is een buurtpreventiegroep actief die zich ook 
richt op verbindende activiteiten. 
 

 
Figuur 3-7: Overzicht van Kerschoten. 

 
In het gebied zijn de wijkraden Kerschoten en De Naald actief. Wijkraden zijn organisaties van vrijwil-
ligers uit de wijk die zich inzetten voor het belang van de wijk. Dit doen zij onder andere door de 
gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren, zaken te signaleren en te agenderen en door actief 
aan projecten mee te werken of door zelf activiteiten op te zetten. De wijkraden, die al tientallen ja-
ren bestaan, worden door de gemeente voor hun werk gesubsidieerd.  
 

De Klankbordgroep 
Al bij het eerste overleg over een mogelijke keuze van GEN voor Kerschoten was het bestuur van de 
wijkraad Kerschoten betrokken, waarna ook snel een Klankbordgroep is ontstaan. Sommige leden 
van de klankbordgroep van het eerste uur zijn nog steeds actief, anderen zijn vertrokken of juist 
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nieuw erbij gekomen. De klankbordgroep heeft zich in eerste instantie vooral gericht op het kritisch 
volgen van KEN. In de loop van de tijd hebben diverse leden zich ook als ambassadeur ontpopt. 
Twee van hen hebben KEN-lezingen gehouden, één is het energiegebruik op een school in de wijk 
gaan monitoren en heeft energieadvies gegeven, één is Wattchers uit gaan lenen, Powerpappa op 
de school van zijn kind geworden en een energiefiets gaan bouwen en één is de KEN-regisseur ge-
worden (zie ook hoofdstuk 7 Beweging).  

Figuur 3-8: Klankbordgroep 

 
Wensen en interesses 
De wensen en behoeften van bewoners en gebruikers van Kerschoten zijn samengebracht in de wijk-
agenda Kerschoten. De wijkagenda weerspiegelt wat bewoners en anderen in Kerschoten belangrijk 
vinden: welke thema’s leven er en met welke projecten willen zij aan de slag? De wijkagenda is afge-
leid uit o.a. interviews en bijeenkomsten met bewoners en de Toekomstagenda Apeldoorn 
Noordwest 2013 - 2016.  
 
De gemeente Apeldoorn heeft in 2012 in samenspraak met de wijken in Noordwest (waaronder Ker-
schoten) deze Toekomstagenda Apeldoorn Noordwest 2013-2016 gemaakt. Uit de onderliggende 
enquête blijkt dat Apeldoorners het groen, de ligging en de goede hechting van bewoners aan Ker-
schoten waarderen. Bedreigend voor de wijk zijn de infrastructuur en het verkeer, het verval van de 
groenvoorzieningen en het kappen van bomen, het verval van het winkelcentrum Mercatorplein en 
het matige onderhoud van sommige woningen. Uit de agenda blijkt dat bewoners kansen zien in het 
versterken van de sociale samenhang en het ontwikkelen en passend inrichten van de openbare 
ruimte en vrijkomende gronden. Ook zien ze kansen ze op het gebied van verduurzaming en, in het 
verlengde van de bedreigingen, in het opknappen van het winkelcentrum en het behoud van groen, 
speelplekken en hondenuitlaatplekken. Energie staat als onderwerp nog vrijwel niet op de agenda. 
Vanwege KEN is met bewoners en gebruikers intensiever over Kerschoten gesproken. Grofweg delen 
zij het voorgaande beeld. Het belang van de aanpak van het Mercatorplein wordt onderstreept. Inte-
resse is er vooral voor sociale ontmoeting en zorg voor de buurt. 
 
Gebouweigenaren 
Naast de particuliere woningeigenaren zijn er in Kerschoten drie woningcorporaties die huurwonin-
gen bezitten: De Goede Woning, Woonmensen en Ons huis. Betaalbare woonlasten en het meer 
comfort voor de huurder zijn voor hen belangrijke doelen. Zo kunnen zij zorgdragen voor tevreden 
huurders en de woningen aantrekkelijk houden voor huidige en toekomstige huurders. Deze woning-
corporaties zijn partners in KEN.  
 
In Kerschoten bevinden zich vier torenflats (zie ook paragraaf 3.1). Drie van deze vier flats zijn in ei-
gendom van een belegger. Het beheer is in handen van Rebo Vastgoed beheer. Het winkelcentrum 
aan het Mercatorplein is voor de helft in handen van Nieuw Winkel Vastgoed, gevestigd in Amster-
dam. De andere helft is het eigendom van de individuele winkeliers.  
 
Maatschappelijke organisaties  
Naast het wijkcentrum De Groene Hoven, zijn er nog andere organisaties met een maatschappelijk 
belang. Dit zijn de scholen (De Sterrenschool, PCBS De Rank en het Hoornbeeck College), twee ker-
ken, en de zorginstellingen (woon- en zorgcentrum Hubertus en de Veenkamp). In de omgeving van 
Kerschoten bevindt zich nog een ander groot verzorgingstehuis, Casa Bonita. 
 
Overheden  
Dit project in Kerschoten maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Gebieden Energie Neutraal 
(GEN), zie ook hoofdstuk 1. GEN is in belangrijke mate een kennisontwikkelingtraject. Al doende 
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wordt er geleerd, worden ‘best practices’ ontwikkeld voor onder andere proces, toegepaste tech-
nieken en benodigde organisatievormen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties steunt deze kennisontwikkeling financieel.  
 
De gemeente Apeldoorn is daarnaast partner van KEN. KEN sluit aan bij de ambities van Apeldoorn 
ten aanzien van het bereiken van een energieneutrale gebouwde omgeving en het vergroten van de 
levensvatbaarheid van wijken. Ook het Waterschap Vallei en Veluw is betrokken bij de ontwikkelin-
gen in Kerschoten. Het waterschap verzorgt er de watervoorziening en is eigenaar van de nabij-
gelegen rioolwaterzuivering. Het waterschap is op zoek naar mogelijkheden om de watervoorziening 
te verbeteren, door scheiding van afvalwater en door energie uit warm water terug te winnen. 
 
Samenwerkingsverbanden van en voor bewoners  
deA is een voorbeeld van een samenwerkingsverband van en voor bewoners. deA is de lokale ener-
giecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. deA wil samen met 
haar klanten en leden Apeldoorn duurzamer maken. Dit doet ze door inspiratie, ontmoeting, het uit-
voeren van duurzame projecten en het leveren van groene energie uit Apeldoorn. deA heeft ook in 
de wijk Kerschoten diverse leden en is partner van KEN. 
 
Samenwerkingsverbanden van bedrijven of winkeliers 
De Stichting Apeldoorn Voorop In Duurzaamheid (AVID) heeft als doel een belangrijke bijdrage te le-
veren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Apeldoorn. Het is een samenwerkings-
verband van lokale ondernemers. AVID is partner van KEN. De winkeliers van het Mercatorplein zijn 
verenigd in de winkeliersvereniging Mercatorplein.  
 
Marktpartijen  
De bedrijven uit GEN hebben op dit moment ook belangen bij de ontwikkelingen in Kerschoten. De 
bedrijven willen voorop lopen bij de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve concepten en in ver-
sneld tempo komen tot energieneutrale gebiedsontwikkeling. Zij willen leren van het werken aan de 
transformatie van een bestaand naar een energieneutraal gebied, en daarom actief bijdragen aan 
deze transformatie. Ze zijn ervan overtuigd dat samenwerking met elkaar en met lokale partners dan 
essentieel is. Kerschoten biedt een goede omgeving om in de praktijk kennis op te bouwen, toe te 
passen en van elkaar te leren. 
 
 

3.3 Het energiegebruik van Kerschoten  
 
Gebied 
In Kerschoten wordt nu jaarlijks ruim 8 miljoen kWh en 4 miljoen m3 gas gebruikt (zie tabel 3-9). Deze 
energie wordt gebruikt door bewoners, ondernemers en andere gebruikers van het gebied. De on-
derstaande tabel toont het energiegebruik in Kerschoten in meer detail. In het gebied wordt nu, op 
een enkel zonnepaneel na, geen energie opgewekt.  
 
Het gemiddelde energiegebruik per woning is in Kerschoten 1700 m3 gas en 2650 kWh elektrische 
energie. Andere woningen in Nederland uit de periode 1960-1981 hebben eveneens een gemiddeld 
gasgebruik van 1700 m3 gas, maar een hoger gemiddeld elektriciteitsgebruik van 3400 kWh 
(www.senternovem.databank.nl).Kijkend naar de verschillende woningtypen gebruiken de flats in 
Kerschoten 1400 m3 gas, en landelijk 1000 m3; voor grondgebonden woningen zijn deze cijfers 2000 
m3 respectievelijk 1800 m3 gas. Deze getallen gelden dan echter wel over de hele voorraad (en niet 
alleen de periode 1960-1981). Het gasgebruik in Kerschoten komt dus overeen met het landelijke 



  

 
 
 
 
 

22 
 

gemiddelde voor woningen uit de periode 1960-1981. Het gebruik van de elektrische energie is dui-
delijk lager dan het gemiddelde. 
 

Functie Aantal Elektriciteit (kWh) Gas (m
3
) 

Woningen 2170 5.700.000 3.800.000 

Huur - Corporaties 1066 2.770.000 1.720.000 

Huur - Commercieel 192 460.000 270.000 

Particulier 910 2.550.000 1.780.000 

Utiliteit    

Scholen & Zorg 3 + 3 820.000 270.000 

Winkels Mercatorplein 15 965000 30.000 

Openbare ruimte  187.500 n.v.t. 

Netverlies  387.500 50.000 

Totaal  8.060.000 4.150.000  

Tabel  3-9: Energiegebruik in Kerschoten. 

 
Woningen  
De woningen zijn verantwoordelijk voor ruim 80% van het totale energiegebruik. Het energiegebruik 
van de woningen is nader in kaart gebracht door de energielabels van de woningen te specificeren 
(zie bijgaande kaart). De meeste woningen hebben een relatief laag energielabel. Ze zijn gebouwd in 
een tijd dat mensen anders leefden. Mensen zijn de afgelopen 50 jaar hogere eisen gaan stellen aan 
het comfort van huizen, op elk moment van de dag, gedurende het hele jaar, zonder last te hebben 
van klimatologische invloeden.  
 

 
Figuur 3-10: Energielabels van woningen (september 2011) 
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De woningen stammen vooral uit de 50-er en 60-er jaren, en de isolatie van de woningen kan over 
het algemeen beter. Een relatief groot aantal heeft bijvoorbeeld te maken met een ‘koudebrug’ 
vanwege de betonnen vloer van de verdieping, die door loopt door de gevel. Sommige particulieren 
hebben hun woning al wel verbeterd, zowel bouwtechnisch al energetisch. Het gaat dan echter 
vooral om de vrijstaande woningen in Kerschoten-West. Een deel van de gestapelde woningen (416) 
wordt ‘centraal bemeterd’. Hierbij is een centrale voorziening voor de warmtelevering op blokniveau 
(voor verwarming en warmtapwater). Een ander deel van de gestapelde woningen (528 woningen)  
heeft een individuele voorziening voor de levering van warmte en warmtapwater. 
 
Utiliteit  
De scholen, winkels, kantoren, tehuizen gebruiken in Kerschoten circa 15% van de totale energie. De 
industrie aan de Vlijtseweg gebruikt circa 4,8 miljoen kWh elektriciteit en 1 miljoen m3 gas (zie tabel 
3-11). Dat is fors, vooral in vergelijking met het gebruik door de woningen in het gebied.  
 
Het bedrijventerrein Vlijtseweg ligt direct naast de wijk Kerschoten. Hoewel synergie met de 
geplande herontwikkeling van deze terreinen langs het kanaal voor de hand ligt, is het in dit 
Ontwikkelplan een apart onderdeel náást Kerschoten, en er daarom dus daarom geen expliciet 
onderdeel van. KEN gaat uit van een vaste ontwikkeling van het energiegebruik van deze gebruikers, 
met een vaste besparing en opwekking van energie in en op gebouwen.  
 
KEN richt zich voor wat betreft de utiliteit zo met name op: 
 Het winkelcentrum aan het Mercatorplein, 
 Twee basisscholen (De Sterrenschool, PCBS De Rank), 
 Eén school voor voortgezet onderwijs (Hoornbeeck College), 
 Twee zorgcentra (Huize Hubertus, de Veenkamp) en het ParaMedisch Centrum Apeldoorn. 
 

 Aantal Elektriciteit (miljoen kWh) Gas (miljoen m
3
) 

Scholen en Verzorging 6 0,8 0,3 

Winkels 15 1 0,1 

Vlijtseweg 23 4,8 1 

Verliezen / Rest   0,6 0,1 

Totaal  7,2 1,5 

Tabel 3-11: Verbruiksgegevens van de utiliteit in Kerschoten en van de industrie aan de Vlijtseweg 

 
Opwek  
Op weg naar een energieneutraal Kerschoten gaat het juist ook om voorzieningen die energie 
opwekken voor het gebied als geheel en voor alle gebruikers en bewoners samen. Voorbeelden zijn 
een privaat (bijvoorbeeld deA of een woningbouwcorporatie) en/of  een gezamenlijk zonnepark, een 
windmolen in eigendom van bewoners, of een warmte of warmtekrachtinstallatie die met hout uit 
de omgeving warmte levert aan flats en scholen. Grootschalige centrale opwekking van energie vindt 
op dit moment niet plaats in Kerschoten. Wel zijn er appartementen en flats die een centrale 
levering van warmte hebben. Verder ligt Kerschoten vlakbij een installatie die een warmtenet voor 
woningen in Zuidbroek voedt (op de RWZI). De warmte wordt opgewekt met gas uit het rioolslib en 
met enkele installaties van Essent. Deze installatie is mogelijk uit te breiden voor warmtelevering 
naar een deel van Kerschoten. Tevens liggen in de nabijheid van Kerschoten bossen die zouden 
kunnen zorgen voor de aanvoer van houtsnippers als brandstof.  
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Elektrisch vervoer 
Elektrische mobiliteit is een mooie kans om de mobiliteit te verduurzamen en een sterke impuls te 
geven aan de economie. Het elektrisch rijden is nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling; er is dan 
ook nog weinig ervaring met elektrisch rijden. Afgelopen jaar is er een proef gedaan naar elektrisch 
rijden (TNO 2012), die meer inzicht geeft in de voor- en nadelen. Het blijkt dat elektrisch rijden, 
ondanks de lage verbruikslasten, nog relatief duur is. De aanschafprijs van elektrische auto’s ligt 
hoger, en de hoge afschrijving heeft een sterke invloed op de kosten per kilometer. Naast de 
financiële beperkingen zijn er nog andere beperkingen, zoals de kleinere actieradius, de 
beschikbaarheid van oplaadpunten en de duur van het opladen. De verwachting is echter dat de 
technologische ontwikkeling dergelijke beperkingen zal overwinnen. Het belangrijkste voordeel is 
natuurlijk dat elektrisch rijden stil is en dat de duurzame energie de CO2-uitstoot en andere emissies 
vermindert.  
Elektrische mobiliteit kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van 
het fossiele energiegebruik, zeker bij verduurzaming van de elktriciteitsvoorziening. Elektrisch rijden 
is niettemin geen onderdeel van KEN. KEN is er primair om kennis te ontwikkelen over duurzame 
gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving.  
 
Energie infrastructuur 
Kerschoten ligt in het verzorgingsgebied van Liander, de regionale netbeheerder. Liander is eigenaar 
en beheerder van de elektriciteits- en gasnetten. Het elektriciteitsnetwerk begint bij haar transfor-
matoren van 50 tot 150 kV die gevoed worden vanuit het landelijke hoogspanningsnet van Tennet 
(zie onderstaande figuur). Via kabel- en leidingverbindingen wordt de elektrische energie getranspor-
teerd naar de klant waarbij de stroom geleidelijk naar lagere spanningsniveaus wordt 
getransformeerd. Uiteindelijk komt de elektrische energie de wijk binnen en wordt in de alom aan-
wezige transformatorhuisjes teruggebracht naar het spanningsniveau dat uiteindelijk aan de klant 
wordt geleverd (veelal 230V). 
 
De gas-infrastructuur volgt een vergelijkbare weg. Het gasnet wordt gevoed vanuit het hogedruk 
transportnet van de landelijke netbeheerder voor gas, Gas Transport Services (GTS, onderdeel van 
Gasunie). Het gas komt met een druk van 40 bar het gasnet binnen en waarna de druk wordt ver-
laagd naar 8 bar.  Ook bij de gasnetten wordt de druk geleidelijk verlaagd tot het een aanvaardbaar 
niveau bereikt waarmee het aan de klant wordt geleverd. 
 

 
Figuur 3-12: Schematisch overzicht van het landelijke elektriciteitsnet (links) en het landelijke gasnet (rechts) 

 
Energietransitie en smart grids 
De laatste jaren verandert het energielandschap in steeds toenemende mate. Met pv-panelen, wind-
turbines en biogas groeit het aandeel van duurzame, veelal lokaal opgewekte energie. Hierdoor 
ontstaat in de netten steeds meer tweerichtingsverkeer. De netbeheerder transporteert energie naar 
zijn klanten, maar zijn klanten leveren ook energie terug. Hierdoor worden energiegebruikers ook 
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energieproducenten. Ook andere ontwikkelingen zoals de verwachtte groei van elektrisch vervoer 
speelt een belangrijke rol. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de energienetten van de regiona-
le netbeheerders. Door het toepassen van informatie technologie in de energienetten kunnen vraag 
en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd en kunnen energiestromen worden ge-
monitord en gestuurd. Deze (toekomstige) netten worden “smart grids” genoemd (slimme netten).  
 
In de toekomst zullen deze “smart grids” ons helpen om onze energie zo goed mogelijk te gebruiken. 
Een ‘smart grid’ is in principe niet zoveel anders dan een slimme ‘app’, die bijvoorbeeld het in- en 
uitschakelen van apparaten kan regelen. Met zo’n smart grid kan het aanbod van energie beter wor-
den afgestemd op de vraag naar energie. Ook ontstaan er mogelijkheden om bijvoorbeeld de vraag 
van gebruikers te stimuleren door lage elektriciteitsprijzen op momenten met veel windenergie en 
hogere prijzen in de ‘maandagochtend-piek’.  
 
Een belangrijk onderdeel van een slim net is een zogenaamde slimme meter. De overheid wil de hui-
dige energiemeters van consumenten vervangen door slimme meters. In 2020 moet circa 80 procent 
van alle eindgebruikers over deze meter beschikken. Vanaf 2012 is er een kleinschalige uitrol, be-
doeld om verder ervaring op te doen. De slimme meter geeft gebruikers, samen met een aparte 
display -zoals de Toon van Eneco of de E-Manager van Nuon- precies inzicht in het energiegebruik. 
Ook in Kerschoten zal de slimme meter versneld worden aangeboden, de eerste voorbereidingen 
worden inmiddels getroffen. Met deze slimme meters kan vervolgens het gebruik in Kerschoten als 
geheel ook goed en actueel worden gevolgd, samen met een wijk-dashboard (zie hoofdstuk 9).  
 

3.4 De ambitie van een energieneutraal Kerschoten 
 
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 gebouwgebon-
den 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, aan-
sluitend bij de uitgangspunten van GEN en EMG, binnen een straal van 10 kilometer van het gebied 
plaats vinden. 
 
Hoe ziet dit er nu uit voor Kerschoten? Een energieneutraal Kerschoten betekent dat in Kerschoten, 
met uitzondering van de bedrijven aan de Vlijtseweg, evenveel duurzame energie wordt geprodu-
ceerd als geconsumeerd door de bewoners en gebruikers in het gebied. Het gaat dan dus om alle 
bewoners (denk aan de eigenaren van woningen, de huurders van de corporatiewoningen en de 
huurders van commerciële woningen) en om alle gebruikers van het gebied (de drie scholen, vijftien 
winkels en drie zorginstellingen). Tot slot is er nog de energie voor het functioneren van Kerschoten, 
denk aan verlichting, verkeerslichten en netverliezen. Het volgende hoofdstuk schetst de mogelijke 
routes om Kerschoten te transformeren naar zo’n energieneutraal gebied !  
 
 

3.5 Resumé  
 
Dit hoofdstuk presenteerde de kaart van Kerschoten. Een kaart met verschillende lagen, die zowel 
inzicht geeft in de energetische (EN) en de financiele (€) kansen en uitdagingen, als in de 
mogelijkheden van participatie van stakeholders uit de wijk (%P).  
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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. 
 
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 uitgangssituatie om samen aan de slag te gaan. Andere stakeholders, 
zoals de gemeente, de woningcorporaties, de energie coöperatie deA en AVID zijn al volop met het 
onderwerp aan de slag.  
 
Dit wil niet zeggen dat de opgave eenvoudig is. Er zijn zeker ook uitdagingen. Zo is het energiegebruik 
in 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 beperkt. Dat geldt overigens ook voor de corporaties 
(onder andere vanwege de huurderstoeslag) en voor de gemeente (vanwege tekorten op de 
grondexploitatie). 
 
Per saldo bieden Kerschoten en KEN, zowel voor de mensen en partners uit Apeldoorn als voor de 
bedrijven van GEN, een goede kans c.q. omgeving om de mogelijkheden van een gebiedsgerichte 
benadering van het energievraagstuk te onderzoeken en in praktijk te brengen. Het volgende 
hoofdstuk schetst de mogelijke route van dit vertrekpunt naar een energieneutraal Kerschoten.    
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4. De route naar Kerschoten Energie Neutraal  
 
 

 
 
 

4.1  Van Kerschoten 2013 naar Kerschoten Energieneutraal  
 
Van Kerschoten in 2013 naar Kerschoten Energieneutraal ….. verduurzaming van een bestaande wijk, 
samen met alle bewoners en eigenaren in de wijk, volgens een gebiedsgerichte aanpak. Hoe gaat dat 
in zijn werk? Hoe ziet een energieneutraal Kerschoten er dan uit? Hoe bereiken we dat? Alleen maat-
regelen op woningen en gebouwen (bijvoorbeeld zonnepanelen) , of juist vooral maatregelen op het 
niveau van het gebied (b.v. een warmtenet)? Welke technieken en initiatieven passen in een route 
naar KEN, wie gaat dat betalen en wie doen er mee?  
 
Dit hoofdstuk gaat over deze route naar Kerschoten Energieneutraal. Centraal staan de technisch-
inhoudelijk-financiële aspecten. De volgende hoofdstukken gaan in op de financieel-economische as-
pecten (het business model en de business case), de initiatieven die in deze route passen en de men-
sen en organisaties die mee kunnen en moeten doen op weg naar een energieneutraal Kerschoten.  
 
Kerschoten Energie Neutraal: het kan, als we samen werken en de juiste keuzen maken! 
Voor de nieuwsgierige lezer: de conclusie is dat het technisch kan, Kerschoten kan in één generatie 
energieneutraal worden. We stappen in één generatie af van de fossiele brandstoffen in de gebouw-
de omgeving. Met een combinatie van maatregelen op gebouwen en in het gebied. Concreet 
betekent dit er over 20 jaar geen grijze elektriciteit meer wordt gebruikt in de wijk en dat er nog een 
minimaal verbruik van grijs gas is. In plaats daarvan wordt groene elektriciteit gebruikt en opgewekt 
in de wijk. Het gaat echter niet zomaar. Er zijn belangrijke juridische en financiële hobbels te nemen, 
die de samenwerking vragen van veel organisaties en mensen.  
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4.2  Autonome ontwikkeling  
 
De huidige energievraag in Kerschoten en Kerschoten-West is 8,1  miljoen kWh elektriciteit en 4,1 
miljoen m3 gas (zie tabel 4-2). Als er de komende jaren in Kerschoten geen verdere activiteiten en 
maatregelen worden getroffen op het vlak van energie zal het verbruik over 20 jaar liggen op circa 
7,6 miljoen kWh en 3,5 miljoen m3 gas. Bij het reguliere onderhoud aan woningen en gebouwen 
worden dan kleine maatregelen uitgevoerd, terwijl installaties en apparatuur efficiënter zullen zijn. 
De warmtevraag zal daardoor over die periode 15% verminderen. Het elektriciteitsgebruik zal per 
saldo met 5% afnemen. 
 
Het elektriciteitsgebruik kent de afgelopen jaren een stijgende trend. Er komen meer en meer elek-
trische apparaten in het huishouden en bij bedrijven. Voor Kerschoten wordt een licht dalende 
tendens voorzien, omdat verwacht wordt dat elektrische apparatuur in de komende decennia ener-
giezuiniger wordt, de verlichting naar LED zal gaan en de aandacht voor energie op wijkniveau 
energiezuinig gedrag zal stimuleren. De warmtevraag vanwege verwarming en warmtapwater zal da-
len4. Verwacht wordt dat energiezuiniger gasketels met hoog rendement (HR107) steeds verder 
worden ingevoerd. 
 
De onderstaande tabel laat verder de besparingen voor de woningen en utiliteit zien. Bij deze tabel 
geldt dat dit de autonome besparingen zijn vanwege onderhoud en bewustwording. Daarnaast is het 
natuurlijk mogelijk dat de komende jaren zonnepanelen worden geplaatst op utilitaire gebouwen. In 
de autonome ontwikkeling is daar echter geen rekening mee gehouden. 
 

Functie      Huidig  Elektriciteit 

(miljoen 

kWh) 

Gas 

( miljoen 

m
3
) 

Autonome besparing  

 Na 20 jaar   

Elektriciteit 

(miljoen 

kWh) 

Gas 

( miljoen  m
3
) 

Woningen 5,7 3,8 E=5%, G=15% 5,4 3,2 

Scholen & Verzorging 0,82 0,27 E=15%, G=15% 0,70 0,23 

Winkels 0,96 0,03 E=5%, G=5% 0,90 0,03 

Verliezen & Restpost 0,58 0,05 E=5%, G=10% 0,55 0,05 

Totaal 8,1 4,1 Totaal 7,6 3,5 

Tabel 4-2: De besparingen in woningen en utiliteit over 20 jaar  

 
Het onderzoek naar energieneutraliteit kijkt naar de vraag naar gas en elektriciteit samen. De huidige 
energievraag in Kerschoten en Kerschoten-West bedraagt 27.000 GJ voor elektriciteit en 160.000 GJ 
voor gas. Opvallend in deze vertaling van de cijfers uit de tabel is dat de warmtevraag (voornamelijk 
gas) in GJ veel groter is dan de elektriciteitsvraag in GJ5. 
 

                                                             
4  De energievraag van warmtapwater is lastig om die geheel duurzaam in te vullen. Een zonneboiler reduceert het grijze 

gasgebruik voor warmtapwater met 40-50%, maar nog steeds moet er energie worden toegevoerd. Vanwege de veilig-

heid moet de warmtapwater temperatuur groter of gelijk zijn aan 65C. Deze relatief hoge temperatuur is met een 

warmtepomp te bereiken, maar dan wordt de efficiency lager. 
5  Het onderzoek naar energieneutraliteit kijkt naar de vraag naar gas en elektriciteit samen. Het elektriciteits- en gasge-

bruik worden dan omgerekend naar Giga Joule: 1 m3 gas is 0,038 GJ en 1 kWh is gelijk aan 0,0036 GJ. Voor deze 

omrekening zijn verschillende getallen in omloop. Verwacht wordt dat in Kerschoten vooral een vraag naar warmte zal 

resteren. In lijn met de visie is aangenomen is dat deze warmte lokaal wordt opgewekt met warmtepompen, met een 

COP van 3. Voor de uiteindelijke omrekening betekent dit dat 1 m3 aardgas gelijk is aan 0,012 GJ. 
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De conclusie is dat, via regulier onderhoud, verdere bewustwording en aansluitend bij maatschappe-
lijke trends, het huidige elektriciteit- en gasgebruik van de woningen en utiliteit per saldo licht zal 
afnemen. De verwachting is echter dat het energiegebruik als totaal blijft op ongeveer 90% van het 
huidige verbruik. 
 
CO2-reductie 
Kerschoten Energie Neutraal betekent ook dat de CO2-uitstoot vermindert. De huidige CO2-uitstoot 
van het energiegebruik van Kerschoten bedraagt dan 14.000 ton CO2 per jaar. 
 
 

4.3  Routes naar energieneutraal 
 
Meerdere routes naar een energieneutraal Kerschoten 
Om tot een energieneutraal Kerschoten te komen kunnen er verschillende routes worden gevolgd, 
die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Elke route heeft specifieke kenmerken en specifieke 
voor- en nadelen, die samenhangen met de bouwstenen van elke route:  
 
 Doel : wat we willen bereiken in Kerschoten: energieneutraal en kostenneutraal 
 Voorwaarde : voorwaarden waarbinnen de doelen moeten worden bereikt  
 Route : combinatie van bouwstenen die samen leiden tot KEN  
 Bouwsteen : toepassing van een ‘bron’, b.v. collectieve PV, warmtenet, isolatiepakket. 
 
Doel: centraal staat een energieneutraal Kerschoten  
Het streven van KEN is een energieneutraal Kerschoten. Een belangrijke voorwaarde bij dit gezamen-
lijke streven is dat de gebruikerslasten (of kosten) voor bewoners en eigenaren in Kerschoten gelijk 
blijven of afnemen. De portemonnee, en overigens ook het milieu, is voor mensen immers een be-
langrijke reden om mee te werken. En dat is belangrijk: want het zijn - in de bestaande bouw meer 
dan ooit- de mensen die moeten willen participeren. Dat is dan ook een andere belangrijke voor-
waarde. Andere voorwaarden zijn meer praktisch van aard: zijn aanpassingen aan gebouwen en het 
gebied ruimtelijk en juridisch mogelijk, en zijn er nu al eigenaren die bereid zijn projecten en maatre-
gelen uit te voeren, zodat een energieneutraal Kerschoten binnen een realistische termijn mogelijk 
is?  
 

 Doel Toelichting 

 Energieneutraal (EN) Uitgangspunt is dat de route naar een energieneutraal Kerschoten leidt  

 

 Voorwaarden Toelichting 

1.  Gebruikerslasten (€)  De gebruikerslasten voor bewoners en eigenaren mogen niet toenemen.  

2.  Participatie (%P) Het streven is dat zoveel mogelijk mensen mee willen investeren en doen aan KEN.  

 Andere voorwaarden Toelichting 

3.  Technisch Een energieneutraal Kerschoten moet met bewezen technieken gerealiseerd worden.  

4.  Realisatietermijn  Een energieneutraal Kerschoten moet in 2020 gerealiseerd zijn.  

5.  Ruimtelijk / Juridisch Een energieneutraal Kerschoten moet ruimtelijk en bestuurlijk-juridisch passen  

Tabel 4-3: Het centrale doel en de voorwaarden waar het doel aan moet voldoen. 

 
Een route en bouwstenen van een route 
Elke route bestaat uit een combinatie van technische en energetische maatregelen in of aan gebou-
wen 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 ge-



  

 
 
 
 
 

32 
 

noemd. De bouwstenen zijn dus specifieke toepassingen van energiebronnen (wind, zon, warmte), 
zie de onderstaande tabel. De bouwstenen verschillen van elkaar qua kosten, energie opbrengst, 
energiebesparing, toepassingsgebied. De bouwsteen Isolatie is zo een samenhangend pakket van 
maatregelen om het energiegebruik van de woning terug te brengen. De bouwsteen Wind betreft de 
plaatsing van een of meer windmolens in de buurt van Kerschoten, die duurzame elektriciteit op-
wekken. Voor de 19 bouwstenen is bepaald of en in hoeverre ze voldoen aan de voorwaarden, die 
worden gesteld aan de route naar KEN (zie de bijlagen). In de bijlagen worden de bouwstenen daar-
om beschreven aan de hand van deze kenmerken: de kosten van een bouwsteen, de bijdrage aan de 
energievoorziening, de benodigde ruimte voor de toepassing, e.d. 
 

 Bron Toepassing Besparing op Opwekking van Gebouw 

1 Isolatie 1 Pakket Licht – Gemiddeld Warmte  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 Warmte  Gebouw 

9 Zon Warmte uit zonneboilers  Warmte Gebouw 

10  Zon Warmte met seizoensopslag  Warmte Gebouw 

Tabel 4-4: Overzicht van de bouwstenen op gebouwniveau 

 

 Bron Toepassing Besparing op Opwekking van  Gebied 

11 Wind Windturbine  Elektriciteit Gebied 

12 Geothermie Diep  Warmte Gebied 

13 Geothermie Zeer Diep  Warmte Gebied 

14 Zon  Collectieve PV  Elektriciteit Gebied 

15 Biomassa Vergisting  Warmte Gebied 

16 Biomassa Verbranding  Warmte Gebied 

17 Warmte Warmtenet  Warmte Gebied 

18 Warmte Collectief bronnet   Warmte Gebied 

Tabel 4-5: Overzicht van de bouwstenen op gebiedsniveau 

 
Enkele van deze bouwstenen zijn voor Kerschoten niet haalbaar. Het gebruik van biomassa in een lo-
kale warmtekrachtinstallatie in een gebouw is onrendabel, maar ook vanwege de aanvoer van 
biomassa in de wijk complex. De toepassing van zonne-energie met seizoenwarmteopslag is voorlo-
pig nog niet op gebouwen te gebruiken, de technologie van de warmteopslag is namelijk nog niet ver 
genoeg ontwikkeld. Geothermie is in Apeldoorn vanwege de kenmerken van de ondergrond niet 
goed mogelijk. Tenslotte is het collectieve bronnet vervallen, omdat de geslagen bronnen te ver van 
Kerschoten liggen en de aanleg op voorhand erg kostbaar zal worden. 
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Figuur 4-6: Bouwstenen op gebouwniveau  

 
Routes om tot energieneutraal te komen 
Om te komen tot een Energieneutraal Kerschoten zijn 6 verschillende routes verkend (zie tabel 4-7). 
Vertrekpunt is de autonome ontwikkeling die schetst hoe Kerschoten zich ontwikkelt als er de ko-
mende jaren geen verdere activiteiten en maatregelen worden getroffen op het vlak van energie (zie 
ook paragraaf 4.2). Het energiegebruik van woningen en utiliteit neemt licht af door regulier onder-
houd. Vanuit het gedachtegoed van GEN, waar een gebiedsgerichte benadering centraal staat, is er 
een route (1) verkend, die inzicht geeft in de resultaten (worden de doelen bereikt, en binnen de 
voorwaarden) als er alleen maatregelen worden getroffen op gebouwniveau. In het verlengde is er 
een route (2) die inzicht geeft in de resultaten als er alleen maatregelen worden getroffen op ge-
biedsniveau. Deze routes worden ook wel de Maximaal Micro respectievelijk de Maximaal Macro-
route genoemd. 
 
De gebiedsgerichte en de gebouwgerichte route hebben allebei voor- en nadelen. Om deze reden 
zijn er vervolgens vier routes (3 – 6) verkend, die zijn gebaseerd op een combinatie van maatregelen 
op gebieds- en op gebouwniveau. Een van deze routes is gericht op een snelle realisatie van KEN, bij 
voorkeur voor 2020 –aansluitende bij de gemeentelijke doelstellingen - en is concreet zichtbaar in 
het gebied. Drie van de routes (4 – 6) maken vervolgens geen gebruik van windenergie, hoewel 
windenergie veel duurzame energie levert en het meest rendabel is. De maatschappelijke en juridi-
sche haalbaarheid is echter onzeker. Aansluitend bij de doelstellingen van KEN verkent een route (4) 
maximaal de mogelijkheden om te komen tot energieneutraliteit, ook al zijn bijvoorbeeld de kosten 
hoog. De volgende route (5) verkent juist de mogelijkheden om tegen zo min mogelijk kosten zo veel 
mogelijk ‘energieneutraal’ te worden. Tenslotte, is - aan de hand van deze inzichten - een route ont-
wikkeld, die het beste aan sluit bij de situatie in Kerschoten (zie ook later in dit hoofdstuk). De routes 
worden in het vervolg verder inhoudelijk belicht. 
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Voor deze routes is bepaald of ze leiden tot een energieneutraal Kerschoten, op welke termijn en of 
ze voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan een route naar energieneutraal Kerschoten. De 
uitgangspunten en resultaten van berekeningen zijn opgenomen in de bijlagen.  
 

 Route Toelichting Type Bouwstenen 

1 Gebouwgerichte 

route  

(Maximaal Micro) 

Deze route bestaat uit het toepassen van 

bouwstenen die alleen betrekking hebben 

op gebouwen  

Gebouw 

 

Isolatiepakket 3 

PV op woningen  

Zonneboiler 

Later warmtepompen 

Gebied - 

2 Gebiedsgerichte 

route  

(Maximaal Macro) 

Deze route bestaat uit één of meer bouw-

stenen die alleen betrekking hebben op 

duurzame opwekking in het gebied.  

Gebouw - 

 

Gebied Collectieve PV 

Wind 

Warmtenet 

Routes die maatregelen op gebouw (micro) en gebied (macro) combineren  

3 Snel  

 

Deze route bestaat uit bouwstenen die 

snel, en op grote schaal zijn toe te passen.  

Gebouw PV op woningen  

 

 

Gebied Collectieve PV  

Warmtenet Wind 

4 Maximaal  

Energieneutraal  

(zonder wind) 

 

Deze route combineert die bouwstenen 

op gebouw- en gebiedsniveau, die maxi-

male opwekking en besparing geven 

Gebouw Isolatiepakket 3 

Zonneboiler  

Later warmtepompen 

Gebied Collectieve PV 

Warmtenet 

5 Minimaal  

Kostenneutraal  

(zonder wind) 

 

De meest kosteneffectieve bouwstenen 

worden ingezet, maar zonder windener-

gie. 

 

Gebouw Isolatiepakket 1  

PV op woningen 

 

Gebied Warmtenet 

Collectieve PV 

6 Combinatie of 

KEN route 

 

In deze route worden zowel effectieve 

bouwstenen toegepast, zowel met be-

trekking tot de energiebesparing en 

opwekking als kosten 

 

Gebouw Isolatiepakket 2 

PV op woningen  

Later warmtepompen  

Gebied Warmtenet 

Bio-WKK of eventueel 1 

windmolen  

Tabel 4-7: Overzicht van de 6 verschillende routes    
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 Route Motivering en onderbouwing 

1 Alles op de gebouwen  

(Maximaal Micro) 

Hier worden alleen maatregelen op gebouwniveau uitgevoerd: vergaande isolatie (buiten-

muurisolatie, drievoudige beglazing, warmteterugwinning, zonneboiler en zonPV). Dit 

betekent dat de woningen op het niveau van passief huis worden gerenoveerd. De invoering 

van de luchtwater/warmtepomp wordt gedoseerd in de latere fasen ingevoerd. 

2 Alles in het gebied  

(Maximaal Macro) 

Hier worden alleen maatregelen gericht op de opwekking van duurzame energie op ge-

biedsniveau uitgevoerd: collectieve pv, het warmtenet op basis van biomassa en 3 

windmolens. 

 

3 Zo Spoedig Mogelijk / 

2020 

 

Deze route is opgebouwd uit bouwstenen die snel, en op grote schaal zijn toe te passen: de 

uitrol van zonPV op woningen, het warmtenet en 3 windmolens in de nabijheid van Ker-

schoten. Deze kunnen in principe direct worden uitgevoerd. De mogelijkheden voor 

collectieve PV hangen samen met de efficiëntie van de panelen en de financiële opbreng-

sten. 

4 Maximaal  

energieneutraal 

(zonder wind) 

Om Kerschoten zonder windenergie naar energieneutraal te brengen moet alles uit de kast 

worden gehaald: op gebouwniveau wordt geïsoleerd tot passief niveau, zonneboilers ge-

bruikt en later luchtwaterpompen; op gebiedsniveau gaat het om collectieve zonPV en om 

het warmtenet. 

5 Minimaal  

Kostenneutraal 

(zonder wind) 

Deze route - ook zonder windenergie - gebruikt de bouwstenen die op gebouw en gebied 

niveau het meest kosteneffectief zijn: het warmtenet, een beperkt isolatiepakket voor de 

gebouwen, zonPV op woningen en op termijn collectieve zonPV in het gebied. 

 

6 Combinatie  

of KEN-route 

 

In deze route worden de meest effectieve bouwstenen toegepast uit oogpunt van energie 

en kosten. Voor de gebouwen betekent dit een steviger isolatie en veel zonPV. Daarnaast 

worden op gebiedsniveau het warmtenet en collectieve zonPv toegevoegd. De mogelijkhe-

den voor bio-WKK worden onderzocht. 

Tabel 4-8: Toelichting op de bouwstenen in elk van de 6 route’s  

 
Over Technologie en Participatie 
De bouwstenen en routes zijn tenslotte gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten, over de be-
schikbare technologie en de mate van participatie: 
 
1. Technisch 

In alle bouwstenen is impliciet rekening gehouden met reguliere verbetering van de huidige 
technologie. In de loop van de tijd zal een reductie van de kostprijs optreden en vaak tegelijker-
tijd een verbetering van de efficiëntie. Een goed voorbeeld hiervan zijn de PV-systemen. Maar 
dit geldt ook voor ondermeer de isolatie, ventilatiesystemen, energieopslagsystemen e.d. De 
luchtwaterpomp neemt een aparte plaats in: deze techniek is al op de markt, maar nu nog te 
weinig kosteneffectief in de renovatie. Verwacht wordt dat deze de komende jaren kosteneffec-
tief zal worden.  
 
Dit neemt niet weg dat er ook gewerkt wordt aan geheel nieuwe technologieën. Voorbeelden 
liggen op het vlak van de compacte thermische energieopslag, PV-T collectoren, microwarmte-
kracht en geothermie. Deze technologie staat echter nog in de kinderschoenen. Het opschalen 
van deze technologieën naar nieuwe producten zal de nodige tijd kosten en succes is niet verze-
kerd. De bouwstenen zijn daarom gebaseerd op bewezen technologie. 
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2. Participatie 
De ambitie van een energieneutraal Kerschoten met een gebiedsgerichte aanpak zal de partici-
patie van veel stakeholders, actoren, eigenaren, bewoners en gebruikers vergen. In de 
verkenningen in dit hoofdstuk is verondersteld dat in de loop van de jaren de belangstelling zal 
toenemen en dat een hoge mate van participatie wordt bereikt. Over 5 jaar is een participatie 
van 25% verondersteld, toenemend tot 90% over 20 jaar. 

 

Energiemodel en Kasstromenmodel  

Er is voor Kerschoten een eenvoudig energiemodel opgesteld. Dit berekent op hoofdlijnen en met kentallen het ge-

bruik van energie door de gebouwen en in het gebied. De opwekking van energie op gebouwen en in het gebied 

wordt ook berekend. Zowel het gebruik als de opwekking zijn afhankelijk van de route. In het model wordt zo over 

een periode van 20 jaar het gebruik, de opwekking en de besparing van energie per jaar berekend.  

 

De uitkomsten zijn niet alleen afhankelijk van de route en zijn bouwstenen, maar ook van de participatie van de ei-

genaren en gebruikers. In de energieberekening van routes is van eenzelfde mate van participatie uitgegaan. De 

eerste periode van 5 jaar gaat uit van 25% participatie van de bewoners/eigenaren, de 2
e
 periode van 5 - 10 jaar van 

50%, vervolgens voor 10 - 15 jaar 70% en tenslotte voor de laatste periode van 15 - 20 jaar 90%.  

 

Voor de verschillende bouwstenen zijn de globale kosten bepaald. Per route zijn vervolgens de investeringen be-

paald, die nodig zijn voor de uitvoering. Dit betreft de investeringen in de gebouwen voor energiebesparing, 

investeringen voor de opwekking van energie op gebouwen en in het gebied, eventuele investeringen in een warm-

tenet en de bijbehorende warmte opwekkers. Zo is per route bekend wat de investeringen zijn en hoe de 

energiebalans er uit ziet.  

 

De investeringen worden over de looptijd van de economische levensduur beschouwd. Daarom heeft er ook een 

financieel-economische analyse plaats gevonden via een zogenaamd eenvoudig kasstromenmodel. Dit model neemt 

de uiteindelijke energetische eindsituatie als vertrekpunt, met de bijbehorende investeringen. Dit betekent dat alle 

investeringen en maatregelen op dag één worden gerealiseerd. Vervolgens zijn de jaarlijkse kasstromen berekend, 

op basis van verdere aannamen voor o.a. de energieprijsontwikkeling, de inflatie en rente:  

 

 Kleingebruiker Grootgebruiker 

Elektriciteit (kWh) (euro) 0,21 0,07 

Gas (m
3
) (euro) 0,66 0,66 

Rente 4,4% 4% 

Prijsontwikkeling E 2,5% 2,5% 

Prijsontwikkeling Gas 3 % 3% 

Terugleververgoeding (euro per eenheid) 0,21 0,06 (0,12) 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op vereenvoudigde modellen, vanwege onzekerheden in de verschillende uitgangs-

punten. Onzekerheden over de prijs-, rente- en inflatieontwikkeling en over de terugleveringvergoeding van 

collectief opgewekt energie. De vertaling van energieberekeningen op het (gemiddelde) gebiedsniveau naar het ni-

veau van individuele woningen verschilt van gebouw tot gebouw en van gebruiker tot gebruiker; en leidt zo tot 

onzekerheden over zowel de hoogte van investeringen als in de mate van energiebesparing. De berekeningen zijn 

niettemin zeker zinvol. Verschillende routes kunnen worden vergeleken, en tendensen op hoofdlijnen en ontwikke-

lingsrichtingen kunnen worden onderkend en vergeleken met ervaringen in de praktijk.  

Tabel 4-9:  Toelichting bij het energiemodel en kasstromenmodel  
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4.4 Waar brengen de routes Kerschoten?  
 
Hoe ver brengt elke route Kerschoten nu op de weg naar de energieneutrale bestemming en past de 
route dan ook binnen de voorwaarden? Het antwoord komt in het Ontwikkelplan in stappen. Dit 
hoofdstuk begint met de hoofdlijnen, met veel aandacht voor de technische en economische aspec-
ten. De volgende hoofdstukken werken de bijdrage aan energieneutraliteit (hoofdstuk 5, De route in 
etappes) en de financieel-economische mogelijkheden (hoofdstuk 6, De prijs van de reis) van elke 
route verder uit. Er ontstaat zo, samen met hoofdstuk 7 In beweging, beter inzicht in de mogelijkheid 
en de aantrekkelijkheid om te participeren. De Routekaart en het Bewegingsplan in hoofdstuk 8 ge-
ven dan een precies antwoord op de vraag. 
 
1. Energieneutraliteit (EN) 

De Gebiedsgerichte en de Snelle route leiden in technisch opzicht tot een energieneutraal 
Kerschoten. Dat is bovenal te danken aan de veronderstelde plaatsing van meerdere 
windturbines. De gebouwgerichte en de Kosteneutrale route blijven het verst verwijderd van het 
doel. De KEN-route en de Energieneutrale route, die beiden geen windenergie gebruiken, komen 
een heel eind (80-85%) op weg naar energieneutraal, maar niet helemaal. Dit blijkt uit de 
berekeningen met het Energiemodel (zie de bijlagen). 
 

2. Kosten en gebruikerslasten (€) 
De Kostenneutrale route is in financieel-economisch opzicht het meest aantrekkelijk. Deze route 
leidt tot een positieve kasstroom over 30 jaar en biedt het hoogste rendement op het geïnves-
teerde vermogen –alhoewel dit rendement wel laag is en de onderlinge verschillen klein zijn. De 
Gebiedsgerichte route en de Snelle route kennen ook positieve kasstromen en een rente. Ook de 
combinatie of KEN-route leidt ook tot positieve, maar wel kleinere kasstroom en rente. De Ge-
bouwgerichte en de Energieneutrale route zijn het minst aantrekkelijk. Dit blijkt uit de 
berekeningen met het Kasstromenmodel. De uitgangspunten en resultaten van berekeningen 
zijn opgenomen in de bijlagen.  
 

 
Figuur 4-10: De 6 routes en de mate van energieneutraliteit (100% is energieneutraal) 
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Figuur 4-11:  De financiele evaluatie van de verschillende routes op basis van de kasstroom over 30 jaar en 

het rendement op de investering die voor een route nodig is. 

 

 Route 1 Route 2 Route 3 Route 4 Route 5 Route 6 

 Gebouw-

gericht  

Gebieds-

gericht 

Snel Max. 

Energie-

neutraal 

Max. Kos-

ten 

neutraal  

Combinatie- 

of KEN-

route  

Energie       

Jaarlijks resterende vraag (GJ) -22.000 700 -1.500 -11.500 -29.000 -15.000 

Financieel-economisch       

Investeringen in Gebouwmaatregelen -73.000 0 -10.000 -55.000 -19.000 -38.000 

Investeringen in Gebiedsmaatregelen  0 -19.000 -15.500 -8.500 -8.500 -8.500 

Totale investeringen -73.000 -19.000 -25.500 -63.500 -27.500 -46.500 

Totale kasstroom over 30 jaar -31.000 10.000 14.000 -26.000 16.000 7.000 

Jaarlijkse kasstroom na 25 jaar -85 780 895 -445 737 695 

Figuur 4-12: Investeringen en opbrengsten van de diverse routes over 30 jaar (bedragen in k€)  

 
3. Participatie (%P) 

De realisatie van een energieneutraal Kerschoten Energieneutraal vraagt de participatie van zo 
veel mogelijk bewoners. De routes met gebouwgebonden maatregelen stellen de hoogste eisen 
aan deze participatie: het bereiken van energieneutraliteit hangt dan het sterkst af van de deel-
name 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. Ze bie-
den bijvoorbeeld de mogelijkheid om te participeren met aandelen in een windturbine of om de 
woningen (verder) te verbeteren, maar het is niet noodzakelijk. Om de wijk in zijn geheel in be-
weging te krijgen op de energieneutrale weg, is het wenselijk dat zoveel mogelijk mensen 
energieneutraliteit nastreven, steunen en willen uitvoeren.  
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4. Technisch 
Elke route maakt gebruik van bewezen technieken, en gaan uit van een verbetering van de tech-
niek en de prijs-prestatie-verhouding in de komende jaren. De Gebouwgerichte, Energieneutrale 
en Combinatie-route maken gebruik van de warmtepompen. De verwachting is dat deze pomp 
over 10 jaar kosteneffectief kan worden gebruikt in de renovatie (alhoewel er nu al systemen zijn 
die energietechnisch rendabel zijn). 

 
5. Realisatietermijn 

De planning van de uitvoering in Kerschoten zal per route verschillen. Een route met vooral ge-
biedsmaatregelen is in technisch opzicht sneller te realiseren. Toch kunnen 
vergunningenprocedures, de financiering en de contractvorming voor vertraging zorgen. Het is 
bekend dat de het verkrijgen van vergunningen en medewerking voor de plaatsing van windtur-
bines tijd kost. De uitvoering van maatregelen op gebouwen vraagt een grote betrokkenheid van 
bewoners. Dat geldt vooral voor maatregelen die meer ingrepen in de woning zelf vergen.  

 
6. Ruimtelijk en juridisch 

Een route met gebouwgerichte bouwstenen en maatregelen is ruimtelijk en juridisch naar ver-
wachting makkelijker te realiseren dan een route met meerdere gebiedsgerichte bouwstenen. 
Met name de route die gebruik maakt van windenergie kent dan meer onzekerheden. Dat bete-
kent dat de Gebiedsgerichte en de Snelle route minder aantrekkelijk zijn dan de Gebouwgerichte 
route. 

 
Maatregelen op gebouwen, zoals de plaatsing van zonPV, lijken in het algemeen ruimtelijk en ju-
ridisch goed in te passen. Het is belangrijk om rekening te houden met de esthetiek en de 
inpassing in het (aankomende) beeldkwaliteitsplan. Dit ligt anders bij de bouwstenen op ge-
biedsniveau. De activiteiten zijn grootschaliger en hebben dus meer invloed op de omgeving. 
Voor het warmtenet zullen bijvoorbeeld leidingen in het gebied moeten worden aangelegd, voor 
grootschalige zonPV zullen vergunningen moeten worden verkregen, en afspraken worden ge-
maakt met de locaties waar de systemen worden geplaatst. De ruimtelijke en juridische 
inpassing van windturbines brengt in de praktijk, en ook in en om Kerschoten, naar verwachting 
de meeste onzekerheid met zich mee. De huidige regels maken het nu (nog) niet mogelijk om in 
de nabije omgeving van Kerschoten windenergie te plaatsen. 

 

Wat verder opvalt …… 

 

1. Windenergie is de sleutel in technisch-economisch opzicht  

Er blijkt dat de routes met windenergie binnen de termijn van 20 jaar tot een energieneutraal Kerschoten kun-

nen leiden, zowel in technisch als in financieel-economisch opzicht. Windenergie kent ook een positieve, 

rendabele business case.  

 

2. Een snelle ontwikkeling van KEN, richting 2020, vergt de inzet van gebiedsgebonden bouwstenen 

Het is in technisch en financieel-economisch opzicht mogelijk om op korte termijn tot een energieneutraal Ker-

schoten te komen. Dat blijkt uit de ‘Zo snel mogelijk’ route, die grotendeels te danken is aan de snelle plaatsing 

van meerdere windturbines.  

 

3. Invloed op de energierekening vraagt om gebouwgebonden maatregelen  

De Gebiedsgerichte route doet weinig aan de gebruikerslasten, vooral omdat er geen energie wordt bespaard. 

Wel kan deels onafhankelijkheid ontstaan van olie- en gasprijzen. Als de doelstelling is om iets aan de energie-

rekening te doen van bewoners dan zijn gebouwgebonden maatregelen nodig.  
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4. Warmte vraag gebouwgebonden maatregelen, elektriciteit kan kiezen 

De warmtevraag in Kerschoten is veel groter dan de elektriciteitsvraag. De mogelijkheden voor het opwekken 

van duurzame warmte zijn echter beperkt. Collectieve warmteopwekking is volgens de huidige, reguliere inzich-

ten rendabel beschikbaar te krijgen voor 400 – 600 woningen. De overige warmte zal anders, via 

gebouwgebonden maatregelen (zoals isolatie en zonneboilers) moeten worden opgewekt of bespaard worden. 

Dit zijn dus belangrijke no regret-maatregelen.  

 

5. De Gebouwgerichte route biedt meer comfort en voegt waarde toe  

Deze route biedt het meeste comfort in de woningen; dit komt ook de verkoopbaarheid van de woningen ten 

goede. Deze route vereist wel een zeer hoge participatie. Ook legt het een hoog beslag op de individuele reke-

ning. Maar er is wel zekerheid over de hoogte van de rekening. Als er snel moet worden afgeschreven, dan 

ontstaat een restschuld. 

 

6. De Gebiedsgerichte route en de individuele gebruiker 

Deze route heeft weinig directe gevolgen voor de individuele gebruiker. Alleen als de gebiedsgerichte maatre-

gelen collectief worden uitgevoerd - bijvoorbeeld bewoners die gezamenlijk eigenaar worden van een 

windmolen – is er sprake van mogelijk positieve gevolgen voor individuele bewoners. De keuze voor collectieve 

oplossingen werkt aan participatie in de wijk. Deze route is voor de bewoners financieel neutraal (geen lasten-

verlichting), en biedt meer zekerheid dan nu. De route heeft wel de meeste invloed op de beleving van 

bewoners, vanwege de vele zonnepanelen en de windturbines. 

 

7. De Bio-WKK is in technisch opzicht een goede vervanger van een windturbine  

De eventuele inzet van een Bio-WKK zal het aanbod aan duurzame elektriciteit aanzienlijk vergroten. Een der-

gelijke installatie levert ongeveer evenveel elektriciteit als een windmolen van 1 MW. De vergoeding van deze 

elektriciteit is op dit moment echter laag en maakt de business case voor een Bio-WKK nog onrendabel.  

Figuur 4-13: Andere conclusies uit de analyse 

 

 Voorwaarde  

Auto-

noom 

1  

Max.  

Micro 

2 

Max. 

 Macro 

3  

Snel  

4  

Energie 

neutraal  

(- Wind)  

5  

Kosten 

neutraal  

(- Wind) 

6  

Combina-

tie /  

KEN route 

1 Energieneutraal  70% 101% 98% 83% 62% 80% 

2 Gebruikerslasten  
       

3 Participatie bewoners        

4 Technisch        

5 Realisatietermijn         

6 Ruimtelijk & Juridisch        

Tabel 4-14: Samenvattende tabel van de voor- en nadelen van elke route. 

 Toelichting op de gekleurde bollen: Groen is positie en rood is negatief. 

 
Integrale vergelijking van de 6 routes 
De conclusie is dat de Gebouwgerichte route weinig aantrekkelijk en duur is (zie de tabel). De maat-
schappelijke kosten verdienen zich niet (snel) terug en er wordt een grote (o.a. financiële) bijdrage 
gevraagd van individuele bewoners. De Gebiedsgerichte route is technisch-economisch haalbaar en 
aantrekkelijk; de route vergt de plaatsing van enkele windturbines. De ruimtelijke en juridische mo-
gelijkheden voor deze plaatsing zijn op dit moment op zijn minst onzeker. De Snelle route lijkt veel 
op de Gebiedsgerichte route en heeft met dezelfde onzekerheden rond windenergie te maken.  
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Drie routes combineren gebouw- en gebiedsgerichte bouwstenen, en maken geen gebruik van wind-
energie. De Kostenneutrale route komt het minst ver op de weg naar energieneutraal. De 
Energieneutrale route (zonder wind) komt energetisch ver, maar is uit financieel oogpunt niet aan-
trekkelijk. De combinatie of KEN-route combineert het beste van vele 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.  
 
 

4.5 De etappes van de KEN-route  
 
De combinatie of KEN-route komt naar voren als de route die op dit moment het meest aantrekkelijk 
is op weg naar een energieneutraal Kerschoten. In de volgende hoofdstukken zal deze route verder 
worden verkend. De belangrijkste etappes van deze route zijn als volgt:  
 
1. Particulieren 

De woningen van particulieren worden in deze route tot een gemiddeld niveau geioleerd. Daar-
naast worden zonneboilers en zonnepanelen geplaatst. Warmtepompen doen over circa 10 jaar 
hun intrede. De route gaat vooralsnog uit van een hoge participatie door particulieren, oplopend 
van 25% over 5 jaar tot 90% over 20 jaar. 

 
2. Woningen van corporaties 

De route rekent vooralsnog met een verregaande energiebesparende renovatie van een deel (en 
dus niet het geheel) van het bezit van de woningcorporaties. Deze woningen worden zwaar ge-
isoleerd, krijgen zonneboilers en zonPV. Ook in deze woningen doen over 10 jaar de warmte-
pompen hun intrede. Het andere deel van de woningen van de woningcorporaties zullen regulier 
worden onderhouden. Deze woningen zijn in de eerste berekeningen wel uitgerust met zonPV.  

 
3. Utiliteit 

Binnen de utilitaire gebouwen ziet de KEN-route met name op de 2 scholen, de zorgcomplexen 
en het winkelcentrum. 
 
 Scholen en zorgcomplexen 

De warmtevraag van de scholen wordt beperkt door isolatie, betere ventilatiesystemen en 
een betere regeling van de installaties. De elektriciteitsvraag wordt beperkt door betere en 
zuiniger apparatuur. Met een collectief PVsysteem wordt elektriciteit opgewekt. Voor de 
zorgcomplexen geldt een soortgelijke aanpak. 

 Winkelcentrum 
Het winkelcentrum wordt met enkele eenvoudige maatregelen energiezuiniger, zonder de 
gebouwen te renoveren. Te denken valt aan betere verlichting, regeling van installaties en 
energiegericht onderhoud.  

 
4. Opwekkers 

De belangrijkste opwekkers van energie zijn:  
 
 Zon op RWZI 

In de route wordt zonPV op veel plaatsen aangebracht. Op de woningen van particulieren en 
de corporaties, op scholen, zorgcomplexen, bedrijven en ook op de RWZI. De verwachting is 
dat over 5 tot 10 jaar de prijzen van PVsystemen nog verder zijn gedaald en dat de terug le-
ververgoeding voor collectieve systemen goed is geregeld.   
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 Warmtenet 
Er zijn in Kerschoten gestapelde woningen met een collectieve warmtevoorziening. Deze lig-
gen dicht bij elkaar en hebben al een centraal systeem, waardoor de aansluiting op een 
warmtenet eenvoudig mogelijk wordt. Daarnaast is er vlak bij Kerschoten een bio-
verbrandingsinstallatie. Deze restwarmte is deels beschikbaar en kan worden gebruikt voor 
de voeding van het warmtenet. 

 
 

4.6  Resume  
 
Dit hoofdstuk presenteerde de verschillende routes naar een energieneutraal Kerschoten. 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).  
 
Het belang van participatie 
De realisatie van een energieneutraal Kerschoten Energieneutraal vraagt de participatie van zo veel 
mogelijk bewoners. De routes met gebouwgebonden maatregelen 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 ge-
bruik maken van gebiedsmaatregelen, bieden altijd mogelijkheden om te participeren, maar kunnen 
makkelijker worden gevolgd als er minder mensen mee doen. Ze bieden bijvoorbeeld de mogelijk-
heid om te participeren met aandelen in een windturbine of om 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.  
 
De meest aantrekkelijke route is de KEN-route (genoemd) 
Er is onderscheid gemaakt tussen een route die zich richt op energieneutrale gebouwen, de Gebouw-
gerichte of Maximaal Micro route; en een route die juist gebruik maakt van collectieve voorzieningen 
op gebiedsniveau, de Gebiedsgerichte of Maximaal Macro route. 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 Gebiedsgerichte route is tech-
nisch-economisch haalbaar en aantrekkelijk; de route vergt de plaatsing van enkele windturbines. De 
ruimtelijke en juridische mogelijkheden voor deze plaatsing zijn op dit moment onzeker.  
 
Daarnaast zijn vier routes verkend, die zowel gebouwgerichte als gebiedsgerichte maatregelen tref-
fen om naar een energieneutraal Kerschoten te komen. De Snelle route bekijkt of Kerschoten richting 
2020 al energieneutraal kan worden, lijkt veel op de Gebiedsgerichte route en heeft met dezelfde 
onzekerheden rond de windenergie te maken. De drie andere routes maken geen gebruik van wind-
energie. De zogenaamde Kostenneutrale route komt het minst ver op de weg naar energieneutraal. 
De Energieneutrale route komt energetisch ver, maar is uit financieel oogpunt niet aantrekkelijk.  
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 ge-
bruik van windenergie en is zowel energetisch als financieel voldoende aantrekkelijk.  
 
Het volgende hoofdstuk gaat nu dieper in op de verschillende onderdelen c.q. etappes van de route 
en hun concrete participatie (%P) en bijdrage (EN) aan de besparing en opwekking van energie in 
Kerschoten. De particuliere woningen, de woningen van corporaties en van commerciële 
verhuurders, en de utilitaire gebouwen komen meer in detail aan bod, evenals de mogelijkheden om 
energie in of bij Kerschoten op te wekken met windturbines, een warmtenet of een zonnepark.    
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5. De route in etappes  
 
 

 
 

5.1 Maatregelen voor particuliere woningen  
 

Context 

In de huidige praktijk reageert slechts 1 tot 5 % van de particuliere eigenaar-bewoners positief op 
aanbiedingen voor ingrepen en producten gericht op energiebesparing en -opwekking voor hun wo-
ning. In het kader van KEN is daarom een nieuwe aanpak ontwikkeld, die er op is gericht de 
participatie van eigenaar-bewoners te verhogen6. Deze aanpak is gebaseerd op vier uitgangspunten. 
De belangrijkste is dat de wensen en de behoefte van de bewoner centraal staan. De vertaling van 
deze wensen naar een aanbod moet er vervolgens ook leiden tot gelijke of liever lagere woonlasten. 
Dat betekent dat bedrijven in de keten beter moeten samenwerken, zowel in de verschillende scha-
kels van de productieketen (van architect tot installateur) als tussen de verschillende disciplines 
(aannemers, kostendeskundigen, juristen, corporaties, e.d.). Tenslotte zal de hele levenscyclus van 
de woning, van eerste ontwerp tot beheer en onderhoud, centraal moeten staan. 
 

Aanpak 

De huidige werkwijzen gericht op de verbetering van de energieprestaties van bestaande woningen 
gaan veelal uit van een ‘gemiddelde bewoner’, met een ‘gemiddeld’ verbruik. Dat leidt er in de prak-
tijk toe dat de werkelijke besparingen van individuele gebruikers afwijken van de verwachtingen en 
berekeningen. Dit verschil is een belangrijke oorzaak voor de lage participatie van bewoners aan 
energiebesparende projecten: aanbiedingen zijn veelal onvoldoende afgestemd op de wensen van 
individuele particuliere eigenaren. De insteek van KEN is daarom om individuele eigenaren een ad-
vies op maat te bieden. 
 

                                                             
6 ‘Nauwelijks belangstelling voor isolatieplan Apeldoorn’, Binnenlands Bestuur, 18 november 2011 
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Figuur 5-1: Grondgebonden woningen in Complex 51 

 
Het maatwerkadvies, een individueel aanbod op maat voor een individuele bewoner 

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 maatre-
gelen, drie pakketten onderscheiden: 
 
 Isolatiepakket 1 ‘Korte klappen’ 

dit pakket bestaat uit maatregelen met een relatief lage investering, een goede comfort verbete-
ring en redelijke energiebesparing (zie figuur 5-2 en bijlage 14). 
 

 Isolatiepakket 2 ‘Comfortabel en gezond’ 
dit pakket bestaat uit maatregelen die een sterk verbeterd wooncomfort en gezondere woning 
opleveren. De investering is hoger, maar de energiebesparing ook (zie bijlage 14)  
 

 Isolatiepakket 3 ‘Richting energieneutraal’ 
dit pakket bestaat uit maatregelen die een sterk verbeterd wooncomfort en een gezondere wo-
ning opleveren en de energierekening nagenoeg tot nul reduceren. De investering is het hoogst, 
maar de woning is bij onveranderd gedrag dan ook (nagenoeg) energieneutraal (zie bijlage 14). 

 
De maatregelen die horen bij het pakket 1 ‘Korte klappen’ zijn als onderstaand. Het pakket bestaat 
uit maatregelen voor vraagbeperkingen en duurzame opwekking van energie. De beschrijving van de 
andere pakketten is te vinden in de bijlagen.  
 
 Vraagbeperking 

De vraagbeperkende maatregelen zijn onder andere gericht op isolatie, beter glas en betere ven-
tilatie. De investeringen in deze maatregelen zijn relatief laag. Deze maatregelen hebben 
nauwelijks invloed op de beeld- en ruimtelijke kwaliteit van de woning, en de overlast tijdens de 
uitvoering is beperkt. Het beste resultaat wordt bereikt als op korte termijn alle, bij vraagbeper-
king benoemde, maatregelen worden uitgevoerd. 
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 Duurzame opwekking 
In de meeste woningen in de bestaande bouw zal de verwarming plaats vinden op basis van 
(meest reguliere) hoge temperatuur verwarming. Dat betekent dat gebruik wordt gemaakt van 
een CV-ketel en de afgifte door normale radiatoren. Daarnaast is er gas of warmte nodig voor 
warm water. Voor deze warmwatervoorziening is in een zonnecollectorsysteem voorzien. Deze 
kan onafhankelijk van andere maatregelen worden uitgevoerd, eventueel in een later stadium.  

 
Binnen het pakket Korte klappen zijn voor het opwekken van elektriciteit zonnepanelen voorzien. 
Des te meer zonnepanelen, des te meer elektriciteit. Bij een overschot kan worden terug geleverd 
aan het net, en krijgt de bewoner (tot 5.000 kWh) een vergoeding. In het pakket staat hoeveel zon-
nepanelen op het dak kunnen worden geplaatst, en ook hoeveel ruimte er het beste voor een even 
zonnecollectorsysteem voor warm water en/of voor de verwarming van de woning kan worden gere-
serveerd. De zonnepanelen kunnen onafhankelijk van overige maatregelen worden uitgevoerd. 
 

 
Figuur 5-2: De maatregelen uit Isolatiepakket 1 Korte klappen  

 
Een maatwerkadvies bestaat zo uiteindelijk uit de volgende onderdelen: 
 
1. Woninganalyse  

Deze bestaat uit een bouwkundige analyse van de woning en een inventarisatie van de huidige 
installaties voor verwarming van de woning en warm tapwater. De analyse bevat ook de warm-
tebeelden van de woning. Het warmtebeeld geeft een globaal beeld van de mate waarin de 
woning is geïsoleerd.  
 

2. Energieadvies 
Om de woning flink energiezuiniger te maken of naar energieneutraal te renoveren moet de hui-
dige energievraag zoveel mogelijk worden beperkt en moet de energievraag worden opgewekt 
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met lokale en hernieuwbare energie. Om dit te bereiken zijn er verschillende routes. De figuur 
toont een voorbeeld van de route Korte Klappen uit het maatwerkadvies.  
 

3. Financieel advies 
Een onderdeel van het advies gaat ook over de financiering van de investeringen. De financie-
ringsvorm en -structuur heeft immers invloed op de haalbaarheid van de voorgestelde 
maatregelen. Dit staat verder in hoofdstuk 6. 
 

Lessen uit de eerste maatwerkadviezen 
De eerste maatwerkadviezen zijn overhandigd aan bewoners en vervolgens samen besproken. De 
voorlopige conclusie is dat het instrument van de maatwerkadviezen een plaats kan hebben in tra-
jecten van grootschalige renovatie, maar dan wel van 1.0 naar 2.0 moet worden ontwikkeld. Enkele 
belangrijke lessen zijn:  
 
 Er is behoefte aan een eenvoudiger en flexibeler pakket van maatregelen dan Korte Klappen, die 

eventuele lagere investeringen op een effectieve en gefaseerde wijze laat bijdragen 
 De adviezen moeten (nog) meer en beter aansluiten bij de specifieke wensen en kenmerken van 

de individuele bewoners 
 De kosten van de uitvoering van de adviezen moeten in een breder kader worden geschetst en 

afgewogen dan alleen voor het energiegebruik: 
 

De bouwkundige en energietechnische ingrepen voor energiezuinige of -neutrale woningen kun-
nen kostbaar, complex en ingrijpend zijn. Sommige bewoners zullen daarom kiezen voor een 
meer gefaseerde aanpak. Andere bewoners zullen kiezen voor een verdergaande ingreep, die 
pas economisch, maatschappelijk en sociaal verantwoord is als deze aansluit bij andere ontwik-
kelingen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, een gezinsuitbreiding of een grote 
onderhoudsbeurt: het zou toch jammer zijn als energetische verbeteringen bij een grootschalige 
verbouwing buiten beeld blijven. Het financiële voordeel is dus (slechts) een van de drijfveren, 
veelal ontstaat er meer comfort, is er ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid en wordt de 
woning meer waard. 
 

  Huidig Energiegebruik Nieuw Energiegebruik (in kWh en m
3
) 

   Korte Klappen Comfort & gezond Richting E-neutraal 

  Elektra Gas Elektra Gas Elektra Gas Elektra Gas 

Particulier 1 2.113 2.137 1.645 1.568 1.420 1.305 3.578 0 

Particulier 2 4.100 3.000 3.621 1.902 3.397 1.405 6.234 0 

Particulier 3 3.500 2.100 3.031 1.547 2.807 1.268 4.965 0 

Tabel 5-3: Overzicht van (de verandering van het) energiegebruik van particuliere woningeigenaren op basis van de 

uitgebrachte maatwerkadviezen, voor een kleine, gemiddelde en grote gebruiker 

 
Energie besparen op korte termijn …..  
Maar ook zonder maatwerkadvies kunnen particuliere eigenaren zelf stappen zetten naar een ener-
gierzuiniger en comfortabeler woning. Veel eigenaren opteren voor een meer stapsgewijze en 
kleinschaliger aanpak van energiebesparende plannen. Dat onderstreept het - al onderkende - be-
lang van een gebiedsgerichte benadering met ruime aandacht voor bewustwording en voorlichting. 
Een kleinschaliger en stapsgewijze aanpak kan er dan vervolgens uit bestaan dat er - naast individue-
le ingrepen - initiatieven voor collectieve inkoop van bijvoorbeeld zonPV of isolatie komen. Sommige 
eigenaren zullen daar gebruik van maken, andere zullen om allerlei redenen toch andere maatrege-
len willen treffen. Welke maatregelen kunnen nu op de korte termijn worden genomen? Zijn ze nu al 
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kosteneffectief, en passen ze dan ook in een route naar energieneutraal? De belangrijkste van deze 
maatregelen voor de korte termijn zijn als volgt:  
 
 Een snelle maatregel is het installeren van zonPV. Er zijn diverse financiële arrangementen die 

dit kosteneffectief doen (terugverdientijd 7-10 jaar, levensduur 30 jaar) 
 Isoleren van (delen van) de woning is een effectieve maatregel, in combinatie met goed ventile-

ren. Isolatie van muren, vloeren en de plaatsing van beter glas zijn goede voorbeelden.  
 Deze maatregelen kunnen ook via een traject van collectieve inkoop worden georganiseerd, en 

leveren zo naast inkoopvoordelen mogelijk ook meer provinciale subsidie op.  
 Vanuit het oogpunt om het energiegebruik voor warmte terug te brengen is (vergaande) isolatie 

een belangrijke no-regret maatregel. 
 Als de installatie moet worden vervangen (b.v. nieuwe CV-ketel) is dat in principe het moment 

om een HR107 ketel te nemen en daar een zonneboiler op aan te laten sluiten; 
 De warmwatervoorziening heeft vervolgens veelal baat bij de installatie van enkele zonnecollec-

toren op het dak; 
 Op langere termijn zal de HR-ketel door een luchtwaterwarmtepomp vervangen kunnen worden, 

die de resterende vraag naar energie voor warmte nog verder vermindert. 
 

Bijdrage aan energieneutraliteit 
Er zijn in Kerschoten 910 particuliere woningen. Bij elkaar gaat het om circa 170 vrijstaande wonin-
gen, 670 woningen in een rij of twee onder een kap, en 70 woningen in gestapelde vorm. De 
particuliere woningen maken 40% uit van alle woningen, zie onderstaande tabel.  

 

Aantal Corporaties Particulier Commercieel Totaal 

Grondgebonden 386 840 0  

Gestapelde woningen  456 72 0  

Centraal bemeterd, apart 224 0 192  

Totaal 1066 (50%) 912 (40%) 192 (10%) 2170 

Tabel 5-4: Overzicht van de aantallen woningen in Kerschoten 

 
Binnen de individuele benadering zijn verschillende pakketten van maatregelen ontwikkeld, die stap 
voor stap leiden tot (bijna) energieneutrale woningen. Voor elk pakket is -op basis van een expert-
judgement en los van de specifieke resultaten van de maatwerkadviezen- een schatting gemaakt van 
de rentabiliteit van maatregelen voor bewoners die nu weinig, gemiddeld of veel energie gebruiken. 
Deze schatting houdt rekening met de actuele maatschappelijke aandacht voor de verduurzaming 
van de bestaande bouw, en de verwachte ontwikkeling van technologie en instrumenten die daar 
mee zal samen hangen. Dit vormt de basis voor verwachtingen over de mogelijke participatie van 
particulieren, gegeven een zeker voordeel en mogelijkheden voor financiering.  

 
Vervolgens is een voorspelling gemaakt van de verbetering van de technieken en de implicaties voor 
de verbetering van het voordeel voor bewoners. Elke vijf jaar wordt zo de groep particulieren, die 
financieel voordeel zal hebben van de maatregelen, groter. Voor de komende jaren is de participatie 
van eigenaren en (ver)huurders bepaald op basis van verwachtingen over hun bereidheid te investe-
ren in maatregelen. De onderstaande tabel geeft zo een overzicht van de bijdrage van particuliere 
woningen aan de doelen van energieneutraliteit.    
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Fasering Partici-

patie
1
 

Actueel  

verbruik 

Besparings 

potentieel 

Opwek 

potentieel 

Totaal  

energie 

vraag 

Mate van 

energie 

neutraliteit 

 % E  

(milj. 

kWh) 

G  

(milj. 

m
3
) 

E  

(milj. 

kWh) 

G  

(milj. 

m
3
) 

E  

(milj. 

kWh) 

G  

(milj. 

m
3
) 

GJ % 

Fase 1 0-5 jr. 25 2.46 1.47 0.04 0.2 0.3 0.03 26.500 13% 

Fase 2 5-10 jr. 50 1.97 1.18 0.08 0.45 0.7 0.07 21.300 30% 

Fase 3 10-15 jr. 70 0.56 0.89 -0.5 0.8 1.2 0.01 12.700 41% 

Fase 4 15-20 jr. 90 1.5 0.35 -0.9 1.2 2 0.15 9.600 67% 

 

Tabel 5-5:  Samenvattend overzicht van de participatie en de bijdrage aan EN van particuliere woningen 
 1

 De bijdrage van particuliere woningen aan energieneutraliteit is gebaseerd op aannamen over de 

participatiegraad. De Individuele benadering is tijdens KEN niet zo ver toegepast als oorspronkelijk 

was beoogd. Of de beoogde participatie zal worden bereikt, moet dus nog in de praktijk blijken.  

 

Instrumenten voor de ontwikkeling van maatwerkadviezen  

Tijdens KEN zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die worden gebruikt bij het opstellen van een 

maatwerkadvies. Twee van de belangrijkste zijn:  

 

1. Energie-calculator ( E-zie) 

De Energie-calculator genereert op basis van de invoer van gegevens over de woning, de bewoners en hun 

energiegedrag een energierekening. In eerste instantie wordt de huidige situatie ingevoerd en worden de 

waarden vergeleken met de huidige energie rekening. Na de noodzakelijke aanpassingen in de invoer kun-

nen aan de huidige situatie woningverbeterings maatregelen in de invoer worden toegevoegd. De Energie-

calculator genereert opnieuw een energierekening die rekening houdt met de verbeteringsmaatregelen. Op 

deze manier kunnen de effecten op de energierekening worden berekend. De figuur toont de E-zie. 

 

2. Woonlasten-calculator  

De resultaten van de energie calculator vormen een belangrijke invoer voor het woonlasten rekenmodel. 

Aan de gekozen maatregelen die een verbetering van de energieprestatie opleveren worden realisatie kos-

ten gekoppeld. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van de woning en kunnen per referentie woning sterk 

verschillen. Een nauwkeurige opname volgens de opname lijst is noodzakelijk voor een redelijk inschatting 

van de realisatie kosten. Met de realisatiekosten van de verbeteringsmaatregelen en de financieringsvorm 

worden de woonlasten berekend. Afhankelijk van het voordeel dat er uit het woonlastenrekenmodel naar 

voren komt kan er gekozen worden voor een andere financieringsvorm of andere verbeteringsmaatregelen. 

In het laatste geval vindt er opnieuw een uitwisseling plaats met de energie-calculator.  

Figuur 5-6: De Energie-calculator en de Woonlastencalculator helpen bij het opstellen van de maatwerkadviezen 
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5.2 Maatregelen voor corporatiewoningen  
 
Context 
De huurders van corporaties zijn een belangrijke groep van belanghebbers bij het ontwikkelen van 
een route naar een energieneutraal Kerschoten. De corporaties zijn de eigenaren van de woningen 
van deze huurders. Vanuit deze rol beogen zij de woningen te verbeteren, de lasten voor huurders 
beheersbaar te houden en de woningen te verduurzamen (niet alleen qua energievoorziening, maar 
zeker ook qua toekomstbestendigheid). Het bredere beleid van corporaties is verwoord in hun stra-
tegisch voorraadbeleid, waar gestuurd wordt op de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
woningen.  
 
De corporaties zijn zich er van bewust dat de energielasten een belangrijke component vormen van 
de woonlasten, en daarom van groot belang zijn voor de betaalbaarheid van woningen voor huur-
ders. Investeringen in de energetische kwaliteit van woningen doet er daarom toe. Kwaliteit en 
comfort verbeteren bovendien: warmte blijft binnen en koude en tocht blijven buiten de woning. 
Ook zijn corporaties zich er van bewust dat de gezinssamenstelling en het bewonersgedrag van grote 
invloed zijn op de uiteindelijke energierekening van de individuele huurder.  
 
Het is geen makkelijke weg om over te gaan op omvangrijke energetische of zelfs op energieneutrale 
renovatie van bestaande woningen. De investeringsruimte van corporaties wordt met het nieuwe 
woonakkoord en de invoering van de verhuurdersheffing immers fors kleiner. Corporaties krijgen wel 
de mogelijkheid om de sociale huren te verhogen (tot een maximum van € 681,- per maand). Het 
verhogen van de huur is echter vaak niet wenselijk, omdat deze woningen dan niet meer kunnen 
worden betaald door diverse groepen in de samenleving.  
 
Daarnaast zijn er verschillende externe factoren van belang, die van invloed zijn op de afwegingen 
van corporaties rond investeringen in woningen en de verdere beleidsontwikkeling:  
 
 technologische ontwikkelingen (er zullen nieuwe technieken komen) 
 kostprijsontwikkelingen (sommige oplossingen worden op termijn goedkoper)  
 participatie (deelname van bewoners kan in de tijd wisselen) 
 marktomstandigheden (woningmarkt en concurrentie) 
 politieke omstandigheden (veranderende wet- en regelgeving en overheidsbeleid)  
 aanbod en de prijsontwikkeling op de energiemarkt. 
 
Binnen KEN staan corporaties nu zo voor de uitdaging om de energieprestatie en het comfort van de 
woningen op een verantwoorde en rendabele manier verder te verbeteren. Beslissingen op woning-, 
complex- en wijkniveau worden bezien in het licht van de portefeuille en strategie op het niveau en 
de opgave van de stad als geheel. De afweging van investeringen vindt ook op dit integrale niveau 
plaats. Als corporaties uiteindelijk zelf geen leningen kunnen of willen aangaan, kan worden gezocht 
naar alternatieve financieringsvormen en -bronnen. 
 

Aanpak 
In deze context zoeken corporaties naar mogelijkheden om verantwoord te investeren in de wonin-
gen, ook in de woningen in Kerschoten en vanuit de samenwerking in KEN. Er zijn 3 stappen te 
onderscheiden:  
 
1. Het strategische voorraadbeleid (SVB 1.0, bij aanvang van KEN) vormt daarvoor het vertrekpunt. 

Dit beleid hanteert uitgangspunten en criteria voor de afwegingen rond deze investeringen.  
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2. Aansluitend bij dit Ontwikkelplan is de ruimte verkend om deze uitgangspunten en criteria 
(deels) aan te passen, zodat meer maatregelen kunnen worden genomen om woningen (ook 
energetisch) te verbeteren. In dat kader is ook kennis gedeeld over de aanpak en resultaten van 
andere, vergelijkbare initiatieven en experimenten in en buiten Apeldoorn.  
Het resultaat is dat er in Kerschoten 6 complexen zijn benoemd, die op basis van deze huidige in-
zichten de potentie hebben om, in afwijking van SVB 1.0, in aanmerking komen voor een nieuwe 
manier van renoveren (SVB 2.0). 

3. Vanuit deze inzichten zijn tenslotte de eerste de stappen benoemd, die op hun beurt weer moe-
ten leiden tot een verder ontwikkeld voorraadbeleid, SVB (3.0).  

 
1. SVB 1.0: mogelijkheden binnen het bestaande beleid 
De Apeldoornse corporaties hebben gezamenlijk 19 complexen in de wijk Kerschoten. De energie-
prestatie van het overgrote deel van de complexen voldoet niet aan moderne maatstaven. De meest 
woningen hebben een energielabel F tot D en een enkele C. Het overgrote deel van de complexen 
bestaat geheel uit huurwoningen. Twee complexen van De Goede Woning (waaronder complex 51) 
zijn deels in particulier bezit.  
 
 Corporatie de Goede woning heeft 3 grondgebonden complexen (samen 200 woningen) en 2 

complexen gestapelde woningen (portiekflats en een appartementencomplex met beide 42 wo-
ningen).  

 Corporatie Ons Huis heeft 5 grondgebonden complexen (bij elkaar 131 woningen) en 3 com-
plexen gestapelde woningen (portiekflats met 141 woningen en galerijflats met 144 woningen).  

 Corporatie De Woonmensen heeft 3 grondgebonden complexen (met 134 woningen) en 2 com-
plexen gestapelde woningen (portiekflats met 145 woningen en galerijflats met 144 woningen). 
De Woonmensen heeft ook het nieuwbouwcomplex De Groene Hoven, dat in de toekomst mo-
gelijk verder wordt uitgebreid.  

 
In het voorraadbeleid worden de plannen voor renovatie, sloop en nieuwbouw van woningen con-
creet. Dit beleid doet uitspraken over de levensduur (de tijd dat de corporaties de complexen nog 
willen exploiteren), het geplande onderhoud en gereserveerd budget en het huidige energielabel en 
het label na gepland onderhoud. Binnen het huidige beleid is voor 8 van de 19 complexen op korte 
termijn onderhoud gepland, waar ook energetische maatregelen zijn voorzien. Het onderhoud c.q. 
renovatie moet uiteindelijk leiden tot label C, maar er gaan ook woningen naar label B. Om dergelijke 
maatregelen op het niveau van een complex van woningen te kunnen realiseren, is het noodzakelijk 
dat tenminste 70 procent van de bewoners wil participeren.  
 
Binnen de 19 complexen is onderscheid gemaakt tussen de complexen met grondgebonden wonin-
gen en complexen van portiek- of galerijflats. 
 
1. Grondgebonden woningen 

De mogelijkheden voor energieneutrale renovatie van grondgebonden woningen van corpora-
ties worden inmiddels elders in Apeldoorn verkend. Het gaat om een experiment met 188 
eengezinswoningen in complex 29 in het Schilderskwartier in de wijk Orden, een complex van De 
Goede Woning. In dit complex is inmiddels een proefwoning gerealiseerd en zijn corporaties en 
uitvoerders het eens over de maatregelen die moeten worden genomen om te komen op ener-
gieneutraal voor het gemiddelde van het complex. Uit dit project blijkt dat het mogelijk is om te 
komen tot een energienotaloze woningen, in een samenwerking van de corporatie en een esco, 
die door de markt wordt ingericht. De uitvoerende bedrijven in deze esco zijn bereid te investe-
ren en afspraken te maken met individuele huurders. Deze afspraken moeten leiden tot lagere 
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energielasten. Het meten van het werkelijke energiegebruikersgedrag van huurders is een be-
langrijk en integraal onderdeel van het project. 
 
De toepassing van deze aanpak op grotere schaal vergt de komende jaren nog een verdere ver-
laging van de productiekosten, een verruiming van de mogelijkheden van corporaties om geld te 
lenen (via een aanpassing van de WSW-regels) en een verruiming van regels om huursubsidie te 
behouden. De aanpak kan nu dus nog niet zondermeer worden gebruikt voor andere complexen.  

 
2. Portiek- en galerijflats  

Binnen KEN zijn - naast de grondgebonden woningen - de kansen voor energieneutrale renovatie 
van galerijwoningen en portieketageflats verkend. Deze verkenning is gebaseerd op twee com-
plexen in Kerschoten. Er is rekening gehouden met de huidige en mogelijke levensduur, de 
markt- en toekomstwaarde van woningen, het geplande onderhoud, en de energetische en 
bouwtechnische kenmerken van de woningen. In de verkenning zijn alternatieve oplossingen be-
keken, die van elkaar verschillen in de levensduur (15, 25 en 40 jaar) en in de mate van renovatie 
(naar label B, A+, energieneutraal op basis van individuele maatregelen, energieneutraal met ge-
bruik van collectieve (energie)maatregelen).  
 
Deze aanpak vergt het komende jaar eerst nog verder onderzoek en goede resultaten uit een 
experiment in de praktijk, en kan dus nog niet zomaar worden gebruikt voor andere complexen.  

 
Zonnepanelen 
In Kerschoten zijn 12 complexen die volgens het huidige voorraadbeleid nu niet in aanmerking ko-
men voor renovatie of energiebesparende maatregelen. Op de daken van deze complexen kunnen 
mogelijk wel zonnepanelen komen. Er zijn inmiddels bedrijven in de markt, die de installatie, het be-
heer en het onderhoud van deze panelen voor hun rekening willen nemen via een Esco-constructie. 
De selectie en plaatsing van de panelen vergt daarnaast onder andere verder overleg met de ge-
meente over de aansluiting bij het beeldkwaliteitsplan en de cultuurhistorische waarde van een deel 
van Kerschoten. Per saldo zal uit verder onderzoek van de corporatie en de gemeente -eventueel 
samen met bedrijven- moeten blijken op welke complexen de panelen voldoende energie leveren, of 
de esco-constructie voldoende aantrekkelijk is en hoe de panelen ruimtelijk passen.  
 
Proefwoningen 
In Kerschoten zijn nu al twee proefwoningen. In deze woningen, die beschikbaar zijn gesteld door de 
Goede Woning, worden nieuwe technieken beproefd. Naast de reguliere renovatie wordt een warm-
tepompsysteem aangebracht in combinatie met wandverwarming. Dit systeem wordt in de ene 
woning gecombineerd met zonnepanelen op het dak. In de andere proefwoning komt een soortgelijk 
wandverwarmingssysteem, deze wordt echter (alleen) gevoed met elektriciteit van de zonnepanelen 
op het dak. Deze proefwoningen moeten inzicht opleveren in de praktische toepasbaarheid van de 
warmtepompen en wandverwarming bij renovatie, om zo in de toekomst ook technische garanties te 
kunnen gaan geven op berekende energieprestaties. 
 
Samenvattend  
Samenvattend is de voorlopige conclusie uit de ervaringen met complex 29 conclusie dat energie-
neutrale 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 
verkenning van de grondgebonden woningen levert vanuit financieel-organisatorisch perspectief, in-
zichten 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 perspec-
tief voor de energieneutrale renovatie van deze woningen. 
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Figuur 5-7: Foto van een corporatiewoning met zonnepanelen op het dak 

 
 
2. SVB 2.0: kansen voor woningen van corporaties in Kerschoten 
De Apeldoornse corporaties hebben in Kerschoten 19 complexen. Oplossingen om met deze com-
plexen een stap te zetten naar energieneutrale woningen zijn, aansluitend bij de doelstellingen van 
de corporaties, nu in beeld en er is beoordeeld of deze oplossingen ook toepasbaar zijn. De conclu-
sies zijn als volgt: 
 
 De besparing op de energierekening van huurders bij energiebesparende of -neutrale renovatie 

moet (deels) (kunnen) worden aangewend om de investeringen in deze renovatie van de wonin-
gen terug te verdienen.  

 De levensduur van de woningen moet (kunnen) worden verlengd (van 10, 15 of 25 jaar na de in-
grepen tot 50 jaar) om de investeringen rendabel te maken. 

 De afweging rond de levensduurverlenging van woningen is breder dan alleen energie. Het gaat 
er eerst en vooral om of het aannemelijk is dat de woningen ook op langere termijn hun markt-
waarde behouden en verhuurbaar zijn.  

 Bij een levensduurverlenging spelen vervolgens ook om aanvullende investeringen in de woon-
kwaliteit ook een rol, naast de investeringen in energiemaatregelen. Dergelijke investeringen 
dienen ook rendabel te zijn. 

 Zes van de 19 complexen blijken mogelijk aantrekkelijk om langer door te exploiteren en verre-
gaande verduurzaming verder te onderzoeken. Het gaat om 1 portiekcomplex, 2 
galerijcomplexen en 3 grondgebonden complexen.  

 Voor de overige complexen worden de geplande, voornamelijk onderhoudsmaatregelen uitge-
voerd. Voor deze complexen kunnen wel mogelijkheden verder worden verkend om op grotere 
schaal zonPV te installeren op de daken.  

 De inzet is dat in De Groene Hoven nieuwe, energieneutrale woningen komen. Er zijn al verschil-
lende concepten, die meestal niet duurder zijn dan normaal. Dit blijkt onder andere uit het 
onderzoek van GEN in Valkenburg en uit de prijsvraag De Voorsprong. 
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Samenvattend is het strategisch voorraadbeleid 2.0 voor Kerschoten als volgt:  
 8 van de 19 complexen gaan voorlopig naar label B of C. De mogelijkheden voor energieneutrale 

renovatie worden verder verkend, een besluit valt voorjaar 2014 (SVB 3.0); 
o Voor grondgebonden woningen wordt dan gebruik gemaakt van de resultaten van de pilot 

met complex 29.  
o Voor portiek- en galerijflats wordt de haalbaarheid van passende maatregelen in relatie tot 

investeringen en besparingen verder verkend (haalbaarheidsonderzoek).  
o Corporaties en bedrijven gaan in gesprek, om - analoog aan de Green Deal Stroomversneller 

- goedkopere energieneutrale renovatieconcepten te ontwikkelen.  
o De kansen voor energieneutrale renovatie worden intensiever worden met huurders, om 

hun wensen en voorwaarden te kunnen meenemen in de afwegingen.  
 Er is de intentie om de mogelijkheden voor zonnepanelen op de andere 12 complexen maximaal 

te benutten. Er komt verder onderzoek en een besluit voorjaar 2014 (SVB 3.0)  
 Op de andere complexen wordt het geplande onderhoud conform het huidige voorraadbeleid 

(1.0) uitgevoerd. 
 De intentie is om nieuwe woningen in Kerschoten te ontwikkelen als energieneutrale woningen.  

 
3. SVB 3.0: Verdere besluiten over energieneutrale renovatie binnen SVB 3.0 
Aan de hand van de resultaten van het verdere onderzoek in het kader van SVB 2.0 en de besluit-
vorming over de resultaten kan de stap worden gemaakt naar het SVB 3.0. Het onderzoek, de 
inhoudelijke uitwerking en de besluitvorming vindt plaats in het najaar van 2013 en het voorjaar van 
2014. De scope van het onderzoek en de besluitvorming is onder SVB 2.0 al geschetst. Concrete on-
derdelen van dit onderzoek zijn ook de installatie van zonnepanelen op de daken van complex 51, 
waarover deA en De Goede Woning nu over in gesprek zijn, en het overleg met de provincie over de 
mogelijkheden om een experiment uit te voeren met energieneutrale renovatie van een portiek- en 
galerijflat in Kerschoten. 

 

Scherper afwegingskader 

Onderdeel van de verdere verkenning en afweging van de mogelijkheden om te komen tot energieneutrale renova-

tie is de ontwikkeling van een scherper afwegingskader. Een voorzet voor dit kader kan als volgt zijn: 

 

Label € per stap Δ huur IRR CO2-reductie Comfort 

D      

C      

B      

A+      

EN      

      
 

Figuur  5-8: aanzet voor een scherper afwegingskader 

 
Potentiële bijdrage aan energieneutraliteit 
De onderstaande tabel toont het huidige energiegebruik van het bezit van corporaties in Kerschoten 
en laat het energie- en gasverbruik zien na energieneutrale renovatie van de 6 complexen met deze 
potentie en regulier onderhoud aan de andere 12 complexen. Aangenomen is dat de helft van het 
oppervlak van de daken van de 12 complexen kan worden gebruikt en dat de zonne-energie voor de 
gebruikers vrij is van energiebelasting. Ook laat de tabel zien hoeveel elektriciteit en warmte lokaal 
via zonnepanelen en -boilers en warmtepompen kan worden opgewekt.  
 
Het energiegebruik na de maatregelen is vergeleken met de autonome ontwikkeling. De verwachting 
is dat over 20 jaar het energiegebruik met 45% is gedaald. De maatregelen leiden tot een besparing 
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van 35 % voor gas (van 1.700.000 m3 autonoom naar 1.100.00 m3) en verhoging van de elektrici-
teitsgebruik van 10% (ten gevolge van de inzet van warmtepompen),  (van 2.700.000 kWh autonoom 
naar 2.900.000 kWh). Hiernaast wordt  80.000 MJ warmte lokaal opgewekt (zonneboilers) en 
2.000.000 kWh elektriciteit (zonPV).  
 
Per saldo zal het elektriciteitsgebruik nagenoeg groen worden. De warmtevraag neemt weliswaar af, 
maar er blijft toch nog een redelijke vraag over. Op termijn worden deze woningen en appartemen-
ten mogelijk verkocht of vervangen door energieneutrale nieuwe woningen. Deze vervanging zal 
zorgen voor verdere daling van de vraag naar met name warmte. Bij verkoop wordt de weg naar 
energieneutraliteit van de nieuwe eigenaar verwacht. 
 
Tabel 5-9 laat nu de bijdrage aan een energieneutraal Kerschoten zien van het strategisch voorraad-
beleid 2.0. Dat wil zeggen een voorlopige renovatie van 6 complexen naar label B, zonnepanelen op 
de andere complexen en energieneutrale woningen als het gaat om de nieuwbouw. De energieneu-
trale renovatie van alle woningen van corporaties zou in theorie een besparing van 30.000 GJ kunnen 
opleveren, bij een totaal gebruik van 80.000 GJ in Kerschoten. De complete energieneutrale renova-
tie van de 6 complexen uit een SVB 2.0 en de plaatsing van zonnepanelen op de andere complexen 
zou 13.000 GJ opleveren, terwijl de renovatie conform het SVB 2.0 uiteindelijk 9.000 GJ oplevert. 
 

Fasering Participatie Actueel 

verbruik 

Besparings 

potentieel 

Opwek 

poten-tieel 

Totaal 

energie 

vraag 

Mate van 

energieneu-

traliteit 

  

% 

E  

(milj. 

kWh) 

G  

(milj. 

m
3
) 

E  

(milj. 

kWh) 

G  

(milj. 

m
3
) 

E  

(milj. 

kWh) 

G  

(milj. 

m
3
) 

GJ % 

Fase 1 0-5 jr. 10% 2.37 1.57 0.03 0.1 0.3 0.03 27.400 9% 

Fase 2 5-10 jr. 19% 1.95 1.49 0.05 0.17 0.7 0.04 24.900 17% 

Fase 3 10-15 jr. 27% 1.7 1.34 -0.2 0.3 1.2 0.06 22.200 26% 

Fase 4 15-20 jr. 34% 1.1 1.02 -0.4 0.6 2 0.08 16.200 46% 

Tabel 5-9: Bijdrage aan EN door woningen van corporaties bij energieneutrale renovatie van de 6 

complexen uit het SVB 2.0 

 
 

5.3 Maatregelen voor woningen van commerciële verhuurders 
 

Drie van de vier woontorens in Kerschoten zijn in handen van beleggers, en worden beheerd door 
Rebo Vastgoed Management. De vierde torenflat, het dichtst bij het winkelcentrum Mercatorplein, 
bestaat uit koopappartementen. De woontorens hebben een collectief warmtesysteem, die binnen 
enkele jaren zal worden vervangen. Daarom zijn de mogelijkheden verkend van de plaatsing van een 
biomassa-verbrandingsinstallatie voor de levering van warmte in de woontorens. Een andere moge-
lijkheid is om de flats aan te sluiten op een warmtenet, dat wordt gevoed door duurzame warmte. 
Het collectieve verwarmingssysteem kan in beide gevallen de groene warmte makkelijk distribueren 
in het gebouw, er zijn slechts minimale aanpassingen in het gebouw nodig en de investeringskosten 
zijn daardoor relatief beperkt. De woontorens zijn tevens een belangrijk herkenningspunt voor Ker-
schoten. De inzet van duurzame energie in deze torens draagt bij aan een groen imago van de 
wijk. Daarnaast zijn er mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de flats. De op-
gewekte stroom kan worden gebruikt voor het gebruik van collectieve elektrische voorzieningen, 
zoals de lift en de verlichting in de trappenhuizen en kelders.    
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Fasering Participatie Actueel 

verbruik 

Besparings 

potentieel 

Opwek 

potentieel 

Totaal 

energie 

vraag 

Mate van 

energie -

neutraliteit 

 % E  

(milj. 

kWh) 

G  

(milj. 

m
3
) 

E  

(milj. 

kWh) 

G  

(milj. 

m
3
) 

E  

(milj. 

kWh) 

G  

(milj. 

m
3
) 

GJ  

Fase 1 0-5 jr. 25 0.36 0 0 0 0.1 0.27 4.320 72% 

Fase 2 5-10 jr. 50 0.24 0 0.01 0 0.2 0.27 2.880 79% 

Fase 3 10-15 jr. 70 0.22 0 0.02 0 0.2 0.27 2.640 79% 

Fase 4 15-20 jr. 90 0.2 0 0.03 0 0.2 0.27 2.400 80% 

Tabel 5-10:  Samenvattend overzicht van de participatie en de bijdrage aan EN van huurwoningen van com-

merciële verhuurders 

 
 

5.4 Maatregelen voor utiliteitsgebouwen 
 

Context  
De utiliteitsbouw in Kerschoten gebruikt circa 15% van de totale energie. De eigenaren van utiliteit 
spelen daarom een belangrijke rol in het bereiken van energieneutraliteit. Zij dragen bij aan energie-
besparingen en de opwekking van energie. Maar dat is niet het enige. Ze spelen ook een belangrijke 
rol in het zichtbaar maken en uitdragen van KEN. Denk aan initiatieven op scholen waardoor ouders - 
via hun kinderen - met het onderwerp energieneutraliteit in aanraking komen. Of denk aan een win-
kelcentrum waar zichtbare initiatieven op het vlak van energiebesparing of -opwekking bezoekers 
bewust en enthousiast kunnen maken voor het onderwerp.  
 
Het spreekt voor zich dat de eigenaren van utiliteit gemotiveerd zijn (of worden) om te participeren. 
Net als bij particulieren geldt ook hier dat het noodzakelijk is om aan te sluiten bij de drijfveren van 
de eigenaren van utiliteit. Wat zijn hun drijfveren om maatregelen te treffen?  
 

Functie       Huidig  E 

 

M
3
 Autonome besparing  Over 20 jaar   E 

(milj. kWh) 

G 

(milj. m
3
) 

Scholen & zorg 0,8 0,3 E=15%, G=15% 0,70 0,2 

Winkels 0,3 0,1 E=5%, G=5% 0,2 0,1 

Zorg   E=15%, G=15%   

Verliezen en Overig 0,6 0,1 E=5%, G=10% 0,5 0,1 

Totaal 1,7 0,4 totaal 1,4 0,3 

Tabel 5-11: De gebruiksgegevens en besparingsmogelijkheden voor utiliteit over 20 jaar.  

 

Aanpak 

Eigenaren van utiliteitsbouw hebben verschillende drijfveren hebben om maatregelen te treffen om 
energie te besparen of op te wekken. Het gaat dan om primaire financiële drijfveren, zoals een lage-
re energierekening en om secundaire financiële drijfveren, waaronder de waardestijging van het 
vastgoed door een hogere bezetting. Tenslotte zijn er sociale drijfveren (niet-financiële drijfveren), 
zoals een beter milieu en de sociale cohesie.  
 
In de praktijk blijkt dat de financiële prikkels en drijfveren erg laag zijn. Veelal gaat het om grootver-
bruikers, die een veel lagere prijs betalen voor de energie. Daarnaast vormen de energiekosten over 
het algemeen een heel klein deel van de operationele kosten van veel utiliteitsgebouwen, en zeker in 
de industrie. Om die reden ligt het accent in KEN op de sociale drijfveren en drempels. 
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Binnen Kerschoten gaat de eerste interesse vervolgens uit naar de scholen en het winkelcentrum. De 
mogelijkheden voor grote stappen naar energieneutraliteit zijn hier wellicht beperkt, maar er zijn wel 
plannen om het winkelcentrum te renoveren en de kansen op participatie bij de scholen lijken goed. 
Beide hebben ook een uitstraling naar de bewoners in Kerschoten.  
 
- Verbruik   : wie zijn de grote verbruikers van elektriciteit en gas? 
- Besparingspotentieel : bij wie zitten de grootste mogelijkheden voor besparingen? 
- Opwekpotentieel  : bij wie zitten de grootste mogelijkheden voor opwek? 
- Participatie    : bij wie is de kans op participatie het grootst?  
 
Binnen ‘Participatie’ wordt onderscheid gemaakt naar eigenaren en bewoners. Voor de participatie 
bij eigenaren zijn drijfveren en drempels te benoemen. Voor de participatie bij bewoners gaat het 
vooral om de inspiratie die de aanpak van utilitaire gebouwen geeft aan bewoners en gebruikers.  
 

 Impact op EN  Besparing Opwek  Participatie 

 E G E G E Eigenaren Bewoners 

Winkelcentrum Laag (0,3) Laag (0,1) 25% 20% 600 m2 PV Laag Hoog 

Scholen Laag (0,3) Laag (0,1) 25% 50% 600 m2 PV Hoog Hoog 

Zorg Laag (0,5) Laag (0,2)  25% 25% 600 m2 PV Laag Gemiddeld 

Tabel 5-12: Overzicht van utiliteit.  

 
Scholen 
De drie scholen gebruiken samen circa 300.000 kWh elektriciteit en 100.000 m3 gas. Gemiddeld in 
Nederland zijn de mogelijkheden voor besparing circa 35 %. Uit een quickscan van de twee basis-
scholen blijkt dat de mogelijkheden hier wellicht wat hoger liggen, o.a. door de bouwkundige staat 
en het functioneren van de installaties te verbeteren (Raadgevers in Energie, 2013). De financiële 
prikkel is voor de eigenaar laag, omdat de voordelen van een lagere energierekening bij de gebruiker 
vallen (split-incentive).  

  
Als het gaat om financiële drijfveren voor scholen, is van belang dat bijvoorbeeld het gebouw van de 
Sterrenschool 50 weken per jaar is geopend van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ‘s avonds. Dit betekent 
niet alleen voor- en naschoolse opvang, maar ook een flexibel rooster met aangepaste vakantiewe-
ken. Dit komt de investeringen in duurzame energiemaatregelen ten goede, omdat er gemiddeld 
over het jaar een hogere afname is van de duurzame energiebronnen. Daarnaast geldt dat scholen, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld bedrijven, over het algemeen een zeer stabiele en duurzame be-
drijfsvoering hebben, waardoor investeringen met een lange terugverdientijd geen onzekerheden 
met zich meebrengen. Voor scholen spelen naast deze financiële overwegingen zeker ook andere 
overwegingen. 
 
De scholen spelen een belangrijke rol in het bereiken van participatie door bewoners. Initiatieven op 
scholen brengen energieneutraliteit onder de aandacht bij de ouders. Zichtbare initiatieven zoals 
zonnepanelen zorgen er ook voor dat het onderwerp gaat leven bij andere bewoners en gebruikers 
van de wijk. Tegen deze achtergrond is er op de Sterrenschool bijvoorbeeld een lesprogramma geor-
ganiseerd over energie. Daarnaast lopen er nu nog diverse initiatieven, zowel op het vlak van het 
besparen van energie als op het opwekken van energie (door zon-PV). Dit wordt beschreven in 
hoofdstuk 7 ‘In beweging’. Tenslotte is bewezen dat duurzame investeringen in het binnenklimaat en 
de bijhorende energiemaatregelen de leerprestaties van de kinderen verbeteren.  
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Figuur 5-13:  Wethouder Olaf Prinsen en directeur Hans van der Most die het lesprogramma Energie op de 

Sterrenschool starten met een fietsproef  

 
In de besluitvorming zal de schooldirectie met het schoolbestuur en de gemeente in gesprek moeten 
over de toegevoegde waarde van de duurzame investeringen. Op het moment zijn de gemeenten 
namelijk verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van het vastgoed. Dit zal waarschijnlijk per 1 
januari 2015 veranderen.  
 

Drijfveren  

Financieel  Lagere energiekosten; hierbij mag er sprake zijn van een lange terugverdientijd  

Sociaal - Voorbeeldfunctie School heeft een voorbeeldfunctie, op het vlak van duurzaam energiegebruik. 

Sociaal - Leerprestaties Verbetering van binnenklimaat leidt tot betere leerprestaties van de leerlingen. 

Drempels  

Eigendomsverhoudingen Verandering eigendomsverhouding, drempel investeringen huidige eigenaar 

Tabel 5-14: Overzicht van drijfveren en drempels rondom de uitvoering van energiemaatregelen bij scholen 

 
Winkelcentrum 
De winkels in Kerschoten gebruiken samen circa 300.000 kWh elektriciteit en 100.000 m3 gas. Ge-
middeld in Nederland zijn de mogelijkheden voor besparing bij winkels circa 2 %. Dat zou voor de 
winkels in Kerschoten 25 -30% betekenen. Daarnaast zijn c.q. komen er kansen om - ook financieel 
aantrekkelijk – zonne energie op te wekken. Voor de winkels zou het dan kunnen gaan om 600 m2.  
 
Om het winkelcentrum ook in de toekomst waardevol en betekenisvol voor de gebruikers te houden, 
moet het meebewegen met de wijk. De toekomstvisie ‘Een Toekomst voor Mercatorplein’ geeft twee 
scenario’s voor een dergelijke verduurzaming: ‘high tech, modern comfort’ en ‘één low tech, bewust 
natuurlijk’. In de eerste ontwikkellijn is het Mercatorplein een “hub”, een aanlandingsplek, om even 
je op internet bestelde boodschappen en voorbereide eten op te pikken op weg naar huis. In de 
tweede ontwikkellijn is het winkelcentrum vanuit de andere gedachtelijn de plek waar je je Green-
Wheels stalt om verder lopend of fietsend de vergroende en autoluwe wijk in te gaan. (Bron: Een 
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toekomst voor het Mercatorplein” door John van Dijk, MTB Architecten, lezing voor de Apeldoornse 
Nacht van de Architectuur, 23 november 2012.) 
 

 
Figuur 5-15: Art Impressies van Low-Tech vernieuwing van het Mercatorplein (door John van Dijk, MTB Architecten) 

 
De Nieuwe Winkel Vastgoed heeft op dit moment de helft van de winkels in eigendom, de andere 
helft is het eigendom van individuele winkeliers. Boven de winkels zijn koopwoningen gevestigd. De 
vastgoedeigenaar verhuurt alleen het casco van het pand, waardoor de winkelier eigenaar is van de 
installaties en de winkelpui. Verschillende winkeliers zijn dus geen directe eigenaar van hun winkel, 
en zullen daarom minder bereid zijn om bouwtechnische investeringen te doen. Zij profiteren im-
mers niet van de waardestijging van het vastgoed. De vastgoedeigenaar en de winkeleigenaar zullen 
dus samen moeten worden overtuigd van de voordelen van duurzaam vastgoedbeheer om de kwali-
teit van het winkelcentrum te verbeteren.  
 
De eigendomsverhoudingen zijn niet de enige uitdaging voor het Mercatorplein. Het open karakter 
van de winkels zorgt ervoor dat de meeste warmte verloren gaat door de voordeur van de winkel en 
dat isoleren dus weinig effectief is. Soms is het stalen rolluik de enige scheiding met de buitenwereld. 
Een overkapping en een centrale toegang van het winkelcentrum zouden een oplossing kunnen zijn 
om de warmte beter binnen te houden, maar dat vergt extra investeringen. Een verbeterd en toe-
komstgericht uiterlijk en image van het winkelcentrum zal het bezoek aan de winkels stimuleren en 
de bedrijfsvoering aantrekkelijker maken. In de praktijk blijken de mogelijkheden om te werken aan 
energieneutraliteit bij bestaande winkels dus beperkt en afhankelijk van de individuele drijfveren van 
winkeliers en kenmerken van panden.  
 

Drijfveren Stakeholder  

Financieel –  

Primair 

Vastgoedeigenaar Investeringen in maatregelen leiden tot lagere energiekosten.  

Financieel –  

Imago 

Vastgoedeigenaar /  

winkeliers 

Een verbeterd uiterlijk kan het imago een stimulans geven. Dit kan lei-

den tot meer klanten. En minder gevoelig voor leegstand.  

Drempels   

Financieel –  

Grote investeringen  

Vastgoedeigenaar Architectuur van winkelcentrum (open karakter) maakt dat grote inves-

teringen nodig om tot daadwerkelijke besparingen te komen. 

Financieel –  

Split incentive  

Winkelier Voor de winkeliers die geen eigenaar zijn van het vastgoed is er een 

lagere bereidheid om te investeren.  

Financieel -  

Meerdere eigenaren  

 Veel betrokkenen. Naast de vastgoedeigenaar en de winkeliers spelen 

ook de bewoners van de koopwoningen boven de winkels een rol. 

Tabel 5-16: Overzicht van drijfveren en drempels rondom de uitvoering van energiemaatregelen bij winkels  
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Samenvatting Bedrijven en Zorg  
Voor Bedrijven en Zorg is een vergelijkbare analyse gemaakt (zie de bijlagen). Voor bedrijven geldt 
dat er een besparing van ongeveer 30% in het gebruik van energie is te realiseren met relatief lage 
investeringen. Investeringen dragen ook bij aan de vastgoedwaarde van de bedrijven. Onzekerheid 
over de toekomstige huisvesting maakt echter dat eigenaren niet worden gestimuleerd worden om 
deze investeringen te doen. Daarnaast geldt dat bedrijven minder energiebelasting betalen, waar-
door de kosten van de energievoorziening en het besparen van energie minder interessant voor hen 
is (dan voor particulieren). Tevens geldt dat de kosten voor energie slechts een klein gedeelte be-
slaan van de totale bedrijfskosten. 
 
Ook voor de gebouwen in de zorg geldt dat er met relatief lage investeringen veel resultaten zijn te 
bereiken. Deze investeringen leiden niet alleen tot financieel voordeel maar ook tot meer comfort 
voor de bewoners. Daar staat tegenover dat er veel drempels zijn, die zorgorganisaties weerhouden 
om te investeren. Zo maken politieke en maatschappelijke onzekerheid over de toekomst van de 
zorg de bereidheid om te investeren laag. Ook hier geldt dat lagere prijzen worden betaald voor gas 
en elektra, doordat ze grootverbruikers zijn. Tot slot speelt een hier de ‘split incentive’: gebruikers 
van het pand zijn vaak niet de eigenaar. 
 
 

5.5 Opwekking van duurzame energie  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie in Kerschoten. De be-
langrijkste van deze mogelijkheden zijn als volgt:  
 

Bouwsteen  Opwekpotentieel Toelichting / Wat is nodig? 

  E (milj. kWh) G (milj. m
3
)   

Zon Collectief PV 3,75   Betere terugleververgoeding 

Biomassa  Warmtenet  0,5  Financiële haalbaarheid 

 WKK    Teruglevering elektriciteit 

 Bio-ORC    Nog experimenteel 

Wind  20   Ontheffing risicocontouren  

Figuur 5-17: Overzicht van het opwekpotentieel van de verschillende mogelijkheden voor energieproductie  

 
Zon - Collectieve PV 
Aan de rand van Kerschoten is, op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het 
Waterschap Vallei en Veluwe, ruimte om een zonnepark te realiseren. Daarnaast zijn er mogelijkhe-
den om PV-panelen te installeren op in ieder geval daken van flats en scholen. Dit draagt bij aan het 
verlagen van het gebruik van grijze elektriciteit; in plaats van grijze elektriciteit wordt dan de opge-
wekte groene elektriciteit gebruikt.  
 
Biomassa 
Er zijn in Kerschoten goede mogelijkheden om energie op te wekken met biomassa. Het gebruik van 
biomassa sluit aan bij de ligging in een bosrijke omgeving. De biomassa kan worden betrokken van 
Staatsbosbeheer. De biomassa kan in principe op drie manieren worden gebruikt: 
 
 ORC of WKK 

Biomassa wordt in een verbrandingsinstallatie omgezet in warmte. Deze biomassa kan ook ge-
bruikt worden voor het genereren van elektriciteit; de vrijkomende warmte kan dan vervolgens 
ook goed worden gebruikt. Dit kan door warmtekrachtkoppeling (WKK) en een Organic Rankine 
Cycle (ORC).  
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Figuur 5-18: Potenties voor zonnepanelen op daken van Kerschoten  

 
In Kerschoten zijn circa 416 gestapelde woningen (aan de Anklaarseweg en de vier woontorens) 
aangesloten op blokverwarming. Hier zorgt een centrale gasgestookte ketelinstallatie in de 
warmtevraag. Een bio-ORC installatie zou hier ook in de warmtevraag kunnen gaan voorzien. Het 
is ook mogelijk een bio-verbrandingsinstallatie (warmte of warmtekracht) te plaatsen, per blok 
(circa 50 woningen) of per twee blokken (circa 100 woningen). De woningen worden dan zowel 
voorzien van warmte als van (een deel van de) elektriciteit.  
 

 Verbrandingsinstallatie 
Voor Kerschoten bestaat de ambitie tot het plaatsen van een verbrandingsinstallatie met een to-
taal vermogen van 1,2 MW (waarvan 400 kW door een bio-verbrandingsinstallatie wordt 
geleverd en de resterende 800 kW voor de piek door een gasgestookte (reserve) ketel). De bio-
massa-installatie voorziet in ongeveer 70% van de warmte. De piekketel voorziet in ongeveer 
30% van de warmte, op dagen dat de warmtevraag hoog is. De warmte die wordt opgewekt met 
deze installatie wordt gebruikt in de vier woontorens en de andere centraal bemeterde wonin-
gen in Kerschoten. 
 

 Warmtenet 
In Apeldoorn ligt in de nieuwe wijk Zuidbroek een warmtenet. Dit net wordt gevoed met warmte 
die onder andere wordt opgewekt met biomassa op het terrein van de RWZI. De verdere uitbrei-
ding van deze wijk ligt door de economische crisis echter stil. Op dit moment worden daarom de 
mogelijkheden verkend om bestaande woningen in Zevenhuizen aan te sluiten op dit warmte-
net. Een vergelijkbare uitbreiding van het warmtenet naar Kerschoten is ook mogelijk. Vanaf de 
verbrandingsinstallatie van Essent op de RWZI gaat het dan om een warmteleiding van ongeveer 
2,5 kilometer, mogelijk via een groot verzorgingstehuis net buiten Kerschoten, naar de flats aan 
de Anklaarseweg, de Sterrenschool en de woontorens in het midden van Kerschoten.  
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Figuur 5-19: Mogelijke uitbreiding va het warmtenet vanaf de RWZI naar Kerschoten (bron: Essent) 

 
Windenergie 
Windenergie is op dit moment in technisch-economisch opzicht de meest aantrekkelijke mogelijk-
heid voor de opwekking van duurzame energie. Elke route naar energieneutraliteit heeft in principe 
baat bij de plaatsing van enkele windturbines. De ruimtelijke inpassing van windturbines blijkt in de 
praktijk vaak op bezwaren van bewoners van omliggende woningen te stuiten. Tegelijk blijkt uit on-
derzoek (Bron: Eneco Energie Monitor juni 2013 ) dat ruim een kwart van de Nederlanders interesse 
heeft om zelf in een windmolen te investeren, ook als deze in de buurt komt te staan.  
 
De mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines zijn vanuit KEN verkend binnen een straal van 
10 kilometer. Deze grens hangt samen met de voorwaarden vanuit GEN en EMG. Daarnaast zijn voor 
de verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden enkele juridische en beleidsregels van belang, waar 
soms overigens wel van kan worden afgeweken. De belangrijkste zijn: 
 
- Binnen een straal van 400 meter van de turbine mogen geen gevoelige objecten (woningen, 

scholen, etc.) staan, tenzij het gaat om participanten van de turbine. (Woningen kunnen dan als 
bedrijfswoning worden aangemerkt, waardoor andere afstanden voor (geluids)hinder gelden).  

- Binnen het gebied met een straal van 5,2 kilometer rond een vliegveld (Teuge) mogen geen hoge 
objecten worden geplaatst. Bij concrete initiatieven is overleg met de luchthaven gewenst. 

- Binnen een gebied met een straal van 75 kilometer rond de radartoren bij Nieuw-Milligen moe-
ten initiatieven worden getoetst door het ministerie van Defensie, om na te gaan of inpassing 
binnen de radar mogelijk is. 
 

Uit de verkenning komt naar voren dat eventuele locaties voor de plaatsing van windturbines zijn te 
vinden op het bedrijventerrein de Ecofactorij ten zuidoosten van Apeldoorn, de RWZI ten noordwes-
ten van Apeldoorn, bij Beekbergse Hoek en langs de A1 ten zuidwesten van Apeldoorn. De 
locatie Beekbergse Hoek biedt dan de beste kansen, alhoewel de relatie van deze locatie met Ker-
schoten erg klein is. De locatie heeft daarnaast nog te maken met de contouren rond de radartoren 
bij Nieuw-Milligen. Verder onderzoek en overleg met het Ministerie van Defensie zou moeten uitwij-
zen of er daadwerkelijk sprake zal kunnen zijn van verstoring van de radar. Vanuit het perspectief 
van Kerschoten en de ambitie van KEN zou de locatie bij de RWZI beter passen en meer mogelijkhe-
den voor participatie door de bewoners van Kerschoten bieden. Deze locatie heeft ook te maken met 
de contouren van het vliegveld Teuge.  
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5.6 Resumé  
 
Dit hoofdstuk verdiept het inzicht in de verschillende onderdelen c.q. etappes van de route naar een 
energieneutraal Kerschoten. 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 leidt tot de volgende (maximale) bijdrage aan energieneutraliteit 
voor elk van deze onderdelen:  
 

Onderdeel Huidig verbruik Besparing  Opwek Totaal Bijdrage EN 

 E G E G E G GJ GJ 

Particuliere woningen 

 

2,8 1.7 -0,9 1,2 2 0,2 30.000 20.000 

Huurwoningen –  

corporaties (SVB 2.0) 

2,7 1,,7 -0,4 1 2 0,6 30.000 13.500 

Huurwoningen –  

commercieel  

0,5 0,3 0 0 0,1 0,30 4.800 4.000 

Lokale productie van 

energie 

    4 0  15.000 

Totaal 6 3,7 -1,3 2,2 8,1 1,1 64.800 56.500 

Tabel 5-20:  Verwachte bijdrage aan energieneutraal door verschillende onderdelen, over 20 jaar (E in mil-

joen kWh, gas in miljoen m
3
) 

* De bijdrage van het warmtenet is onderdeel van de besparingen bij de woningen 

* Een negatieve besparing betekent een toename van het energieverbruik. Dit komt hier specifiek     

door de inzet van warmtepompen. 

 
De technieken voor energiebesparende of -neutrale renovatie en maatregelen van particuliere wo-
ningen zijn nu al toepasbaar. 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. Twee zaken worden dan duidelijk. Om 
particulieren echt in beweging te krijgen en te verleiden tot (integrale) uitvoering van energieneu-
traal maatwerk is een forse verbetering van technieken (b.v. de opbrengst van zonnepanelen) en met 
name een verlaging van de kosten noodzakelijk. Daarnaast vergt dit een verregaande verbetering van 
de bedrijfsprocessen van de (samenwerkende) aanbieders. Per saldo zal energieneutrale renovatie 
van particuliere woningen daarom de komende jaren nog niet rendabel kunnen plaats vinden, tenzij 
er duidelijke incentives komen.  
  
De Apeldoornse corporaties hebben in Kerschoten 19 complexen. In dit hoofdstuk zijn de oplossin-
gen om met deze complexen een stap te zetten naar energieneutrale woningen verkend. 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. De kansen voor energieneutrale renovatie worden inten-
siever besproken met huurders, om hun wensen en voorwaarden te kunnen meenemen in de 
afwegingen. De markt ziet mogelijkheden voor deze energieneutrale of energienota-nul renovaties, 
als deze meer kunnen worden gezien als een verbetering van het vastgoed, en er andere contract-
vormen (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 onderhoudsmaat-
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regelen 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 even-
tuele energieneutrale renovatie van de 6 complexen en de plaatsing van zonnepanelen op de andere 
complexen wordt, op basis van de resultaten van het onderzoek, besloten in 2013 / 2014 (SVB 3.0). 
  
Scholen, winkels en verpleegtehuizen 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. Daar-
naast 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) indivi-
duele benadering van deze stakeholders.  
  
Er liggen goede kansen voor de collectieve opwekking van duurzame energie in Kerschoten. De in-
stallatie van zonPV, de aanleg van 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 ge-
bruikers van Kerschoten te laten participeren.  
 
Tenslotte, verschillende praktische aspecten bij het energetisch renoveren van woningen hebben in-
vloed op de toepasbaarheid van de ontwikkelde kennis in toekomstige projecten in Apeldoorn en 
Kerschoten (zie ook de bijlagen). Bedrijven zijn -technisch gezien- nu in staat om woningen te reno-
veren tot energienota-loze woningen. Voor projecten van professionele opdrachtgevers, zoals 
corporaties, is deze kennis en ervaring beschikbaar en toepasbaar. De onderliggende methoden en 
technieken en de bijbehorende businessmodellen vergen niettemin verder overleg en gezamenlijk 
onderzoek (zoals bijvoorbeeld ook voorzien in de ‘Stroomversneller’). 
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6. De prijs van de reis       
 

 
 
 

6.1 KEN in business  
 
Er zijn verschillende routes naar een energieneutraal Kerschoten. Zijn de kosten van deze routes nu 
ook te betalen, en wegen ze op tegen de voordelen en opbrengsten ? En als ze voor het gebied als 
geheel dan te betalen zijn, is het dan ook zo dat de afzonderlijke eigenaren en gebruikers van ge-
bouwen en installaties betaalbaar zijn, of komen de voordelen bij de een en de nadelen bij de ander 
te liggen? Met andere woorden: is er op gebiedsniveau een integrale, sluitende business case, en is 
die dan ook gebaseerd op onderliggende, sluitende business cases? En als de cases dan sluiten, zijn 
ze dan ook te financieren, m.a.w. zijn er mensen en organisaties die hun geld er in willen stoppen?  
 
Zelfs als dit allemaal klopt, zullen de routes en business cases niet zomaar tot stand komen. Behalve 
financieel-economische vragen zijn er ook sociale, juridische en organisatorische opgaven. Welke bu-
siness modellen spelen hier nu het beste op in en hoe pakt dat uit in Kerschoten? De oplossingen 
wijzen naar een gebiedsmodel, die verschillende business cases met elkaar verbindt, die verevening 
tussen cases en projecten mogelijk maakt, en bewoners en lokale organisaties verleidt tot deelname.  
 

 
Figuur 6-1: Van energiemaatregelen  naar business modellen en een gebiedsorganisatie   
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6.2 Kasstromen op gebiedsniveau 
 

Kasstromen in Kerschoten 

De integrale business case op gebiedsniveau is de eerste stap voor de business case KEN. Om zicht te 
krijgen op de financiële aspecten van deze case zijn berekeningen gemaakt met een eenvoudig kas-
stromenmodel. In het kasstromenmodel worden voor afzonderlijke groepen van eigenaren / 
gebruikers de geldstromen in kaart gebracht die gemoeid zijn met de kosten en opbrengsten van 
maatregelen om te komen van de huidige situatie naar een energieneutrale situatie. Per saldo zullen 
de opbrengsten dan moeten opwegen tegen de kosten. Misschien niet gelijk, maar wel over een pe-
riode van bijvoorbeeld 5 of 30 jaar. Dan is er sprake van een sluitende businesscase c.q. een positief 
financieel resultaat. Zowel de huidige (business as usual) kasstroom als de toekomstige kasstroom 
over 30 jaar zijn in beeld gebracht voor het gebied, voor gebouwen, voor utiliteit en voor de opwek-
kers. Door de verschillende kasstromen in het gebied bij elkaar te nemen, ontstaat een beeld van de 
financiële impact voor het gehele gebied. 
 
Vertrekpunt vormen de zes verschillende routes naar energieneutraal Kerschoten (zie hoofdstuk 4). 
Elke route leidt tot een andere verhouding van opwek, besparen en gebruik van energie, bij de ver-
schillende gebruikers en eigenaren. Elke route brengt dus andere energiestromen en dus ook andere 
kasstromen met zich mee, en dus heeft iedere route een andere financiële impact.  
 

Figuur 6-2: Geldstromen gerelateerd aan energiestromen binnen Kerschoten, anno 2013 

 
Om de effecten van energiemaatregelen op gebiedsniveau te kunnen bepalen, is allereerst de situa-
tie in 2013 van belang en de autonome ontwikkeling in de komende jaren. Het noodzakelijke 
onderhoud aan gebouwen zal blijven, waarbij dan ook zijdelings beperkte energetische verbeterin-
gen tot stand zullen komen. De investeringen in het reguliere onderhoud blijven echter buiten de 
verdere berekeningen. In de autonome ontwikkeling resteert in Kerschoten een jaarlijkse energiebe-
hoefte van circa 70.000 GJ. 
 
De resultaten van de berekeningen met het kasstromenmodel voor de verschillende routes staan in 
de bijgaande tabel, en komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde.    
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  Route 1 Route 2 Route 3 Route 4 Route 5 Route 6 

 Auto-

noom 

Max.  

Micro 

Max. 

 Macro 

Snel Energie 

neutraal 

Kosten  

neutraal 

KEN-

route 

Investeringen – € per woning  0 -73.000 0 -10.600 -54.000 -19.000 -37.800 

Investeringen - utiliteit 0 0 0 0 0 0 0 

Investeringen – opwekkers (k€) 0 0 -19.000 -15.500 -8.500 -8.500 -8.500 

Nodig kapitaal opwekkers (k€) 0 0 -4.400 -3.600 -2.000 -2.000 -2.000 

Totale kasstroom over 30 jaar (k€) 
       

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 9.400 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 30 jaar (k€) 0 -85 780 895 -445 740 695 

Tabel 6-3: Overzicht van investeringen en kasstromen voor de verschillende routes   

 

Kasstromen voor de KEN-route  
In deze route wordt, naast de kosten voor het reguliere onderhoud, € 38 miljoen in woningen geïn-
vesteerd in maatregelen gericht op energieneutraliteit. Deze investering verdient zichzelf terug over 
een looptijd van 30 jaar, zeker als rekening wordt gehouden met een technische en financiële verbe-
tering enkele technische oplossingen in deze route. Aangenomen is dat particulieren de maatregelen 
aan hun woningen kunnen meefinancieren worden in de hypothecaire lening, voor verhuurders bin-
nen de huidige financieringsfaciliteiten. 
 

  
Figuur 6-4: Investeringen en besparingen vanwege energiemaatregelen aan woningen en de bijbehorende kasstromen.  

 
De energieopwekkers, het warmtenet (500.000 m3 gas per jaar) en de collectieve zonnepanelen op 
het terrein van de RWZI (3,75 miljoen kWh), vullen een substantieel deel van de energetische vraag 
in. Op gebiedsniveau blijft er uiteindelijk zowel een vraag naar elektriciteit als gas bestaan.  
 
De analyse neemt aan dat investeringen in energieopwekkers voor 75% met vreemd vermogen wor-
den gefinancierd. Het resterende deel van de investering moet komen van de eigenaren van de 
opwekker zelf, in de vorm van eigen vermogen. De netto kasstromen voor de eigen vermogen-
verstrekkers van het warmtenet zijn net positief; ze generen een rendement op het geïnvesteerd ei-
gen vermogen (IRR) van 3%. Dat is voor een private investeerder relatief laag en op dit moment 
onvoldoende. Ook de netto kasstromen voor de eigen vermogen verstrekkers van de collectieve PV 
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zijn positief, uitgaande van een opbrengst van 12 cent / kWh. Het verwachte rendement op het geïn-
vesteerd eigen vermogen is hier 6%. Private investeerders zullen dit waarschijnlijk te laag vinden. De 
totale investering voor energieopwekkers is € 8,5 miljoen: € 6,2 miljoen voor collectief PV en € 2,3 
miljoen voor het warmtenet.  
 
Alles bij elkaar verdienen de investeringen in het gebied in de KEN-route zichzelf dus terug. Dit vergt 
echter ook inspanningen en investeringen in het energiemanagement binnen Kerschoten. Het ener-
giemanagement is er in essentie op gericht de financiële ‘plussen en minnen’ onderling te verevenen. 
De bijbehorende kosten voor het energiemanagement zijn vooralsnog geschat op € 100.000,-- per 
jaar. Op gebiedsniveau resulteert dan een meer dan kostenneutrale oplossing: alle maatregelen op 
gebiedsniveau samen hebben een positief financieel neutraal resultaat over 30 jaar.  
 
Uit het vorige hoofdstuk blijkt al dat in deze route het gebied bijna energieneutraal wordt, en er een 
energievraag van circa 12.000 GJ resteert. Desgewenst kan een windturbine deze resterende vraag 
oplossen. Dit zal de financiële uitkomsten ook verbeteren, omdat windenergie een verwacht positief 
rendement heeft van 9% op het geïnvesteerde vermogen.  
 

Kasstromen van de andere routes  
De resultaten van de routes Gebiedsgerichte route / ‘Maximaal Micro’ en de Gebouwgerichte route / 
‘Maximaal Macro’ staan in de onderstaande grafieken. De Micro-route brengt de overblijvende vraag 
naar energie in Kerschoten terug tot 26.500 GJ per jaar. Dat is ruim 40.000 GJ minder dan bij de au-
tonome ontwikkeling. De Macro-route leidt zelfs tot een energieneutraal Kerschoten. De resterende 
gasvraag wordt dan gecompenseerd met een overschot aan elektriciteit. 
 

   
Figuur 6-5: Overzicht van de kasstromen op gebiedsniveau voor de Maximaal Micro en Maximaal Macro route  
 
Vanuit financieel oogpunt verdient alleen de ‘Maximaal Macro’ route zichzelf terug, met een kas-
stroom die na 30 jaar € 6,4 miljoen positief is. Voor deze route is een totale investering van € 18,5 
miljoen noodzakelijk in energieopwekkers (collectief PV, warmtenet en windmolens). De ‘Maximaal 
Macro’ route maakt evenals de ‘Zo Snel Mogelijk’-route gebruik van windenergie, te weten 3 wind-
molens van 2,5 MWh. Daar is € 10 miljoen voor nodig, met een verwacht positief rendement van 9% 
op het geïnvesteerd vermogen. De ‘Maximaal Micro’ route leidt over de periode van 30 jaar tot een 
netto kasstroom van minus € 30 miljoen. De conclusie is dat de investeringen van € 73 miljoen op 
woningen en gebouwen zich niet terug verdienen.  
 
De ‘Zo Snel Mogelijk-route’ realiseert een jaarlijkse energiebesparing van bijna 60.000 GJ per jaar, en 
resulteert in een uiteindelijke vraag van 6.000 GJ per jaar. Er worden dan 3 windmolens van in totaal 
5 MW voorzien. De geproduceerde elektriciteit is meer dan er in Kerschoten wordt gebruikt. Het 
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overschot compenseert ook hier de overblijvende vraag naar grijs gas voor de warmtevoorziening. 
De route leidt voornamelijk door de windenergie op korte termijn al tot een nagenoeg energieneu-
traal Kerschoten. De financiële impact van deze route is met een positieve kasstroom over 30 jaar 
van € 7,1 miljoen erg positief. Dit resultaat wordt behaald door relatief beperkte investeringen in 
woningen (ruim € 10 miljoen) die over 30 jaar resulteren in een positief rendement van 6,7%. 

 

 
Figuur 6-6: KEN in business 

 

Conclusie  
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. 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. Om deze route te be-
werkstelligen is een investering van ruim € 38 miljoen nodig in woningen en € 8,5 miljoen in 
energieopwekkers (waarvan naar verwachting zo’n 1,3 miljoen in de vorm van eigen vermogen). 
 
De ‘Kosten Optimaal’ route leidt tot de meest positieve financiële impact op gebiedsniveau, vooral 
vanwege een forse besparing op het niveau van woningen en gebouwen. Over de 30 jaar leidt deze 
combinatie van maatregelen tot een kasstroom van € 16 miljoen. Voor de route is een meerinveste-
ring in woningen nodig van € 19 miljoen en een investering van € 8,5 miljoen (waarvan € 2 miljoen 
voor eigen vermogen) voor de energie opwekkers. Deze route leidt (zonder windmolens) echter niet 
tot een energieneutraal Kerschoten. 
 
De Gebiedsgerichte of ‘Maximaal Macro’ route vraagt geen meerinvestering in woningen, vergt een 
investering van zo’n €19 miljoen voor de energieopwekkers en houdt zelfs nog energie over. De 
combinatie van energieopwekkers leidt tot een positieve kasstroom € 6,4 miljoen. Zowel de ‘Maxi-
maal Micro’ route als de route ‘Maximaal Energieneutraal’ vragen een enorme meerinvestering in 
woningen van respectievelijk € 73 miljoen en € 54 miljoen. Deze investeringen worden niet terug 
verdiend binnen 30 jaar. 
 
Terugkomend op de financiële opgave om een route te vinden met oplossingen die voor alle bewo-
ners en stakeholders in principe aantrekkelijk is en voordelen heeft (zoals lagere woonlasten of een 
waardestijging van het vastgoed)en voldoende perspectief biedt voor een energieneutraal Kerscho-
ten, komen alleen de Gebiedsgerichte, de Snelle route en de Combinatie- of KEN-route door deze 
toets. In de visie van KEN zal de transformatie dus alleen voor deze routes kunnen slagen, omdat in 
de andere routes niet elke deelnemer en organisatie er - vroeger of later – geen financieel nadeel 
van heeft.  
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Ontwikkeling van energieprijzen  

De elektriciteits- en gasmarkt zijn zogenaamde volatiele markten. Dat betekent dat de energietarieven sterk vari-

eren en per moment kunnen verschillen. Fluctuaties op korte termijn worden veelal veroorzaakt door het verschil 

tussen vraag en aanbod van energie (productiecapaciteit van energiecentrales). In piekperioden is de marktprijs 

vaak hoger omdat het aanbod dan krap is. Op lange termijn worden fluctuaties ook bepaald door ontwikkelingen in 

de energiemarkt. Toekomstige energieprijzen en ontwikkelingen zijn daardoor erg onzeker en moeilijk te kwantifi-

ceren.  

 

Over het algemeen is echter de verwachting dat de energieprijzen licht zullen stijgen, hoewel er ook scenario’s zijn 

die juist een prijsdaling van de energie laten zien. Dit heeft dan onder andere te maken met de beschikbaarheid van 

energiebronnen. Grofweg wordt voor de verwachte stijging van de energieprijzen voor ondernemers minimaal de 

consumentenprijsindex gevolgd. De afgelopen 10 jaar was de gemiddelde stijging rond de 2,9%. Voor een deel was 

die toe te schrijven aan hogere belastingen. Anderen hanteren hogere stijgingen; zo gaat Platform31 bijvoorbeeld 

uit van 4%. KEN gaat voor elektriciteit uit van een stijging van gemiddeld 3% en voor gas van 2,5% in de komende 

jaren. 

Figuur 6-7: Overzicht van de kasstromen op gebiedsniveau voor de Maximaal Micro en Maximaal Macro route  
 
 

6.3 De business cases voor de verschillende stakeholders 
 
De energie- en kasstromen van de verschillende routes geven een eerste beeld van de mogelijkhe-
den om op het niveau van Kerschoten als geheel tot een kosten- en energieneutrale transformatie te 
komen. Is het nu ook zo dat de afzonderlijke eigenaren en gebruikers van gebouwen en installaties 
een aantrekkelijke business case hebben, m.a.w. is het voor de verschillende eigenaren en gebruikers 
betaalbaar, of komen de voordelen bij de een en de nadelen bij de ander te liggen?  
 
Op hoofdlijnen zijn die onderliggende business cases voor eigenaren en gebruikers in het kasstro-
menmodel al verkend en belicht. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de verschillende business 
cases voor verschillende stakeholders worden uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken naar de belangrijke 
stakeholders (particulieren, woningcorporaties, utiliteitsbouw), collectieve opwekmethoden (zon, 
wind, biomassa) en een warmtenet.  

 
Business case voor particuliere woningen  
Elk jaar wordt in Kerschoten voor circa € 4 tot 4,5 miljoen energie gebruikt. Gemiddeld betaalt een 
huishouden in Kerschoten jaarlijks dan rond de € 1.650 aan energiekosten, inclusief BTW en energie-
belasting. Het grootste deel van dit bedrag gaat op aan de gasrekening.  
 
Voor de particuliere bewoners geldt dat de terugverdientijd van hun investering niet heel lang mag 
zijn.Als er rekening wordt gehouden met een kortere terugverdientijd van bijvoorbeeld 7 jaar, bete-
kent dit dat er een bedrag is van bijna € 12.000 om een particuliere woning geheel energieneutraal 
te maken. Bij een energiebesparing van 50% betekent dit een investeringsruimte per woning van een 
kleine 6.000 euro. De kosten van eenvoudige, bouwkundige besparingsmaatregelen (isolatie, ventila-
tie) bedragen echter al € 8.500,--.  
 
Overigens, op een vergelijkbare manier blijkt dat de uitvoering van technische en energetische maat-
regelen aan utilitaire gebouwen en de realisatie van collectieve energievoorzieningen in het gebied 
met een dergelijke financiële opgave te maken hebben. Dit betekent dus dat - bij deze terugverdien-
tijden - particuliere eigenaren (en ook anderen) naast het geld van de energierekening ook ander 
geld nodig hebben, om de stap naar energiezuinig c.q. neutraal te kunnen maken.  
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Deze getallen geven een indicatie van de gemiddelde energierekening van bewoners in Kerschoten. 
In de praktijk zijn er grote verschillen: de samenstelling van een huishouden verschilt, woningen ver-
schillen van elkaar, het energiegedrag van mensen is anders, maar ook de interesse en mogelijkhe-
mogelijkheden van mensen voor verduurzaming of aanpassing van de woning is heel verschillend. 
Betaalbare maatregelen die gebruik van energie verminderen, zullen dus voor iedereen verschillend 
zijn. Dat blijkt ook uit de 20 maatwerkadviezen die in het kader van KEN zijn uitgebracht aan bewo-
ners in Kerschoten (zie hoofdstuk 5). De onderstaande tabel geeft een samenvatting van deze 
adviezen, voor wat betreft het gebruik van energie en de woon- c.q. energielasten. Het betekent dus 
ook dat elke particuliere woningeigenaar een specifieke business case heeft: de ene case kan dan 
ook haalbaar zijn, terwijl een andere case extra kosten met zich mee brengt. Toch kan een eigenaar 
beslissen deze kosten te maken, bijvoorbeeld vanwege het extra comfort of om ideële redenen.  
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(€) (€) (€) (€) 

1 2.354 2.392 1.882 1.888 4.074 0 11.016 82.617 432 1.218 

2 3.900 1.962 3.417 1.057 5.365 0 15.484 82.617 699 987 

3 2.713 2.987 2.226 1.925 4.722 0 17.951 82.617 803 1.550 

4 2.113 2.137 1.645 1.568 3.578 0 14.239 82.617 474 1.103 

5 4.100 3.000 3.621 1.902 6.234 0 14.132 82.617 825 1.532 

6 3.500 2.100 3.031 1.547 4.965 0 15.276 82.617 463 1.078 

7 4.771 2.517 4.245 1.972 6.905 0 19.300 82.617 470 1.213 

8 6.605 2.070 6.135 1.294 8.070 0 14.156 82.617 611 1.059 

9 5.041 1.680 4.516 1.321 6.368 0 13.552 82.617 347 830 

10 4.121 2.551 3.620 1.542 6.255 0 18.565 82.617 771 1.236 

11 5.110 2.171 4.582 952 6.575 0 12.356 82.617 915 1.125 

Tabel 6-8: Samenvatting van de voorlopige resultaten van de eerste serie Maatwerkadviezen 

 
Financieringsconstructies voor particulieren 
De aard en omvang van de financiering van de kosten van de woning en van maatregelen zijn dus van 
invloed op de haalbaarheid. Ook voor de opgave rond de financieringsvormen in de bestaande bouw, 
geldt dat er al lopende afspraken zijn en dat bestaande woningen al zijn belegd met bestaande finan-
cieringsproducten. Elke woning en eigenaar heeft zo een ander financieel beeld; de lasten verschil-
len, maar ook de investerings- of financieringscapaciteit is anders. Goede financieringsoplossingen 
hangen dus samen met de kenmerken van woning, bewoners, lopende verplichtingen, e.d. In de bij-
lagen staat een overzicht van actuele financieringsoplossingen met hun voor– en nadelen en 
eventuele voorwaarden voor particuliere woningeigenaren in de bestaande bouw verder belicht.  
 
Voor een goed inzicht tussen de verschillende financieringsoplossingen is het van belang om een 
helder onderscheid te maken tussen het perspectief van de eigenaar / bewoner en het perspectief 
van de financier. Voor financiers is het bijvoorbeeld soms belangrijk dat de maatregelen zich terug 
verdienen via besparingen op de energierekening. Voor dit soort renderende maatregelen ontwikke-
len onder andere banken een aanbod waarin zij hun geld in willen investeren en de risico’s willen 
dragen. Dit soort financiële producten voor maatregelen, die terug betaald kunnen worden uit de la-
gere energierekening, zijn op dit moment echter nog niet beschikbaar voor individuele 
woningeigenaren.  
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Het financiële profiel en het verschil in financiële slagvaardigheid om woningverbeteringen of zelfs 
een energieneutrale woning te realiseren wordt grofweg gebaseerd op drie kenmerken: 
 
1. De hoeveelheid spaargeld van woningeigenaren 
2. De hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (LTV) 
3. De verhouding tussen de financieringslasten en het inkomen van de woningeigenaar (LTI) 
 
Woningeigenaren met voldoende spaargeld, een lage LTV en een gezonde LTI zijn zelf financieel sterk 
genoeg om investeringen aan de woningen te kunnen financieren. Andere woningeigenaren ont-
breekt het veelal aan financiële slagkracht om investeringen aan de woning ten gunste van een 
lagere energierekening te kunnen doen. Nieuwe vormen zijn wel in ontwikkeling. Het gaat dan om 
woninggebonden oplossingen die binnen het kader van de Green Deal worden verkend, zoals de ‘sa-
le-and-lease-back’ constructie, waarbij de woning wordt verkocht en vervolgens, na renovatie, wordt 
terug gehuurd; of een organisatorische oplossing met een ESCO, energy service company, waarbij de 
maatregelen door een bedrijf worden uitgevoerd, onderhouden en gefinancierd en de kosten in 
maandelijkse termijn worden terug betaald op basis van de lagere energierekening. 
 
De bijgaande tabel geeft een indicatief overzicht van de voorwaarden en kosten van de huidig be-
schikbare financieringsvormen. Deze verschillen overigens per aanbieder en zijn afhankelijk van 
ontwikkelingen op de markt. De conclusie is dat er - uit oogpunt van de particuliere eigenaren - ruim-
te is voor financiële producten voor energetische en bouwtechnische maatregelen, die terug betaald 
kunnen worden uit de lagere energierekening. Het is aan de aanbieders om de eventuele risico’s en 
(relatief hoge) kosten voor de verstrekking van individuele leningen te beperken en te beheersen. 
 

Indicatieve productvoorwaarden 

Type Lening Rente Looptijd Kosten Hoofdsom 

Spaargeld 2% onbeperkt - onbeperkt 

Hypothecaire lening 5% - 5,5% max. 30 jaar ca. EUR 500 – 1.000 geen restrictie 

NHG lening 4,5% - 5% max. 30 jaar ca. EUR 1.000 max. EUR 8.000 

Duurzaamheidlening 3% - 3,5% max. 15 jaar ca. EUR 1.000 EUR 2.500 – 25.000 

Groenlening 5,5% 10 tot 30 jaar ca. 1% v. hoofdsom max. LTV < 100% 

Persoonlijke lening 7% - 9% max. 15 jaar - max. EUR 75.000 

Tabel 6-9:  Indicatieve productvoorwaarden per leningtype 
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Figuur 6-10: Stroomschema Financiële producten  

 
Business case voor woningen van corporaties  
In de business case voor de corporaties wordt onderscheid gemaakt tussen grondgebonden wonin-
gen enerzijds en galerij- en portiekflats anderzijds.  
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Grondgebonden woningen 
Samenvattend is de voorlopige conclusie uit de ervaringen met complex 29 conclusie dat energie-
neutrale 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 WSW-regels) en een verruiming van regels om huur-
subsidie te behouden. De aanpak kan nu dus nog niet zondermeer worden gebruikt voor andere 
complexen.  
 
Galerij- en portiekflats  
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 perspec-
tief voor de energieneutrale renovatie van deze woningen. 
 
De resultaten laten een bandbreedte zien, als het gaat om de hoogte van de extra kosten van maat-
regelen 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. In het onderstaande overzicht is de-
ze bandbreedte van een ‘minimale’ en ‘maximale’ onderhoudsbudget aangegeven.  
 

 Galerijwoningen Portieketagewoningen 

  investeringen onderhoudsbudget investeringen onderhoudsbudget 

Label B € 31.514 € 20.000 € 20.000 € 22.942 € 12.500 € 20.000 

Label A+ € 46.494 € 20.000 € 35.000 € 35.058 € 12.500 € 35.000 

E-0 individueel € 68.911 € 20.000 € 45.000 € 57.109 € 12.500 € 45.000 

E-0 collectief € 68.065 € 20.000 € 45.000 € 56.263 € 12.500 € 45.000 

Tabel 6-11: Benodigde investeringen bij renovatie van portiek- en galerijflats naar verschillende niveaus / labels  

 

 Label B Maatregelen die resulteren in een woning met label B; 

 Label A+ Maatregelen die resulteren in een woning met label A+; 

 E-0 Individueel Maatregelen aan individuele woningen die leiden tot een Energienotaloze woning 

 E-0 Collectief Maatregelen aan het complex (collectief) die leiden tot een Energienotaloze woning  

 

Extra 

investeringsruimte  

 

NCW  
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NCW  

E-0 in-

div. 

NWW  

E-0 coll. 

Budget  

Onderhoud 

onrend.  

investering  

label B 

onrend. 

investering  

E-0 indiv. 

onrend. 

investering  

E-0 coll. 

Vooruitstrevende benadering     

15 jaar exploitatie 3.795 23.559 23.559 20.000 -7.718 -25.352 -24.506 

25 jaar exploitatie 6.166 38.277 38.277 35.000 9.653 4.366 5.212 

40 jaar exploitatie   44.872 44.872 45.000   20.961 21.807 

Behoudende benadering     

15 jaar exploitatie 3.795 23.559 23.559 20.000 -7.718 -25.352 -24.506 

25 jaar exploitatie 6.166 38.277 38.277 20.000 -5.347 -14.564 -13.718 

40 jaar exploitatie   44.872 44.872     -8.646 -7.800 

Figuur 6-12: Galerijwoningen (vetgedrukt de rendabele opties) 
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Extra 

investeringsruimte  

 

NCW  

label B 

NCW  

E-0 in-

div. 

NWW  

E-0 coll. 

Budget  

Onderhoud 

onrend.  

investering  

label B 

onrend. 

investering  

E-0 indiv. 

onrend. 

investering  

E-0 coll. 

Vooruitstrevende benadering    

15 jaar exploitatie 2.696 20.124 20.124 20.000 -245 -16.985 -16.139 

25 jaar exploitatie 4.381 32.696 32.696 35.000 16.439 10.587 11.433 

40 jaar exploitatie   38.330 38.330 45.000   26.221 27.067 

Behoudende benadering      

15 jaar exploitatie 2.696 20.124 20.124 12.500 -5.326 -24.485 -23.639 

25 jaar exploitatie 4.381 32.696 32.696 12.500 -2.131 -11.913 -11.067 

40 jaar exploitatie   38.330 38.330 12.500   -6.279 -5.433 

Figuur 6-13: Portiekwoningen (vetgedrukt de rendabele opties) 
 
De tabel laat zien dat energieneutrale renovatie rendabel of bijna rendabel is bij een minimale ex-
ploitatieperiode van 40 jaar, verondersteld dat de kosten, die huurders besparen op de 
energierekening vanwege de genomen maatregelen, kunnen worden gebruikt voor de financiering. 
Er is dus een relatief langere exploitatieperiode nodig om te komen tot een rendabel saldo. De inves-
teringen om de woningen met een slecht energielabel te renoveren naar energieneutraal zijn lager 
als deze stap in één keer wordt gezet, dan in een gefaseerde aanpak waarbij eerst maatregelen wor-
den genomen om label B te bereiken en enkele jaren later maatregelen om energieneutraal te 
bereiken. De energieneutrale renovatie is daarom -vanuit het perspectief van energieneutraal- toe-
komstbestendiger dan een renovatie naar label B. De tabel laat ook zien dat maatregelen om dit type 
woningen te verbeteren naar label B bij een exploitatieperiode van 25 jaar veelal (nog) niet rendabel 
kan worden uitgevoerd.  
 
Financieringsmogelijkheden voor corporaties  
Voor de financiering van de investeringen voor energiebesparende en -neutrale renovatie zijn in 
principe vier verschillende mogelijkheden: 
 
1. Verbeteren van de rentabiliteit van de investeringen 
2. Verruiming van de mogelijkheden voor corporaties zelf  
3. Gebruiken van provinciale mogelijkheden  
4. Gebruiken van aanbiedingen uit de markt 
 
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. 
Apeldoornse corporaties hebben aangegeven dat de eerste twee richtingen het meeste perspec-
tief bieden: 
 
a. Een langere levensduurverlenging dan standaard toegepast bij renovatie.  
b. Energieneutrale investeringen verevenen via besparingen bij de huurder (split incentive)  
c. Optimaliseren van de kosten voor beheer en onderhoud 
d. Verhogen van de huur (los van de besparing op de energierekening) 
 
 Het verlengen van de levensduur (voor de resterende exploitatieperiode) van complexen. De 

nieuwe investeringen worden zo bekostigd via additionele huurinkomsten. Afhankelijk van 
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de ingrepen besluiten corporaties doorgaans om complexen na de ingrepen nog 10, 15 of 25 
jaar door te exploiteren; 

 Het verhogen van de huur. Hierbij is het uitgangspunt dat huurders erop vooruit gaan omdat 
de huurverhoging ruimschoots gecompenseerd wordt door een besparing voor huurders op 
hun energierekening. Corporaties passen doorgaans een beperkte huurverhoging toe van 
enkele tientjes per maand. 

 
2. Verruiming van de mogelijkheden voor corporaties zelf  

Corporaties financieren investeringen doorgaans vanaf hun balans. Corporaties kunnen aantrek-
kelijke leningen krijgen omdat zij gebruik kunnen maken van een waarborgstelsel (WSW – 
Waarborg Sociale Woningbouw; CFV – Centraal Fonds Volkshuisvesting). Als gevolg van de finan-
ciële crisis en het nieuwe regeringsbeleid (i.c. 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 of landelijke 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 bijvoorbeeld het 
innovatie- en investeringsfonds Gelderland of het rijk met het nationale energiebesparingfonds, 
gaan bieden. Corporaties kunnen dan een financiële lening of subsidie (!) ontvangen, als zij ver-
dergaande energiebesparende maatregelen aan hun woningen treffen. Een experiment met de 
energieneutrale renovatie van een complex van galerijflats en een complex van portiekwoningen 
in Kerschoten kan mogelijk van een dergelijke subsidie gebruik gaan maken. Over de mogelijk-
heden voor dit experiment vindt overleg plaats tussen de provincie en de corporaties. 

 
4. Gebruiken van aanbiedingen uit de markt 

Sommige corporaties zien in de huidige economische recessie en verplichtingen rond de ver-
huurdersheffing 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. In dit 
geval investeert een marktpartij en sluit een contract met de corporatie of de huurders. Dit con-
tract verplicht corporatie of huurders om gedurende een voor een bepaalde periode een vast 
bedrag per maand of jaar te betalen aan de marktpartij, mits de marktpartij bewaakt dat de 
maatregelen aan de afgesproken voorwaarden voldoen of de beloofde besparing wordt bereikt. 
De marktpartij treedt in dit geval op als energie service bedrijf (energy service company, ESCO) 
en sluit een energie prestatie contract (EPC). Dergelijke contractvormen bestaan al in Nederland 
voor zonnepanelen (bijvoorbeeld de Zonnefabriek i.s.m. Greenchoice) en voor grotere energie-
gebruikers (bijvoorbeeld 6 zwembaden in Rotterdam). Voor energiebesparende maatregelen bij 
kleinverbruikers zijn nog geen contracten gesloten, maar wel veel contracten in de maak, bij-
voorbeeld voor Complex 29 in Apeldoorn. 

 
De business case wijst per saldo uit dat woningverbeterende maatregelen tot het niveau van ener-
gieneutraal voor de verschillende woningtypen kansrijk zijn, zolang de gerealiseerde 
energiebesparing (in €) kan worden gebruikt om de investering te dekken en er een langere exploita-
tietermijn van 40 jaar mogelijk is. Verder onderzoek moet leiden tot een aanpak die rekening houdt 
met de kenmerken van specifieke complexen en haar individuele bewoners. De markt voor energie-
neutraal renoveren staat nog aan het begin van haar ontwikkeling. Corporaties en huurders zullen 
samen met de markt (aannemers, installateurs, bouwers en ontwikkelaars) moeten werken aan con-
cepten die tegen lagere kosten dezelfde besparing (energie en €) leveren. 
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De financiering is in de huidige tijden moeilijker geworden voor corporaties. Corporaties met ambi-
ties voor energieneutraal kunnen wel overleggen met WSW / CFV of hier makkelijker leningen voor 
zijn te verkrijgen. Beide hebben deze bereidheid uitgesproken, zijn onder andere in het traject Ener-
giesprong (Slim en Snel). Provincies kunnen verder kijken naar de mogelijkheden om gebruik te 
maken van (deels) publiek gefinancierde fondsen. Deze fondsen verstrekken veelal leningen tegen 
lage rentes en met relatief lange looptijd. Een derde mogelijkheid is dat de markt (en deel van) de 
financiering op zich neemt. Bedrijven en banken willen dit ook en kunnen ook gebruik maken van de 
publieke fondsen (zoals IIG Gelderland en nationaal energie besparingsfonds). 
 
Tenslotte, binnen KEN is meer kennis verworven over kansen voor verregaande verbeteringen van 
het huidige bezit van corporaties, de energieprestatie en bijbehorende. De kennis en ervaring van 
andere projecten en trajecten, zoals de pilot met complex 29 in het Schilderskwartier en de activitei-
ten van Energiesprong is daar in betrokken. Voor galerij- en portiekflats is de (financiële) haal-
baarheid verkend van verregaande verbeterings- en besparingspakketten richting energieneutraal.  
 
Bij elkaar zal de business case dan leiden tot een vernieuwd strategisch voorraadbeleid 2.0, zoals dat 
in het vorige hoofdstuk staat. 
 

Business case voor utiliteitsgebouwen  
Voor utiliteitsgebouwen geldt dat de spreiding in energiegebruik en de mogelijkheden voor het redu-
ceren van dit energiegebruik zeer afhankelijk is van de lokale situatie. Om deze reden is het niet 
zinnig of mogelijk om een generieke business case voor utiliteitsgebouwen op te stellen. Binnen Ker-
schoten zijn verschillende aanpakken uitgewerkt, deze staan beschreven in paragraaf 5.4. 
 

Business case voor de energieopwekking op gebiedsniveau 

Voor de opwekking van duurzame energie op gebiedsniveau zijn de meest kansrijke business cases 
verder verkend en onderzocht. Het gaat om de cases voor collectieve zonPV, voor het gebruik van 
biomassa en voor windenergie. 
 
Collectieve zonnepanelen  
De business case van collectieve PV ziet er anders uit dan voor PV bij particulieren. Wat opvalt is dat 
PV-systemen al vaak bij particulieren worden geplaatst, terwijl collectieve PV-projecten schaarser 
zijn. Dit heeft alles te maken met de Nederlandse wetgeving. De elektriciteitsprijs voor consumenten 
wordt voor een groot deel bepaald door de hoogte van de belastingen. De productieprijs voor elek-
triciteit uit conventionele technieken is ongeveer € 0,06/kWh, terwijl de consument € 0,21/kWh 
betaalt. De extra kosten zijn voor de netbelasting en btw. 
 
De verplichting tot het betalen van energiebelasting voor (over het net geleverde) elektriciteit heeft 
onder andere te maken met het leveranciersmodel. Hier ontstaat het verschil tussen collectieve PV 
projecten en PV bij particulieren. De Nederlandse wetgeving beschouwt PV bij particulieren als elek-
triciteit die “achter de meter” wordt opgewekt. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van het 
elektriciteitsnet, en daar hoeft dus ook geen belasting voor te worden betaald. Collectieve PV mag 
tot op heden nog niet worden beschouwd als elektriciteit die achter de meter wordt opgewekt en er 
moet dus wel energiebelasting over worden betaald. Dit leidt tot een groot verschil in de opbreng-
sten tussen de beide cases. Dit wordt verderop duidelijk.  
 
De business case is uitgewerkt voor de locatie bij het RWZI, aan de rand van Kerschoten. Het gaat 
dan om een zonne-centrale met een vermogen van 800 kWp, en een oppervlak van 25.000 m2. Het 
grondoppervlak dat hiervoor nodig is 2 keer zo groot, en staat gelijk aan ongeveer 7 voetbalveld.  
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Investeringen, onderhoudskosten en opbrengsten 
Om een installatie met een dergelijk vermogen te financieren is een investering van ruim € 1 miljoen 
nodig, uitgaande van een moduleprijs van € 1,30 per Wp. Dat is inclusief de installatiekosten. Naast 
de eenmalige investeringskosten zijn er kosten voor onderhoud en beheer. Naast het reguliere on-
derhoud en beheer moeten de omvormers ter waarde van ruim € 100.000 iedere 12 jaar vervangen 
worden. Opbrengsten worden gegenereerd door de verkoop van elektriciteit. In de (collectieve) case 
wordt deze elektriciteit via het elektriciteitsnet naar de consument getransporteerd. Dit betekent dat 
er netbelasting betaald moet worden. Omdat er netbelasting moet worden betaald, en omdat con-
sumenten niet meer betalen voor hun elektriciteit, kan de prijs voor deze elektriciteit van de 
zonnecentrale niet meer zijn dan de huidige, reguliere elektriciteitsprijs van € 0,06/kWh. Zouden de 
panelen op de daken van particulieren liggen, waardoor de elektriciteit achter de meter kan worden 
opgewekt, dan vervalt de netbelasting. Dan kan er meer voor de opgewekte elektriciteit worden ge-
vraagd gaan de opbrengsten omhoog.  
 
Resultaten  
Er is een exploitatieberekening gemaakt over een projectduur van 30 jaar. In deze berekening zijn de 
resultaten uitgedrukt in netto kasstromen; de jaarlijkse kasstroom beschikbaar voor aandeelhouders 
(na kosten, rente en belasting). De contante waarde van deze kasstromen is berekend op basis van 
een rendementseis voor aandeelhouders van 10%.  
 
Er blijkt dat de initiële investeringen bij deze uitgangspunten nog niet worden terug verdiend. Er blijft 
na 25 jaar nog een netto bedrag over van ongeveer € -500.000, vooral om de eerste 15 jaar onvol-
doende wordt verdiend. In deze periode moet de lening nog worden afbetaald. Pas daarna kan winst 
worden gemaakt. De resterende 10 jaar is dan echter niet genoeg om de initiële investeringen terug 
te verdienen. Op deze manier is deze business case nu dus nog niet rendabel bij een terugleverver-
goeding van 6 cent. 
 
Gevoeligheden in de business case 
In de business case zijn verschillende kentallen als ervaringscijfers opgenomen. Deze cijfers kunnen 
anders uitvallen dan verwacht. Door een gevoeligheidsanalyse uit te voeren over de belangrijkste 
van deze getallen, kan de robuustheid van de case worden bepaald. De belangrijkste getallen zijn: de 
indexering van de elektriciteitsprijs (prijsstijgingen) en de elektriciteitsprijs (opbrengst). De andere 
getallen brengen niet genoeg veranderingen te weeg om de business case sluitend te krijgen.  
De gevoeligheidsanalyse over de elektriciteitsprijs laat onder meer zien wat aanpassingen in de wet-
geving op het gebied van saldering (“achter de meter” opwekken) doen. Tot nog toe mag collectief 
opgewekte zonne-energie nog niet gesaldeerd worden. Toch zijn er signalen vanuit de overheid die 
suggereren dat dit binnenkort in sommige situaties mogelijk wordt. Als laatste wordt gekeken wat 
eventuele subsidies doen met het model.  
 
 Indexering van de elektriciteitsprijs 

Er zijn diverse scenario’s voor de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen, die bijna allemaal uit-
gaan van grootverbruikers. Deze scenario’s zijn minder geschikt voor kleinverbruikers. Daarom is 
de variabiliteit van de elektriciteitsprijsstijgingen verkend. In de huidige business case is rekening 
gehouden met een indexering van 3%. Pas bij een indexering van 10% zou de business case ren-
dabel worden.  

  
 Veranderingen in de elektriciteitsprijs  

In de business case is de opbrengst voor de opgewekte elektriciteit € 0,06/kWh. Dit is conform 
de marktprijs op dit moment. Als de wetgeving over saldering zou veranderen, dan kan ook col-
lectief opgewekte zonnestroom als achter de meter beschouwd worden. De businesscase wordt 
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dan al haalbaar als de prijs die voor de elektriciteit wordt gevraagd € 0,12/kWh is, en dus zeker 
bij de huidige € 0,21/kWh.  
 

 Subsidie 
Een subsidie vult de elektriciteitsprijs aan tot een bepaald bedrag per kWh. Dit bedrag is op aan-
vraag, waarbij de aanvragen met de laagste kWh prijzen als eerste gehonoreerd worden. Dit 
betekent dus dat hoge subsidie aanvragen niet snel zullen worden gehonoreerd. Mocht de sub-
sidie aanvraag wel worden geaccepteerd, dan vult de overheid het resterende bedrag tussen de 
APX en het subsidiebedrag aan. Dat betekent dat bij een subsidieaanvraag van €0,10/kWh de 
overheid, bovenop de marktprijs van € 0,06, nog is € 0,04/kWh geeft. Voor een PV case is dat 
vaak nog net niet genoeg: de case wordt rond een prijs van €0,12/kWh rendabel.  

 
Naar een positieve collectieve PV-case 
Op dit moment vinden er verschillende experimenten plaats, met als doel te komen tot een positieve 
collectieve PV-case.  
 
 Salderen op afstand in Nijmegen 

Salderen bij PV-systemen op eigen dak mag al een geruime tijd. Als het dak niet geschikt is om 
zonnepanelen op te leggen (bijvoorbeeld bij bewoners van een appartementencomplex, van 
monumentale panden, huurders etc.) dan gelden deze regels niet. Daarom is bijvoorbeeld Zon-
nepark Nederland een project gestart om dergelijke voordelen ook voor particulieren te 
realiseren waarvoor het dak niet geschikt is om zonnepanelen op te leggen. Zonnepark Neder-
land heeft hiervoor 259 zonnepanelen van 39 particuliere eigenaren op het dak van 
voorzieningenhart De Ster in Nijmegen gelegd. Deze 39 particulieren hebben zelf geen dak om 
zonnepanelen op te leggen. Door zich in te kopen in dit project worden de opbrengsten 100% 
gesaldeerd met hun eigen elektriciteitsverbruik. Dit “salderen op afstand” is nog niet toegestaan 
en wordt in dit project op experimentele basis toegepast. Door dergelijke initiatieven bestaat de 
kans dat een salderen op afstand ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Dat betekent dat een zon-
nepark op het RWZI een stuk aantrekkelijker zou worden. Als voor de zonnestroom een kWh 
prijs van 21 cent kan worden gevraagd, dan betekent dat, dat de case na 25 jaar met een NCW 
van rond de + € 700.000 sluit.  

 
Andere business cases van opwekkers 
Op een vergelijkbare manier zijn de business cases voor de andere opwekkers opgesteld. De resulta-
ten van deze business cases staan in de bijlagen. De belangrijkste conclusies zijn als volgt: 
 
1. Business case Windenergie 

Windenergie is op dit moment de meest interessante oplossing voor de productie van duurzame 
energie. Het is een van de meest schone vormen van energieopwekking als het gaat om CO2-
uitstoot en ondanks de hoge investeringen ook economisch interessant.  
Ondanks dat Apeldoorn voor Nederlandse begrippen word gezien als relatief windluw gebied, 
blijft de business case aantrekkelijk. Het voornaamste probleem zit hem dan ook niet in het fi-
nanciële plaatje maar in de ruimtelijke inpassing.  
 
De totale kosten voor het plaatsen van een windturbine bedragen circa € 1,4 miljoen per MW. 
Een 3 MW turbine kost dus ongeveer € 4,2 miljoen, inclusief de kosten voor het bereikbaar ma-
ken van de windturbine. Daar bovenop komen nog operationele kosten in de vorm van 
onderhoudskosten, beheerkosten, verzekering, belasting etc.  
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Daar staan de opbrengsten tegenover. In Apeldoorn draait een windmolen ongeveer 2000 vol-
lasturen op jaarbasis. Een 3 MW windmolen levert dus 6 gWh op jaarbasis. Dat is 80% van de 
totale vraag naar elektriciteit in Kerschoten. Uitgaande van een kWh prijs van 6 eurocent levert 
dat op jaarbasis dus € 360.000 op (zie voor meer details zie de bijlagen).  
 
Net als voor de business case collectieve zon-PV is een exploitatieberekening gemaakt. Uitgaan-
de van een rendementseis van 10%. Is de business case financieel gezien nog niet voldoende 
interessant voor de meeste ontwikkelaars. Er zit echter wel een rendement op het eigen ver-
mogen van 2,7%; en dat betekent dat het geïnvesteerde bedrag wordt terug verdiend over de 
looptijd van het project. 

 

Bewonersparticipatie en Windmolens 

Samenwerking met en participatie van bewoners leidt tot een hoger draagvlak voor realisatie. Door de par-

ticipatie kunnen bewoners van Valkenburg bewoners meeprofiteren van de lokaal opgewekte duurzame 

energie en kan er een versterking van de eigen gebiedsidentiteit ontstaan. Het aantal participanten en 

daarmee het participatiebedrag heeft zowel direct als indirect invloed op de business case. Het participatie-

bedrag vermindert het benodigde externe vermogen en de bijbehorende vermogenskosten (rente en 

dividend). Tegelijkertijd nemen de baten met een toenemend aantal participanten af, dit door de leverings-

korting van 50%. Al met al heeft de bewonersparticipatie een klein direct positief effect. Op de 

gebruikerslasten kan participatie mogelijk een extra financieel voordeel opleveren als het voornemen van 

het kabinet om de salderingsmogelijkheden voor decentraal opgewekte energie ook voor windcorporaties 

gaat gelden. Dit voordeel kan oplopen tot circa 12 eurocent per kWh (22 eurocent per kWh voor grijze 

stroom versus 8,5 eurocent per kWh (en 1.5 eurocent winstopslag) voor groene stroom van wind.  

Naast de harde financiële parameter is er ook een sociale component van het participatiemodel met bewo-

ners. Door bewoners actief te laten participeren in een energiecoöperatie ontstaat saamhorigheid en meer 

draagvlak voor duurzame energie-opwekking met bijvoorbeeld wind. Onderzoeken tonen aan dat in geval 

van participatie door bewoners gevoelens van hinder plaats maken voor gevoelens van beloning. 

Figuur 6-14: Conclusie rond bewonersparticipatie uit GEN Valkenburg 

 
2. Biomassa 

Biomassa kan op verschillende manieren worden gebruikt voor het opwekken van duurzame 
energie. De meest eenvoudige vorm is de verbranding in een lokale verbrandingsinstallatie, waar 
vooral warmte bij vrij komt. Een nieuwe techniek is de bio-ORC: deze installatie en techniek 
heeft een hoger rendement, onder andere omdat warmte én elektriciteit wordt gemaakt; de 
techniek is al wel in gebruik, maar moet zich nog wel ontwikkelen en is nog aan de kostbare kant. 
De laatste mogelijkheid is weer de verbranding van biomassa op een grotere schaal (bij de 
RWZI), waarbij de warmte aan gebruikers wordt geleverd via een collectief warmtenet.  

 

a. Verbrandingsinstallatie 
De business case (‘as usual’, BAU) voor een verbrandingsinstallatie in de buurt van de 4 
woontorens in Kerschoten is in financieel-technisch opzicht positief, uitgaande van een pro-
jectduur van 30 jaar. Er is dan een positieve kasstroom van circa € 100.000 met een 
rendementseis op eigen vermogen van 10%. Na circa 12 jaar is de business case kostenneu-
traal. Voor reguliere beleggers is dat wel een redelijke lange termijn. Desalniettemin is de 
case rendabel zonder verdere SDE-subsidie en EIA. 

 

b. Bio-ORC 
Deze business case is doorgerekend voor een bio-ORC met een vermogen van 1 MW. De ca-
se is op dit moment en onder reguliere voorwaarden, waaronder een rendement op eigen 
vermogen van 10%, nog niet positief. Wel moet opgemerkt worden dat de resultaten van de 
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business case gevoelig zijn voor wijzigingen in bepaalde aannamen (bijvoorbeeld inzake de 
SDE-subsidie en EIA, rendementseisen, etc.). De case gaat met name stuk op de lage kWh 
prijs voor elektriciteit (€ 0,06). De business case wordt aanzienlijk verbeterd als er een hoge-
re kWh prijs voor de opgewekte elektriciteit verkregen kan worden. In de wijk Nieuwveense 
landen in Meppel is een constructie gebruikt waarbij de elektriciteit via een privaat net aan 
warmtepompen wordt geleverd. Zo hoeft er geen energiebelasting betaald worden en kan 
de elektriciteitsprijs omhoog.  
 

c. Warmtenet 
Bij verduurzaming van een bestaande wijk is het vaak lastig om de warmte duurzaam op te 
wekken. Nederland vertrouwt in het voorzien van de warmtevraag vooral op de verbranding 
van hoogwaardig gas. Er is dan ook een uitgebreid netwerk van gasleidingen in Nederland. 
Warmtedistributie vindt echter wel plaats op een aantal plekken in Nederland. Ongeveer 
550.000 huishoudens in Nederland waren in 2011 aangesloten op een warmtenet. De aanleg 
van een warmtenet vergt over het algemeen hoge (voor)investeringen.  
 
Het is voor een sluitende business case van een warmtenet daarom van belang dat er vol-
doende afzet is, om de hoge investeringskosten te dekken. In een bestaande wijk is er 
relatief veel vraag. De kosten van de aanleg van een warmtenet in een bestaande wijk zijn 
echter hoger dan voor een nieuwe wijk, vooral als het gaat om bijvoorbeeld vrijstaande wo-
ningen. KEN richt zich daarom op concentraties van gebouwen die makkelijk zijn aan te 
sluiten en veel warmte vragen; dit beperkt de kosten in het warmtenet. Een tweede maatre-
gel ter verbetering van de business case is het aansluiten op de bestaande faciliteiten van 
het warmtenet in Zuidbroek, een andere wijk in Apeldoorn. Hier vindt de warmteproductie 
plaats door verbranding van biomassa bij de RWZI. De installatie ligt relatief gezien dicht bij 
Kerschoten en er zou vanaf daar een warmteleiding naar de wijk kunnen worden aangelegd.  

  

Uitgaande van deze situatie, waarbij er gedeeltelijk gebruik gemaakt kan worden van aan-
wezige faciliteiten op het RWZI, blijkt dat een investering van € 2 miljoen in het warmtenet 
en een warmteafzet van ruim 25.000 GJ per jaar zich, in de business as usual case, net terug 
verdiend (met een terug verdientijd van 28 jaar). De case verdient zich niet terug met een 
rendementseis van 10% (NCW). De warmte wordt afgezet bij de grotere afnemers in de wijk, 
waaronder de flats met een collectief verwarmingssysteem. Zo worden de investeringen in 
warmteleidingen geminimaliseerd.  
 
Desondanks zijn er mogelijkheden om de case toch aantrekkelijk te maken, ook voor inves-
teerders. In de case wordt nu nog maar minimaal gebruik gemaakt van faciliteiten op het 
RWZI. Dat betekent dat investeringskosten lager zullen kunnen uitvallen, als deze faciliteiten 
beter kunnen worden benut. Bovendien zijn de installaties op het RWZI vooralsnog te groot, 
aangezien de bouw van nieuwe woningen en de afname van energie in de wijk Zuidbroek 
achter blijft. Op dit moment wordt ruim 6.500 kW gebruikt voor Zuidbroek; er is circa 10.000 
kW aan capaciteit over. Essent, Alliander en deA zijn in gesprek om de mogelijkheden om 
deze capaciteit te gebruiken en eventueel aan te vullen. Daarbij zijn woningen in Zevenhui-
zen en mogelijk ook Kerschoten in beeld. Er zal dan wellicht een extra verbrandingsketel 
geplaatst moeten kunnen worden.  
 
Kerschoten is per saldo door de aanwezigheid van enkele grotere warmteafnemers met col-
lectieve verwarmingssystemen een aantrekkelijk plek voor de uitbreiding van een 
warmtenet. Bovendien is er in principe biomassa beschikbaar van Staatsbosbeheer, waar-
door de productie kan worden uitgebreid.  
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Bron Toepassing Business as 

usual 

Voorwaarden Gevoeligheden Bijdrage EN Participatie  

Zon  Collectieve PV  Negatief Aanpassing wet-

geving saldering 

> 11 cent positief  Goed (alleen 

electr.) 

Wenselijk 

  Circa m€ -3,2 bij 11 cent m€ 0,40 

Biomassa Warmtenet Positief Voldoende  

warmteafzet 

 Goed (warmte) 70% soms  

vereist    Circa m€0,15  

 Verbrandings Positief Voldoende warmte-

afzet, min. grootte 

  Goed (warmte) N.v.t. 

 -installatie circa m€ 0,34   

 Bio-ORC Negatief Hogere prijs 

(b.v. coll. saldering) 

> 13 cent positief Groot, warmte 

en elektr.  

Bij salderings-

regels wenselijk   Circa m€ -1,5  bij 13 cent m€ 0,15 

Wind  Positief Ruimtelijke inpassing   Groot Belangrijk (aan-

delen, beleving)  Circa m€0,50   

Tabel 6-15: Resultaten van individuele business cases (Getallen op basis van de Netto Kasstroom, Cumulatief) 

 
Gevoeligheden 
De uitkomst van de business cases is afhankelijk de kentallen die worden gebruikt. Dat betekent dat 
soms een kleine verandering de case veel gunstiger of slechter kan doen uitvallen. De business cases 
gaan steeds uit van een business as usual case. Dat betekent dat er geen rekening is gehouden met 
eventuele belastingvoordelen of subsidies, en dat energieprijzen zijn vastgesteld op de APX prijzen. 
Door deze ‘conservatieve’ benadering zijn de uitkomsten van de business case veelal ook aan de vei-
lige kant. Daar dient bij de beoordeling van cases rekening mee te worden gehouden.  
 
De meest relevante kentallen zijn in dit verband de vollasturen, energieprijzen, indexering van de 
energieprijzen en brandstofprijzen. Zo kan een kleine verandering in de energieprijs grote gevolgen 
hebben voor de haalbaarheid. Op dit moment zijn de energieprijzen laag (0,06 cent per kWh voor 
elektriciteit voor de grootverbruiker), waardoor de business cases dus ook slechter uitkomen.  
 
Conclusie  
De uitwerking van de business cases laten zien dat de case van het warmtenet en de case van wind-
enenergie financieel gezien het meest aantrekkelijk zijn. Beide cases verdienen zichzelf terug, al zijn 
de rendementen waarschijnlijk nog te laag voor externe investeerders om in te stappen. De uitbrei-
ding van de case op basis van biomassa naar een WKK levert extra duurzame elektriciteit en moet - 
met name bij een betere terugleveringvergoeding voor collectieve elektriciteit - beter worden ver-
kend. Belangrijk is dat de business as usual cases zijn berekend, d.w.z. zonder subsidie en zonder 
belastingvoordelen. De cases kunnen dan dus beter uit vallen. 
 
Tenslotte moet rekening worden gehouden houden met gevoeligheden voor verandering van o.a. de 
energieprijs. Als energieprijzen weer gaan stijgen, verbeteren de cases al snel. Ook aanpassing van de 
wetgeving, met name rond zonne-energie, kan de case snel rendabel maken. Als laatste zijn er finan-
cieringsconstructies, met een lagere rente en een lagere rendement, en dus een gunstiger case. Dit 
laatste wordt in meer detail in de volgende paragraaf besproken.  
 
 

6.4 Nieuwe business modellen  
 
Dat een business case aan het eind van de streep een positieve uitkomst heeft wil niet zeggen dat 
deze ook wordt uitgevoerd. We zullen, onder andere, zien dat het rendement soms niet aantrekkelijk 
genoeg is voor commerciële exploitatie, dat de beschikbare financieringsruimte een knelpunt is, en 
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dat de baten niet altijd terecht komen 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.  
 
Er is (nog) geen integraal business model dat aan de verschillende barrières tegelijk tegemoet komt. 
Sommige drempels hangen nou eenmaal samen bijvoorbeeld het wettelijk systeem of met maat-
schappelijke 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. 
 
In de bijlagen zijn enerzijds de verschillende drempels en barrières omschreven, die projecten rond 
duurzame energie tegen komen. De onderkende barrières liggen op het vlak van regelgeving, kennis, 
financiën en marktinrichting. De bijlage schetst ook de belangrijkste nieuwe, hedendaagse business 
modellen die een oplossing bieden voor dergelijke drempels. Het gaat om 5 modellen, te weten fi-
nanciering via de belasting, financiering via de energierekening, huren van energieapparatuur, 
huurverhoging bij implementatie van energie efficiëntiemaatregelen, het Esco-model.  
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l Lage prioriteit    X   

Prijsvervorming       

Praktische obstakels  X X X  X 

Split incentive  X   X  

Kleinschalige leveranciers       
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Gebrekkige kennis financiering   X X   X 

Gebrekkige kennis installateurs      X 
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Aanbestedingsbeperkingen       

Vergunningsobstakels       
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Lage ROI     X  

Hoge startkosten  X X X  X 

Beperkte toegang tot kapitaal  X X   X 

Hoger risico    X  X 

Onvolledige hypotheektoetsing       

Tabel 6-16: Samenhang tussen nieuwe business modellen en barrières. 

 
Bovenstaande tabel maakt een koppeling tussen de drempels en de business modellen, en laat zien 
voor welke drempels specifieke business modellen mogelijke een oplossing kunnen bieden. 
 
In het vervolg worden voor de verschillende business cases de relevante business modellen belicht. 
De geschiktheid van een model hangt samen met de specifieke wensen van de stakeholders in Ker-
schoten. Daarom worden ook de stappen belicht die in Kerschoten met en door de verschillende 
stakeholders zijn gezet en welke business modellen daar het beste bij aansluiten. 
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Mogelijke business modellen voor particulieren 

Barrière Van toepassing Barrière Van toepassing 

Lage prioriteit 
 

Aanbestedingsbeperkingen  

Prijsvervorming 
 

Vergunningsobstakels  

Praktische obstakels 
 

Lage ROI  

Split incentive 
 

Hoge startkosten  

Kleinschalige leveranciers 
 

Beperkte toegang tot kapitaal  

Gebrekkige kennis financiering 
 

Hoger risico  

Gebrekkige kennis installateurs 
 

Onvolledige hypotheektoetsing  

Tabel 6-17: Barrières van toepassing op particuliere woningeigenaren 

 
Veel huishoudens geven energie en energiemaatregelen nog een weinig prioriteit. De hoge initiële 
kosten en de overlast van de verbouwing weerhoudt particulieren veelal om maatregelen te treffen. 
Daarnaast is er nog weinig kennis over de technische mogelijkheden en de mogelijkheden om de 
maatregelen te financieren. De beperkte toegang van particulieren tot aantrekkelijk geprijsd kapitaal 
hangt daar vervolgens mee samen. 
 
Business modellen die deze drempels (deels) kunnen slechten zijn de financiering via belastingen, 
lease-constructies en financiering via de energierekening. 
 
Er is in Kerschoten - vanuit de gebiedsgerichte benadering - op verschillende manieren aandacht be-
steed aan deze drempels. De website en KENnislezingen spelen in op bewustwording en 
kennisontwikkeling bij particulieren. Maatwerkadviezen verstrekken informatie over technische mo-
gelijkheden, inclusief voorstellen over de hoofdlijnen van financiering van investeringen. Er wordt 
nog gewerkt aan een prototype voor een energielening. Op verschillende punten zijn nieuwe busi-
ness modellen voor het oplossen van de drempels verkend. Er is aandacht geweest voor de 
mogelijkheid van Esco-constructie voor de plaatsing van zonnepanelen, en ook voor de financiering 
van zonnepanelen via de energierekening als deA deze gaat leveren. 
 
Deze initiatieven en ontwikkelingen vormen samen de basis voor verder draagvlak, nu is het zaak om 
een volgende stap te zetten en in samenwerking de juiste business modellen te implementeren. De-
ze verdere implementatie kost nog tijd en inspanning van de stakeholders in Kerschoten. De 
stimulerende en faciliterende rol van een gebiedscoördinator is daar belangrijk voor. Deze kan sa-
men de KEN-regisseur het werk aan deze businessmodellen een vervolg geven. 
 
De stakeholders in Kerschoten delen de ambitie naar een energieneutraal Kerschoten, ieder vanuit 
een eigen belang en motivatie. Deze ambitie biedt in het verlengde van de in principe de mogelijk-
heid tot een gebiedsorganisatie. Deze samenwerking bundelt de krachten op het niveau van het 
gebied en kan inkoop- en financieringsvoordelen bewerkstelligen. Zo’n bundeling van vermogen is 
interessanter voor financiers, en biedt een betere toegang tot aantrekkelijk vreemd kapitaal.  
 
Gegeven het financiële beeld dat de huidige, voorlopige maatwerkadviezen geven, kan - voor wat be-
treft het Ontwikkelplan - worden verwacht dat de voorkeur van particulieren vooralsnog zal uitgaan 
naar een meer stapsgewijze en kleinschaliger aanpak van energiebesparende plannen. Dat onder-
streept het - al onderkende - belang van een gebiedsgerichte benadering met ruime aandacht voor 
bewustwording en voorlichting. Een kleinschaliger aanpak kan er dan vervolgens uit bestaan dat er - 
naast individuele ingrepen - initiatieven voor collectieve inkoop van bijvoorbeeld zonPV of isolatie 
komen. In termen van business modellen kan bijvoorbeeld via deA of een bewonersvereniging zijn 
beslag krijgen. 
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Mogelijke business modellen voor woning corporaties 

Barrière Van toepassing Barrière Van toepassing 

Lage prioriteit 
 

Aanbestedingsbeperkingen  

Prijsvervorming 
 

Vergunningsobstakels  

Praktische obstakels 
 

Lage ROI  

Split incentive 
 

Hoge startkosten  

Kleinschalige leveranciers 
 

Beperkte toegang tot kapitaal  

Gebrekkige kennis financiering 
 

Hoger risico  

Gebrekkige kennis installateurs 
 

Onvolledige hypotheektoetsing  

Tabel 6-18: Barrières van toepassing op woningcorporaties 

 
Bij woningcorporaties speelt de split incentive een belangrijke rol. In een traditionele situatie betaalt 
de huurder veelal de energierekening. Als de woningcorporatie investeert in energiebesparende 
maatregelen of lokale duurzame opwekking, heeft de huurder de voordelen van een lagere energie-
rekening. De verlaging van de rekening is dan overigens afhankelijk van het gedrag en het profiel van 
een individueel huishouden. Andere drempels spelen in mindere mate. 
 
Business modellen die deze drempels (deels) kunnen slechten zijn huurverhoging bij implementatie 
van energiemaatregelen, een esco-constructie, leasing van duurzame energieapparatuur. 
 
Er is in Kerschoten - vanuit de gebiedsgerichte benadering - op verschillende manieren aandacht be-
steed aan deze drempels. De belangrijkste betreffen de mogelijkheden voor een verhoging van de 
huur, en er is aansluitend bij het project in Orden- aandacht geweest voor de mogelijkheid van esco-
constructies, zowel als het gaat om zonnepanelen als om energieneutrale renovatie. 
 
1. Verhogen van de huur (los van de besparing op de energierekening) 

De corporaties zien dit als een kansrijke oplossingsrichting. Mogelijkheden om de financiële voor-
delen op het totaal aan huurlasten en energielasten te benutten als inkomsten voor investeringen 
in energiebesparing worden op verschillende plaatsen in Nederland verkend en getest. Voorbeel-
den zijn concepten als de totale woonlasten benadering en Notaloos wonen. Met de huurders 
wordt afgesproken dat zij hun besparing op de energierekening (deels) inzetten om de investerin-
gen van corporaties in de verbeterde energieprestatie van hun woning te dekken. In plaats van 
hun energierekening betalen huurders servicekosten die lager zijn dan hun huidige energiereke-
ning. Randvoorwaarde is dus dat de som van huur en energielasten van individuele huurders niet 
stijgen ten opzichte van de nieuwe huur en servicekosten. De Goede Woning werkt aan een pilot 
in het Schilderskwartier, waarbij extra investeringen om woningen energieneutraal te maken (in 
plaats van label B) worden terugverdiend uit de besparingen op de energierekening. Deze bespa-
ring is in het geval van energieneutraal aanzienlijk (bijna 100%). 
 

2. Rol van de markt bij financiering: kansen voor energieprestatiecontracten  
Sommige corporaties zien in de huidige economische recessie en verplichtingen rond de verhuur-
dersheffing 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. In dit geval investeert een 
marktpartij en sluit een contract met de corporatie of de huurders. Dit contract verplicht corpora-
tie of huurders om gedurende een bepaald aantal jaren een vast bedrag per maand of jaar te 
betalen aan de marktpartij, mits de marktpartij bewaakt dat de maatregelen aan de afgesproken 
voorwaarden voldoen of de beloofde besparing wordt bereikt. De marktpartij treedt in dit geval 
op als energie service bedrijf (energy service company, ESCO) en sluit een energie prestatie con-
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tract (EPC). Dergelijke contractvormen bestaan al in Nederland voor zonnepanelen (bijvoorbeeld 
de Zonnefabriek i.s.m. Greenchoice) en voor grotere energiegebruikers (bijvoorbeeld 6 zwemba-
den in Rotterdam). Voor energiebesparende maatregelen bij kleinverbruikers zijn nog geen con-
contracten gesloten, maar wel veel contracten in de maak, b.v voor Complex 29 in Apeldoorn. 

 
3. Van gemiddelde naar individuele huurder  

Wanneer er ruimte is voor investeringen in energieneutraal, is de uitdaging vervolgens om de 
maatregelen op zo’n manier uit te werken, te organiseren en te financieren, dat deze ook voor de 
individuele gebruiker aantrekkelijk zijn. Belangrijke kaders zijn dan, dat de totale woonlasten niet 
hoger zijn dan nu, dat er een garantie is op de som van huur en energie gerelateerde lasten, dat 
de kwaliteit van maatregelen goed is en dat het wooncomfort verbetert. 
 

 
Figuur 6-19: Individuele verschillen tussen woningen, huishoudens en gebruikersgedrag 

 
Op individueel niveau geldt dat verschillende woningtypen, verschillende samenstellingen van 
huishoudens en verschillend gebruikersgedrag tot een verschillend energiegebruik leiden. In indi-
viduele gevallen kan het dus zo zijn, dat gebruikers ook nu al een laag energiegebruik. In dat geval 
lonen ingrijpende maatregelen en investeringen niet voor deze gebruikers. Vanuit het perspectief 
van een corporatie is het wel zinvol om homogene investeringen te doen in hun woningvoorraad 
zodat alle woningen in een complex dezelfde kwaliteit hebben. Op individueel niveau: 
 
 Zal de verhouding energiewinst-investeringen per huurder verschillen (kWh/GJ warmte/m3 

gas - €); 
 Zal 70% van de zittende huurders er mee moeten instemmen dat hun woonlasten na maatre-

gelen niet meer dan nu zijn, of beter lager worden.  
 Ontstaat een scheve situatie: bewoners met een - op papier - zelfde bewonersprofiel krijgen 

o.b.v. hun historisch gebruik een ander aanbod en andere woonlasten 
 Is het zinvol te zoeken naar een zo flexibel mogelijk systeem, vanwege veranderingen in de 

energievraag (door andere bewoners en gedrag) 



  

 
 
 
 
 

89 
 

 Zonnepanelen en -boilers lenen zich hier goed voor, omdat bij een veranderende vraag tegen 
lage kosten aanpassingen kunnen worden gemaakt (grondgebonden woningen) 

 Gezocht moeten worden naar mogelijkheden van zelflevering, zodat de voordelen hiervan 
benut kunnen worden (huurders betalen dan geen energiebelasting). 

 

Mogelijke business modellen voor utiliteitsgebouwen 

Barrière Van toepassing Barrière Van toepassing 

Lage prioriteit 
 

Aanbestedingsbeperkingen  

Prijsvervorming 
 

Vergunningsobstakels  

Praktische obstakels 
 

Lage ROI  

Split incentive 
 

Hoge startkosten  

Kleinschalige leveranciers 
 

Beperkte toegang tot kapitaal  

Gebrekkige kennis financiering 
 

Hoger risico  

Gebrekkige kennis installateurs 
 

Onvolledige hypotheektoetsing  

Figuur 6-20: Barrières van toepassing op utiliteitsgebouwen 

 
Gehuurde gebouwen in de zorg, onderwijs en handel hebben te maken met de split incentive, tussen 
enerzijds de gebouweigenaar die investeert in het gebouw en de installaties en anderzijds de huur-
der die voordelen krijgt. Voor veel van deze gebouweigenaren zijn de kosten voor energie ten 
opzichte van de ‘omzet’ beperkt. Tegelijk is de prijs voor elektriciteit en gas voor zulke grootgebrui-
kers veel lager dan de reguliere consumentenprijzen. Het rendement van investeringen in 
energiebesparende maatregelen is daarom veel kleiner. Bovendien rekenen veel commerciële be-
heerders en eigenaren met korte terugverdientijden en een hogere ‘return on investment’. 
Investeringen in veel energiebesparende maatregelen hebben moeite om aan deze eisen te voldoen. 
Tenslotte zien bedrijven op tegen de de hoge initiële kosten van energiemaatregelen. Zij kunnen een 
euro maar één keer uitgeven en investeren deze liever in het primaire proces.  
 
Business modellen die deze drempels (deels) kunnen slechten zijn een esco-constructie en de leasing 
van energieapparatuur. Als het gaat om huur van gebouwen kan ook een huurverhoging bij imple-
mentatie van energie efficiëntie maatregelen worden overwogen. 
 
Zorginstellingen hebben een onzekere toekomst door een veranderingen in de zorg. Zij stellen inves-
teringen in energetische maatregelen daarom nu uit. De winkels in Kerschoten zullen alleen 
investeren in energiemaatregelen, als de beeldkwaliteit van de panden (en het centrum) tegelijk ver-
betert. Voor het merendeel van deze organisaties zijn de eenvoudige energiebesparingsmaatregelen 
binnen vijf jaar terug te verdienen. Daar kan tussen de 15 en 25% energie mee worden bespaard. Dat 
dit niet gebeurt, ondanks een wettelijke verplichting om deze maatregelen wel uit te voeren, toont 
aan dat de prioriteiten anders liggen. Esco’s spelen hier in de praktijk al een belangrijke rol. Scholen 
tenslotte, hebben te maken met een overgang van het vastgoedbeheer van gemeenten naar de 
scholen zelf, per 2015. Investeringen in deze gebouwen en hun installaties vergen nu extra aandacht 
en goede afspraken tussen beide stakeholders. scholen hebben we de kans om de ouders van hun 
leerlingen bij deze ontwikkelingen te betrekken. In Kerschoten zijn lessen over energie gegeven op 
de scholen en is er een ‘PowerPapa’ actief op dit onderwerp. In Kerschoten werkt deA mee aan een 
aanpak, waar ouders participeren in zonnepanelen op het dak van de school.  
 
Bij een vervolg naar een energieneutraal winkelcentrum spelen de bestaande sociale context en de 
organisatie van eigenaren een belangrijke rol. Een collectief van winkeliers zou het verschil kunnen 
maken, met medewerking van de gemeente. 
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Het Mercatorplein moet een prettige omgeving zijn om de dagelijkse boodschappen te doen. Ver-
bouwingen die plaatsvinden met het doel om de winkelbeleving te verhogen kunnen meteen worden 
aangewend om ook energiebesparende of -opwekkende maatregelen te treffen. Net als bij het be-
drijventerrein met het Energy Event met Alliander, is er bij het winkelcentrum ook al een initiatief 
geweest om de toekomst van het gebied te bespreken [zie ‘Een Toekomst voor Mercatorplein, J. van 
Dijk, datum’]. Dit laat zien dat er in Apeldoorn voldoende partijen zijn die zich kunnen buigen over 
een (duurzame) vernieuwing. Hiertoe kan ook de AVID gerekend worden, die duurzaamheid stimu-
leert in Apeldoorn. 
 
Individueel kunnen de ondernemers natuurlijk gesteund worden met advies om de energierekening 
terug te dringen. De kracht van een energieneutraal winkelcentrum zit in de samenwerking tussen de 
bedrijven onderling en de ontwikkeling van het gebied als geheel. Een voorzichtige start met onder-
nemers die zich bekommeren om het uiterlijk van het Meractorplein heeft de voorkeur. Dit collectief 
kan vervolgens kijken naar collectieve maatregelen om het energiegebruik te reduceren of samen 
energie op te wekken.  
 
De conclusie is dat energieneutrale stappen in de utiliteit worden verzilverd op andere argumenten 
dan financiële. Een bijdrage is de manier om de plaats van bijvoorbeeld een winkel in de samenleving 
te benadrukken of om meer binding te krijgen met lokale klanten en doelgroepen: wat is er mooier 
dan een winkel met de zonnepanelen van klanten op het dak? Een dergelijke samenwerking biedt 
vervolgens vele andere kansen. 

 
Mogelijke business modellen voor energieopwekkers 

Barrière Van toepassing Barrière Van toepassing 

Lage prioriteit 
 

Aanbestedingsbeperkingen  

Prijsvervorming  Vergunningsobstakels  

Praktische obstakels  Lage ROI  

Split incentive  Hoge startkosten  

Kleinschalige leveranciers  Beperkte toegang tot kapitaal  

Gebrekkige kennis financiering  Hoger risico  

Gebrekkige kennis installateurs  Onvolledige hypotheektoetsing  

Figuur 6-21: Barrières van toepassing op energieopwekkers 

 
Collectieve opwekkers, zoals collectieve zonnepanelen, wind- en bio-energie en een warmtenet, 
hebben vaak last van prijsvervorming. Dit is het gevolg van onder andere het Niet meer dan anders-
principe, wetgeving over saldering en de lage energieprijs van grootgebruikers. Daarnaast kennen 
collectieve maatregelen strenge vergunningsvereisten. De relatief lage ‘return on investment’, de 
hoge initiële kosten en risico’s maken dat deze projecten (nog) moeizaam van de grond komen.  
 
Business modellen die deze drempels (deels) kunnen slechten zijn een Esco-constructie, financiering 
via belastingen, lease-constructies en financiering via de energierekening. Een goede gebiedsorgani-
satie kan helpen om de financiering te vereenvoudigen. Er ontstaat dan meer ‘massa’, die voor 
banken interessanter zijn. De deelname van solide organisaties, als gemeente, woningbouwcorpora-
tie en vastgoedeigenaren aan een dergelijke gebiedsorganisatie of collectieve eenheid, maakt de 
investering voor banken ook interessanter. 
 
In Kerschoten zijn verschillende van deze nieuwe business modellen verkend. Staatsbosbeheer heeft 
interesse in de productie van bio-energie, om de afname van biomassa te garanderen en de maat-
schappelijke betrokkenheid te benadrukken. Het waterschap geeft aan de mogelijkheden voor 
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collectieve zonnepanelen en voor de productie van bio-energie te willen verkennen. Het warmtenet 
is nu al in onderzoek bij deA, Alliander en Essent. Tenslotte is er op landelijk niveau steeds meer er-
varing met de participatie van burgers in windenergie. Het draagvlak voor windenergie blijkt dan ook 
toe te nemen. In Apeldoorn is deA voornemens deze mogelijkheden verder te verkennen. 
 
De conclusie is dat gebiedsgerichte verevening in Kerschoten veel perspectief heeft en implementa-
tie behoeft. In deze verevening worden minder rendabele projecten toch mogelijk door een 
koppeling aan rendabele projecten. 
 
 

6.5 Een gebiedsgericht business model 
 
Gebiedsgericht verevenen  
Bedrijven willen in principe winst maken tegen een zo laag mogelijke risico. Hoe hoger het risico, hoe 
hoger de winst. Door deze benadering ontstaat het fenomeen van ‘cherry picking’ ofwel de focus en 
keuze voor de meest rendabele projecten. Projecten staan zodoende vaak op zichzelf; ze worden niet 
gauw gezien of ontwikkeld als onderdeel van een integrale verduurzaming van de energiehuishou-
ding van een gebied met meerdere projecten. Het resultaat is dat het tempo van realisatie voor een 
belangrijk deel wordt bepaald door financiële eisen die de markt hanteert. Door de lage kosten van 
fossiele energie, blijven er nu veel duurzame projecten liggen die niet ‘rendabel’ zouden zijn. Vanuit 
een gebiedsgerichte benadering zijn er grofweg drie belangrijke mogelijkheden om de realisatie van 
deze (samenhangende) projecten te bevorderen.  
 
1. Portfolio  

Als de duurzame projecten binnen KEN vanuit één en dezelfde ‘economische eenheid’ zouden 
worden ontwikkeld, dan kunnen minder rendabele projecten worden gecompenseerd met meer 
rendabele projecten. Per saldo kan dan een acceptabel resultaat worden behaald. In de praktijk 
zal dit dan betekenen dat de portfolio van een dergelijke onderneming een mix van rendabele en 
minder rendabele projecten bevat. Het principe van verevening van meer rendabele met minder 
rendabele projecten kan bijdragen aan de versnelling van KEN.  
 
Een bundeling c.q. minimale grootte van het portfolio van projecten is dan voor financiers wel 
van belang en maakt het mogelijk aantrekkelijker kapitaal aan te trekken. Binnen een grotere in-
vestering zijn de verschillende risico’s, die met de transformatie en financiering samenhangen, 
ook makkelijker te spreiden. Dit samen maakt ook DBFMO-structuren (Design-Build-Finance-
Maintenance-Operation) voor woningen mogelijk, terwijl deze tot op heden alleen in de utili-
teitsbouw en infrastructuur worden toegepast. Een bundeling van vraag en investeringen biedt 
bedrijven die energiemaatregelen realiseren tenslotte de kans via deze schaalgrootte efficiënter 
te werken en prestaties garanderen, terwijl consumenten dan een voordeliger prijs krijgen.  
 
Binnen KEN is er al een overzicht van meer en minder rendabele projecten, die elk hun eigen fi-
nanciële karakteristieken en investeringsbehoeften hebben. Aangenomen dat bedrijven 
gemiddeld een rendement van 7% wensen, dan zijn verschillende projecten financieel haalbaar.  
Vanuit bewoners en individuele consumenten bezien is de investeringsruimte in principe (d.w.z. 
zonder het gebruik van eigen geld) beperkt tot de besparingen op de energierekening vanwege 
de uitvoering van energiebesparende maatregelen. De kosten van de aflossing en rente van de 
lening voor de uitvoering van de maatregelen, moet dan lager zijn dan de besparing op de ener-
gierekening. Als dit niet zo is, zullen de kosten van de maatregelen of de financiering lager 
moeten worden. Dit laatste kan weer door een bundeling van de vraag en het verlenen van ga-
ranties (c.q. het delen van risico’s) of zachte leningen. 



  

 
 
 
 
 

92 
 

Projecten met een lager dan marktconform rendement vergen - vanuit het perspectief van be-
drijven - dus een compensatie voor de "onrendabele top". Er kan dan bijvoorbeeld genoegen 
worden genomen met een lager rendement bij de exploitatie van de energieproduktie, die wordt 
gecompenseerd met opbrengsten uit de uitvoering van maatregelen voor energiebesparing. De 
mogelijkheden voor een dergelijke compensatie of verevening hangen samen met het business-
model, de omvang van de investeringen en de CO2-reductie, en overige risico’s in het project.  
 
De haalbaarheid van een portfolio aanpak is onderzocht in de Provincie Flevoland. Beoogd werd 
een duurzame energie ontwikkelings- en participatie maatschappij op te richten. Als financier 
zouden de provincie, gemeenten, woningcorporaties en overheidsgedomineerde nutsbedrijven 
optreden. In specifieke projecten zouden bedrijven als medefinancier deel kunnen nemen. Dit i 
nitiatief is tot op heden niet gerealiseerd wegens politieke afwegingen en economische risico’s.  

 
2. Revolving fund  

Het revolving fund is een andere mogelijkheid voor gebiedsgerichte verevening. Dit is een eco-
nomische entiteit waar financiële middelen bij elkaar worden gebracht. Dit geld kan vervolgens 
worden gebruikt als eigen vermogen, voor leningen of voor garanties. De opbrengsten komen 
weer terug in het fonds en kunnen dan opnieuw (‘revolverend’) worden gebruikt. Het fonds kan 
specifiek voor KEN zijn, maar ook een regionaal of nationaal opererend fonds. Een dergelijk 
fonds wordt veelal gevuld c.q. gefinancierd door overheden, goede doelen, exploitanten van 
energievoorzieningen en uiteindelijk door het fonds zelf. 
 
Een voorbeeld van een lokaal fonds is het Amsterdam Investment Fund ("AIF"). Een voorbeeld 
van regionale fondsen zijn Drentse Energie Organisatie en het Overijsselse Energiefonds. Een na-
tionaal fonds is nationaal energiebesparingsfonds (in oprichting).  

 
3. Regie- en concessiemodel  

Een regisseur zou de ontwikkelingen en projecten vanuit KEN en stakeholders op elkaar af moe-
ten stemmen, op een manier dat meerdere projecten kunnen worden gerealiseerd en KEN 
zichtbaar vorm krijgt. Op dit moment is er nog geen organisatie in Kerschoten of Apeldoorn, die 
deze regie op zich kan of wil nemen. De belangen, kennis en slagkracht zijn te versnipperd. De 
stakeholders in KEN zouden echter met elkaar een overeenkomst kunnen sluiten vanuit de ge-
biedsaanpak en het vereveningsprincipe. Deze overeenkomst is dan gebaseerd op een 
gezamenlijk plan en een regievoerende vertegenwoordiging van de stakeholders. Plan en regie-
voerder kunnen concessies formuleren, en inschrijvende bedrijven verplichten een percentage 
van hun omzet af te dragen ten behoeve van deze aanpak. Concessies betreffen dan samenhan-
gende 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. 

 
Conclusie 
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 facili-
teert. 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 
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KEN levensvatbaar is. Kapitaal van stakeholders met een publieke taak of vanuit een private interes-
se, kan koploperprojecten mogelijk maken en zo een vliegwiel vormen voor het vervolg. 
 
 

6.6 Resumé  
 
Dit hoofdstuk gaat in op de financiële haalbaarheid (€) van de route naar een energieneutraal 
Kerschoten. Deze hangt samen met het business model, dat de betrokken stakeholders afspreken.  
 
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. 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.  
 
Op het niveau van de afzonderlijke business case is voor wat betreft 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. Toch kan een eigenaar beslissen deze 
kosten te maken, bijvoorbeeld vanwege het extra comfort of om ideële redenen. Volledige energie-
neutrale renovatie zal voor particuliere woningen echter nog niet rendabel kunnen plaats vinden. 
Voor de woningen van corporaties zijn nu al rendabele business cases te formuleren, zowel voor de 
grondgebonden woningen als de galerij- en portiekflats. De business case van de grondgebonden 
woningen maakt dan gebruik van een ander business model, namelijk de esco-constructie. De busi-
ness case van de portiek- en galerijflats is dan rendabel als het onderhoudsbudget met de 
veronderstelde langere levensduur van de woning mee groeit. 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 verdie-
nen. De business cases voor de gebiedsgerichte opwekking van energie verschillen onderling. Wind 
en biomassa (verbranding en warmtenet) leveren rendabele cases op. De andere cases zijn nu nog 
niet rendabel, maar zullen dat bij mogelijkheden voor collectieve saldering al snel wel worden. 
 
De vraag is vervolgens gesteld of en hoe de afzonderlijke business cases aantrekkelijker kunnen 
worden, of er business modellen zijn die kostenverhogende drempels kunnen slechten. Daar blijkt 
dat er verschillende andere business modellen zijn, die steeds voor een of meer drempels een 
oplossing bieden. Zulke modellen, als de collectieve inkoop, een esco-constructie en financiering via 
de energierekening worden nu al verkend rond de verschillende business cases in Kerschoten.  
 
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 portfolio-
benadering, een revolving fund of een regie- of concessiemodel. Los van de organisatievorm en late-
re eventuele rechtsvorm, staat of valt het vervolg van KEN met de actieve betrokkenheid van 
enthousiaste vertegenwoordigers van de huidige KEN-partners (woningcorporaties, bewoners, ge-
meente) 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.    
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7. In beweging 
 

 
 
 

7.1 De gebiedsgerichte benadering: in beweging!  
 
Welke route ook wordt gekozen naar een energieneutraal Kerschoten - een snelle, een goedkope, 
een hoogwaardige - elke route staat of valt met de participatie door de, eigenaren van gebouwen, 
huurders, winkeliers, investeerders, maatschappelijke organisaties uit Kerschoten, maar ook door 
organisaties van buiten Kerschoten, die een belang hebben bij de ontwikkelingen in de wijk, zoals de 
netbeheerder, het waterschap en verschillende bedrijven (waaronder bouwers, installateurs, archi-
tecten, banken, juristen, ingenieurs en psychologen). De participatie van al deze mensen en 
organisaties samen is in de visie van KEN een van de belangrijkste voorwaarden om de droom, een 
energieneutraal Kerschoten, waar te kunnen maken (zie hoofdstuk 1). 
 
Deze stakeholders zijn onderdeel van het gebiedsgerichte perspectief, een energieneutrale wijk. 
Naast dit collectieve perspectief op het niveau van het gebied als geheel, is het belangrijk om sta-
keholders ook individueel te benaderen en te betrekken. Individuele stakeholders zullen uiteindelijk 
alleen in beweging komen, als er een individueel voordeel is en elke stakeholder weet wat er voor 
moet gebeuren. De individuele benadering is daarom onderdeel van de gebiedsgerichte benadering, 
die later in dit hoofdstuk wordt belicht.  
 
De route naar energieneutraal Kerschoten bestaat zo uit het gezamenlijk zetten van concrete stap-
pen met alle stakeholders. Samenwerking is een belangrijke factor voor beweging en succes. Deze 
samenwerking kent verschillende vormen, met verschillende stakeholders en wisselende intensiteit.   
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7.2 Voorwaarden voor beweging  
 
Wanneer komen stakeholders in en om het gebied in beweging? Over wie gaat het en hoe worden ze 
verleid om energiemaatregelen te treffen of mee te doen aan collectieve maatregelen?  
 

Stakeholders in Kerschoten 

Alle mensen en organisaties in en om Kerschoten met een belang in Kerschoten zijn  stakeholder: 

 bewoners 

 samenwerkingsverbanden van bewoners (wijk- en dorpsraden, buurtcommissies en verenigingen) 

 gebouweigenaren: woningbouwcorporaties, vastgoedbeheerders, winkeliers en bedrijven 

 partijen met een maatschappelijk belang zoals het wijkcentrum, scholen, zorginstellingen en kerken 

 sport- en gezelligheidsverenigingen 

 

En de stakeholders van buiten Kerschoten (met een belang in Kerschoten) zijn: 

 bezoekers van Kerschoten: van winkels, bedrijven, scholen, zorginstellingen, kerken 

 overheidsinstellingen: ministerie BZK, gemeente, provincie en waterschap en de RWZI, Staatsbosbeheer 

 samenwerkingsverband van en voor bewoners zoals een lokale energiecoöperatie (deA)  

 lokale samenwerkingsverbanden van bedrijven (AVID) of winkeliers,  

 andere bedrijven, zoals de bedrijven van GEN 

 (potentiele) investeerders 

 

In hoofdstuk 3 zijn deze stakeholders al besproken en werd stil gestaan bij de belangen van deze stakeholders. In de 

bijlagen is een overzicht opgenomen van de stakeholders. 

Figuur 7-1: Overzicht van stakeholders van KEN  

 
Beweging start bij bewustwording. Stakeholders in Kerschoten zijn zich in 2012 nog niet heel bewust 
van ‘energie en duurzaamheid’. Dit blijkt uit gesprekken met mensen en organisaties uit de wijk en 
uit de Toekomstagenda (zie hoofdstuk 3.2). Stakeholders uit de wijk die meer aandacht hebben voor 
de vraagstukken rondom energie, zullen ook eerder zijn geneigd om zelf initiatieven te gaan ontwik-
kelen. In de praktijk blijkt dat initiatieven vooral succesvol zijn, als wordt voldaan aan één of beide 
van onderstaande voorwaarden: 
 
1. Initiatieven komen van mensen en organisaties uit het gebied, en ze brengen ze zelf verder  

Stakeholders uit het gebied nemen zelf initiatief, gaan zelf aan de slag en zoeken eventueel sa-
menwerking met andere stakeholders in of buiten Kerschoten zoals overheden, ondernemers 
en/of investeerders; 
 

2. Nauwe samenwerking tussen initiatiefnemers buiten de wijk en stakeholders uit de wijk. 
Initiatiefnemers van buiten de wijk zoals marktpartijen, overheden of samenwerkingsverbanden 
gaan een verregaande samenwerking aan met stakeholders uit de wijk. 

 
Deze voorwaarden volgen ook uit de praktijk van onder andere Amsterdam, Tilburg, Dongen, Amers-
foort, Wageningen en Texel. Een vergelijkbare conclusie werd binnen KEN getrokken door diverse 
experts op het gebied van bewonersbenaderingen met bewoners zelf- om zicht te krijgen op succes-
volle manieren om samen te komen tot energieneutrale gebiedsontwikkeling (Bron: Werksessie 
Bewonersbenadering KEN, 2012).  
 
1. Initiatieven komen van mensen en organisaties uit het gebied, en ze brengen ze zelf verder  

Het initiatief Kerschoten Energieneutraal is (maar) voor een klein deel ontstaan in de wijk zelf. 
GEN heeft Apeldoorn opgezocht, omdat de energieambitie van de gemeente Apeldoorn hoog is 
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en er al diverse initiatieven lopen, zoals de Energie-expeditie, energiecoöperatie deA en het plat-
form van bedrijven die voorop willen lopen in duurzaamheid (AVID). De stad gelooft in 
decentrale energieoplossingen die voor en door bewoners zijn ontwikkeld. Vanaf de start is er 
een intensieve samenwerking tussen de bedrijven, de gemeente Apeldoorn, de drie woning-
bouwcorporaties met bezit in het gebied, deA, AVID en de twee wijkraden in het gebied.  
 

2. Nauwe samenwerking tussen initiatiefnemers buiten de wijk en stakeholders uit de wijk. 
Energiemaatregelen zullen in Kerschoten vooral worden uitgevoerd als er een verregaande sa-
menwerking wordt gezocht met de stakeholders van Kerschoten. Uit deze samenwerking zal een 
beweging ontstaan, waarin stakeholders ook zelf initiatieven ontwikkelen en verder brengen.  
 

‘Collectieven’ spelen in alle gevallen een belangrijke rol. Bedoeld worden bestaande maatschap-
pelijke organisaties en samenwerkingsvormen van bewoners in Kerschoten, die bezig zijn met de 
leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Voorbeelden zijn de gemeente, wijkraden, kerken, scholen 
en verenigingen. Maar ook woningbouwcorporaties, collectieven zoals deA of AVID en winkeliers-
verenigingen. Een actieve betrokkenheid van collectieven kan veel energie los maken, individuele 
mensen inspireren en een beweging creëren en borgen, die invloed heeft op individuele beslissingen. 
Bewoners worden gestimuleerd door bijvoorbeeld het commitment van overheden of een samen-
werkingsverband zoals een wijkraad, klankbordgroep of deA om ook mee te doen en zelf aan de slag 
te gaan. Andersom gaan stakeholders zoals bedrijven, scholen, winkels en corporaties weer mee-
doen als ze zien dat het onderwerp belangrijk is voor de bewoners en bezoekers van de wijk.  
 
Naast deze gebiedsgerichte benadering van collectieven in en om de wijk vragen individuele sta-
keholders om een benadering met een advies op maat waaruit een specifiek en individueel voordeel 
blijkt. Paragraaf 7.4 gaat daar verder op in.  
  
 

7.3 De energie van Kerschoten!  
 
Uitgaande van de twee voorwaarden is een aanpak voor het realiseren van ‘de energie van Kerscho-
ten’ ontwikkeld. Deze aanpak is verbeeld in figuur X en bestaat uit twee ringen. De buitenste ring 
staat voor bewoners, gebruikers en organisatie in de wijk als geheel. De binnenste ring bevat kleine 
of grotere lokale projecten en ambassadeurs die zijn verbonden met de opgave. De aanpak richt zich 
hier op bewustwording van het energievraagstuk, het signaleren van kiemen en veelbelovende initia-
tieven (de buitenste ring), om die vervolgens te verbinden met de opgave die door KEN is 
geformuleerd: een energieneutrale wijk.  
 
1. Bewustwording 

Bij bewustwording gaat het om het besef van de energieproblematiek, waaronder de stijgende 
energielasten, uitstoot van CO2 en klimaatverandering. Maar ook van de koppeling tussen ener-
gie en comfort van de woning én ook het besef dat stakeholders de oplossing deels in eigen hand 
hebben. Voor dit laatste, bewustwording van de eigen kansen en verantwoordelijkheid, is het 
bijvoorbeeld van belang om mensen deskundiger te maken.  
 
Het is belangrijk om de activiteiten die zijn gericht op bewustwording te laten aansluiten bij na-
tuurlijke momenten in de wijk. Zoals een jaarvergadering van de wijkraad of van een 
gezelligheidsvereniging, een evenement van de winkeliersvereniging of een projectweek van een 
school. Ook corporaties, bedrijven, gemeente en andere professionele stakeholders kunnen zul-
ke natuurlijke momenten gebruiken. zij kennen ook hun jaar- en ledenvergaderingen of houden 
speciale themabijeenkomsten.  
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Figuur 7-2: Hoofdlijn van de aanpak voor de gebiedsbenadering 

 
Voor het deskundiger maken van mensen en het bieden van handelingsperspectief zijn klein-
schalige bijeenkomsten geschikt. Deze kunnen worden georganiseerd in de vorm van 
zogenaamde ‘tupperware parties’: een bewoner nodigt straatgenoten uit samen na te denken 
over verbetermaatregelen voor de straat.  

 
2. Signaleren 

Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat initiatieven in of in samenwerking met het gebied 
ontstaan. Bij een lokaal initiatief wachten burgers en ondernemers niet op een uitnodiging van 
de overheid, maar proberen ze op eigen houtje invloed uit te oefenen. De opwekking van decen-
trale energie is een goed voorbeeld van een lokaal initiatief. Bewoners, ondernemers, kleine 
maatschappelijke organisaties en kleine zelfstandige professionals starten zulke initiatieven 
veelal. Met name zogenaamde vernieuwers (‘innovators’), voorvechters van de verandering en 
door ‘zeer snelle overnemers’ (‘early adaptors’), mensen die snel overtuigd zijn door de initia-
tiefnemers en graag meewerken, spelen een belangrijke rol. De initiatieven functioneren als 
vliegwiel naar de rest van de wijk. Mensen kennen elkaar in de wijk en kunnen elkaar op de 
hoogte brengen en overtuigen ook mee te gaan doen. Behalve zulke gezamenlijke of collectieve 
initiatieven zijn ook de initiatieven van individuele gebouweigenaren van belang. Dus die ene 
particuliere woningeigenaar die met zijn eigen huis aan de slag wil. Ook deze (kleine) stappen op 
de KEN-route dragen bij aan het bereiken energieneutraliteit.  
 
Het signaleren en verder helpen van deze initiatieven is daarom va belang. Er is een sleutelrol 
weggelegd voor een professional of regisseur, die in de buitenste ring kiemen en veelbelovende 
initiatieven signaleert door bijvoorbeeld gesprekken te voeren, bijeenkomsten en vergaderingen 
van verenigingen te bezoeken en door zelf bijeenkomsten te organiseren. Deze regisseur kan 
eenzelfde initiërende en stimulerende rol spelen naar professionele stakeholders in en om de 
wijk, zoals winkeliers, scholen, de netbeheerder of gemeentelijke diensten. 
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3. Faciliteren en stimuleren 
Deze kiemen en initiatieven worden vervolgens gefaciliteerd en gestimuleerd en krijgen vorm in 
individuele, kleine of grotere lokale projecten (binnenste ring). Faciliteren is dan bijvoorbeeld: 
 
 Opheffen van drempels, o.a. door leveren van kennis of hulp bij verkrijgen van vergunningen; 
 Helpen om duurzame investeerders te vinden en slimme financiële constructies te bedenken; 
 Bevorderen van coalities en nieuwe verbindingen tussen partijen. 
 
De regisseur speelt hier een belangrijke rol. De regisseur faciliteert en stimuleert deze kiemen 
door bijvoorbeeld verbindingen te leggen met andere initiatieven in de wijk of met mensen met 
specifieke kennis en expertise. De regisseur zorgt er ook voor dat initiatieven verder vorm krijgen 
in projecten met b.v. ook een corporatie, een energie- of bouwbedrijf of een investeerder, en 
benadert enthousiaste mensen in de wijk om als ambassadeur op te gaan treden. Ofwel: de re-
gisseur brengt initiatieven en mensen en organisaties van de buitenste naar de binnenste ring. 
 
De stimulans op deze initiatieven is belangrijk, ook vanwege de beeldvorming. Energiebesparing 
en verduurzaming moeten ‘cool’ worden. Stimulerende prikkels kunnen worden gegeven door 
sociale concurrentie en stakeholders uit te dagen met prijsvragen en wedstrijden (o.a. Rotmans, 
2012). Maar ook door eenvoudige prikkels van collectieve kortingen en gunstigere prijzen. 
 

4. Doorontwikkelen 
Veelbelovende initiatieven krijgen tenslotte vorm in zogenaamde koploperprojecten, die goed 
zichtbaar zijn in de wijk. In koploperprojecten werken stakeholders van het gebied samen met 
elkaar of met anderen buiten het gebied, en brengen ze de initiatieven tot concrete business ca-
ses en (afspraken over de) uitvoering. Ze leveren zo heel concreet een bijdrage aan een 
energieneutraal Kerschoten. Het kunnen specifieke gebouwen zijn, onderwerpen waar al 'ener-
gie op zit' of projecten die door KEN zijn benoemd om specifieke kennis in de praktijk verder te 
ontwikkelen en te valideren. Deze projecten hebben een belangrijke voorbeeldwerking, zorgen 
weer voor andere initiatieven, en hebben invloed op beslissingen van individuele bewoners en 
gebruikers in de afwegingen over energiemaatregelen.  
 

 
Figuur 7-3: Samen in beweging !  
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Individuele stakeholders die als ambassadeur optreden kunnen ook worden gezien als een initia-
tief. Ambassadeurs kunnen beweging op gang brengen in het gebied, bijvoorbeeld door zelf te 
laten zien dat ze energiebesparing of duurzaamheid belangrijk vinden en daar concreet ook werk 
van te maken. Dit kan andere mensen en organisaties inspireren. Bij ambassadeurs kan gedacht 
worden aan een schooldirecteur, een winkelier, een wethouder of directeur van een corporatie, 
of een bewoner die veel energiemaatregelen aan zijn huis heeft getroffen. 

 
 

7.4  De individuele benadering 
 
Naast een benadering van collectieven in en om de wijk vragen individuele stakeholders om een be-
nadering met een advies op maat waaruit een specifiek en individueel voordeel blijkt, zowel voor 
particuliere eigenaren en huurders van woningen, als voor stakeholders rond utilitair vastgoed.  
 
Uit de praktijk is al bekend dat eigenaren en gebruikers van utiliteitsgebouwen zo’n individuele be-
nadering vergen, als het gaat om het energie- en duurzaamheidsvraagstuk. De bedrijfsprocessen en 
energiebehoefte, de inrichting en omvang van gebouwen, de businessmodellen en de maatschappe-
lijke verankering en drijfveren van deze bedrijven en organisaties zijn zo verschillend, dat alleen met 
een individueel traject realistische stappen en voordelen inzichtelijk worden. Een dergelijke individu-
ele benadering is daarom al gebruikelijk voor eigenaren en gebruikers van utiliteitsgebouwen. Voor 
huurders en particuliere woningeigenaren is er nog geen individuele benadering. KEN veronderstelt 
dat een individuele benadering de participatie aan energieneutrale of -besparende renovatie zal sti-
muleren. In de huidige praktijk neemt slechts 1 tot 5 % deel aan dergelijke initiatieven en projecten.  
 
De individuele benadering voor huurders en particuliere woningeigenaren die binnen KEN is ontwik-
keld is gebaseerd op verschillende uitgangspunten. De belangrijkste is dat de wensen en de behoefte 
van de bewoner centraal staan. De vertaling van deze wensen naar een aanbod moet vervolgens 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. Zowel in de ver-
schillende schakels van de ketens (van architect tot installateur) als tussen de verschillende 
disciplines (aannemers, kostendeskundigen, juristen, corporaties, e.d.). Tenslotte zal de hele levens-
cyclus van de woning, van eerste ontwerp tot beheer en onderhoud, centraal moeten staan. 
 

 
Figuur 7-4: De Appelwoningen in Kerschoten, een buurt bestaande uit woningen met particuliere eigenaren 



  

 
 
 
 
 

101 
 

Stappen in de individuele benadering  
De huidige werkwijzen gericht op de verbetering van de energieprestaties van bestaande woningen 
gaan uit van een ‘gemiddelde bewoner’, met een ‘gemiddeld’ verbruik. Dat leidt er in de praktijk toe 
dat de werkelijke besparingen van individuele gebruikers afwijken van de verwachtingen en bereke-
ningen. Tegelijk blijkt in de praktijk dat de participatie of deelname aan een collectieve of gezamen-
lijke aanpak programma’s laag is, in de ordegrootte van 5%. Belangrijk is dat aanbiedingen zijn 
afgestemd op de ‘gemiddelde bewoner’, waardoor het aanbod onvoldoende aansluit bij de wensen 
van een groot deel van de bewoners. Zij zijn daarom niet bereid om te participeren.  

 
De individuele benadering is nu gericht op een hogere participatie: een veel hoger percentage van 
eigenaar-bewoners die forse energiebesparende maatregelen treffen. De aanpak is gericht op het 
ontwikkelen van een ‘maatwerkadvies’; een advies dat de wensen en behoeften van een individuele 
bewoner centraal stelt. De maatregelen, die comfort en-of financieel voordeel opleveren, zijn im-
mers afhankelijk van de samenstelling van het huishouden van de bewoner en de wijze waarop de 
bewoner omgaat met energie in de woning. De één vindt zijn woning comfortabel op een tempera-
tuur van 19 °C, de ander op 21 °C; sommige bewoners houden van kort douchen anderen van lang; 
het ene huishouden verwarmt de gehele woning het andere alleen de woonverdieping. Bij gelijke 
woningen, veroorzaakt dit verschil in gedrag een enorme differentiatie in energiegebruik.  

Figuur 7-5: De 4 stappen in de individuele benadering  

 

De benadering is er daarom op gericht zicht en contact te krijgen met individuele bewoners over hun 
specifieke wensen, zowel over de wijk, de wensen aan het huis, de financiële ruimte en over comfort 
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en energie (zie figuur). Met deze inzichten wordt een individueel advies op maat gemaakt. Eerst op 
basis van bewoners- en gebruikersprofielen, en verfijnd op basis van individuele gesprekken in een 
maatwerkadvies. Vervolgens kunnen, na een offerte, de maatregelen worden uitgevoerd. In een tra-
ject van nazorg wordt gemeten of de uitgevoerde maatregelen de voorspellingen waar maken, 
hebben bereikt wat was voorspeld. Eveneens vindt de afwikkeling van garanties plaats en kunnen 
bewoners zich verdiepen in een mogelijk volgende stap in het verbeteren van de woning.  

 

De stappen  van de individuele benadering - in meer detail  

 

1. Initiatief 

In de eerste stap wordt het initiatief genomen om bewoners en gebruikers op de hoogte te stellen van het 

initiatief om te komen tot energiebesparing en -neutraliteit voor de woningen in het gebied. Activiteiten zijn 

er op gericht om bewoners kundig, bewust en enthousiast te ‘maken’. Er zijn stimulansen gericht op 

bewustwording van de invloed van gedrag op energiegebruik, op energiebesparing en op een verbetering 

van de woonkwaliteit (zie ook paragraaf 5.1). In het vervolg wordt een enquête onder de bewoners 

gehouden. De enquête is bedoeld om (efficiënt en effectief) inzicht te krijgen in de kenmerken en behoeften 

van een bewoner, zowel energie-gerelateerd als sociaal-economisch. Met de resultaten van de enquête 

kunnen bewoners worden verdeeld over verschillende profielen van bewoners en gebruik.  

2. Ontwerp 

Voor elke combinatie van een woning met een bewoners- en gebruiksprofiel wordt specifiek pakket van 

bouwtechnische en energetische maatregelen bedacht om zo goed mogelijk aan de wensen (comfort, 

financieel, ideële) te voldoen. Idealiter worden groepen van bewoners met vergelijkbare bewoners- en 

gebruiksprofielen uitgenodigd om samen met experts deze pakketten van maatregelen te evalueren en te 

verbeteren. Daarna krijgt elke bewoner een ‘concept-maatwerkadvies’ en wordt in persoonlijke gesprekken 

het (referentie)-aanbod dat past bij de profielcombinatie verfijnd naar individuele wensen. 

3. Prijs en contract 

In enkele gesprekken krijgt elk individueel huishouden, indien gewenst op dat moment, een offerte. Het 

aanbod bestaat uit een pakket aan technische maatregelen -voor bijvoorbeeld een uitbouwkeuken, zonne-

panelen, spouwmuurisolatie, een nieuwe badkamer en een zonnecollector- , garantie op de energieprestatie 

van de maatregelen en een voorstel hoe de verbetering aan woonkwaliteit kan worden gefinancierd.  

4. Service 

In de laatste stap wordt in de gaten gehouden of de berekende energiebesparing in euro’s ook 

daadwerkelijk de gewenste verlaging van de woonlasten oplevert. Waar nodig worden de genomen 

maatregelen in gezamenlijk overleg aangepast en verfijnd.  

Figuur 7-6: Een nadere toelichting op de individuele benadering 
 
Deze individuele benadering kan tijdrovend en kostbaar zijn voor bedrijven. In KEN is daarom ge-
werkt aan de efficiënt proces met efficiënte instrumenten voor deze aanpak. De Ezie is een 
voorbeeld van een dergelijk instrument (zie hoofdstuk 5.1). Deze verbetering van bedrijfs- en klant-
processen is van groot belang voor het succes in de praktijk. Met deze aanpak wordt tenslotte het 
traditionele proces van het aanbieden van een serie van producten voor energiebesparing aan een 
onbekende groep van bewoners en klanten omgedraaid. De behoefte van de individuele eigenaar-
bewoners is het vertrekpunt van het handelen geworden. Ook de bedrijven in de markt moet zich 
anders organiseren en een andere, klantgerichtere rol nemen.  
  

7.5 Op weg  
 
Wat is er met de geschetste aanpak mogelijk en wat is er al gedaan in de dagelijkse praktijk van Ker-
schoten en KEN? Wat is er nodig en mogelijk in de verdere toekomst? 
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1. Bewustwording 

Om stakeholders in Kerschoten bekend en bewuster te maken met het energievraagstuk is het 
eerste jaar onder andere aangesloten bij natuurlijke (communicatie)momenten in de wijk. Het 
zwaartepunt lag bij bewoners en samenwerkingsverbanden van bewoners. Er is in dit kader ook 
gesproken met andere stakeholders zoals scholen, bedrijven en vastgoedbeheerders. 
 

Lopende en uitgevoerd KEN-activiteiten in het kader van bewustwording 

KEN was bij de kraampjesmarkt van de Groene Hoven, bij jaarvergaderingen van de wijkraden en de jaarlijkse 

Koninginnemarkt. Samen met Transition Towns is een Repair café in het wijkcentrum de Groene Hoven geor-

ganiseerd. De Sterrenschool heeft met hulp van KEN hun jaarlijkse projectweek gewijd aan het thema energie. 

Er zijn gesprekken gevoerd met de andere scholen in Kerschoten (De Rank en het Hoornbeeck college), met 

zorginstelling De Veenkampen, met een aantal winkels (o.a. Deka markt, Primera, t Vissertje, een apotheek, 

een stomerij en een kapper) en bedrijven in Kerschoten (dansschool Wensink en de bedrijvenkring Apeldoorn, 

afdeling Vlijtseweg). Door mensen van de Apeldoornse partners van KEN zijn lunchlezingen georganiseerd over 

collectieve energieopwekking en mogelijke energiemaatregelen aan woningen. Er is iedere maand een nieuws-

brief verstuurd naar inmiddels bijna 100 geïnteresseerde bewoners. Regelmatig verschijnen berichten over KEN 

in de krant, op de regionale TV en radio en in de wijkkranten van de wijkraden. Bewoners van het gebied kun-

nen gratis gebruik van de Wattcher. De Wattcher is een energiemonitor die het stroomverbruik van het hele 

huis laat zien. Te zien is welke apparaten veel verbruiken en waar is te kunt besparen. Een eerste energiebespa-

ringswedstrijd is inmiddels gestart. In het najaar van 2012 is een wijkbrede bijeenkomst georganiseerd in de 

vorm van een energiemarkt en een energiecafé. Daarnaast zijn KENnislezingen georganiseerd met als doel de 

bewoners van Kerschoten bewuster en deskundiger te maken op het gebied van energie. Ongeveer 100 bewo-

ners hebben deel genomen aan de bijeenkomsten. In het najaar wordt gestart met huiskamerbijeenkomsten 

(zie ook de volgende paragraaf). Deze huiskamerbijeenkomsten zijn in eerste instantie gericht op bewoners 

maar kunnen ook worden gehouden voor bedrijven en winkels. 

 Figuur 7-7: Lopende en uitgevoerde KEN-activiteiten in het kader van bewustwording  

 Figuur 7-8: Repair Cafe, KEN Nieuwsbrief, Energiecafé en Energiemarkt en KENnislezing    
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2. Signaleren, faciliteren en stimuleren  

Bij het signaleren, faciliteren en stimuleren van initiatieven rond KEN spelen de KEN-regisseur en 
de leden van de Klankbordgroep een belangrijke rol. 
 

a. Klankbordgroep 
De Klankbordgroep is een groep van bewoners met interesse voor de opgave (een energie-
neutraal Kerschoten) en met ‘drive’ om mee te werken aan de realisatie. De groep is 
ontstaan na een oproep van de wijkraad Kerschoten met als strekking: ‘Wie vindt het een 
goed plan om onze hele wijk energieneutraal te maken en wil daarover meedenken?’. De 
Klankbordgroep bestaat voor een deel uit bewoners die zich ook beroepsmatig met het on-
derwerp bezig houden, en uit de KEN-regisseur en bewoners die interesse hebben voor het 
onderwerp en bij de wijkraden betrokken zijn (geweest). De expertise van de groep is breed 
en varieert van technische tot organisatorische tot praktische kennis. De leden zijn zeer be-
trokken, komen op voor de belangen van de bewoners en gebruikers in het gebied en zijn 
ook in staat en bereid om zelf initiatieven te nemen en verder te brengen.  
De Klankbordgroep is belangrijk voor KEN. Zij denkt mee, gaat in op vragen over wensen en 
behoeftes van bewoners en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In de toekomst kan de 
Klankbordgroep een belangrijke rol spelen in de gebiedsorganisatie (zie hoofdstuk 9).  
 

b. KEN-regisseur  
De KEN-regisseur is een professional in Kerschoten, die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk be-
weging in het gebied ontstaat. In deze beweging raken bewoners, bedrijven en anderen 
enthousiast over energie, duurzaam en energieneutraal Kerschoten, en gaan ook daadwer-
kelijk mee werken aan een energieneutraal Kerschoten. De regisseur brengt stakeholders en 
initiatieven naar de binnenste ring.  
 
In Kerschoten is de regisseur tegelijkertijd een bewoner van Kerschoten. De KEN-regisseur 
organiseert iedere week op woensdag een zogenaamd KEN-café, waar mensen en organisa-
ties uit Kerschoten langs kunnen komen met vragen of opmerkingen. De KEN-regisseur 
faciliteert KEN-lezingen en levert bijdragen voor de KEN-nieuwsbrief. Daarnaast zoekt en be-
zoekt de regisseur actief bewoners, bedrijven en organisaties die vragen of interesse 
hebben, en die het gezamenlijke doel, een energieneutraal Kerschoten een stap verder kun-
nen brengen. Activiteiten in andere gemeenten en projecten, in en buiten Apeldoorn, dienen 
als inspiratie. Daarnaast organiseert de regisseur concrete activiteiten of ondersteunt ande-
ren, bijvoorbeeld bij de organisatie van een wandeling langs woningen met 
energiemaatregelen ende Dag van de Duurzaamheid. 

 
Belangrijke initiatieven die KEN Stimuleert en faciliteert 

 

Huiskamerworkshops.  

Enkele bewoners en een lid van de Klankbordgroep hebben het initiatief genomen om na de zomer huis-

kamerworkshops gericht op ‘efficiënt energie en kosten besparen’ te organiseren. De workshops worden 

gegeven in huiskamers voor kleine groepen, bijvoorbeeld buren, een pleintje, vrienden, ouders van school 

of kinderopvang. De workshops worden gegeven door vrijwilligers die worden getraind door bewoner-

professionals. KEN ondersteunt dit initiatief financieel.  

 

Complex 51.  

Wooncorporatie De Goede Woning gaat hier groot onderhoud uitvoeren en energetische verbeteringen 

aanbrengen. De maatregelen dragen bij aan lagere energiekosten en meer wooncomfort. Via de weg van 

enkele proefwoningen wordt in de praktijk kennis opgebouwd over de werkelijke effecten van de maatre-
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gelen, zowel op het vlak van kostenbesparing als wooncomfort. KEN faciliteert dit initiatief met technische 

kennis. 

 

De Sterrenschool. 

De directeur van de Sterrenschool heeft sterke affiniteit met het energievraagstuk. Hij heeft bij de start 

van KEN bij de projectorganisatie al aangegeven dat zijn school interesse heeft mee te doen, zowel met in 

het lesprogramma als met maatregelen aan het gebouw. Vanuit KEN is dit initiatief omarmd en dooront-

wikkeld tot koploperproject. 

 

De Appelwoningen 

Leden van belangenvereniging van de Appelwoningen hebben interesse in het thema energie en met na-

me in de mogelijkheden voor integratie van energiemaatregelen in het lopende onderhoudswerk. Samen 

met de belangenvereniging is een pilot naar maatwerkadviezen voor energiemaatregelen opgestart. Voor 

10 bewoners is een maatwerkadvies opgesteld. 

 

Het waterschap  

Heeft interesse om mee te werken aan energiemaatregelen op hun terrein, zoals collectief PV of een loka-

le biomassaverbrandingsinstallatie. Dit is aanleiding geweest om Staatsbosbeheer te benaderen of zij 

bereid zijn hout te leveren voor deze installatie. Staatsbosbeheer staat hier positief tegenover. 

Figuur 7-9: Belangrijke lopende initiatieven die KEN stimuleert en faciliteert 

 

3. Doorontwikkelen 

In de afgelopen periode zijn verschillende initiatieven uitgegroeid tot concrete projecten, die 
voor een deel nu al worden uitgevoerd. Andere initiatieven en projecten zullen de komende 
maanden worden uitgevoerd, terwijl weer andere verder worden voorbereid. De meeste van de-
ze initiatieven en projecten komen uit de wijk. Hoofdstuk 8, De volgende stappen, beschrijft al 
deze initiatieven en projecten. 

 
 

7.6 Resumé  
 

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: 
eigenaren van gebouwen, huurders, winkeliers, investeerders, maatschappelijke en vele andere 
mensen en organisaties uit Kerschoten en van buiten Kerschoten – denk aan de netbeheerder, het 
waterschap en verschillende bedrijven. Alleen als zij samen in beweging komen, kunnen zij Kerscho-
ten 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 samenwerkings-
vormen van bewoners in Kerschoten, die bezig zijn met de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. 
Een actieve betrokkenheid van collectieven kan veel energie los maken, individuele mensen inspire-
ren en een beweging creëren en borgen, die invloed heeft op individuele beslissingen. De aanpak 
richt zich op bewustwording van het energievraagstuk, de signalering van kiemen en mooie initiatie-
ven, om die vervolgens te verbinden met de opgave die door KEN is geformuleerd: een 
energieneutrale wijk.  
 
Bij bewustwording gaat het om het besef van de energieproblematiek, waaronder de stijgende ener-
gielasten, 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 gezellig-
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heidsvereniging, een evenement van de winkeliersvereniging of een projectweek van een school. Een 
belangrijke voorwaarde voor succes is dat initiatieven in of in samenwerking met het gebied ont-
staan. Het signaleren en verder helpen van deze initiatieven is daarom van groot belang. Er is een 
sleutelrol weggelegd voor de KEN-regisseur, die kiemen en veelbelovende initiatieven signaleert 
door bijvoorbeeld gesprekken te voeren, bijeenkomsten en vergaderingen van verenigingen te be-
zoeken en zelf bijeenkomsten te organiseren. Deze kiemen en initiatieven worden vervolgens 
gefaciliteerd en gestimuleerd en krijgen vorm in individuele, kleine of grotere lokale projecten. Facili-
teren door het opheffen van drempels, onder andere door kennis te leveren of vergunningaanvragen 
te begeleiden. De regisseur speelt ook hier een belangrijke rol. Veelbelovende initiatieven krijgen 
tenslotte vorm in projecten, die goed zichtbaar zijn in de wijk. In zulke koploperprojecten 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. 
 
Initiatieven zullen in het begin komen van een kleine groep van vernieuwers en zeer snelle overne-
mers. Via deze initiatieven volgen meer mensen en organisaties. Tegelijk is het belang om 
stakeholders individueel te benaderen en te voorzien van advies op maat. Er moet dus sprake zijn 
van een gebiedsbenadering met een individuele benadering. Deze individuele benadering van huur-
ders en particuliere woningeigenaren was er nog niet. Een belangrijk uitgangspunt  is dat de wensen 
en de behoefte van de bewoner centraal staan. 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 bijna 20 maatwerkadviezen voor 
bewoners gemaakt. 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.  
 
Binnen KEN lopen inmiddels veel activiteiten en initiatieven, zowel vanuit de gebiedsgerichte als de 
individuele benadering. In dit hoofdstuk is een eerste overzicht gegeven, het volgende hoofdstuk 8 
schetst het pallet voor de komende periode.     
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8. Routekaart en bewegingsplan 
 
 

 
 
 

8.1 De KEN-route: vraag beperken en aanbod vergroenen 
 
In één generatie energieneutraal! 
Energieneutraal Kerschoten betekent, zo is het voorstel op basis van het onderzoek tot nu toe, dat 
we in Kerschoten in één generatie afstappen van de fossiele brandstoffen in de gebouwde omgeving. 
Concreet betekent dit er over 20 jaar geen grijze elektriciteit meer wordt gebruikt in de wijk en dat er 
nog een minimaal verbruik van grijs gas is. Deze opgave wordt bereikt door samen de vraag naar 
energie te beperken en het aanbod te vergroenen. 
  
De beperking van de vraag naar grijs gas en grijze elektriciteit zal plaats vinden door zowel techni-
sche maatregelen te treffen die het gebruik verminderen als door bewuster en zuiniger om te gaan 
met de energie, dus door verandering van gedrag. Het aanbod zal gaandeweg vergroenen: warmte 
wordt niet meer met gas opgewekt maar met onder meer warmtepompen en met biomassa. Elektri-
citeit wordt ook duurzaam opgewekt, met steeds efficiëntere zonnecellen en bio-WKK. In 2030 kan 
Kerschoten dan bijna energieneutraal zijn.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat het gasverbruik vooral vermindert door maatregelen op het niveau 
van het gebouw / de woning. In de latere fasen is vooral de warmtepomp van belang, in de eerste 
fasen gaat het vooral om zogenaamde passieve maatregelen, zoals het isoleren van dak, vloeren en 
gevel en het dichten van kieren. In deze fase is ook de start van de installatie van zonPV. Deze (ge-
bouwgebonden) maatregelen verminderen het gebruik van elektriciteit niet veel. Ook blijkt dat, zelfs 
als er op grote schaal zonnepanelen op gebouwen worden gelegd, er toch nog steeds circa 50 pro-
cent van de vraag naar warmte / elektriciteit door andere maatregelen en projecten (op 
gebiedsniveau) moet worden opgewekt. 
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De verwachting is daarom dat het gebruik van grijs gas - ondanks alle maatregelen - niet helemaal tot 
nul is terug te brengen. Dat is vooral om technische redenen, maar heeft ook te maken met de be-
reidheid van mensen om (alleen) elektriciteit te gebruiken, in plaats van gas. We accepteren daarom 
voorlopig dat Kerschoten geen gasloze wijk zal worden. Als Kerschoten echt energieneutraal wil wor-
den, dan zal het resterende gebruik van grijs gas moeten vergroenen. Dit is een belangrijke opgave. 
 

1. Particulieren 

De woningen van particulieren worden in deze route tot een gemiddeld niveau geïsoleerd. Daarnaast worden 

zonneboilers en zonnepanelen geplaatst. Warmtepompen doen over circa 10 jaar hun intrede. De route gaat 

vooralsnog uit van een hoge participatie door particulieren, oplopend van 25% over 5 jaar tot 90% over 20 jaar. 

 

2. Woningen van corporaties 

De route rekent vooralsnog met een verregaande energiebesparende renovatie van een deel (en dus niet het 

gehele) bezit van de woningcorporaties. Deze woningen worden zwaar geïsoleerd, krijgen zonneboilers en 

zonPV. Ook in deze woningen doen over 10 jaar de warmtepompen hun intrede. Het andere deel van de wo-

ningen van de woningcorporaties zullen regulier worden onderhouden. Deze woningen zijn in de eerste 

berekeningen wel uitgerust met zonPV.  

 

3. Utiliteit 

Binnen de utilitaire gebouwen ziet de KEN-route op de 2 scholen, de zorgcentra en het winkelcentrum. 

 

 Scholen en zorgcomplexen 

De warmtevraag van de scholen wordt beperkt door isolatie, betere ventilatiesystemen en een betere re-

geling van de installaties. De elektriciteitsvraag wordt beperkt door betere en zuiniger apparatuur. Met 

een collectief PVsysteem wordt elektriciteit opgewekt. Voor de zorgcentra geldt een soortgelijke aanpak. 

 Winkelcentrum 

Het winkelcentrum wordt met enkele eenvoudige maatregelen energiezuiniger, zonder de gebouwen te 

renoveren. Te denken valt aan betere verlichting, regeling van installaties en energiegericht onderhoud.  

 

4. Opwekkers 

De belangrijkste opwekkers van energie zijn in deze route de zon op het RWZI en het Warmtenet. 

 

 Zon op RWZI 

In de route wordt zonPV op veel plaatsen aangebracht. Op de woningen van particulieren en de corpora-

ties, op scholen, zorgcomplexen, bedrijven en ook op de RWZI. De verwachting is dat over 5 tot 10 jaar de 

prijzen van PVsystemen verder zijn gedaald en dat de terugleververgoeding voor collectieve systemen 

goed is geregeld. 

 Warmtenet 

Er zijn in Kerschoten gestapelde woningen met een collectieve warmtevoorziening. Deze liggen dicht bij el-

kaar en hebben al een centraal systeem, waardoor de aansluiting op een warmtenet eenvoudig mogelijk 

wordt. Daarnaast is er vlak bij Kerschoten een bio-verbrandingsinstallatie. Deze restwarmte is deels be-

schikbaar en kan worden gebruikt voor de voeding van het warmtenet. 

Figuur 8-1: Hoofdlijnen van activiteiten in de KEN route  
 

8.2 De KEN-Routekaart  
 
Een routekaart voor de komende 20 jaar  
Een route van 20 jaar wordt uiteraard niet in één keer afgelegd. Het bereiken van het uiteindelijke 
doel, een energieneutraal Kerschoten, gaat in stappen. Maar hoe zien die stappen er uit? En waar 
zitten dan de kleine stapjes en waar de reuzensprongen? 
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De bijgaande figuur laat schematisch zien hoe de route loopt, zoals nu is voorzien. Van de bijna 
80.000 GJ energie die nu wordt gebruikt, omlaag naar het uiteindelijke doel van energieneutraal. De 
KEN-route beslaat circa 20 jaar, die zijn verdeeld in vier fasen van elk vijf jaar. Deze figuur toont hoe 
techniek en beweging bij elkaar komen en met elkaar verweven zijn. De beweging waar enthousias-
me bij stakeholders is, met welke activiteiten zij willen participeren en hoe die passen bij de maat-
regelen van de KEN-route. Omgekeerd verleiden zichtbare technische maatregelen mensen om te 
participeren en geeft de technisch-economische kant een stip op de horizon voor iedereen.  
De figuur laat zien dat zonnepanelen de komende jaren op de KEN-route liggen, dat de warmtepom-
pen later aan bod komen en dat isolatiemaatregelen altijd van belang zijn. Daarnaast is voor enkele 
belangrijke maatregelen en bouwstenen ook globaal aangegeven waar deze in de route zitten. 
 
In de figuur zijn ook enkele ‘milestones’ te onderscheiden. Milestone 1 is de installatie van 10.000 
m2 PV op woningen (zie fase 1). Milestone 2 bestaat uit de installatie van nog eens 10.000 m2 op 
woningen en de ingebruikname van de bio-WKK, die leidt tot een aanzienlijke vermindering van het 
verbruik van grijze elektriciteit van de wijk (zie fase 2). Milestone 3 is de introductie van de collectie-
ve PV bij de RWZI en van 400 warmtepompen in woningen, beide in fase 3. Milestone 4 tot slot is de 
installatie van nog eens 400 warmtepompen in de laatste fase. 
 

 
Figuur 8-2: 4 varianten van de KEN-route, verschillend v.w.b. ambitie, participatie en inzet van windenergie  

 
Er zijn vier varianten van de route. De oorspronkelijke route uit hoofdstuk 4, is gebaseerd op de al-
gemene uitgangspunten over de participatie van eigenaren en (ver)huurders van woningen aan KEN 
(standaard participatie). Dit is, met de kennis van nu, een relatief hoge participatie. De opgedane in-
zichten, over onder andere de huidige mogelijkheden om tot energieneutrale renovatie van 
woningen van corporaties te komen, leiden tot aangepaste en lagere participatie – ook van particu-
liere eigenaren (de route met een lagere participatie). Dit leidt er natuurlijk toe dat Kerschoten over 
20 jaar minder ver is op de weg naar energieneutraal. Tenslotte is er een route, die de consequenties 
laat zien van lagere ambities, bijvoorbeeld een kleinere labelsprong of minder isolatie. Dit verschil is 
overigens kleiner dan de lagere participatie. 
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Een energieneutraal Kerschoten is -energie-technisch gezien- dus een gebied met een minimaal ver-
bruik van grijs gas en zonder verbruik van grijze elektriciteit. In plaats daarvan wordt groene 
elektriciteit gebruikt en opgewekt in de wijk. Een energieneutraal Kerschoten is óók een Kerschoten 
waar mensen in beweging zijn. Bewoners, gebouweigenaren, bedrijven, winkels, marktpartijen, in-
vesteerders en partijen met een maatschappelijk belang zijn enthousiast en gebruiken de stip op de 
horizon – realiseren van energieneutraliteit - om nú aan de slag te gaan en stappen te zetten.  
Er wordt gewerkt aan maatregelen, projecten en activiteiten op het niveau van gebouwen, op het 
niveau van het gebied als geheel en op het vlak van samenwerken en (verdere) beweging. Op kaart 
zien de stappen naar het eindbeeld er als volgt uit: 
 

 
Figuur 8-4: De KEN-route op de kaart  

 
De volgende tabel toont de KEN-routekaart in detail. Voor alle etappes van de route zijn actiehou-
ders bepaald. Ook zijn de voorwaarden voor realisatie aangegeven. De onderstaande figuur laat de 
belangrijkste activiteiten in de wijk zien. 
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Figuur 8-3: De KEN-Routekaart   
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8.3 Het Bewegingsplan op hoofdlijnen 
 
Kerschoten is intensief onderzocht. Sommige plannen en initiatieven passen goed in de KEN-route, 
andere blijken soms toch te moeilijk, te duur of toch niet te passen binnen de voorwaarden. Sommi-
ge komen wel in het rapport, andere (nog) niet.  
Dit rapport is uiteindelijk maar papier. KEN zal vooral slagen als de bewoners, de gebruikers van Ker-
schoten en bedrijven daadwerkelijk in actie komen en echt gaan werken aan een energieneutraal 
Kerschoten. Verschillende van zulke activiteiten lopen al of worden voorbereid. Andere activiteiten 
zijn wel in beeld, maar nog niet aan de orde. Al deze activiteiten staan in de onderstaande tabel. Ze 
bieden concrete handvaten en stappen op weg naar een energieneutraal Kerschoten! Bij verschillen-
de van deze activiteiten zijn al mensen en stakeholders betrokken en dus ook genoemd: ofwel omdat 
ze nu al mee doen, ofwel omdat ze interesse hebben getoond om mee te gaan doen. De activiteiten 
zijn verdeeld in activiteiten voor: 
 
 Nu  : initiatieven en activiteiten die al lopen 
 Snel : initiatieven en ideeën die op korte termijn (1-3 jaar) van de grond (kunnen) komen 
 Later : ideeën die pas op over 3 jaar of nog later interessant of mogelijk zijn 
 
Al deze projecten en initiatieven staan hier summier vermeld en worden in de bijlagen uitgebreider 
beschreven. In het verlengde van dit Ontwikkelplan is een concreter werkboek gemaakt, met een ac-
tiegerichte uitwerking van de belangrijkste van deze activiteiten. Het zijn de volgende stappen op 
weg naar een energieneutraal Kerschoten! De concrete activiteiten staan in de bijgaande tabel. De 
tabel en de bijlagen gebruiken de volgende indeling in clusters van activiteiten: 
 
 Beweging  

Activiteiten om mensen en stakeholders (blijvend) te verleiden en te betrekken bij de KEN  
 Gebied 

Gebiedsgerichte activiteiten die zorgen voor aansluiting op en inzicht in energieneutraliteit. 
 Woningen – Particulier 

Activiteiten gericht op concrete acties voor uitvoering van maatregelen bij particulieren.  
 Woningen – Corporaties 

Concrete actie rond de woningen van de woningcorporaties  
 Woningen - Commerciële verhuurders 

Activiteiten waar de commerciële verhuurders op korte termijn aan werken. 
 Utiliteit 

Volgende stappen rond de utiliteitsbouw in Kerschoten. 
 Opwekkers 

Activiteiten om grootschaliger duurzame energie op te wekken in de wijk.   
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 Volgende stappen Nu  Snel  Later Betrokkenen 

 Beweging     

B1 KEN-regisseur X   Bewoners, Apeldoornse partijen 

B2 KEN-nieuwsbrief X   KEN-regisseur, Apeldoornse partijen, (GEN) bedrijven 

B3 KEN-lezingen X   KEN-regisseur, bewoners, Apeldoornse partijen, be-

drijven (o.a. TNO) 

B4 Natuurlijke communicatie X   KEN-regisseur, Apeldoornse partijen 

B5 Duurzaamheids-activiteiten X   Bedrijven, KEN-regisseur, bewoners, clubs, e.d.  

B6 Voorbeeldwoningen  X  Bewoners, KEN-regisseur, bedrijven (o.a CH) 

B7 Projecten Hergebruik  X   Bewoners, KEN regisseur 

B8 Sterrenschool / De Rank     

 - Energie in onderwijs X   Sterrenschool / De Rank, KEN-regisseur, deA 

 - Powerpapa X   Sterrenschool / De Rank, deA 

 Gebied     

G1 Slimme meters en smart grid X X  Alliander, KEN-regisseur, bewoners 

G2 KEN-Dashboard   X  Alliander, bedrijven (o.a. RHDHV) 

G4 Openbare LED-verlichting   X Gemeente, bedrijven, bedrijven (o.a. Eneco) 

 Woningen - Particulier     

P1 Appelwoningen  X   Bewoners, bedrijven/ AVID, KEN-regisseur 

P2 Koploperwoningen X   Bewoners, bedrijven/AVID, KEN-regisseur 

P3 Vervolg maatwerkadviezen X   Bewoners, bedrijven/AVID, KEN-regisseur 

P4 Collectieve inkoop  X  Bewoners, KEN-regisseur, bedrijven/AVID 

P5 Zon bij particulieren  X  Bewoners, deA 

P6 Prototype Energielening   X  Bewoners, banken, bedrijven (o.a. Rabo) 

 Woningen – Corporaties      

C1 Complex 51 X   Corporaties, bedrijven (o.a. BAM), bewoners,  

C2 Zon bij corporaties X   Corporaties, bedrijven (o.a. Eneco), bewoners, deA 

C3 Galerij- en portiekwoningen  X X Corporaties, bedrijven (o.a. BAM, Cofely) 

C4 Hoogspringers  X  Corporaties 

 Woningen – commerciële verhuur  

CV1 Flats van REBO     

 - Aansluiten warmtenet  X  REBO, bedrijven (b.v. Alliander), bewoners 

 - Zon op dak  X  REBO, bedrijven (b.v. Cofely), bewoners 

 Utiliteit     

U1 Sterrenschool     

 - Zonnepanelen  X  Sterrenschool, Leerplein 055, deA 

 - Natuurlijk schoolplein  X  Sterrenschool, bewoners, gemeente 

U2 De Rank – Zonnepanelen  X  De Rank, deA 

U3 Winkelcentrum Mercatorplein  X  Gemeente, bedrijven (b.v. BAM), winkeliers 

U4 Bedrijven aan wijk verbinden   x  Bedrijven (b.v. RHDHV), bewoners 

U5 Bedrijf zoekt buur  X  Winkels, KEN-regisseur 

U7 Betrekken bedrijven/tehuizen   X bedrijven, gemeente, verzorgingstehuizen 

 Opwekkers      

O1 Zon op RWZI  X  Waterschap, bedrijven (Cofely), deA, bewoners 

O2 Biomassa van Staatsbosbeheer  X  SBB, bedrijven (b.v. Cofely), bewoners/gebruikers 

O3 Warmtenet   X  Alliander, deA, Essent, bewoners, bedrijven 

O4 Sanitatie  X  Waterschap, bedrijven 

O5 Wind   X  Gemeente, provincie, SBB, bedrijven (o.a. Eneco) 

Figuur 8-5: KEN Bewegingsplan 
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8.4 Resumé 
 
KEN-Routekaart en –Bewegingsplan 
De KEN-route is op dit moment de meest aantrekkelijke route naar een energieneutraal Kerschoten. 
Dat blijkt in hoofdstuk 4 en is verdiept in dit hoofdstuk. 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 maat-
regelen op gebieds- als op gebouwniveau.  
In dit hoofdstuk komen het energie-technische (EN) en het financieel-economische (€) deel van de 
route samen in de beweging en participatie (%P) van mensen en organisaties. De KEN-routekaart be-
schrijft de fasering van de route naar energieneutraal. De route laat zien waar mensen, eigenaren en 
organisaties kunnen participeren en wat dit betekent voor de besparingen en opwekking van ener-
gie. Het hoofdstuk beschrijft in het Bewegingsplan concreet hoe de route in de praktijk vorm krijgt 
met activiteiten in de wijk, van corporaties, van bedrijven, van bewoners, van iedereen. Deze activi-
teiten vinden op verschillende momenten plaats.  
 
Voorwaarden en drempels 
Tussen droom en daad staan op de KEN-route soms drempels en voorwaarden; vooral financiële, or-
ganisatorische en juridische. De stakeholders van KEN zullen daar aandacht aan moeten besteden. 
De belangrijkste die in de Routekaart en het Bewegingsplan aan de orde komen zijn:  
 
 Vanuit het financiele 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 drempel. Sommige drempels hangen nou eenmaal samen met bij-
voorbeeld 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 aan-
trekkelijk om te investeren. Bij de woningcorporaties kan dit bijvoorbeeld mogelijk worden 
opgelost door energieneutrale investeringen verevenen via besparingen bij de huurder. Indivi-
duele eigenaren hebben baat bij nieuwe, betere financiering(sconstructies), zoals een 
energielening of collectieve voordelen. 

 
 Vanuit het organisatorische perspectief vergt de samenwerking tusen de verschillende stakehol-

ders veel aandacht; het is geen drempel maar wel een cruciale voorwaarde ! Hier gaat het er 
vervolgens ook om kostenefficienter werken. Binnen KEN is daarom aandacht voor efficiënt 
werkproces van bedrijven, met efficiënte instrumenten voor de individuele benadering. De ver-
dere 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 belang-

rijkste zijn die rond de plaatsing van en particpatie in windturbines en de mogelijkheden voor 
collectieve saldering van bijvoorbeeld zonneenergie. De verwachting is op dit moment dat daar 
door het SER Energieakkoord binnenkort verandering in komt. 

 
Al met al toont dit hoofdstuk 8 een inspirerend pallet aan projecten en activiteiten. Zijn deze afzon-
derlijke stappen zo voldoende? Of is er nog meer nodig om te zorgen dat deze stappen ook allemaal 
de goede kant op gaan? En dat we in beweging blijven? Daar gaat het volgende hoofdstuk ‘Borging 
en organisatie – Gebiedsperspectief’ over.    
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9. Borging en Organisatie 
 

 
 
 

9.1 Samen in beweging 
 
De transformatie naar een energieneutrale wijk slaagt alleen als bewoners, eigenaren, ondernemers, 
ambtenaren, bestuurders, investeerders en maatschappelijke organisaties enthousiast zijn en samen 
aan het werk gaan. De beweging in Kerschoten, zie het vorige hoofdstuk, geeft daar een indruk van. 
De energieopgave in Kerschoten is dan ook niet zozeer een technische, maar vooral een ‘organisato-
rische’ opgave, waarbij het de kunst is om energie los te maken en een beweging te ontwikkelen, 
waar iedereen actief in is. Of, zoals een van de Kerschotenaren het verwoordde: “het gaat er vooral 
om de mensen in beweging te krijgen, die techniek, dat komt wel”.  
 
Onder de vlag van KEN is deze beweging dit jaar (langzaam) op gang gekomen. De doelstelling van 
KEN reikt echter verder: het streven is te komen tot een energieneutraal Kerschoten. Dit hoofdstuk 
gaat over de vraag hoe deze beweging verder kan worden versterkt, en hoe de beweging ‘organisa-
torisch’ te inspireren en te faciliteren, zo dat ook daadwerkelijk de droombestemming van een 
energieneutraal Kerschoten zal worden bereikt. 
 
 

9.2 Belangen en invloeden  
 
De organisatie van de verdere reis naar energieneutraal Kerschoten start vanzelfsprekend weer met 
de vraag wie de reis willen organiseren en wie willen mee doen. Er ligt een Ontwikkelplan, met een 
route, met een bewegingsplan en een business model. Wie zijn nu de mensen en organisaties die 
samen de reis vervolgen? De belangen van stakeholders en hun invloed op de realisatie van KEN 
vormt het vertrekpunt. Onderstaande figuur schetst deze belangen en invloed, op basis van de SOC, 
het afgelopen jaar, en de uitkomsten van gesprekken over de toekomst van KEN. 
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Figuur 9-1:  Belangen, Invloed en Kennisniveau per stakeholdergroep 

 Rood is laag, Oranje betekent gemiddeld en Groen is hoog. 

 
Deze inventarisatie bevestigt het bekende beeld dat de combinatie van bewoners, corporaties en 
gemeente samen het grootste belang en de meeste invloeden hebben op het realiseren van een 
energieneutraal Kerschoten. De conclusie ligt voor de hand, omdat het vooral de (vastgoed)-
eigenaren betreft. Hun welwillendheid heeft veel invloed op het slagen van KEN.  
  
Binnen deze groep van eigenaren springen de woningcorporaties eruit: zij hebben én een groot be-
lang (energiearmoede / betaalbaarheid) én veel invloed (veel woningen in bezit), en combineren dit 
met een gezonde portie kennis. De woningcorporaties zijn daarom een essentiële schakel in de be-
weging naar KEN.  
 
Vanuit het perspectief van energieneutraal blijken maatregelen op gebiedsniveau kosteneffectief (zie 
hoofdstuk 4 en 6). Behalve de eigenaren is er daarom ook een belangrijk rol voor ondernemers - in-
clusief AviD en vooral deA - en gemeente, die grote invloed hebben op de opwekking van deze duur-
zame energie. Ondernemers en bedrijven hebben weliswaar geen direct belang bij een energie-
neutraal Kerschoten, zij beschikken wel over kennis, kunde en kassa om de transformatie te 
concretiseren. Daarmee zijn zij voor het realiseren van KEN onmisbaar. deA als is weliswaar geen lou-
ter commerciële organisatie, maar ook een ideële organisatie met duurzaamheid hoog in het 
vaandel. deA is door die combinatie een belangrijke partner voor de toekomst van KEN. 
 
Onder de bewoners van Kerschoten, in het algemeen, zijn verschillende enthousiaste mensen, die al 
de nodige stappen zetten naar een groenere energiehuishouding. Deze bewoners en ambassadeurs 
zijn essentieel voor het vergroten van de beweging binnen Kerschoten en spelen daarom een belang-
rijke rol in de versnelling van de beweging.  
 
De conclusie is dat in de verdere beweging van KEN tenminste de woningcorporaties en de bewoners 
verenigd moeten zijn. Hun belangen en invloeden zijn steekhoudend. Naast de politieke en ambtelij-
ke steun van de gemeente is deA door haar vertrouwenwekkende reputatie een essentiële partner. 



  

 
 
 
 
 

121 
 

9.3 Het gezamenlijke belang  
 
Tegen deze achtergrond en gegeven het Ontwikkelplan is voor de verdere beweging van KEN een 
onderscheid gemaakt tussen projectgerichte initiatieven en activiteiten enerzijds en gebiedsgerichte 
of collectieve activiteiten en bijdragen anderzijds. Bij elkaar gaat het om een groot en divers pallet, 
zoals ook uit het vorige hoofdstuk blijkt. 
 
Als het gaat om de projectgerichte initiatieven en activiteiten zijn de eventuele verbetering van win-
kels op het Mercatorplein of de renovatie van particuliere woningen goede voorbeelden. Bij deze 
projecten zijn veelal meerdere stakeholders betrokken, die samen in principe goed in staat zijn om 
het project of de activiteit uit te voeren. Voor KEN of de beweging ligt hier geen directe rol of be-
trokkenheid, mogelijk wel een faciliterende. 
 
Daarnaast zijn er activiteiten en bijdragen, die voor heel Kerschoten en voor KEN in het algemeen 
van belang zijn. Voorbeelden zijn de (activiteiten van de) KEN-regisseur en aanpassingen van lokale 
bestuurlijk-juridische regelingen. Ook de afstemming van de genoemde projectgerichte initiatieven 
op elkaar heeft een overkoepelend karakter. De conclusie is dat vervolg en de realisatie van KEN een 
‘vehicle’ vergt, dat deze de gemeenschappelijke rol en het belang behartigt en de uitvoering van de 
bijbehorende taken regisseert.  
 
De scope is dan bij voorkeur breder dan tot nu in KEN het geval is geweest: de verbinding van ener-
gieneutraliteit aan de leefbaarheid van Kerschoten moet sterker. Energieneutraliteit is minder een 
doel op zich, terwijl betaalbaarheid, imago, et cetera dat wel zijn. De gemeente, de bewoners en de 
corporaties hebben het grootste belang bij deze verbinding van een leefbaar en energieneutraal Ker-
schoten en zijn daarmee de belangrijkste stakeholders voor een vervolg.  

 
 

9.4 Van rollen naar activiteiten  
 

Binnen het collectieve belang zijn vier verschillende rollen. Onderstaand een samenvatting van deze 
verschillende rollen, uitgewerkt met activiteiten (Bron: Werksessie met KEN-partners, 2013). 
 

 
Figuur 9-2: De vier verschillende rollen binnen het collectieve belang 

 

1. Informeren en communiceren 

Informeren en communiceren zijn belangrijke activiteiten om mensen en organisaties in bewe-
ging te krijgen en dus om KEN tot een succes te maken. KEN beoogt voor het vervolg voor een 
communicatieve aanpak, gericht op het vergroten van kennis en betrokkenheid van ‘beslissers’ 
(veelal eigenaren). Door voorlichting en dus door de organisatie van voorlichtingsavonden, ener-
giemarkten, lezingen, nieuwsbrieven, website, e.d. 
 
Rollen  
Binnen deze rol is één helder aanspreekpunt van belang. De KEN-regisseur kan deze rol vervul-
len. De rol van informeren en communiceren hoeft dus te liggen bij de gemeente.  
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Het is wel belangrijk dat de rol onafhankelijk wordt uitgevoerd. In de uitvoering kunnen bedrij-
ven met commerciële belangen overigens wel een bijdrage leveren.  

Figuur 9-3: De informatiemarkt in het winkelcentrum aan het Mercatorplein (najaar 2012) 

 
2. Initiëren en committeren 

Naast informeren en communiceren, ziet de collectieve rol op het ontplooien van initiatieven op 
het gebied van energieneutraliteit en het bevorderen van commitment door een voedingsbo-
dem te bieden voor kiemen uit Kerschoten zelf. Te denken valt aan:  
 
 Enthousiasmeren met het doel om woningen energetisch te verbeteren, gedrag te verande-

ren en nieuwe initiatieven te ontplooien;  
 Signaleren en stimuleren van nieuwe energie-initiatieven binnen Kerschoten;  
 Initiëren van de realisatie van duurzame energie-opwekkers voor Kerschoten. 
 
Rollen 
Evenals bij Informeren en communiceren wordt hier een rol gezien voor elk van de KEN-partners. 
De rol van de gemeente is het faciliteren van projecten en initiatieven (‘help’ een burgerinitia-
tief), het blijvend enthousiasmeren en agenderen van de doelen van KEN, ook bij andere 
overheden. Energiecoöperatie deA kan nieuwe projecten initiëren en zich commiteren aan col-
lectieve inkoop van installaties. AviD kan vanuit de samenwerking tussen Apeldoornse 
ondernemers bijvoorbeeld het initiatief rond het Winkelcentrum verder brengen en andere sta-
keholders commiteren. Woningcorporaties kunnen hun projectconsulenten betrekken en een rol 
spelen bij het faciliteren van nieuwe projecten door huurders. Elke bewoners is een belangrijke, 
potentiele initiator, voor bijvoorbeeld een collectief isolatieproject en kan andere bewoners in 
de buurt commiteren. 
 

3. Borgen en regisseren 

Een energiebewuste beweging in Kerschoten leidt niet zondermeer tot een energieneutrale wijk. 
Borgen en regisseren ziet daarom op de sturing en op de voortgang in de doelstellingen en acti-
viteiten van KEN, dus zowel op de ontwikkeling van de beweging als op de inzet op een 
energieneutraal gebied. De basis voor de sturing ligt in de Routekaart en het Bewegingsplan. Een 
essentieel instrument om de sturing en voortgang te ondersteunen is een KEN- dashboard. Het 
dashboard laat zien welke vorderingen worden gemaakt op het vlak van energie, kosten en par-
ticipatie, zowel op project- als gebiedsniveau. De volgende paragraaf gaat dieper in op een 
dergelijk energie managementsysteem. Daarnaast richt de sturing zich op de doelstelling van la-
gere woonlasten. Concreet leidt dit tot de volgende activiteiten:  
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 Aansturen op gebruik van individuele maatwerkadviezen, vanuit de gedachte dat dit de bes-
te manier moet worden om te komen tot laagste gebruikerslasten;  

 Initiëren en uitwerken van constructies die bevorderen dat positieve rendementen van 
duurzame energie-opwekkers terugvloeien naar de gebruikers in Kerschoten; 

 Anticiperen op energieprijsstijgingen en rendementsverbeteringen van technieken (denk bij-
voorbeeld aan zonnestroom als PV en warmtepompsystemen);  

 Signaleren van financiële belemmeringen en deze adresseren bij overheden en om stimule-
rende maatregelen vragen. 

 
Rollen 
Als het gaat om borgen, dan staan bedrijven en commerciële organisaties aan de lat voor de 
kwaliteitsbewaking van de uitgevoerde maatregelen en aangeboden resultaten. Dat betekent 
concreet het aanbieden en ook het meten, monitoren en managen van het energie-dashboard. 
In het management van het energie-dashboard speelt ook de gemeente een rol, als het gaat om 
de regie op het geheel van de activiteiten. De gemeente wordt ook gezien als de partij die de 
verschillende stakeholders blijft verbinden om samen de route en te voortgang te borgen. Feit is 
dat als het gaat om borgen en regisseren, elk van de stakeholders vanuit het eigen belang en de 
eigen verantwoordelijkheid hier een rol heeft te vervullen. 
 

4. Faciliteren van realiseren 

De collectieve rol zou zich tenslotte moeten richten op het ‘faciliteren van realiseren’. Veel eige-
naren in Kerschoten zullen energetische en bouwtechnische maatregelen aan hun gebouwen 
gaan uitvoeren. De focus zou dan moeten liggen op de facilitatie van de uitwisseling van ervarin-
gen en inzichten rond deze uitvoering. Vanuit het energieneutrale streven is het verder van 
belang dat de maatregelen – technisch gezien - zoveel mogelijk aansluiten bij de KEN-route.  
 
De collectieve rol rond de uitvoering en realisatie kan concreet als volgt zijn:  
 Voorlichting geven aan particulieren, ondernemers e.d. over deze aanpak, b.v. door de aan-

pak te motiveren en de stappen toe te lichten;  
 Bundelen van de behoefte bij particulieren aan concrete maatregelen en faciliteren van een 

collectief inkooptraject; 
 Registreren van de afgifte van maatwerkadviezen, referenties en ervaringen, gericht op de 

verbetering van het traject van maatwerkadvisering. 
 

Rollen  
Het accent ligt hier op het faciliteren van de realisatie. Op weg naar een energieneutraal Ker-
schoten zijn dan de aanbesteding en de financiering van belang. Vanuit het collectieve belang ligt 
er dan een rol voor het bedrijven, gemeente en coöperaties: zij hebben de kennis voor het kade-
ren en organiseren van aanbestedingen en collectieve inkoop, op basis van de eisen van de 
afnemers. Daarnaast is er het besef dat ‘dingen gaan lopen als iemand er geld mee verdient’. De 
markt is goed in staat om positieve business cases te realiseren, het gaat er hier om de mindere 
cases ook op de agenda te houden en tot uitvoering te brengen. Zaken kunnen immers morgen 
anders zijn, bijvoorbeeld vanwege een nieuw energieakkoord, en zo leiden tot een positieve ver-
andering in business cases. 
 

De onderstaande twee figuren schetsen samenvattend de inzichten en meningen van de KEN-
partners, zoals die in verschillende werkbijeenkomsten zijn gegeven, over het overkoepelende be-
lang, de bijbehorende rollen en activiteiten en de wenselijke bijdrage van belangrijke stakeholders.  
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Figuur 9-4: Vier overkoepelende rollen en een uitwerking naar activiteiten en wenselijke middelen  
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Figuur 9-5:  Vier overkoepelende rollen, activiteiten en bijdragen door stakeholders 

*  Bedrijven en commerciële organisaties worden bij alle rollen genoemd vanwege de inzet van ken-

nis en kunde. Dit betekent dat zij een dubbele rol hebben: namelijk het aanbieden van diensten en 

producten én het geven van een onafhankelijk advies.  

**  Het overzicht schetst gedeelde meningen tussen stakeholders en nog geen afspraken.  
 
 

9.5 KEN-Dashboard 
 
De voortgang op de route naar een Energieneutraal Kerschoten wordt gevolgd door de ontwikkeling 
van het energiegebruik in de loop der jaren te meten en deze te noteren in een zogenaamd energie-
huishoudboekje. Om het energiehuishoudboekje ‘bij te houden’ is een energiemanagementsysteem 
nodig, dat registreert hoeveel energie er daadwerkelijk wordt gebruikt en opgewekt. Deze gegevens 
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kunnen vergeleken worden met de prognoses die zijn gegeven in de routekaart. Naast de voortgang 
op de route naar energieneutraal, zal het dashboard ook inzicht (proberen te) geven in de ontwikke-
ling van de woonlasten en de participatie in Kerschoten.  
Een goed dashboard vraagt, v.w.b. het energie technische deel, om gegevens op zowel gebouw- als 
gebiedsniveau, en in dit geval ook op het niveau van specifieke projecten (o.a. de energie-
opwekkers), zie ook de onderstaande schematische weergave.  
 
Het dashboard en energiemanagement dienen de belangen van verschillende stakeholders: 
 Gemeenten en provincies ontwikkelen kennis en inzicht over de meest effectieve manieren om 

op gebiedsniveau te komen tot energieneutraliteit kunnen sturen 
 De gebruikers en bewoners krijgen inzicht in het eigen energiegebruik (door meten en monito-

ren) en kunnen daar op sturen door het eigen gedrag aan te passen. 
 Energieleveranciers en ESCO’s kunnen slimmer omgaan en sturen op bijvoorbeeld energiepro-

ductie en op de kwaliteit van hun producten en diensten. 
 

 
Figuur 9-6: Opbouw van een KEN-dashboard  

 

 

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

1. Afstemmen  
Deze eerste oplossingsrichting is in feite niet meer dan een vrijblijvende samenwerking in een 
netwerk van mensen en organisaties. Er zijn geen harde afspraken en geen verplichtingen. Het is 
een dynamische setting, bottom up, waar elk initiatief in feite past. De belangrijkste stakeholders 
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stemmen hun initiatieven en projecten op elkaar af. Er zijn nauwelijks (extra) kosten voor deze 
organisatie. Afstemmen past bij een opvatting ‘Laat de markt zich organiseren’: geef de markt en 
mensen de touwtjes zelf in handen te nemen om zo de schone energie-exploitatie op te zetten 
en te laten renderen. Projecten met een positieve business case zullen dan als eerste worden 
uitgevoerd. Deze aanpak kán leiden tot veel mooie projecten in de wijk Kerschoten; door het ad 
hoc- en vrijblijvende karakter is er geen zekerheid op (voldoende) resultaat.  

 

Voorbeeld uit de praktijk: Cool Leusden  

Aanvankelijk bestond de Leusdense Werkgroep COOL uit afgevaardigden van diverse politieke partijen in Leus-

den. Zij hebben echter de politieke binding losgelaten en zijn een neutrale werkgroep bestaande uit vrijwilligers 

geworden, waarbij iedereen welkom is. De Werkgoep COOL wil klimaatneutraliteit doorvoeren over het hele 

grondgebied van Leusden. Een van de doelen van de Werkgroep is om door energiebesparing de CO2-uitstoot in 

de Leusdense woningen te verminderen. De werkgroep is als start een actie gestart voor het collectief inkopen 

van zonnestroompakketten. De werkgroep heeft als primaire functie het samenbrengen van mensen om schaal-

grootte te krijgen, het informeren en het selecteren van een geschikte uitvoerende partij. Animo is gepolst en 

vertaald naar offerteaanvragen voor grootschalige inkoop en installeren van zonnepanelen.  

 

2. Regisseren  
Een stap verder dan de vorige oplossingsrichting is ‘Regiseren’. Binnen deze vorm van samen-
werking spreken stakeholders 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. Vanuit het streven naar 
een energieneutraal Kerschoten en de bijbehorende inspanningen, zijn in dit geval zekere, lichte 
formele afspraken wenselijk op bestuurlijk niveau. Deze weerspiegelen het onderlinge vertrou-
wen en vormen de basis voor een lange termijn strategie voor eenieder. Het ligt voor de hand 
dat de gemeente, woningcorporaties en een vertegenwoordiging van de bewoners hier een rol 
in spelen. Zij hebben direct belang bij het welslagen van de doelstellingen van KEN. Overigens is 
inbreng van commerciële bedrijven (AviD, deA, GEN) niet ondenkbaar, zolang de onafhankelijk-
heid van deze inbreng wordt gewaarborgd. Deze vorm van samenwerken is laagdrempelig en 
zonder echte risico’s. Belangrijk is wel dat de samenwerkende stakeholders de gedachte van KEN 
onderstrepen, de visie op de route naar een Energieneutraal Kerschoten delen en beseffen dat 
een pro-actieve houding er toe doet. Pro-actief, er zal steeds weer - gezamenlijk - moeten wor-
den ingespeeld op nieuwe initiatieven, nieuwe technieken, en nieuwe financiële en juridisch 
kaders, die van invloed zijn op de route. 
 

Voorbeeld uit de praktijk: Drentse Energie Organisatie  

De Drentse Energie Organisatie is een onafhankelijke stichting die de energietransitie in Drenthe sneller wil reali-

seren. Dit wordt bereikt door duurzame energie-initiatieven in de provincie Drenthe financieel of op andere wijze 

te ondersteunen. De provincie Drenthe is de initiator van de Drentse Energie Organisatie. De Drentse Energie Or-

ganisatie helpt de provincie om haar energiebeleid te kunnen behalen. Het onderscheidend vermogen is, dat 

vraaggestuurd en projectgedreven te werk wordt gaan. Daarnaast richt de organisatie zich alleen op duurzame 

initiatieven in Drenthe. Naast financiële ondersteuning richt de organisatie zich op kennisdeling en kennisontwik-

keling die aanvullend is aan dat wat al beschikbaar is. 

 

3. Borgen  
De meest vergaande vorm van samenwerking is gericht op het borgen van de energieneutraliteit 
van Kerschoten, gebaseerd op het bereiken van doelen van onderliggende initiatieven: bijvoor-
beeld het energiezuiniger maken van 100 woningen of het realiseren van collectief zonnepark of 
het garanderen van lage energielasten met een garantiefonds. Stakeholders maken formele af-
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spraken met elkaar en organiseren zich om de (financiële) sturing en borging vorm te kunnen ge-
ven. Deze samenwerking brengt daarom dus ook financiële risico’s met zich mee. 
 
Het borgen van een route naar een energieneutraal Kerschoten vraagt om een centrale sturing 
(top down) op relevante initiatieven in het gebied, zowel bij de ontwikkeling als bij de exploita-
tie. Behalve deze sturing is het monitoren en managen van het energiedashboard een belangrijk 
taak. Het dashboard geeft de voortgang naar een energieneutraal Kerschoten aan. Centraal staat 
echter uiteindelijk de opgave om de financiële voordelen te benutten, die deze integrale sa-
menwerking mogelijk maakt. De bundeling van de vraag (zie 6.5) vormt daar de basis voor.  
 
In deze oplossingsrichting ligt het voor de hand dat woning- en energiecorporaties, het water-
schap en grotere bedrijven gaan samenwerken en dat de gemeente een initiërende vervult, 
samen met een faciliterende rol van de gemeente als vertegenwoordiger van het publieke be-
lang in Kerschoten. Deze vorm van samenwerking zal de kosten van de organisatie moeten terug 
verdienen uit onderlinge afspraken en bijvoorbeeld afdrachten van opdrachtnemende bedrijven. 
 

Voorbeeld uit de praktijk: DEVO Veenendaal 

Het doel van DEVO is 1240 woningen en gebouwen in Buurtstede, onderdeel van een wijk in Veenendaal, te voor-

zien van duurzame warmte. De belangrijkste reden voor het oprichten van de energieonderneming is de zorg voor 

het milieu. De organisatievorm bestaat uit drie partners –verenigd in een BV– die samenwerken met de gemeente 

in een PPS-constructie. Deze is voor 50% in handen van de gemeente en voor 50% in handen van en private on-

derneming. Deze publiek-private samenwerking maakt het mogelijk het financiële voordeel uiteindelijk bij de 

bewoners terecht te laten komen. Bewoners kunnen daarbij rekenen op lager maandlasten voor verwarming dan 

een vergelijkbare woning op gas. Dit betekent niet winst voor het milieu én voor de bewoners. De deelnemende 

bedrijven en organisaties hebben ingestemd met een minimaal rendement. Als er meer rendement is, komt dit via 

een revolving fund ten goede aan andere energieprojecten in Veenendaal. 

 
De oplossingsrichtingen laten zich, v.w.b. het overkoepelende belang en de onderscheiden rollen als 
volgt samen vatten:  

 

Rol Afstemmen  Regisseren Borgen 

Communiceren en informeren Ja, niet georganiseerd Ja  Ja  

Initiëren en committeren Deels Ja  Ja  

Borgen en regisseren - - Ja 

Faciliteren van realiseren - Deels  Ja 

Figuur 9-7:  Samenvatting van oplossingsrichtingen 

 

Van intenties naar afspraken  
De stakeholders die KEN en dit Ontwikkelplan verder willen brengen, zullen nu samen de stap moe-
ten zetten van intenties naar afspraken. Een verdere aanpak en organisatie volgens 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 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.  
 
In het verlengde van deze onderlinge afspraken - tussen de Apeldoornse partners van KEN, de men-
sen uit Kerschoten en andere Apeldoorners - voor het vervolg kunnen de bedrijven van AVID en GEN 
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de komende maanden projecten en business cases van de route samen met andere Apeldoornse 
partners en stakeholders verder uitwerken.  
 
Projecten met een positieve business case kunnen eenvoudig aan de markt worden overgelaten. Pro-
jecten die op dit moment (nog) niet een positieve case laten zien, vragen om meer aandacht en 
(financiële) middelen. Vanuit de KEN-route is duidelijk om welke projecten het gaat. Het is interes-
sant om deze projecten op de agenda te houden en te betitelen als onderzoeks- of 
ontwikkelexperiment. De verschillende projecten kunnen worden gewogen, en voor de meest kans-
rijke kan externe financiering wordt gezocht bij onder andere het Innovatie- en Investeringsfonds 
Gelderland, het Energiebesparingsfond BZK, nieuwe regelingen uit het aanstaande SER-akkoord. 
 
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-
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.  
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Verantwoording  
 
Dank aan de volgende personen voor hun bijdrage aan het KEN Ontwikkelplan.  
 

Naam  Organisatie 

Stefan  Agterberg KPMG 

Hans Peter Benschop Klankbordgroep 

Michael Boddeke deA 

Gerard Brugman Woonmensen 

Joppe Buntsma Cofely 

Ton Ceelie Klankbordgroep 

Jose Cvetanovic Gemeente Apeldoorn 

Aart de Geus TNO 

Krispijn De Haas KHdesign 

Nicole  de Koning TNO 

Peter Deugd De Goede Woning 

Jos  Floor Appelvereniging 

Wilma  Goppel Wijkraad de Naald  

Pieter Hameetman BAM 

Bruno Hoek Klankbordgroep 

Rene Idema Royal HaskoningDHV 

Arie Kalkman Cauberg Huygen 

Niels  Kemmink Wijkraad Kerschoten 

Willem  Kleinhout Klankbordgroep 

Sjoerd  Klijnvelderman BAM 

Jeroen Knoop Ons Huis 

Eugene Korff De Goede Woning 

Wytze Kuijper Zooow 

Silvia Lisapaly Sylryk 

Annemarie Mascunan Gemeente Apeldoorn 

Guus Mulder TNO 

Yvonne Ponsen Klankbordgroep 

Olaf  Prinsen Gemeente Apeldoorn 

Jeroen Scheepmaker Ecofys 

Liesbeth Schipper Royal HaskoningDHV 

Filemon Schoffer Cofely 

Sjoerd Sloterdijk Cofely 



  

 
 
 
 
 

130 
 

Naam  Organisatie 

Jolke Springer Ons Huis 

Kees Stap Ecofys 

Marjolein Tillema Klankbordgroep en KEN regisseur 

Erik Tjaberings Gemeente Apeldoorn 

Marcel  van der Maal deA 

Hans  Van der Most Sterreschool 

Marianne van der Plank Wijkraad Kerschoten 

Susanne van der Putt Gemeente Apeldoorn 

John van Dijk MTB Architecten 

Jan Van Eijk Gemeente Apeldoorn 

Theo van Es Gemeente Apeldoorn 

Vanessa van Herrewaarden de Goede Woning 

Linda  van Leeuwen BAM  

Gideon van Toledo Ecofys 

Hans  Veldman Woonmensen 

Horst Wakkerman Klankbordgroep 

Krista  Walter de Goede Woning 

Renee Zijlstra Royal HaskoningDHV 
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Bijlagen 
 
In een apart bijlagenrapport zijn de volgende bijlagen opgenomen: 
 
1. De 6 routes 
2. Bedrijven en Zorg 
3. Overzicht Praktijkvoorbeelden in beweging 
4. Business modellen: Barrières en oplossingen 
5. Overzicht financieringsoplossingen voor particulieren 
6. Beschrijving van de Bouwstenen 
7. Uitwerking business cases 
8. Praktische aspecten bij energetisch neutraal renoveren van woningen 
9. Routekaart procedures 
10. Stakeholders van Ken 
11. Het Kasstromenmodel van Kerschoten 
12. Woning- en energiegegevens van Kerschoten 
13. Beschrijving van het Wijk-energiemodel; opzet en uitgangspunten 
14. Route schema praktische maatregelen 
15.  De uitgebreide rekenresultaten van de 6 routes; de invoer en uitvoer van het energiemodel 

en het kasstromenmodel   
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Het Bewegingsplan van Kerschoten in detail 
 
Deze bijlage bevat de verschillende onderdelen van het KEN Bewegingsplan.  
 

1. Beweging  
 
De activiteiten onder ‘beweging’ zijn er op gericht om mensen en stakeholders (blijvend) te verleiden 
en betrekken bij de beweging naar een energieneutraal Kerschoten. De belangrijkste activiteiten zijn: 
 
KEN-regisseur 
De KEN-regisseur blijft ook de komende periode een sleutelrol spelen. De regisseur signaleert en 
zorgt voor het faciliteren en stimuleren van initiatieven, bijvoorbeeld door verbindingen te leggen 
met andere initiatieven of met mensen met specifieke kennis en expertise.  
 
KEN nieuwsbrief en KEN-lezingen 
Om de bewoners regelmatig een impuls te blijven geven over Kerschoten Energieneutraal is het 
waardevol om de KEN nieuwsbrief te blijven uitgegeven. Mogelijke betrokkenen hierbij zijn de KEN 
regisseur en de Apeldoornse partijen. 
 
Natuurlijke communicatie: KEN-energiefiets, Dag van de Duurzaamheid en andere evenementen 
Hier gaat het om natuurlijke momenten die worden benut om KEN (nog) meer te laten leven bij be-
woners en de gebruikers. De KEN regisseur speelt een belangrijke rol bij de organisatie van dergelijke 
evenementen. Op dit moment wordt onder andere gewerkt en gedacht aan: 
 
 De doop van een Kerschoten-energiefiets bij het jubileum van wijkraad de Naald (september) 
 Een duurzame hoek op de manifestatie van de wijkraden De Naald en Sprengen (september) 
 Met presentaties van KEN, deA, Powerpapa, de Energiefiets, en zon-PV 
 Een project rond Afval, waar oud meubilair wordt geruild of gerepareerd door vrijwilligers 
 De Dag van de Duurzaamheid met een duurzame markt en een prijs voor de meest duurzame 

straat (oktober). 
 
Duurzaamheidsactiviteiten  
Deze activiteiten richten zich in eerste instantie vooral op de bewustwording rond ‘energie bespa-
ren’. De wensen en ideeën van bewoners uit de wijk zijn het uitgangspunt. De volgende activiteiten 
lopen of staan op de rol: 
 
 Huiskamergesprekken ‘Power in de Huiskamer’:  

Twee bewoners ontwikkelen een Huiskamerworkshop “Efficiënt energie en kosten besparen”. 
Huiskamergesprekken zijn een goede manier om mensen op een laagdrempelige en aantrekke-
lijke wijze te informeren over energiebesparing en -kosten.  

 Wedstrijd ‘Hoe groen is jouw club’: 
In Kerschoten wordt een wedstrijd georganiseerd voor clubs en verenigingen om groener te 
worden. In de praktijk blijkt dat wedstrijden een effectieve manier zijn om bewoners te stimule-
ren om energie te besparen  

 Kerschoten Schoon:  
Bij drie flats worden oud huisraad en oude spullen verzameld. Vrijwilligers gaan kapotte toestel-
len repareren en samen met bruikbare spullen weer verdelen. Het overige gaat naar de 
kringloop en de vuilnis. 
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Rondwandeling Voorbeeldwoningen 
Voorbeeldwoningen zijn woningen die al voorzien zijn van energiemaatregelen. Er komt een wande-
ling langs deze woningen: mensen met interesse kunnen deze woningen en maatregelen dan 
bekijken. Zo kunnen mensen met zien hoe andere bewoners de zaken aanpakken en horen welke er-
varingen ze hebben.  
 
De Sterrenschool 
De Sterrenschool loopt in Kerschoten voorop in de beweging naar KEN. Er is veel draagvlak, en er zijn 
al verschillende initiatieven geboren en projecten uitgevoerd. Zo werkt de school met een Power-
papa en heeft er een themablok Energie in Onderwijs plaatsgevonden. De komende periode zal dit 
een vervolg krijgen via projecten rondom onder andere zonnepanelen (zie ook hoofdstuk 8). 
 

De Sterrenschool is één van de vier Apeldoornse scholen die werkt met een zogeheten ‘Powerpapa’. Dit is een ouder 

van een leerling van de school die de school beziet op energiebesparende maatregelen en deze zo mogelijk ook zelf 

uitvoert of begeleidt. Het project Powerpapa is een initiatief van deA waarvoor provinciale subsidie is verkregen. Er 

zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest waarop de Powerpapa’s (en –mama’s) kennis is aangereikt: waar kijk je 

naar in een school, hoe kun je bepalen waar nodig energie wordt verspild, en hoe communiceer je daar over.  

 
Basisschool De Rank 
Ook de andere basisschool in de wijk, De Rank, wil graag mee doen met KEN, te beginnen met een 
blok Energie in Onderwijs. De school gaat ook in zee met Powerpapa en heeft interesse in zonnepa-
nelen. 
 
 

2. Gebied 
 
Slimme meters en Smart grid 
In de toekomst zullen zogenaamde ‘smart grids’ of intelligente netten ons helpen om onze energie zo 
goed mogelijk te gebruiken. Een ‘smart grid’ is in principe niet zoveel anders dan een slimme ‘app’, 
die bijvoorbeeld het in- en uitschakelen van apparaten kan regelen. Met zo’n smart grid kan het aan-
bod van energie beter worden afgestemd op de vraag naar energie. Ook ontstaan er mogelijkheden 
om bijvoorbeeld de vraag van gebruikers te stimuleren door lage elektriciteitsprijzen op momenten 
met veel windenergie en hogere prijzen in de ‘maandagochtend-piek’.  
 
Een belangrijk onderdeel van een slim net is een zogenaamde slimme meter. De overheid wil de hui-
dige energiemeters van consumenten vervangen door slimme meters. In 2020 moet circa 80 procent 
van alle eindgebruikers over deze meter beschikken. Vanaf 2012 is er een kleinschalige uitrol, be-
doeld om verder ervaring op te doen. De slimme meter geeft gebruikers, samen met een aparte 
display -zoals de Toon van Eneco of de E-Manager van Nuon- precies inzicht in het energiegebruik. 
Ook in Kerschoten zal de slimme meter versneld worden ingevoerd, de voorbereidingen worden in-
middels getroffen. Met deze slimme meters kan vervolgens het gebruik in Kerschoten als geheel ook 
goed en actueel worden gevolgd, samen met een KEN-dashboard (zie hoofdstuk 9).  
 
KEN-dashboard  
De voortgang op de route naar een Energieneutraal Kerschoten wordt gevolgd door de ontwikkeling 
van het energiegebruik in de loop der jaren te meten en deze te noteren in een zogenaamd energie-
huishoudboekje. Om het energiehuishoudboekje ‘bij te houden’ is een energiemanagementsysteem 
nodig, dat registreert hoeveel energie er daadwerkelijk wordt gebruikt en opgewekt. Deze gegevens 
kunnen worden vergeleken met de prognoses die zijn gegeven in de routekaart. Naast de voortgang 
op de route naar energieneutraal, zal het dashboard ook inzicht (proberen te) geven in de ontwikke-
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ling van de woonlasten en de participatie in Kerschoten. Inzicht in de vele bewoners en gebruikers 
die mee doen aan KEN, kan anderen weer inspireren om ook mee te doen (‘social proof’). Het KEN 
dashboard wordt verder besproken in hoofdstuk 9. 
 
Openbare LED verlichting 
De vervanging van de traditionele verlichting in de wijk en de openbare ruimte door LED-verlichting 
is op zich eenvoudig en ligt voor veel mensen binnen handbereik. Een van de bewoners van Kerscho-
ten is deskundig op dit onderwerp. Door de vervanging wordt energie bespaard. Andere 
stakeholders zijn de gemeente, de corporaties en de bedrijven. 
 
 

3. Woningen – Particulier 
 
Appelwoningen 
In het kader van KEN loopt bij de Appelwoningen een pilot naar de mogelijkheden van maatwerk-
adviezen, als onderdeel van de individuele benadering voor particuliere woningeigenaren. Er zijn 
interviews gehouden met bewoners om zicht te krijgen op hun woning, het energiegedrag en wen-
sen t.a.v. energie en comfort. Voor de deelnemende bewoners is een maatwerkadvies voor hun 
woning gemaakt, (zie ook hoofdstuk 5). Dit biedt de Appelvereniging het voordeel dat zij zicht krijgt 
op de mogelijkheden en wensen die er leven bij bewoners ten aanzien van renovatie en energie-
maatregelen.  
 
Koploperwoningen 
Naast de Appelwoningen hebben ook de zogenaamde koploperwoningen een maatwerkadvies ge-
kregen. De eigenaren van deze woningen (circa 20 a 30 bewoners) hebben op een wijkbrede 
bijeenkomst (7 en 8 september 2012) aangeboden om met hun woningen mee te doen. Ook hun 
specifieke situatie is in kaart gebracht. Voor 10 bewoners is uiteindelijk een concreet maatwerk-
advies opgesteld. 
 
Vervolg - Maatwerkadviezen 
De maatwerkadviezen zijn uitgebracht; de bewoners krijgen op een gezamenlijke bijeenkomst de ge-
legenheid om vragen te stellen en het advies een vervolg te geven. In het najaar zal er een 
bijeenkomst plaats vinden, waarop de adviezen kunnen worden ‘uitgerold’ naar bewoners met ver-
gelijkbare woningen. In dit vervolg kunnen bedrijven, waaronder de Apeldoornse bedrijven van AVID, 
een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van dit onderdeel van de KEN-route. Zij kunnen 
maatwerkadviezen uitbrengen aan bewoners. De bedrijven van GEN zullen dan samen kunnen wer-
ken met de Apeldoornse bedrijven: de aanpak van de maatwerkadviezen verbetert door de 
gesprekken met bewoners en de betrokkenheid van andere bedrijven. 
 
Collectieve inkoop 
De mogelijkheden voor collectieve inkoop - van bijvoorbeeld zonnepanelen - worden met de Klank-
bordgroep verkend. De KEN-regisseur kan hierin een faciliterende rol spelen. De vraag is welke rol 
bewoners, Avid, deA en gemeente hier kunnen en willen vervullen c.q. hoe de collectieve inkoop 
concreet kan worden georganiseerd.  
 
Zon bij particulieren  
Vanuit diverse bewoners is er interesse in de aanschaf van zonnepanelen. Vanuit de Klankbordgroep 
is er initiatief genomen om verder te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor gezamenlijke aanschaf 
van zonnepanelen. Er zijn in Nederland verschillende bedrijven en initiatieven die, eventueel via een 
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collectieve inkoop, (groepen van) particulieren een aanbod kunnen doen. Voorbeelden van initiatie-
ven die in KEN aan de orde zijn, betreffen Waifer, Eneco en deA.  
 
Prototype Energielening  
Traditionele leningen zijn veelal gekoppeld aan de kapitaalkracht van de aanvrager. Op het moment 
lopen er diverse initiatieven, die niet deze kapitaalkracht met de woonlasten als uitgangspunt ne-
men. De maandelijkse besparing op de energielasten kan dan worden gebruikt om de lening voor het 
uitvoeren van de noodzakelijke energie- en bouwtechnische maatregelen te financieren. Binnen KEN 
wordt een prototype van deze lening uitgewerkt.  
 
 

4. Woningen – Corporaties 
 
Complex 51 
Woningcorporatie De Goede Woning gaat groot onderhoud uitvoeren en energetische verbeteringen 
aanbrengen in haar grondgebonden woningen in Kerschoten. De maatregelen dragen bij aan lagere 
energiekosten en meer wooncomfort. In enkele proefwoningen is en wordt door de corporatie De 
Goede Woning samen met een van de bedrijven van GEN in de praktijk kennis opgebouwd over de 
werkelijke effecten van de energie en bouwtechnische maatregelen, zowel op het vlak van kostenbe-
sparing als wooncomfort (zie paragraaf 5.2). Deze kennis wordt gebruikt om het complex zo goed 
mogelijk te renoveren en om bij andere complexen toe te passen. 

 
Zonnepanelen op woningen van corporaties 
Er is een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om zonPV te installeren op daken van 
corporatiewoningen. De verkenning trekt een positieve conclusie. Uit verder onderzoek van de cor-
poraties en de gemeente - eventueel samen met bedrijven - moet nu precies blijken op welke 
complexen de panelen voldoende energie leveren, of de esco-constructie voldoende aantrekkelijk is 
en hoe de panelen ruimtelijk passen. Er zijn inmiddels bedrijven in de markt, die de installatie, het 
beheer en het onderhoud van deze panelen voor hun rekening willen nemen via een esco-
constructie.  
 

Zonnepanelen om Complex 51  
Voor Complex 51 zijn plannen om zoveel mogelijk huur- en koopwoningen van zonnepanelen te 
voorzien. Om dit te realiseren moet er draagvlak bij de huurders en eigenaren worden verkregen 
en moet een aantrekkelijke financieringsvorm worden aangeboden. deA wil dit project graag 
uitvoeren in samenwerking met De Goede Woning, bewoners en de KEN-regisseur. Voor de 
proefwoningen van Complex 51 kunnen bedrijven uit GEN (Eneco en BAM) daar eventueel een 
rol bij spelen. 
 
Financieringsmogelijkheden bij Rijk en provincie  
Een kans voor de financiering van de investeringen voor energiebesparende en -neutrale renovatie 
door corporaties is het gebruik van de mogelijkheden, die de provincie met bijvoorbeeld het innova-
tie- en investeringsfonds Gelderland of het rijk met het nationale energiebesparingsfonds, gaan 
bieden. Corporaties kunnen dan een financiële lening of subsidie (!) ontvangen, als zij verdergaande 
energiebesparende maatregelen aan hun woningen treffen. Een experiment met de energieneutrale 
renovatie van een complex van galerijflats en een complex van portiekwoningen in Kerschoten kan 
mogelijk van een dergelijke subsidie gebruik gaan maken. Over de mogelijkheden voor dit experi-
ment vindt overleg plaats tussen de provincie en de corporaties. 
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5. Woningen - Commerciële verhuurders 
 
Aansluiting op het warmtenet 
Drie van de vier woontorens in Kerschoten zijn in handen van beleggers, en worden beheerd door 
Rebo Vastgoed Management. De mogelijkheden om de huidige collectieve verwarming van twee van 
deze woontorens te vergroenen en aan te sluiten op een collectief warmtenet worden verkend in 
gesprekken tussen de beheerder en Achmea, een van de beleggers. De inzet van duurzame energie 
in deze torens draagt daarnaast bij aan een groen imago van de wijk en de betrokken stakeholders 
en aan de verbreding van de beweging in de wijk.  
 
Collectieve zonnepanelen 
Daarnaast worden de mogelijkheden van installatie van collectieve zonnepanelen op de daken van 
de woontorens verkend met de beheerder. De opgewekte energie kan worden gebruikt voor collec-
tieve voorzieningen als de lift en verlichting in het trappenhuis en de kelder. Saldering van de zonne-
energie lijkt in dit geval mogelijk. 
 
 

6. Utiliteit 
 
De Sterrenschool  
De Sterrenschool loopt in Kerschoten voorop in de beweging naar KEN. Er is veel draagvlak, en er zijn 
al verschillende initiatieven geboren en projecten uitgevoerd. De komende periode zal dit een ver-
volg krijgen via een project rond zonnepanelen. Daarvoor moet eerst de geschiktheid van de school 
en locatie voor zonepanelen worden onderzocht en moet passende financiering worden geregeld, 
inclusief de mogelijkheden voor ouders om mee te financieren. deA wil dit project uitvoeren in sa-
menwerking met de school, (betrokken) ouders en de KEN-regisseur.  
 
Basisschool De Rank 
Ook de andere basisschool in de wijk, De Rank, wil graag mee doen met KEN. De school wil net als de 
Sterrenschool werk maken van zonnepanelen, samen met deA. 
 
Winkelcentrum Mercatorplein  
De ‘facelift’ voor het winkelcentrum Meractorplein is al enige jaren onderwerp van gesprek.  
Het Mercatorplein moet een prettige omgeving zijn om de dagelijkse boodschappen te doen. Ver-
bouwingen die plaatsvinden met het doel om de winkelbeleving te verhogen kunnen meteen worden 
gebruikt om ook energiebesparende of -opwekkende maatregelen te treffen. Door een van de KEN-
partners (AviD) is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om deze facelift te combineren 
met het toepassen van energiemaatregelen.  
 
Bij een vervolg naar een energieneutraal Winkelcentrum spelen de bestaande sociale context en de 
organisatie van eigenaren een belangrijke rol. Een collectief van winkeliers zou het verschil kunnen 
maken, met medewerking van de gemeente. Ondernemers die zich bekommeren om het uiterlijk van 
het Meractorplein kunnen een startpunt vormen. Dit collectief kan vervolgens kijken naar collectieve 
maatregelen om het energiegebruik te reduceren of samen energie op te wekken. Tevens is een in-
vesteerder en trekker van de ontwikkeling nodig.  
 
Bedrijven aan wijk verbinden 
De Klankbordgroep en KEN verkennen de mogelijkheden om bedrijven en Kerschoten te verbinden. 
De Energie Expeditie Apeldoorn zou een goed voorbeeld kunnen zijn, net zoals projecten in bijvoor-
beeld Tilburg of andere koplopergemeenten.  
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Bedrijf zoekt buur 
Deze activiteit is er op gericht om bedrijven te vinden die bijvoorbeeld zonnepanelen willen leggen 
op het dak van de buren, die dan de stroom gebruiken. De bedrijven kunnen de panelen fiscaal aan-
trekkelijk kopen en de kosten voor deze opgewekte elektriciteit voor de buur zo beperken. De KEN-
regisseur zoekt binnen Kerschoten naar bedrijven die aan dit concept willen mee doen. 
 
 

7. Opwekkers 
 
Zonnepanelen boven de rioolwaterbassins  
Al eerder zijn de mogelijkheden voor een zonnepark op het terrein van de RWZI aan bod geweest. 
Het waterschap wil hier aan mee werken. In een vervolg zullen de betrokken stakeholders de haal-
baarheid van het concept en de business case nog willen verbeteren, samen met het waterschap. 
Verschillende mogelijkheden lijken zich hier aan te dienen, waaronder de kansen vanuit landelijke 
regelingen (o.a. het Regeerakkoord en het SER-Energieakkoord v.w.b. de saldering bij collectieve ini-
tiatieven), maar ook een verkenning naar financiële steun vanuit de provincie Gelderland of via 
mogelijke investeerders, waaronder Cofely – een van de bedrijven van GEN, hoort daarbij.  
 
Warmtenet  
Essent levert warmte aan de woningen in Zuidbroek en Alliander is betrokken is bij de aanleg van een 
warmtenet naar Zevenhuizen. Op dit moment zijn beide bedrijven in gesprek met deA, waarbij on-
dermeer ook de mogelijkheden in beeld komen voor de uitbreiding van dit warmtenet naar 
Kerschoten. Kerschoten is door enkele grotere warmteafnemers met collectieve verwarmingssys-
temen een aantrekkelijke plek voor uitbrieding van het warmtenet. Ook ligt er een groot 
verzorgingstehuis op de route naar de wijk Kerschoten, een andere mogelijke afnemer. In het be-
oogde consortium van de drie bedrijven legt Alliander het warmtenet aan, levert Essent de warmte 
aan deA en verkoopt deA vervolgens de warmte aan de bewoners. Een globale business case voor de 
uitrol van het warmtenet is opgesteld (zie paragraaf 5.X). Deze moet echter verder worden uitge-
werkt. Met andere stakeholders, waaronder de mogelijke afnemers (Rebo Vastgoed Management, 
corporaties en scholen) en de leverancier van biomassa (Staatsbosbeheer) worden gesprekken ge-
voerd.  
 
Biomassa van Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer heeft interesse in de productie van bio-energie, om de afname van biomassa te ga-
randeren, de maatschappelijke betrokkenheid te benadrukken en andere beheersactiviteiten te 
kunnen bekostigen. Dit initiatief is er - in relatie tot het initiatief rondom het warmtenet - om de mo-
gelijkheden te verkennen, die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot de deelname van SBB in een 
eventueel lokaal warmteleveringsbedrijf. 
 
Eventuele windturbines  
Als de plaatsing van windturbines verder wordt overwogen is er enerzijds verder overleg nodig 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 ge-
bruikers van Kerschoten te laten participeren. 
 
Wind met Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer heeft daarnaast interesse om samen met de gemeente en de provincie een wind-
atelier te organiseren om de plaatsing van wind in het perspectief van en de Ecologisch Hoofd 
Structuur, stiltegebieden en provinciale ambitie verder te ontwikkelen.  
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Thermische energie en Nieuwe sanitatie 
Het waterschap werkt aan verschillende innovatieve projecten die bijdragen aan kostenbesparingen 
en verduurzaming in de waterketen. In het verlengde van KEN zoekt het waterschap naar kansen om 
deze innovatie technieken in de praktijk toe te passen. Het gaat dan onder andere om de winning 
van warmte en energie uit afvalwater (thermische energie) of om de aparte behandeling van toilet-
water (‘nieuwe sanitatie’).  
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Colofon  
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