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- Afgelopen april/mei heeft de ‘Ketelhuiskopgroep’ de eerste bijdrage ontvangen. Er zijn en worden diverse 

onderzoeken uitgevoerd en opdrachten verleend. Ook krijgt een initiatiefnemer uit de buurt een 

financiële bijdrage voor haar fulltime inzet.  

- Vorige week is het functioneel ontwerp gepresenteerd aan een panel van de gemeente. Dit is door de 

ingehuurde technische partner van WG opgesteld. Het zag er goed uit. De gemeente heeft er vertrouwen 

in dat het technisch kan. Hier kijkt ook het gemeentelijke ingenieursbureau in mee. De gemeente gaat nu 

beoordelen wat is opgeleverd. 

- Binnenkort vindt het gesprek plaats over de toekenning van het 2e miljoen, om toe te werken naar een 

definitief ontwerp. De middelen worden bijvoorbeeld ingezet om de inzet van technische experts en 

juristen van te betalen. 

 
Geleerde lessen Amsterdam algemeen 

 

Regie en organisatie 

- In Amsterdam zijn drie grote spelers als het gaat om de warmtetransitie: warmtebedrijven, 

woningcorporaties en de gemeente. Het heeft lang geduurd voor het lukte om tot een gezamenlijk plan te 

komen. De les is dat er veel meer nodig is dan goede wil alleen. Als je samen stappen wil zitten in de 

energietransitie, is een ander type samenwerking nodig. Niet vanuit de instelling ‘hoe schraap ik voor mijn 

organisatie het onderste uit de kan’, maar op basis van wederzijds vertrouwen. Dit vraagt om open 

boeken, om transparantie over de kosten, de risico’s en de problemen die ieder voorziet. ‘Dan begrijp je 

elkaars plannen, tempo en pijn gewoon veel beter.’   

- De woningcorporaties en de warmtebedrijven wilden aanvankelijk inzetten op het laaghangend fruit. De 

gemeente heeft gepleit voor een andere strategie, aangezien zo de wijkaanpak niet uitvoerbaar is. Je wil 

meters maken; ook eigenaar-bewoners moeten mee kunnen doen en mee kunnen profiteren. Daarom is 

in ‘De Warmtemotor1’ bedongen dat huurders en particulieren eenzelfde aanbod krijgen. Waar in het 

bijzonder zorgen over bestaan, is de groep eigenaar-bewoners die een huurhuis heeft gekocht. Dit zijn 

vaak mensen die niet de financiële ruimte hebben om hun huis te onderhouden, laat staan verduurzamen. 

De gemeente wil hier extra aandacht voor incalculeren. 

 

Kosten en financiering 

 
1 Bij de Amsterdamse Warmtemotor hebben woningcorporaties, Vattenfall en Westpoort Warmte met elkaar afgesproken 
hoe tot 2040 110.000 woningen aardgasvrij te maken. 
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- Om te stimuleren dat bewoners voor de preferente warmte oplossing kiezen, is in de subsidieregeling een 

incentive ingebouwd: als je meedoet met preferente warmteoplossing is de subsidie hoger (3000 euro vs. 

5000 euro)2.  

- Als het gaat om het meekrijgen van huurders, is de ervaring tot nu toe dat wanneer er een grote renovatie 

plaatsvindt, en je neemt aardgasvrij mee, de 70% instemming geen probleem oplevert. Bijvoorbeeld in 

Amsterdam Nieuw-West. Wanneer het puur en alleen gaat om een warmteaanbod, is het spannender. 

Daarom heeft de gemeente een bedrag uit haar eigen Klimaatfonds gehaald voor het programma 

‘Duurzame stad, duurzame banen’, gericht op duurzame ingrepen in de stad die ook werkgelegenheid 

opleveren. Daarvan gaat 50 miljoen naar ‘de Warmtemotor’ en 10 miljoen naar isolatie. Het idee achter 

‘de isolatietrein’ is dat je zo het treintje ingang zet, door vooruitlopend op de Warmtemotor huizen beter 

te isoleren (het gaat om kleinschalige isolatie, niet om grote renovaties). De verwachting is dat dit helpt in 

het draagvlak, omdat dit meteen meer comfort biedt. Wat de gemeente ook doet is via partners als het 

Regionaal Energie Loket het collectief inkopen van isolatie aan eigenaar-bewoners aan te bieden. Gekeken 

wordt of het vervolgens ook via collectieve uitvoering kan, dus een aannemer die de straat doorgaat en 

alles in een keer aanpakt.  

 

Geleerde lessen WG-terrein 

 

Regie en organisatie 

- De gemeente heeft geleerd dat het steeds zoeken is naar de juiste balans: niet te stringent zijn - want er is 

een zekere flexibiliteit nodig - maar ook borgen dat de middelen goed besteed worden. Soms leidt dit tot 

discussie. De ‘Ketelhuiskopgroep’ had bijvoorbeeld het liefst gezien dat de 7,5 miljoen euro aan 

proeftuinmiddelen in een keer was overgeheveld. De gemeente heeft echter besloten de middelen 

gefaseerd toe te kennen3. Hier zijn afspraken over gemaakt. Vervolgens dient zich de situatie aan dat de 

Ketelhuiskopgroep toch een net andere verdeling van de middelen over de fasen wil dan initieel 

afgesproken, omdat ze dan de werkzaamheden van een adviseur kan voortzetten. Dit kan alleen niet 

zomaar vanwege de voorwaarden van de verleende subsidie, en dat maakt het soms lastig. Gelukkig zijn 

de initiatiefnemers zeer toegewijd en gaan ze toch door. Maar het is niet ondenkbaar dat door dit soort 

zaken mensen af gaan haken. Het is dus zoeken en balanceren. Niet alleen als het gaat om de toekenning 

 
2 Niet lang na het PAW-gesprek besloot de gemeente voor tenminste de eerste vier warmtemotor-buurten te testen wat 
het effect is als ook eigenaars die een afwijkende techniek kiezen de maximale subsidie van € 5000 krijgen. De verwachting 
is dat eigenaars die iets anders overwegen door het scherpe warmtemotor-aanbod toch voor de collectieve techniek 
kiezen. Zij die alsnog iets anders kiezen, zijn dan waarschijnlijk dermate tegen stadswarmte danwel hebben een afwijkend 
woningtype, dat zij nooit zelfstandig voor de collectieve oplossing kiezen. De toekomst zal uitwijzen of dat er inderdaad 
weinig zijn. 
3 Voor de voorfase is de inschatting van de Ketelhuiskopgroep dat er 3 miljoen euro nodig is. De gemeente heeft deze 3 
miljoen euro opgeknipt in drie losse subsidies, incl. verantwoording. Hiermee is de gemeenteraad akkoord gegaan, dus 
deze middelen staan klaar nadat het College de toekenning inhoudelijk beoordeeld heeft. 
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van de financiële middelen, ook inhoudelijk gezien. De oprichting van een warmtebedrijf vraagt een 

enorme professionaliteit en inzet. Het is echt een fulltime job voor meerdere mensen. Als gemeente kun 

je er van alles van vinden, tegelijkertijd is het niet fair om aan een bewonersinitiatief dezelfde eisen te 

stellen als aan professionele partijen, die een heel apparaat ter beschikking hebben. Het is dus deels 

meedenken, deels bijsturen en soms moet je echt toetsen en vragen om verantwoording. De gemeente 

merkt dat ze te maken heeft met personen die hoge kwaliteit leveren. Maar het hangt ook erg op deze 

personen. Het is belangrijk om ze gemotiveerd te houden. Je moet als gemeente daarom ook helpen waar 

mogelijk. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld de problemen rondom netverzwaring bij Liander aangekaart, 

zodat daar aandacht voor komt. Ook geeft de gemeente het project intern prioriteit. Als een van de 

initiatiefnemers belt, worden ze zo snel mogelijk geholpen.  

- Op de vraag of dit soort type aanpakken breder toepasbaar zijn, is het antwoord: nee, over toepassen kun 

je niet spreken. Een bewonersinitiatief als dit ontstaat. Dit kun je als gemeente vervolgens ondersteunen. 

Het succes staat of valt bij de kwaliteit van de mensen. Het vergt een enorme organisatiegraad, 

ontzettend veel vrije tijd, professionaliteit, etc. In bepaalde andere delen van de stad zie je dit niet zomaar 

gebeuren. Mensen hebben hier andere zorgen aan hun hoofd. Maar als een buurman met een goed idee 

komt, helpt dit zeker voor het draagvlak in een wijk.  

 

Knelpunten 

 

- Middelen Rijk: deze zijn nodig om de TVW uit te kunnen voeren, ook voor het tempo en de 

bestendigheid. Ook kunnen gemeenten met meer financiële middelen veel beter aan de zorgen en 

bewoners tegemoetkomen. 

- Koppeling gas- en warmteprijs: het ontkoppelen hiervan zou enorm helpen, als antwoord op de gestegen 

gasprijs, want het vormt een financiële prikkel om over te stappen. De stijging van de gasprijs is ook de 

reden dat de gemeente start in de arme buurten. Om te zorgen dat de mensen die het het slechtst 

hebben, er warm bij zitten wanneer de gasprijs ‘ontploft’.  

- Afsluitbevoegdheid: de gemeente wil dit instrument achter de hand hebben, om in te zetten wanneer het 

moment daar is. Bijvoorbeeld over 15 jaar, uitgaande van de afschrijvingstermijn van de ketel. Het helpt 

als dit landelijk overheidsbeleid is. Maar eerst heb je als gemeente de taak om aan de zorgen en wensen 

van je bewoners tegemoet te komen.   

- Knelpunten Warmtewet 2.0:  

o dat deze er nog niet is, is een knelpunt want nu heeft de gemeente geen mogelijkheid tot het 

aanwijzen van kavels. 

o maar de nieuwe wet moet wel de mogelijkheid bieden tot maatwerk, ook in kavelgroottes, zodat 

ook een initiatief als op het WG-terrein mogelijk blijft.  



 

 

Aardgasvrijewijken.nl 

o in de wetgeving wordt uitgegaan van concurrentie, van marktwerking. Dat past niet bij deze 

opgave. Om er te komen moet je juist ‘samenwerken, samenwerken, samenwerken’.  

- SDE++:   

o thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is onderaan gerangschikt binnen de SDE ++4. Dit 

vormt een groot risico voor dit project. Wanneer de subsidie niet wordt toegekend, valt er een 

gat van € 5 miljoen en houdt het op. Oplossing kan zijn: budgetten per techniek bepalen en 

daarmee kansrijke technieken voor de toekomst (zoals aquathermie) verder ontwikkelen. 

Inmiddels is er een motie van de PvdA aangenomen om in 2023 'schotten' tussen de technieken 

aan te brengen, maar dat is voor KetelhuisWG laat en betekent vertraging in de planning.  

o een knelpunt is dat het bij een bottom-up project als dit vaak 5 a 6 jaar duurt voordat er sprake is 

van volloop. Als je alleen subsidie kunt aanvragen voor het deel waarvan je weet dat ze 100% 

zeker de eerste 2 jaar gaan aansluiten, kom je er niet. Er is bij dit soort warmteprojecten dus 

meer flexibiliteit nodig. Ook als het gaat om het moment waarop je de subsidie precies inzet5.   

- Garantstelling en ontzorging utiliteitsbouw: naast bewoners, moeten ook bedrijven en maatschappelijke 

instellingen meekunnen. De investering moeten zij zelf doen, maar iets van een garantiestelling vanuit het 

Rijk zou kunnen helpen. Naast ontzorging vanuit de koepels, zoals advies over hoe je het moet aanpakken. 

Ook liggen er kansen als er meer in ecosystemen wordt gedacht, anders doet iedereen het individueel. 

Hoe kan je een bedrijf met restwarmte bijvoorbeeld koppelen aan een nabijgelegen kantoor dat warmte 

nodig heeft? Als je als Rijk faciliteert in de benodigde infrastructuur, liggen daar kansen.  

 

 
Regionale samenwerking en ondersteuning 

 

- Als het gaat om meer uitvoeringsgerichte en regionale ondersteuning, wat is dan nodig en wat zou de rol 

van de gemeente Amsterdam dan kunnen zijn? De gemeente heeft al een rol in het ‘Warmte & Koude 

programma’ van de MRA, dat uiteindelijk gaat landen in de RES.  De gemeente Amsterdam is dus bereid 

om kennis te delen, en doet dit ook actief. Daarnaast denkt de gemeente ook een op een met andere 

gemeenten mee met de ontwikkeling van een aanpak. Regionaal afstemmen en van elkaar leren is goed. 

Maar de uitvoering moet wel wijk voor wijk. De gemeente heeft duidelijk in beeld waar te beginnen. Maar 

wat hiervoor nodig is vanuit het Rijk, zijn financiële middelen.  

 
Feedback op PAW 

 
4 Er wordt op volgorde van aanvraag beschikt. Die volgorde van indiening is bepaald op basis van de CO2/euro. Eerder 

indienen betekent minder geld. Indienen in de tranche waarbinnen de CO2/euro van aquathermie valt, betekent dat de 

pot leeg kan zijn, omdat op dit moment aquathermie nog niet de meest efficiënte techniek (CO2 / euro) is. 
5 NB: De gemeente heeft 24 december een aparte notitie over dit onderwerp nagestuurd. 
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- De gemeente heeft de indruk dat de status van proeftuin helpt. Bijv. richting een bank, maar ook intern bij 

de gemeente zelf. Het verleent een zekere legitimiteit, omdat het Rijk het project ondersteunt. De 

proeftuinstatus heeft er bijvoorbeeld ook aan bijgedragen dat Woningcorporatie Stadgenoot heeft ruimte 

gecreëerd om op het initiatief aan te haken. Ze wil leren hoe je omgaat met plekken waar nog geen 

backbone van Vattenfall in de buurt ligt. 

- Het is mooi dat mede door inzet van het PAW-projectteam stapeling van subsidies mogelijk is geworden.   

- Het is sterk dat er in iedere selectieronde een andere focus wordt gekozen, zodat gemeenten steeds 

ander dingen kunnen beproeven om van te leren.  

- Als het gaat om de activiteiten vanuit PAW, merkt gemeente Amsterdam dat ze vooral informatie komt 

brengen. Hierdoor is het halen en brengen niet in balans. Wat vooral werkt is om met andere grote 

steden, zoals de G4, kennis uit te wisselen. Door de vergelijkbare schaalgrootte, spelen er vergelijkbare 

vraagstukken. 
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