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1. Inleiding en resultaten van EEN

Terwijl internationale politieke spelers moeite hebben om overeenstemming te vinden over 
de aanpak van het klimaatprobleem, schieten de initiatieven om dit probleem op lokaal 
niveau aan te pakken als paddenstoelen uit de grond. Verschillende bewoners, bedrijven 
en lokale overheden maken zelf plannen om als gemeenschap energieneutraal te worden. 
Energieneutraliteit houdt in dat alle door lokale bedrijven en huishoudens verbruikte energie 
duurzaam en waar mogelijk lokaal wordt opgewekt. Bij het verwezenlijken van deze ambitie 
stuiten deze initiatiefnemers op het probleem van collectieve actie: hoe krijgt een organisatie 
voor lokale energieneutraliteit een kritieke massa van gemeenschapsleden in beweging 
zodat het project kan slagen en de gemeenschap daadwerkelijk energieneutraal kan 
worden? Daarnaast spelen er allerlei technische vragen omtrent de toe te passen 
opwekkings- en besparingstechnologie.
  
De resultaten van Project EEN bieden lokale initiatiefnemers handvatten voor het 
beantwoorden van bovenstaande sociale en technische vragen. 

De projectgroep van EEN heeft 13 gemeenschappen in het Noorden van Nederland bij hun 
streven naar energieneutraliteit begeleid. Tien van deze gemeenschappen zijn ook 
sociaalwetenschappelijk onderzocht. Project EEN bestaat uit een unieke mix van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek, technisch-toegepast onderzoek en gemeenschaps- 
begeleiding. De afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het 
sociaalwetenschappelijke onderzoek verricht naar de factoren die de energietransitie op 
lokaal niveau versnellen of afremmen. Een door de stichting Samen Energie Neutraal (SEN) 
aangestuurd team van bouw- en klimaatkundige experts heeft een veelheid aan 
verschillende woningtypen geanalyseerd, om te komen tot ‘tailor-made’ adviezen voor 
besparing en opwekking. De deelnemende gemeenschappen zijn ten slotte in hun 
inspanningen begeleid door SEN, Grunneger Power (GP) en dutch aan de hand van het 
door SEN ontwikkelde 10-stappenplan voor energieneutraliteit. Hierbij staat nadrukkelijk 
de energieneutraliteit van de gemeenschap als geheel voorop. Dit in tegenstelling tot 
benaderingen die aansturen op ‘nul-op-de-meter’ voor iedere woning, hetgeen een ambitie 
is die enerzijds veel moeilijker te verwezenlijken is en anderzijds op gemeenschapsniveau 
niet	tot	betere	energieresultaten	leidt.	Partner	Heijmans	heeft	financieel	bijgedragen	aan	het	
project en heeft tevens een nieuwe opwekkingstechnologie ontwikkeld.
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We zetten de hoofdresultaten van EEN hier op een rijtje. Meer informatie vindt u verderop 
in dit rapport. Daarnaast kunt u contact opnemen met de op pagina 1 vermelde 
contactpersonen.

Resultaat 1 van Project EEN is verbeterde wetenschappelijke kennis van de sociaalweten-
schappelijke determinanten van de slagingskans van lokale energieneutraliteitsinitiatieven. 
We verwijzen u naar paragraaf 3.1 voor een beknopte weergave van de resultaten.

Resultaat 2 van Project EEN is de toekomstige energieneutraliteit van de begeleide 
gemeenschappen. Voor de gemeenschappen die deelnamen aan het sociaal-
wetenschappelijke onderzoek van de RUG was Project EEN direct van nut doordat het 
informatie leverde waarmee het energieneutraliteitsinitiatief vormgegeven en bijgestuurd 
kon worden. Daarnaast heeft de begeleiding van de gemeenschappen in verschillende 
mate geleid tot voortgang op de weg naar energieneutraliteit. 

Resultaat 3 van Project EEN is een protocol met daarin ontwerpprincipes voor 
gemeenschappen in hun streven naar energieneutraliteit. Het protocol bestaat uit drie delen, 
te weten een 10-Stappenplan dat gemeenschappen als routekaart kunnen hanteren op weg 
naar energieneutraliteit, een 7-tal handreikingen voor het implementeren van het 10-Stap-
penplan en de Quick Fit-oplossing, die een integrale technische oplossing voorstelt. Het 
protocol is zo vormgegeven dat initiatiefnemers van lokale initiatieven er direct mee uit de 
voeten kunnen. Het driedelige protocol is de synergetische vrucht van de unieke mix van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek, technisch onderzoek en gemeenschapsbegeleiding die 
centraal staat in Project EEN. U vindt het 10-Stappenplan met de handreikingen en de Quick 
Fit-oplossing in paragrafen 3.3 en 3.4.  

De resultaten van EEN vergroten de duurzame slagvaardigheid en effectiviteit van 
iedere gemeenschap die zich in wil zetten voor een duurzame toekomst aanzienlijk.
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binnen drie tot vier maanden na de eerste contacten een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Het doel is dat na 

de eerste bewonersbijeenkomst er een breed draagvlak is ontstaan onder de aanwezigen, de dorps- of buurtver-

eniging het initiatief steunt en een goede werkgroep instelt, bij voorkeur met 6 personen of meer. In alle gevallen 

is deze opzet geslaagd. In deze fase, direct aansluitend op de bewonersbijeenkomst, werd ook de door de RUG, 

samen met de initiatiefnemers opgestelde, korte enquête uitgezet onder alle inwoners van een dorp of buurt. Een 

belangrijk	onderdeel	van	deze	fase	is	ook	het	financieren	van	de	werkgroep.	Soms	kan	dat	via	een	gemeente,	

in andere gevallen moet een beroep gedaan worden op andere middelen, bijvoorbeeld via een dorpsvereniging. 

SEN adviseert ook om zo snel mogelijk na de oprichting de werkgroep om te zetten in een bestendiger organisa-

tievorm, bij voorbeeld als energiecoöperatie. 

De tweede fase van de begeleiding van de lokale werkgroepen bestaat uit een analysefase. In de 

analysefase ligt het accent op de inventarisatie van opwekking- en besparingsmogelijkheden per woningtype, 

pilots en onderzoek naar mogelijkheden voor collectieve opwek van duurzame elektriciteit. In deze fase bracht 

de RUG de uitgebreide enquête uit onder die bewoners die in de eerste, korte enquête hadden aangegeven 

aan dit uitgebreide onderzoek mee te willen doen. De derde fase van de begeleiding van de lokale 

werkgroepen bestaat uit een uitvoeringsfase.

2.3 Werkwijze totstandkoming Quick Fit-oplossing
In het oorspronkelijke projectplan van EEN is het Schone Energie Ontwerp (SEO) geïntroduceerd om daarmee 

inzicht te vergroten in slimme aanpakken voor nieuwe betaalbare en snel te realiseren maatregelen. De opzet was 

dat niet meer elke woning afzonderlijk gescand wordt, maar veel voorkomende woningtypen. Het inventariseren 

van woningtypen in de gemeenschappen gebeurde door de lokale werkgroepen zelf, met begeleiding van SEN / 

Grunneger Power, op basis van het door SEN ontwikkelde overzicht van woningtypen. Na de inventarisatie werd 

het meest voorkomende woningtype vastgesteld voor het SEO-onderzoek. Dit onderzoek werd vervolgens 

uitgevoerd door de geselecteerde bedrijven Invent uit Beilen en KBnG uit Den Haag. Het concept SEO-rapport 

werd vervolgens besproken in de werkgroepen en eveneens in het SEN Expertteam. Op deze wijze zijn voor de 

verschillende	woontypes	de	effecten	op	energiebesparing	met	de	bijbehorende	kosten	vastgesteld,	

gebruikmakend van een software tool van het bedrijf Invent uit Beilen. Om de energietransitie verder te 

versnellen kregen de onderzoekers de opdracht mee om behalve de te verwachten energiebesparing bij 

verschillende maatregelen ook de daarmee samenhangende investeringskosten in beeld te brengen.

  

SEN veronderstelde dat de optimale keuze afhankelijk zou zijn van het type woning en dat deze in een 

permanente bibliotheek landelijk ter beschikking zou worden gesteld en periodiek geactualiseerd zou worden. 

De resultaten van de SEO onderzoeken zijn echter zondermeer opzienbarend!  

Ten eerste door de constatering dat alle conclusies in hoofdlijnen gelijkluidend zijn, terwijl er toch sprake is van 

significante	verschillen	in	woningtypen.	Het	betekent	grofweg	dat	de	breed	gedeelde	veronderstelling	dat	de	

verschillende woningtypen elk een afzonderlijke aanpak moeten krijgen niet juist is. 
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Ten tweede blijkt uit alle onderzoeken dat de luchtwarmtepomp, als toevoeging aan de bestaande gasgestookte 

ketel of als onderdeel van een nieuw hybride systeem, tot een hoge gasbesparing leidt en een relatief goedkope 

investering is. Een goede isolatie kan ook tot een bijna vergelijkbare gasbesparing leiden, maar tegen veel hogere 

kosten, soms het twee of drievoudige. Uit de SEO onderzoeken blijkt dat de luchtwarmtepomp gemiddeld een  

gasbesparing kan bereiken van 50% met uitschieters naar boven de 80%! 

De resultaten van dit technische onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot de Quick Fit-oplossing, die u vindt in 

paragraaf 3.4. 
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3. Projectresultaten

In dit hoofdstuk bespreken we kort de resultaten van Project EEN. We beginnen met de 
sociaalwetenschappelijke resultaten (3.1), gevolgd door de stand van zaken in de begeleide 
gemeenschappen (3.2), het protocol met ontwerpprincipes (3.3) en de Quick Fit-oplossing (3.4). 

3.1 Resultaat 1: sociaalwetenschappelijke kennis
Op het moment van schrijven van dit rapport zijn gegevens binnen uit 7 van de  

deelnemende gemeenschappen. Van de overige drie gemeenschappen komen nog steeds gegevens binnen. We 

lichten er hier een aantal opvallende resultaten uit.

Ten eerste blijkt dat de bereidheid tot deelname aan het energieneutraliteitsproject vrij groot is. Een minderheid 

van minimaal een tiende tot maximaal een derde van de respondenten zeg niet mee te willen doen. De rest wacht 

het nog even af of zegt nu al ‘ja’. Het percentage ja-zeggers loopt uiteen van rond de 10% tot rond de 40% van 

de respondenten. Aan alle respondenten is een aantal redenen voorgelegd om (eventueel) deel te nemen aan het 

lokale energieneutraliteitsproject. Grosso modo lijken zorgen om het klimaat, geldbesparing, onafhankelijkheid 

van energieleveranciers en toenemend comfort in de eigen woning de belangrijkste redenen voor mensen om 

(eventueel) mee te doen.

Ten tweede blijkt op het gebied van vertrouwen dat het vertrouwen in de onmiddellijke eigen sociale omgeving 

(buren, vrienden en familie) het grootst is. Grote energiebedrijven worden maar matig vertrouwd. Lokale energie-

coöperaties doen het iets beter, net als milieuorganisaties en de gemeente. De nationale regering sluit de rij als 

minst vertrouwde partij. Het vertrouwen in de initiatiefnemers van het energieneutraliteitsproject is redelijk.

Ten derde blijkt op het gebied van de waarden die mensen als leidraad in hun leven hanteren dat in alle 

gemeenschappen biosferische en altruïstische waarden het belangrijkst zijn, gevolgd door hedonische waarden. 

Bij biosferische en altruïstische waarden staan respectievelijk de natuur en andere mensen voorop. Bij 

hedonische waarden staat het eigen onmiddellijke genot centraal. Een energieneutraliteitsproject dat mensen 

aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor de natuur en voor anderen (bijv. toekomstige generaties) en 

dat ook nog als doel heeft om het wooncomfort te vergroten lijkt dus kans van slagen te hebben.

Voorts zien we dat deelname positief samenhangt met vertrouwen in buren en initiatiefnemers, met eigen 

eerdere investeringen in duurzaamheid (zoals het investeren in zonnepanelen) en met eerdere samenwer-

king met buurtgenoten voor een collectief doel (zoals het gezamenlijk organiseren van een buurtactie). 

Specifieke	verwachtingen	die	men	heeft	ten	aanzien	van	de	deelname	van	buurtgenoten	aan	het	project	lijken	

niet bij te dragen aan deelname. 
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beperkingen. De eerste is dat maatregelen op het niveau van de eigen woning afhankelijk zijn van welke 

maatregelen genomen gaan worden om de woningen aardbevingsbestendig te maken en het protocol daarvoor 

maar steeds niet wordt vastgesteld. Wel hebben relatief veel huishoudens de 4000 euro die zij au fond perdu al 

hebben gekregen, besteed aan de aanschaf van zonnepanelen. De tweede beperking ligt in het feit dat 

veelbelovende collectieve opwek van zonne-energie op daken van boerderijen onmogelijk bleek wegens 

te zwakke daken.

In lijn met de bevindingen uit de sociale netwerkstudie, is het ook de ervaring van SEN dat de professionaliteit 

van de projectgroep, in combinatie met een goede inbedding in sociale netwerken binnen de gemeen-

schap, sterk bepalend is voor de snelheid waarmee kansen worden gezien en benut om energieneutraler 

te worden. Daarnaast spelen ook speciale omstandigheden en uitdagingen een rol. Zo werd de snelheid van de 

transitie in een van de gemeenschappen sterk bepaald door professionaliteit binnen de projectgroep in 

combinatie met een zeer gunstig dak voor zonnepanelen en een zeer snelle toekenning van de SDE+-subsidie 

om daarop zonnepanelen te leggen. Ook in twee andere gemeenschappen is de professionaliteit van project-

groep groot, waardoor zij zich ook kunnen richten op grote uitdagingen, zoals subsidietrajecten voor 

groengasproductie vanuit afvalwater. 

3.3 Resultaat 3: ontwerpprincipes voor een energieneutrale gemeenschap
Het protocol met ontwerpprincipes bestaat uit drie delen: het vernieuwde 10-Stappenplan, 7 handreikingen voor 

verspreiding van het initiatief in de gemeenschap en de Quick Fit-oplossing. De eerste twee delen volgen nu, het 

laatste deel wordt in de volgende paragraaf uitvoeriger besproken. 

Het 10-stappenplan dient als leidraad voor gemeenschappen die energieneutraal willen worden. Het vormt ook 

de kapstok waaraan SEN zijn gemeenschapsbegeleiding ophangt. De 7 handreikingen die aan het 10-stappen-

plan zijn toegevoegd komen voort uit de resultaten van het sociaalwetenschappelijke onderzoek van EEN. Op de 

volgende twee pagina’s vindt u stappenplan en handreikingen.
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² Gebaseerd op onderzoek van Project EEN, in 2016 en 2017 uitgevoerd met subsidie van het 

Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd 

door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Handreikingen voor buurten en dorpen voor gebruik van het 10-stappenplan2 

Handreiking 1. Benader mensen met veel contacten voor werkgroep 

Directe, sterke sociale contacten met initiatiefnemers lijken belangrijk voor de verspreiding van het initiatief 

onder de rest van de gemeenschapsleden. Zoek bij het samenstellen van de werkgroep (Stap 3) dan ook 

naar mensen die sociaal goed ingebed zijn (b.v. actieve gemeenschapsleden), naast mensen met inhoudelijke 

expertise. Vermijd mensen die al te controversieel zijn.

Handreiking 2. Gebruik het sociale netwerk van de gemeenschap

Lidmaatschap van verschillende verenigingen in de gemeenschap lijkt ook belangrijk voor de verspreiding van 

het initiatief. Benut daarom ‘het sociale netwerk’ van de gemeenschap. Maak een zo volledig mogelijke lijst 

van formele en informele clubs en verenigingen. Hoe groot zijn ze? Hebben ze overlappende ledenbestan-

den? Zijn er ‘sociale clusters’ te maken? Probeer uit deze verschillende clusters leden voor de werkgroep te 

werven (Stap 3) en probeer zo te voorkomen dat het initiatief zich beperkt tot een ‘in-crowd’ van mensen die 

elkaar vóór het project ook al kenden.

Handreiking 3. Motiveer deelname via waarden en normen

Benadruk voor de verspreiding van het initiatief onder de rest van de gemeenschap (Stap 4 en Stap 5) 

motieven die appelleren aan natuurbehoud of het tegengaan van klimaatverandering (zogenaamde 

biosferische waarden), aan het belang van het project voor anderen, nu en in de toekomst (onze kinderen 

en kleinkinderen) en aan wooncomfort. Financieel rendement doet er wel toe, maar moet ondersteunend 

zijn aan de andere motivaties. Stel het project niet voor als louter een gunstige beleggingsmogelijkheid.

Handreiking 4. Benadruk onafhankelijkheid van de gemeenschap

Benadruk voor de verspreiding van het initiatief onder de rest van de gemeenschap (Stap 4 en Stap 5) 

de door het project toenemende onafhankelijkheid van de gemeenschap; onafhankelijkheid van grote 

energieleveranciers en onafhankelijkheid van overheden waarop men niet meer hoeft te wachten (‘we 

doen het zelf’).

Handreiking 5. Gebruik eerder succes

Appelleer waar mogelijk aan eerdere successen van collectieve actie in de gemeenschap. Misschien is er 

eerder een werkgroep geweest die iets betekenisvols voor de gemeenschap heeft gedaan (bijv. het open 

houden van het zwembad). Mensen die hierbij betrokken waren, willen met een grotere kans nu ook 

meedoen (Stap 3).

Handreiking 6. Hanteer open en transparante procedures

Benadruk (voor Stap 3, 4 en 5) dat het project voor iedereen open toegankelijk is en dat ieder lid van de 

gemeenschap gelijke invloed kan uitoefenen op de besluitvorming en het reilen en zeilen van het project.

Handreiking 7. Gebruik de Quick Fit-oplossing

Technisch onderzoek binnen Project EEN, uitgevoerd door een bouwkundige expertgroep wijst uit dat de 

Quick Fit-oplossing het meest rendabel is voor alle huizentypen. Zie de bijlage voor een beschrijving ervan.
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3.4 Resultaat 4: de Quick Fit-oplossing

Het rapport Woningen in Nederland versneld energieneutraal. Een Quick-Fit oplossing, met daarin een 

gedetailleerde uiteenzetting van de Quick Fit-oplossing kan verkregen worden bij de contactpersonen vermeld op 

de voorpagina van dit rapport of gedownload worden van de website van de Stichting Samen Energie Neutraal 

(www.samenenergieneutraal.nl).

Grote	versnellingen	op	weg	naar	energieneutraliteit	ontstaan	als	ambities	van	lokale	gemeenschappen	en	effectief	

lokaal leiderschap synchroon lopen met grote infrastructurele problemen, waarbij duurzame oplossingen vereist 

zijn om beide te bevredigen en op te lossen. Versnelling op huishoudniveau vereist sterke stimulansen vanuit 

lokaal en goed ingebed leiderschap, terwijl de mede daardoor gecreëerde infrastructurele problemen alleen op te 

lossen zijn door institutionele partners. Die institutionele partners zijn met name nodig om het restantgebruik van 

gas te vergroenen. Hiervoor is met name de technologie van Bareau veelbelovend, waarmee in één stap 

voldoende groengas van Slochterenkwaliteit kan worden geproduceerd uit het afvalwater in het riool om het 

resterend gasgebruik te dekken. De twee componenten in de Quick-Fit oplossing versterken elkaar zo en 

daarmee wordt het perspectief om binnen 10 jaar als gemeenschap helemaal energieneutraal te zijn 

geloofwaardig. Dit werkt sterk motiverend. Dit temeer, omdat de technologie van Bareau schoon en modulair is 

(zie Figuur 1), dus niet alleen op grote schaal, maar ook op middelgrote schaal kan worden geïmplementeerd. 

Het is vanuit dit perspectief dan ook verklaarbaar dat juist het provinciebestuur van Drenthe de Quick-Fit 

oplossing heeft omarmd als dé weg om de hele Provincie versneld energie-neutraal te maken. 

Wij mogen verwachten dat deze fundamentele inzichten vanuit het EEN-project ook elders in Nederland zullen 

worden opgepakt en tot een fundamentele versnelling van de transitie naar energieneutraliteit in Nederland 

zal leiden. 

De Quick-Fit oplossing heeft drie componenten:

1. Aanschaf van een hybride warmtepomp in combinatie met kierdichting met als resultaat dat het 

aardgasgebruik minimaal gehalveerd wordt;

2. Compensatie van het extra verbruik van elektriciteit door de hybride warmtepomp via aanschaf van 

12 zonnepanelen op eigen dak of een dergelijke participatie in een zonne- of windpark;

3. Vergroening van het restgebruik van gas.

De eerste twee componenten vergen een investering van twee keer ongeveer 3500 euro, een investering die 

binnen 17 jaar terugverdiend kan worden. De derde component kan niet individueel gerealiseerd worden, maar 

wordt lokaal of regionaal mogelijk gemaakt via de technologie van Bareau (zie Figuur 1), waarbij in één stap 

groengas van Slochterenkwaliteit wordt geproduceerd vanuit afvalwater uit onze riolering.
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4. Spin-off
 
Vrijwel gelijktijdig met de lancering van de Quick-Fit oplossing begin november 2017 kwamen ook andere organi-

saties met het advies om de hybride warmtepomp te gebruiken voor een snelle en substantiële 

reductie van het aardgasgebruik. Dit waren met name Berenschot en Enexis. Ook de Gasunie adviseert de 

hybride warmtepomp om het aardgasgebruik van huishoudens versneld te reduceren. Geen van deze 

organisaties presenteert echter een oplossing voor het probleem wat te doen met het resterend 

aardgasgebruik van de huishoudens. Het is de combinatie van de hybride warmtepomp met de technologie van 

Bareau die de integrale oplossing biedt en de door EEN geformuleerde Quick-Fit uniek maakt. 

Hoe	groot	die	spin-off	is	zien	wij	met	name	in	de	Provincie	Drenthe,	waar	het	Provinciaal	Bestuur	en	alle,	

op het milieu gerichte, organisaties deze oplossing omarmen en vanuit de Provinciale beleidsgroep 

Wijkaanpak voor de hele provincie willen implementeren. Tegelijkertijd is er vanuit de door SEN begeleide lokale 

gemeenschappen een grote behoefte om zo versnelling aan te brengen. Zij allen willen de Quick-Fit 

oplossing voor hun gemeenschap implementeren. Verder hebben de provincie Drenthe, Enexis, Rendo en N-Tra 

(Meppel), Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, SEN en Bareau (AH2PD) op 21 maart 

2018	besloten	om	in	het	dorp	Ansen,	de	proefinstallatie	te	gaan	gebruiken	voor	experimenten	om	nog	meer	

groengas te gaan produceren door toevoeging van waterstof en CO².

Ook buiten Drenthe bestaat ruime belangstelling voor de vraag hoe lokale gemeenschappen zijn te 

motiveren voor duurzame oplossingen, vanaf eind 2017 de Quick-Fit oplossing.
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Stuurgroep AHPD Ameland 
Datum:  18 maart 2018  
Project:  Bareau 114 // AHPD Ameland, opschalingsfactoren  
Status:  Concept 2 
 
 
Inleiding 
Voor het project AHPD Ameland is door Sweco een begroting gemaakt die niet alleen gebruikt wordt 
voor de aanvraag van financiering en subsidies, maar ook als basis dient voor de analyse of AHPD op 
grote schaal financieel haalbaar is. Deze begroting is opgesteld naar aanleiding van het Voorontwerp 
AHPD Ameland opgesteld door Bareau. Het voorontwerp AHPD Ameland is ruim opgezet om 
voldoende bandbreedte te hebben het proces optimaal in te stellen. 
 
Er zijn drie dimensies belangrijk bij het opschalen van een business die draait om technologische 
installatie met een businesscase: 

- Technisch opschalen; 
- Organisatorisch opschalen; 
- Financieel opschalen. 

 
Bij alle betrokkenen is bekend dat het project AHPD Ameland niet rendabel is omdat de schaal te klein 
is, er allerlei eenmalige ontwikkelings- en organisatiekosten in zitten en de unieke locatie bovendien 
leidt tot extra bouw- en transportkosten. Dit project is dan ook bedoeld als tussenstap in de opschaling 
richting de markt, met als doel projecten met een winstgevende exploitatie. De eenmalige kosten 
moeten daarom uit de begroting worden gefilterd om een betrouwbare opschaling te kunnen maken, 
in alle drie de genoemde dimensies.  
 
Het opschalen vindt plaats op basis van een aantal opschalingsfactoren die hieronder benoemd en 
vervolgens gerangschikt worden op gewicht en omvang. Schaalfactoren mogen geen dubbelingen 
bevatten en mogen elkaar niet onbedoeld beïnvloeden. 
 
Doel van deze notitie is om alle kennis en ervaring van Bareau en partners met het opschalen van 
technische installaties goed toe te passen. De procedure is dat deze notitie wordt besproken met onze 
externe partners en financiers, en op zeker moment ook met onze klanten. 
 
Het resultaat van deze notitie wordt vervolgens verwerkt in een financiële spreadsheet, waarbij de 
relevante factoren kunnen worden gebruikt voor een gevoeligheidsanalyse.  
 
Deze notitie wordt ook gebruikt als leidraad voor het organisatorische aspect van opschalen: stellen 
van prioriteiten in de marktbewerking, het initiëren van technologische ontwikkelingen met de juiste 
stakeholders en het organiseren van samenwerkingen. 
 
 
 
 
 
 
 

Opschalingsfactoren AHPD 



Postadres: Bareau BV, Karturf 68, 8447DR Heerenveen 

Bareau BV is gevestigd in de gemeente Heerenveen 
Kamer van Koophandel nummer: 01171753 
BTW nummer:  

 
Relevante kostenbepalende parameters 
1. De begroting van Sweco 
• Deze moet compleet en correct zijn. 
• De eenmalige kosten van het project AHPD Ameland moeten uit de begroting. 
• De eiland specifieke kosten van het project AHPD Ameland moeten uit de begroting. 
2. De gewenste schaalgrootte (waar gaan we naar toe?) 
• Als we opschalen in de sliblijn (verwerking zuiveringsslib bestaande waterzuiveringen) kunnen we 

gemakkelijk aansluiten bij bestaande installaties. Een gemiddelde installatie heeft dan een 
omvang van 300.00 i.e. De meeste kleinere slibgistingen zijn inmiddels gesaneerd omdat die 
vanwege de te kleine schaal onvoldoende rendabel zijn. 

• Als we opschalen door AHPD in de waterlijn toe te passen moet eerst het ontwerp worden 
aangepast. 

3. De met de proefinstallatie bewezen technische verbeteringen leiden tot hogere efficiency, op 
praktijkschaal te verifiëren. 

• Waterstofdosering leidt tot hogere temperatuur, en daardoor tot de noodzaak keramische 
membranen te gebruiken; 

• Hogere temperatuur leidt tot snellere biologische afbraak van substraten en tot scherpere 
scheiding van gassen (CH4(g) en CO2(aq); 

• Toepassing van keramische membranen leidt tot hogere systeembelasting en een compactere en 
goedkopere installatie. 

• Dosering van externe kooldioxide leidt tot extra inkomsten door CO2 taks plus extra verkoop van 
groengas. Ook leidt dit tot meer warmteproductie waardoor punt 3.1 weer verder wordt versterkt. 

4. Verwachte verbeteringen leiden tot lagere kosten. 
• Waterstofdosering leidt tot lagere systeemdruk, omdat minder CO2 hoeft te worden opgelost, en 

een scherpere gasscheiding wordt bereikt, waardoor wellicht aanzienlijk goedkoper kunststof 
gebruikt kan worden als reactorbouwmateriaal. 

• Innovatieve keramische membranen met nog ruimere kanalen, of een andere slibwaterscheiding, 
kunnen wellicht een hoger slibgehalte aan, waardoor de reactoren kleiner worden. 

• Het terugwinnen van fosfaat en zware metalen leidt tot een andere classificatie van de resterende 
slibstroom, met mogelijk hergebruik als optie, in plaats van dure verwerking; wellicht dat de 
geproduceerde stroom metaalfosfaat een commerciële waarde heeft. 

5. Schaalfactoren techniek en realisatie 
• Bij het opschalen van technische installaties wordt meestal een schaalfactor gebruik met een 

omvang van circa 1,8 (vaak 1,5 a 1,9). Dat betekent dat een installatie die tweemaal zo groot 
wordt circa 1,8 maal zo duur wordt. Oorzaak hiervan is dat allerlei projectgebonden eenmalige 
kosten relatief goedkoper worden bij grotere projecten. 

• Doordat AHPD modulair wordt gebouwd, wordt een hogere schaalfactor (1,7) toegepast; dat 
maakt kleinere installaties relatief eerder financieel haalbaar. 

• Bij het herhalen van steeds vergelijkbare projecten worden inkoopvoordelen behaald, mits grote 
hoeveelheden worden afgenomen. 

6. Organisatorische schaalfactoren 
• Aangezien AHPD-projecten in Nederland samenwerkingen zullen zijn tussen waterschappen en 

energiebedrijven moet een format gevonden worden waarbinnen de belangen van deze partijen 
zijn gewaarborgd: bijvoorbeeld: groengas is in het belang van de energiebedrijven, slibreductie is 
in het belang van de waterschappen, kostenreductie alsmede CO2 reductie is in het belang van 
allen. 

7. Om voor alle partijen de organisatie van een project te faciliteren moet een herkenbare werkwijze 
worden afgesproken. Financiële schaalfactoren 

• De vergoeding voor het verwerken van zuiveringsslib en keukenafval is een belangrijke 
parameter, die o.a. afhankelijk is van huidige marktprijs voor verwerking van zuiveringsslib. Onder 
invloed van strengere wetgeving zullen deze kosten blijven stijgen. 





Bijlage 5 - Kaarten Plangebied

De locatie van het plangebied: 
Boven Pekela en Doorsnee-
buurt





Verkaveling van de omgeving,

onderdeel van de Veenkoloniën



Bijlage 6. Overzicht woningtypen
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1 Inleiding 
De Stichting SEN, Samen Energie Neutraal, begeleidt dorpen en stadswijken in 
Noord-Nederland om binnen tien jaar energieneutraal te worden. Om dit te 
bewerkstelligen hebben zij hierin de volgende peilers opgenomen: 

1. Energiebesparing via energiebesparende investeringen in huizen; 
2. Eigen energieproductie; 
3. Energiebesparing via gedragsverandering; 
4. Bij dorpen: gezamenlijk investeren om een energieneutraal dorp te 

realiseren. 
 
In 2014 is op initiatief van de coöperatie ‘Pekela Duurzaam’ de werkgroep ‘Boven 
Pekela Energie Neutraal gevormd’. Deze werkgroep, bestaande uit inwoners van 
Boven Pekela, vertegenwoordigers van het dorpshuis, de school, de 
ondernemersvereniging en de NIOP heeft de ambitie om binnen 10 jaar Pekela 
energieneutraal te maken. Vanaf het moment van oprichting van de werkgroep is 
Sen aangetrokken als adviseur. 
 
Het dorp Boven Pekela betreft een lintdorp van ruim 300 woningen. Volgens de 
bewoners hangt de toekomt van het dorp af van de beschikbaarheid en de 
toekomstbestendigheid van de bestaande voorzieningen en woningen. In 
samenwerking met buurkracht en de stichting SEN heeft de werkgroep de 
volgende strategie bepaald welke zij binnen 10 jaar willen bereiken: 
- Verduurzaming van bestaande voorzieningen dient als voorbeeld voor 

inwoners. Alle voorzieningen in het dorp zijn reeds voorzien van 
zonnepanelen en werken eraan om deze energieneutraal te maken. 

- Met het Schone Energie Ontwerp willen zij de bewoners helpen hun 
woningen energiezuinig en toekomstbestendig te maken, zonder dat de 
woonlasten stijgen. Samen met experts van SEN worden de woningen 
onderzocht en ingedeeld in groepen, die op deze manier energie kunnen 
besparen. 

- Een postcoderoosproject van 200 zonnepanelen gaat van start voor 
inwoners die zelf geen energie kunnen opwekken. 1 

 
In de gebouwsimulaties die zijn uitgevoerd, is een gedetailleerde berekening 
gemaakt van de woningen waarbij er is gekeken naar zowel de bouwkundige en 
installatietechnische eigenschappen als het gebruik van de bewoners. 

1.1 Algemeen 

In de variantenstudie is gekeken naar praktische maatregelen welke goed 
uitvoerbaar zijn. Hierbij wordt er gekeken naar het naisoleren van de spouw, het 
beter isoleren van het dak, het plaatsen van vloerisolatie en het toepassen van 
verschillende installaties. Het overzicht van de verschillende varianten is 
weergegeven in de eerste paragraaf van het rapport.  
  

                                                      
1 Samenenergieneutraal.nl ‘Boven Pekela Energieneutraal: van krimp naar kans’ 
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1.2 Schone hernieuwbare energie 

De maatregelen zijn opgesteld met de visie van energiebesparen en terugdringen 
van de energievraag uit fossiele bronnen. De maatregelen zijn dan met name 
bedoeld om het gasgebruik terug te dringen. Tevens is er een variant 
doorgerekend waarbij gasgebruik is uitgesloten, een zogenaamde all-electric 
oplossing. 

1.3 Collectieve maatregelen / oplossingen 

In Pekela zijn veel woningen met dezelfde bouwkundige en technische 
eigenschappen. De maatregelen, welke in dit rapport aan de orde komen, kunnen 
hier toegepast worden. Ook kan het voorkomen dat maatregelen reeds uitgevoerd 
zijn. Dan kan de variant gekozen worden welke het dichtst bij de huidige situatie 
komt. Vanaf dit punt kan de route dan opgepakt worden. 
 
Om de buurt emissievrij of energieneutraal te krijgen, is het ook belangrijk om naar 
de gehele buurt te kijken. Kan er slim worden omgegaan met collectieve 
maatregelen? Als er veel zonne-energie wordt opgewekt is een buurtopslag, of een 
slim netwerk een mogelijkheid om de energie zoveel mogelijk in de buurt te 
houden. Ook kan er gekeken worden naar andere bronnen voor het verwarmen 
van de woningen, hierbij kan gedacht worden aan biogas, aardwarmte, restwarmte 
of geothermie. 
 
Om de uitvraag groter te maken en daarmee een gunstige prijs te kunnen 
afdwingen bij uitvoerende partijen kan ook gedacht worden om gezamenlijk de 
werkzaamheden uit te besteden. De schaalgrootte biedt dan zeker voordelen.  
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1.4 Energiemonitoring 

Om goed in beeld te brengen hoe het huidige elektra- en gasverbruik is 
opgebouwd, kan het essentieel zijn om te beginnen met energiemonitoring. Door 
middel van energiemonitoring kan het verbruik worden afgelezen. Door goede 
analyse kunnen hier de diverse apparaten uitgehaald worden, en daarmee ook het 
energiegebruik daarvan. Maar belangrijker zijn de ‘altijd aan gebruikers’ als dit 
gereduceerd kan worden bespaart men elke dag weer. Met energiemonitoring kan 
beter inzicht worden verkregen over het energiegebruik en de energiekosten. Het 
maakt men bewuster over het gebruik. 
 
Een voorbeeld van energiemonitoring is de Enelogic. De Enelogic maakt de 
meterstanden, welke door middel van een Slimme Meter kunnen worden 
afgelezen, inzichtelijk via een website. Indien dit via de slimme meter gaat, krijgt 
men een globaal inzicht met kwartier- (elektra) en uurwaarden (gas). Dit kan 
zuiverder door een uitbreiding in de meterkast. Door hier een apparaat aan de 
sluiten op de slimmemeter kan men voor elektra de gegevens per 10 seconden af 
te lezen en voor gas per kwartier. Tevens maakt de Enelogic een prognose van de 
te verwachten energiekosten.2 
 

 
 

1.5 Weergave energiegegevens 

Om het beeld zuiver te houden worden alle energiegebruiken weergegeven in 
kilowatturen (kWh). Hierdoor is het duidelijk zichtbaar hoeveel energie waar 
gebruikt wordt. Voor een eenvoudige berekening van kWh naar m³ gas, kan 10 
kWh per m³ gas aangehouden worden. 

1.6 Weergave CO2 

In de berekeningen wordt gerekend met CO2-uitstoot. Voor de verschillende 
energiedragers is dat: 

 gas, 1,78 kg/m³; 
 elektra, 0,57 kg/kWh bij grijzestroom; 
 elektra, 0,0 kg/kWh bij groenestroom. 

 
  

                                                      
2 Enelogic.com 
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2.5 Thermische zonne-energie 

Thermische zonne-energie is niet opgenomen in huidige maatregelen. Voor 
toepassing voor verwarming zijn de standaard systemen niet effectief genoeg, dit 
komt ondermeer doordat er weinig zonnewarmte is in de periodes van verwarmen. 
Voor warm tapwater geld een rendement van 50% besparing op het warmwater 
gebruik. Gezien dit een klein deel is van de energiekosten, is een zonneboiler 
financiël minder intressant. Energetisch is het een zeer goede maatregel. Van 
systemen die dit wel kunnen, hebben wij niet voldoende informatie ontvangen om 
hiermee te kunnen rekenen. 

2.6 Ruimte-eisen 

Voor de gebouwsimulaties worden per ruimte verschillende eisen gesteld. In de 
simulatieberekening wordt gerekend met nachtverlaging. Deze temperaturen zijn 
alleen tijdens de gebruiksuren aanwezig in de woning. 

2.7 Bouwkundige uitgangspunten 

In de varianten zijn in hoofdlijnen de volgende drie verschillende bouwkundige 
uitgangspunten gehanteerd: 

 Basis, op basis van Bouwverordening 1965; 
 Naisolatie (dak, gevel, vloer en de combinatie van drie voorgenoemde 

maatregelen); 
 Dubbelglas HR++ 

2.8 Berekende varianten 

De door ons doorgerekende varianten zijn: 
 Basis, situatie bij bouwen woning (conform Bouwverordening 1965); 
 Variant 1A: plaatsen Climarad WTW-ventilatie in de woonkamer; 
 Variant 1B: plaatsen HR++ glas; 
 Variant 1C: isoleren vloer; 
 Variant 1D: isoleren dak; 
 Variant 1E naisoleren gevel (Isover Insulsafe Plus); 
 Variant 1F: toepassen hybride warmtepomp; 
 Variant 2A: huidige situatie (alleen bij    
 Variant 2(B): naisoleren (voorgenoemde maatregelen samengevoegd); 
 Variant 3A: naisoleren + Climad WTW-ventilatie in de woonkamer; 
 Variant 3B: naisoleren + hybride warmtepomp 
 Variant 3C: naisoleren + hybride warmtepomp + 12 PV-panelen (165Wp); 
 Variant  4: All-electric variant + 12 PV-panelen (165Wp) 
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Energievraag in cijfers per jaar in kWh. 
Omschrijving  Eenheid 
Gebruikte energie verwarming 21.850 kWh/J 
Gebruikte energie warm tapwater 1.695 kWh/J 
Gebruikte hulpenergie 232 kWh/J 
Gebruikte energie verlichting  394 kWh/J 
Gebruikte energie consument 2573 kWh/J 
 
De gebruikte energiestromen zijn afkomstig uit de simulatieberekening. Het totale 
energieverbruik is hierbij afgestemd op het werkelijke verbruik. De verhoudingen 
binnen deze energievraag kunnen per onderdeel verschillen. Daarnaast kunnen in 
werkelijkheid de simuleerde energievraag afwijken van het werkelijke 
energiegebruik, omdat op basis van een referentiejaar volgens NEN5060 – 
energie, de woningen zijn doorgerekend. Alle maatregelen worden op basis van 
het zelfde referentiejaar doorgerekend. 
 

3.3.1 Huidige energievraag per ruimte 
In onderstaande afbeelding is de energievraag per ruimte in beeld gebracht. In de 
basis heeft de woonkamer de hoogste energievraag. 
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3.4 Uitkomsten maatregelen 

In onderstaande grafiek zijn de effecten van de maatregelen welke in de 
verschillende varianten doorgerekend zijn weergegeven. Als bijlage (1) is een 
uitgebreider overzicht weergegeven. 

 
 
Duidelijk zichtbaar is dat variant 2 een grote energievraag reductie heeft ten 
opzichte van de basis. In deze variant wordt binnen de huidige mogelijkheden van 
de woning het uiterste eruit gehaald qua isolerende maatregelen.  
 

3.5 Energiedrager per maatregel 

In onderstaande grafiek zijn de energiedragers weergegeven. In de hybride 
varianten wordt de warmtevraag grotendeels door de warmtepomp opgewekt. Het 
elektra aandeel wordt dan aanzienlijk groter. Variant 4 is volledig gasloos. 
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Energievraag in cijfers per jaar in kWh. 
Omschrijving  Eenheid 
Gebruikte energie verwarming 28.558 kWh/J 
Gebruikte energie warm tapwater 2048 kWh/J 
Gebruikte hulpenergie 285 kWh/J 
Gebruikte energie verlichting  431 kWh/J 
Gebruikte energie consument 4433 kWh/J 
 
De gebruikte energiestromen zijn afkomstig uit de simulatieberekening. Het totale 
energieverbruik is hierbij afgestemd op het werkelijke verbruik. De verhoudingen 
binnen deze energievraag kunnen per onderdeel verschillen. Daarnaast kunnen in 
werkelijkheid de simuleerde energievraag afwijken van het werkelijke 
energiegebruik, omdat op basis van een referentiejaar volgens NEN5060 – 
energie, de woningen zijn doorgerekend. Alle maatregelen worden op basis van 
het zelfde referentiejaar doorgerekend. 
 

4.3.1 Huidige energievraag per ruimte 
In onderstaande afbeelding is de energievraag per ruimte in beeld gebracht. In de 
basis heeft de woonkamer de hoogste energievraag. 
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4.4 Uitkomsten maatregelen 

In onderstaande grafiek zijn de effecten van de maatregelen welke in de 
verschillende varianten doorgerekend zijn weergegeven. Als bijlage (2) is een 
uitgebreider overzicht weergegeven. 

 
 
Duidelijk zichtbaar is dat variant 2 een grote energievraag reductie heeft ten 
opzichte van de basis. In deze variant wordt binnen de huidige mogelijkheden van 
de woning het uiterste eruit gehaald qua isolerende maatregelen.  
 

4.5 Energiedrager per maatregel 

In onderstaande grafiek zijn de energiedragers weergegeven. In de hybride 
varianten wordt de warmtevraag grotendeels door de warmtepomp opgewekt. Het 
elektra aandeel wordt dan aanzienlijk groter. Variant 4 is volledig gasloos. 
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5 Advies  

5.1 Advies 

In de gebouwsimulaties zijn verschillende varianten doorgerekend. Hierbij zijn de 
bouwkundige eigenschappen en geometrie het uitgangspunt zoals tijdens de 
inspectie is opgenomen. Voor de overige woningen in het lintdorp Nieuwe Pekela 
is het zeer aannemelijk dat er door de eigenaren reeds maatregelen getroffen zijn. 
Een variant van de gesimuleerde woningen kan hierbij de basis vormen voor de 
verschillende eigenaren. Vanaf dit punt kan dan verder gekeken worden welke 
maatregelen nog mogelijk zijn. Omdat de woningen in grote lijnen verwant aan 
elkaar zijn, zijn de berekende maatregelen relatief gelijk. De resultaten van de 
maatregelen laten ook een vergelijkbaar beeld zien. Voor dit type woningen 
kunnen deze berekeningen als blauwdruk worden toegepast. 
 
De energievraag beperken is voor de bestaande woningen beperkt tot variant 2. 
Hierna worden de varianten berekend met betrekking tot het vervangen van 
diverse installaties. Gevolg daarvan is dat de schil hierop aangepast moet worden 
om zodoende de energievraag te beperken.. 
 
Belangrijk aandachtspunt is de oververhitting, als de woningen beter geïsoleerd 
worden is het risico aanwezig dat de woningen in de zomer te warm worden. 
Goede spuivoorzieningen en zonwering zijn hierbij belangrijk. 
 
Wat uit de grafiek goed leesbaar is, is dat er door het toepassen van een hybride-
warmtesysteem snel resultaat wordt behaald op het gebied van gasverbruik. Enkel 
lopen de elektrakosten hierbij op wanneer er geen isolerende maatregelen worden 
getroffen.  
 
Voor iedere woningeigenaar kunnen de te nemen maatregelen anders zijn. Maar 
een aantal maatregelen gaat sowieso voor iedereen op. Om energie te besparen 
moet eerst naar de huidige vraag worden gekeken, hoeveel energie hebben wij nu 
nodig, kan ik dit terugdringen door gedrag aan te passen en bouwkundige de 
woning kierdicht te maken. Is dit gedaan dan kan men aan aanpassingen gaan 
denken om de energievraag te beperken. 
 
Om hier voordeel uit te halen is het belangrijk om de projectgrootte zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken voor aannemers. Het kan zeer interessant zijn om dit per blok 
aan te passen. Als laatste variant is een optie berekend waarbij de bewoners 
afgesloten kunnen worden van het gasnet. De overige stroomkosten kunnen 
worden opgevangen door extra PV-panelen te plaatsen waarbij een 
energieneutraal huis kan worden gerealiseerd.  

  
















