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1 Inleiding 

Aanleiding 

Het stedenbouwkundig plan voor Waterfront fase III nadert zijn voltooiing. Gasloos en zoveel 
mogelijk energieneutraal is daarbij het uitgangspunt. De gemeente bereidt zich voor om de verkoop 
van de gronden gefaseerd in de markt te zetten.  Hiervoor dient er echter een strategische keuze 
gemaakt te worden ten aanzien van de te kiezen energievoorziening in relatie tot de  diepgelegen 
asbesthoudende grondlagen. 

Achtergrond 

Boskalis voert in opdracht van de gemeente de saneringswerkzaamheden uit om de gronden straks 
bouwrijp op te leveren voor projectontwikkeling.  Het plan van aanpak dat Boskalis hiervoor opstelde  
maakt duidelijk dat het zinvol is om alle grondroerende werkzaamheden in één werkgang onder de 
vergunning van Boskalis uit te laten voeren. Dit betreffen met name de werkzaamheden onder de 
schone leeflaag die boven de asbestvervuilde grond is aangebracht (-2m maaiveld). Werkzaamheden 
die vanuit oogpunt van projectontwikkeling in deze laag zijn te voorzien, moeten om die reden bij 
voorkeur voorafgaand aan de grondverkoop worden uitgevoerd. Grondroerende werkzaamheden in 
een latere tijdsfase vergen nieuwe milieu- en Arbovergunningen onder stringente milieu hygiënische 
regelgeving. 

Energievoorziening 

De vergunningplichtige werkzaamheden raken direct de configuratie van de duurzame 
energievoorziening. Het realiseren van een energiesysteem op basis van bodemlussen per woning  is 
vanuit energieprestatie de meest voor de hand liggende optie.  Deze moet ofwel voorafgaand aan de 
grondverkoop zijn gerealiseerd of zal  op andere wijze moeten plaatsvinden.  

Dilemma 

Met de genoemde nieuwe inzichten zal het oorspronkelijke standpunt om de keuze van het 
energiesysteem aan de markt over te laten zeer waarschijnlijk leiden tot een individueel 
energiesysteem op basis van lucht-water warmtepompen. Dit systeem leidt tot een suboptimaal 
resultaat ten aanzien van de stedenbouwkundige – en duurzaamheidambities van de gemeente. De 
energievoorziening moet dan immers bovengronds en zichtbaar aan de woning worden gerealiseerd 
en heeft een lager energetisch rendement waardoor er meer zonnepanelen moeten worden ingepast 
en de ambitie energieneutraliteit in het gedrang is.  
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2 Marktconsultatie 

Om een onderbouwde keuze te maken voor de toekomstige energie-infrastructuur en daaruit de 
consequenties voor de rol van de gemeente scherp te stellen, is een marktconsultatie uitgevoerd bij 
vijf projectontwikkelaars. Deze ontwikkelaars zijn in een eerder stadium ook reeds  geconsulteerd en 
daarom bekend met het project. De volgende projectontwikkelaars zijn benaderd: 

 Van Wijnen; 
 Ter Steege Bouw en vastgoedontwikkeling; 
 BAM Energy Systems in combinatie met AM Wonen; 
 Roosdom Tijhuis Projectontwikkeling; 
 Dura Vermeer. 

 

Onderstaand zijn de resultaten uit de marktconsultatie samenvattend weergegeven.  
 Vijf van de zes partijen geven aan normaliter (dus in situatie zonder asbest) voor een energiesysteem te 

kiezen op basis van warmtepompen met bodemlussen. Van Wijnen kiest een systeem met warmtepompen 
op basis van buitenlucht voor grondgebonden woningen. Voor appartementen geven alle partijen de 
voorkeur aan een warmtepompsysteem met bodemlussen.  

 Alle partijen geven aan dat wanneer door de asbestverontreining geen bodemlussen gerealiseerd kunnen 
worden, dit leidt tot een aantasting van de energetische en stedenbouwkundige ambities. Van Wijnen 
geeft daarbij aan dat deze aantasting beperkt is (2-3 zonnepanelen extra per woning plus bouwkundige 
inpassing lucht water warmtepomp).  

 Partijen hechten waarde aan keuzevrijheid van de ontwikkelaars in het technisch concept en keuzevrijheid 
voor de toekomstige bewoners in het kiezen van een eigen energieleverancier. 

 Om toch invulling te geven aan de gemeentelijke ambities worden door partijen twee opties geschetst 
voor de rol van de gemeente in de planning en ontwikkeling als het gaat over het energiesysteem: 

 Optie 1: Zelf investeren De gemeente investeert voor in het grondgebonden deel van de 
energievoorziening en laat deze voorzieningen vroegtijdig en onder vergunning van Boskalis 
realiseren. Bij grondverkoop worden deze voorzieningen via een opslag verrekend met de 
projectontwikkelaar 

 Optie 2: Exploitant laten investeren: De gemeente verleent een concessie voor het exploiteren van 
warmte en koude (ESCO-systeem) aan een energie-explotant. De geselecteerde partij of de gemeente 
realiseert onder vergunning van Boskalis de voorzieningen die in de asbestverontreinigde laag moeten 
worden aangebracht. Projectontwikkelaars zijn bij de gronduitgifte verplicht de woningen op het 
systeem aan te sluiten. Woningeigenaren nemen duurzame warmte en koude bij de exploitant af.  

 Partijen geven verschillende adviezen over vorm en opzet van de technische oplossing. Hierin zijn drie 
varianten te onderscheiden: 
1 Individueel: een individueel woning gebonden systeem bestaande uit een bodemlus en warmtepomp per 
woning. 

 2  semicollectief: één systeem per deelgebied bestaande uit één gebiedsgebonden voorziening en 
warmtepomp per woning. 

 3 centraal collectief: één totaalsysteem voor het totaal van fase 3 op basis van een warmte 
koudeopslagsysteem (WKO). Mogelijkheid tot koppeling met restwarmte uit de RWZI.  
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3 Weging opties en varianten 

Binnen het kernteam Waterfront fase 3 zijn benoemde opties en varianten besproken. Deze zijn onderstaand 
verder uitgewerkt. 

Opties rol gemeente 

In onderstaande tabel zijn de beide opties die de gemeente als rol kan innemen gewaardeerd.  

Tabel 3.1: Twee opties voor de rol van de gemeente 

 Investering- 
volume en risico 

Planning Impact bewoner Rol gemeente 

Optie 1: Zelf investeren 
voorinvestering in 
grondgebonden infra 

5-6 miljoen euro 
voor gehele 
planontwikkeling  

Aanbesteding 
grondvoorzieningen:  
6 maanden extra tijd 

Bewoner kiest zelf 
energieleverancier voor 
elektra. 

- aanbesteding organiseren voor 
realisatie 
- uitvoering coördineren 
- eigendomsoverdracht via 
grondverkoop organiseren 

Optie 2: Exploitant 
laten investeren: 
Warmte- en koude 
concessie 

Alleen 
proceskosten 

aanbesteding 
concessiehouder:  
6 maanden extra tijd 

Bewoner kiest zelf 
energieleverancier voor 
elektra.  
Bewoner moet warmte 
bij vooraf geselecteerde 
exploitant afnemen. 

- aanbesteding organiseren voor 
concessie (realisatie & 
exploitatie) 
- uitvoering coördineren 
- aansluiting en levering via 
grondverkoop ontwikkelaars 
organiseren 

Op basis van de beoordeling van beide opties adviseren wij optie 2.  

Varianten techniek 

De drie beschreven varianten zijn door het kernteam besproken. In onderstaande tabel zijn de resultaten 
daarvan weergegeven.  

Tabel 3.2: Varianten techniek 

Varianten Technisch haalbaar Financiële impact  Organisatorische 
complexiteit 

Energetische 
ambitie 

1: individueel Nee, per woning een bodemlus 
realiseren is niet haalbaar in de 
huidige situatie rondom asbest 

Laag Laag Gelijk 

2: semi-collectief Ja, per deelgebied 1 – 2 maal door 
asbestlaag heen wat weliswaar 
kostenverhogend werkt. 

Beperkt Beperkt Gelijk 

3: centraal 
collectief 

Ja, WKO per deelgebied of WKO 
buiten asbestgebied realiseren 
met distributiesysteem per 
deelgebied.  
Mogelijkheid tot koppeling op 
restwarmte RWZI 

Hoog, maar deel 
van investeringen 
kan met fasering 
meelopen 

Hoog, 
Vergunningplichtig 
voor realisatie WKO 

Verbeterd 

 

Op basis van de beoordeling van de drie varianten adviseren wij nader onderzoek naar variant 3 op basis van 
een gefaseerde ontwikkeling per deelgebied. Hierbij rekening houdend met het feit dat de situatie rondom 
asbestvervuiling in Stadswerven  bekend is, maar dat in de Kades nog onderzocht moeten worden wat de mate 
van vervuiling is, zodat voor dit deel mogelijk ook variant 2 of variant 1 kan worden toegepast.  
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4 Advies 

Op basis van de uitkomsten  van de marktconsultatie en de beoordeling van de opties en varianten door het 
kernteam Waterfront fase 3 is de volgende conclusie te trekken: de keuze voor een energiesysteem overlaten 
aan de markt en accepteren dat de energie- en stedenbouwkundige ambities van de gemeente niet volledig 
worden gehaald, is geen optie. Daarom is het nodig voorafgaand aan de gronduitgifte van Waterfront fase 3 
een systeemkeuze te maken voor het te realiseren energieconcept. 

Op basis hiervan wordt geadviseerd:  

1. Voor de Stadswerven te kiezen voor een centraal collectief energieconcept op basis van  warmte- en koude 
opslag en de concessie hiervoor aan te besteden aan een energie-exploitant. Als uit de resultaten van 
nader bodemonderzoek voor De Kades blijkt dat hier ook met asbest verontreinigde grond is, dit systeem 
daar ook toe te passen. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen verontreiniging is, kan de definitieve keuze 
voor het energiesysteem bij de projectontwikkelaars wordt gelaten.  

2. Een  ontwikkelplan op te stellen waarin de volgende aspecten worden uitgewerkt als basis voor de 
definitieve besluitvorming over het aan te leggen energiesysteem: 

a. Uitwerking technisch concept: 
i. Afzetgebied: De Werven alleen of heel fase 3 totaal (in afwachting op resultaten 

bodemonderzoek die half januari wordt opgeleverd) 
ii. Locatie WKO-bronnen, zo mogelijk buiten het ‘asbestgebied’ 

iii. Uitleg distributienet 
iv. Wijze waarop fasering technisch uitgevoerd kan worden 
v. Onderzoek uitkoppeling restwarmte uit RWZI en/of oppervlaktewater 

vi. Bepalen aanvullend te treffen voorzieningen om verontreiniging te voorkomen. 
vii. Borging en verdere optimalisatie duurzaamheid 

b. Opstellen businesscase 
i. Opstellen indicatieve investering- en exploitatieraming vanuit perspectief gemeente 

ontwikkelaar en eigenaar/bewoner 
ii. Opstellen tariefstructuur levering warmte en koude op basis van de Warmtewet als 

uitgangspunt voor een te verlenen concessie 
c. Organisatie 

i. Planning- en investeringsconsequenties: 
1. Aanbesteding en ontwikkeling energiesysteem in relatie tot planning 

gronduitgifte; 
2. Vast stelen om als gemeente voor te investeren in voorzieningen ter 

voorkoming van verontreiniging bij realisatie energiesysteem 
ii. Organisatiemodel exploitatiemaatschappij 

iii. Aanhaken externe stakeholders zoals Alliander en het Waterschap 
iv. Planningsconsequenties  

d. Juridische analyse 
i. op te stellen overeenkomsten 

ii. erfpacht 
iii. vergunningen 

 


