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N I E U W E E N E RG I E VO O R
G RO E N O O R D
17 november 2020

Programma
• 19u: start en agenda vaststellen
• 19u15-19u45: Warmtenet en Warmtestation
[daarna Eneco uit de vergadering]
• 19u45 -20u30: collegebesluit en stukken
• 20u30-20u45: evaluatie - hoe en wanneer
(live?) - december/januari
• 20u45: afronding en plannen nieuwe datum
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Warmtestation
17-11-2020

Collegebesluit 24/11
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Momentum pakken
• Wens wijkverbetering (gemeente) + regulier onderhoudsmoment (Woonplus) = gezamenlijke
brede wijkaanpak
• Beschikbaarheid Kansen voor West en SAH (6mlj vervalt als geen start per 2021 → niet
meer woonlastenneutraal)
• Nieuwe subsidies voor particuliere woningeigenaren en VvE’s per 2021
• Stijgende gasprijs → warmte is goedkoper (bestrijden energiearmoede)

• Warmtenet kan meerdere bronnen aan → goede investering voor korte en lange(re) termijn
• Woonplus kan dit niet alleen. Als gemeente niet mee doet → niet woonlastenneutraal voor
huurders of particulieren
• Warmtenet ligt er niet gelijk morgen → nu beginnen voor tijdige realisatie (tempo: ca 500
weq/jaar → duurt echt wel 10 jaar voordat hele wijk is aangesloten)
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Betaalbaarheid
WOONLASTENNEUTRALITEIT OP WIJKNIVEAU

• Woonplus: Woonlastenneutraal voor huurder
• Particulieren: aantrekkelijk financieringsaanbod Rijk & gemeente
Isoleren is altijd goed, maar niet noodzakelijk voor aansluiting warmtenet →
zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke vervangingsmomenten en
beschikbare externe financiering → lagere kosten bewoners
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
laagste maatschappelijke kosten en hoogste CO2-besparing
(= meeste CO2-reductie per geïnvesteerde euro)
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Draagvlak
VERLEIDING IPV VERPLICHTING
Aantrekkelijk aanbod voor de hele wijk
KEUZEVRIJHEID
• Voor huurders: 70% instemming op zowel woningaanpassing als
aansluiting warmtenet
• Voor (gemengde) VvE’s: gekwalificeerde meerderheid op zowel
woningaanpassing als aansluiting warmtenet
• Voor individuele huiseigenaren: opt-out (vanaf Warmtewet 2.0: wel
minimaal evenveel CO2-besparing)
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Beleidskaders: Klimaatbeleid en
Transitievisie Warmte
Transitievisie Warmte: geeft richting aan aardgasvrije
warmtevoorziening voor heel Schiedam.
Startwijken: Groenoord (warmtenet),
Nieuwland (warmtenet), Sveaparken (all-electric)
Klimaatbeleidsplan: top3 doelstellingen
1. 49% Minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten
opzichte van 1990.
2. In 2050 is Schiedam CO2-neutraal.
3. Iedereen kan meedoen in de energietransitie.
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Subsidies EU en Rijk
• Aangevraagd & toegekend:
• Kansen voor West (3,6 mlj)
• Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH, 2 mlj)
• ELENA, processubsidie i.s.m. Provincie Zuid Holland (0,3 mlj)
• Transform/Stedelijke Transformatieopgaven (0,125 mlj)

• Nog aan te vragen (‘first come, first serve’)
• Extra SAH
• RREW
• Periode 2022-2030: toezegging Rijk aan VNG (onderdeel afspraken
Klimaatakkoord) voor vaste bijdrage via doeluitkering voor dekking
uitvoeringskosten. In 2021 nadere afspraken over hoogte bijdrage
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Inzet subsidies
•

SAH: woonlastenneutraliteit voor heel Groenoord via verlaging van de projectbijdrage voor
de hele wijk

•

Kansen voor West: ruimte voor een extra financiële bijdrage voor de 17 gemengde VvE’s
(1599 woningen)

•

ELENA: dekking proceskosten communicatie & participatie gemeente in 2021
(Klimaatakkoord: vanaf 2022 betaalt Rijk deze kosten)

•

Transform/Stedelijke Transformatieopgaven: aanscherpen brede wijkaanpak vanuit
gemeente i.s.m. belanghebbenden vanuit de wijk

•

RRE(W): energiebesparing voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en huurders
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Woningvoorraad Groenoord
Woningen Groenoord

Huurwoningen
Woonplus Groenoord
19%

1%

42%
58%
80%
Appartementen
1965-1974
Particulier

Flat > 2005

Woonplus
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Comfortabel, prijsbewust & duurzaam
• Veel installaties oudere gebouwen aan vernieuwing toe
→ comfort-verhogend
• Voor nieuwere installaties: zoveel mogelijk vervangenAmbities
op natuurlijk
moment

en
dromen voor
Groenoord
• Tot aan 2039 aanvoertemperatuur 85C, daarna stapsgewijs
verlaging naar 70C : ruim tijd voor (toekomstige)
verbetermaatregelen rondom verduurzaming en isolatie (noregret)
• Toekomstbestendig: vermindering van de CO2 uitstoot
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‘Pakket B’ pragmatisch isoleren met aandacht voor
comfort, duurzaamheid en betaalbaarheid

• Keuze: pakket B: nieuw distributienet, warm tapwater via afleverset, individuele warmtemeters,
nieuwe radiatoren. Tevens vervangen aanwezige enkel-glas voor dubbel glas en vervangen van
voordeur en balkondeur voor isolerende/brandveilige deuren
• Verder isoleren bij natuurlijke onderhoudsmomenten
• Groene vlak: CO2-besparing t.o.v. huidige verbruik
Cijfers o.b.v. referentiecomplex J. Urlusplein, prijspeil 2018
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Woonlastenneutraliteit: zo werkt het

Investering in woningverbetering
(onderhoud & aardgasvrijready)

Energiebesparing
gebruiken voor
financieringsbehoefte

“Niet meer dan
anders”
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Randvoorwaarden gemeente & Woonplus
Randvoorwaarden

Resultaat

•

•

Een v.d. laagste projectbijdrages van NL

•

Extra korting bij aansluiten in periode 20242027

•

Warmte goedkoper dan gas
(Rijk: gasprijs blijft stijgen)

•

Garantie op verduurzaming cfm.
Klimaatakkoord

•

•

•

Woonlastenneutraliteit op wijkniveau,
voor nu èn straks
Benchmark op businesscase &
woonlastenneutraliteit (Fakton)
Transparant proces verlagen van risico’s en
versterken van kansen
Verduurzaming van bronnen tussen nu en
2050
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Woonlastenneutraliteit: in concessie
1.4
Partijen leggen ten aanzien van de waarborging van Woonlastenneutraliteit het
volgende vast:

Partijen bevestigen dat de overstap naar duurzamere warmte op wijkniveau
Woonlastenneutraal kan worden aangeboden, omdat:
a. De Gemeente biedt aan particulieren een revolverend fonds voor 30 jaar tegen een
rente van 1,2%;
b. Voor de huidige huurder van Woonplus wordt de huurverhoging/verlaging gekoppeld aan
de gewijzigde energiekosten gemiddeld per referentietype;
c. Woonplus heeft samen met Gemeente en een bewonersvertegenwoordiging een
marktpartij geselecteerd die de beste aanpak heeft om in het Concessiegebied de
woningen aan te passen; het aanbod voor Woonplus geldt ook voor de particulieren in
de wijk;
d. Het aanbod van Eneco voor de prijs van Warmte is scherp, dat is mogelijk omdat samen
met Gemeente en Woonplus afspraken zijn gemaakt over risicoverdeling,
kostenverdeling en inzet van subsidies voor de aanleg van het Warmtenet.
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E n e rg i e l a s t e n b e w o n e rs h u i d i g e n n a w o n i n ga a n p a s s i n g
(Bron DWA prijzen 2020 exclusief btw)

Wat i s e f fe c t o p v e rs c h i l i n e n e rg i e v e r b r u i k ( g e v e l a a n z i c h t ) ?
(Bron DWA prijzen 2020 exclusief btw)

•
•

De bandbreedte in het energiegebruik voor de galerijflat 1965 ligt op circa 40% tot 150% ten
opzichte van gemiddeld.
Het kostenvoordeel van scenario B ten opzichte van de huidige situatie voor een woning met
een lage (-60%) of juist hoge (+50%) warmtevraag is gelijk aan het kostenvoordeel voor een
woning met een gemiddelde warmtevraag

Toelichting energielasten
• Bedragen van DWA zijn exclusief btw en van april 2020

• In de uitwerking naar een situatie op een warmtenet
• De prijzen geindexeerd (prijspeil 2024 ivm beoogde aansluiting
warmtenet

• De wijzigingen in belastingen verwerkt zoals in het klimaatakkoord
aangekondigd (gas wordt meer belast)
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Woonlasten referentie huurwoningen,
gemiddeld
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Woonlasten referentiewoningen (huur)
Prijspeil jaar van aansluiten
2024. Alle bedragen zijn per
woning, per jaar en incl. btw.

Galerijflat
(1965)

Gemiddeld

Flatwoning
(2005)

Rijwoning
(2005)

Huurders

Aantal woningen

2.892

2.337

519

36

Energielasten jaar 1 - gas
Energielasten jaar 1 - warmte
Verschil in energielasten

Per woning
Per woning
Per woning

€
€
€

1.826 €
1.514 €
312 €

1.982 €
1.561 €
421 €

1.171 €
1.316 €
-144 €

1.152
1.342
-190

Huurverhoging jaar 1
Huurverlaging jaar 1

Per woning
Per woning

€
€

255 €
-28 €

315 €
€

€
-144 €

-190

Totaal verschil lasten

Per woning

€

85 €

105 €

-

€

-

Voordeel voor huurders vanaf dag 1 (voor Galerijwoning heeft Woonplus huurstijging op €15 / mnd of €180 / jr. gezet
(prijspeil 2020 (ipv 315))
NB. Stijging woningpunten: rekenen met gemiddelde duurzaamheid ipv lokale duurzaamheid (NEvG is duurzamer) → gemiddeld 4
punten erbij ipv 21 (woningwaarderingsstelsel: van label E naar label C – energieprestatie wel label A)
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Woonlastenneutraliteit: kopers
Alle bedragen zijn incl. btw
Prijspeil jaar van aansluiten 2024, tenzij anders vermeld.
Alle bedragen zijn per jaar en incl. btw.

Galerijwoning
(1965)

Gemiddeld

Flatwoning
(2005)

Rijwoning (2005)

Particulieren

Aa ntal woni ngen

2.033

1.858

52

123

Inves teri ng woni nga a npa s s i ngen (pp. 2020)
Inves teri ng a a ns l ui ten (pp. 2020)
Totale investering

€
€
€

12.099 €
2.299 €
14.398 €

12.773 €
2.299 €
15.072 €

5.312 €
2.299 €
7.611 €

4.791
2.299
7.090

NCW per woning

Per woning

€

54 €

532 €

-3.978 €

-5.462

Energi el a s ten - ga s
Energi el a s ten - wa rmte
Verschil in energielasten
Fi na nci eri ngs l a s ten

Per woni ng
Per woni ng
Per woni ng
Per woni ng

€
€
€
€

2.069
1.634
435
526

€
€
€
€

2.136
1.663
473
551

€
€
€
€

1.374
1.316
59
279

€
€
€
€

1.355
1.342
13
261

Total e l a s ten - ga s
Total e l a s ten - wa rmte
Vers chi l i n l a s ten per ja a r
Vers chi l i n l a s ten per ma a nd

Per woni ng
Per woni ng
Per woni ng
Per woni ng

€
€
€
€

2.069
2.160
-91
-8

€
€
€
€

2.136
2.213
-77
-6

€
€
€
€

1.374
1.595
-221
-18

€
€
€
€

1.355
1.603
-247
-21

•
•

Woonlastenneutraliteit is berekend over gehele investeringsperiode
Vanaf ca 2028 vervalt koppeling met gasprijs en blijft warmte goedkoper dan gas dankzij nationale wet- en regelgeving

•

Dit is exclusief evt.. individuele subsidies

•

NCW = Netto contante waarde. Dat is de uitkomst van het voordeel/nadeel over 30 jaar bekeken (zie volgende sheet)

NCW: netto contante waarde →
verschil gas-warmte
(€54,- gemiddeld goedkoper)
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Woonlastenneutraliteit: kopers

•
•

Woonlastenneutraliteit is berekend over gehele investeringsperiode
Vanaf ca 2028 vervalt koppeling met gasprijs en blijft warmte goedkoper dan gas dankzij nationale wet- en regelgeving

* Dit is exclusief evt.. individuele subsidies

NCW: netto contante waarde →
verschil gas-warmte
(€54,- gemiddeld goedkoper)
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Wat betekent dit in de praktijk
• Stel 2023 aardgasvrij gereed: nog niet het optimale voordeel

• Wel: voordeel vastrecht / wegvallen huur boiler-geiser
• Wel rente en aflossing maatregelen aardgasvrij ready
• Niet: voordeel energiekosten warmte (Planning aansluiten VvE’s 2024

tot 2028)
• Voor gemengde VvE’s, indien deelname aan KvW
• Wel subsidie (€2.000) icm aaardgasvrij-ready april 2023
• Overige particulieren VvE’s en eengezinswoningen achteraan
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Subsidies voor kopers vanaf 2021
[bron: Kamerbrief Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving dd 28-09-20]
• Subsidieregeling voor aardgasvrije koopwoningen (25 miljoen
euro), specifiek voor aansluiting op een collectief warmtenet
(vergelijkbaar als SAH): eind van het jaar vermoedelijk beschikbaar.
• Inzet van ISDE (jaarlijks 100 miljoen euro, komende 3 nog eens 15
miljoen euro per jaar bij komt): inzet voor verduurzaming van
gebouwen.

• Inzet van RFF-fonds voor verduurzaming gebouwde omgeving.
Appreciatie loopt nu.
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Gemeentelijk Stimuleringsfonds
• Voor particuliere woningeigenaren en (gemengde) VvE’s

• Revolverend fonds: 1,2% rente, 30 jaar looptijd
(hypothecaire/zakelijke lening met annuïtaire aflossing)
• Voor als landelijke regelingen niet passend zijn

• Uitgaande van ‘pakket B’ huisinvestering
• Maatwerklening voor niet-kunners
• Woonplus betaalt leendeel gemengd bezit gelijk terug →
scheelt 13,5mlj fondsomvang
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Gemeentelijke financiering
• Stimuleringsfonds: revolverend fonds particuliere
woningeigenaren & (gemengde) VvE’s
• Vooruitbetaling projectbijdragen
• Vollooprisico particulieren

• Netto Schuld Quote (NSQ) en solvabiliteit

• Uitvoeringskosten (mensen & middelen)

Lening via BNG, rentelasten en risico wanbetaling
dekken vanuit fonds
Vooruitbetaling projectbijdragen + vollooprisico
afdekken: zorgt voor lagere projectbijdrage voor alle
gebouweigenaren

Stimuleringsfonds heeft tijdelijk negatieve invloed, maar
dit is acceptabel en uitlegbaar ivm nut voor bewoners

In 2021 gedekt door externe bijdragen en
grondverkoop. Vanaf 2022 belofte Rijksbijdrage.
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Kansen creëren & verzilveren
• Meer wooncomfort, goed verwarmde woning
• Veilige en gezonde woning (vlamvrij)
• Werkgelegenheid
• werk-leerbedrijf in de wijk via WijKompleet i.s.m. Stroomopwaarts
• Bestrijding energiearmoede door vroege warmtetransitie en evt.
delen in opbrengst zon op (collectief) dak
• Kans op herinrichting buitenruimte
• Klimaatmaatregelen (waterberging, riolering)
• Meer variatie in bomen/beplanting
Terugdringen energiearmoede
• Betrokkenheid bij de wijk
• Duurzaamheid
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Leerpunten
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Leerpunten: Purmerend & Rotterdam voor
NEvG
• Energietransitie is complex proces
• Niet onderschatten qua tijd en inzet
• Zorgen voor voldoende mensen met juiste competenties
• Belang goede planning & sturing
• Voldoende financiële en juridische checks
• Neem als gemeente een rol die je ook kunt waarmaken
• Geef aan welke kaders er zijn en wat nog ter discussie staat
• Corporatie kan het verschil maken voor een wijk
• Wees alert op fake news
• Niet afhankelijk maken van 1 financieringsbron/subsidie → totaal
van bouwstenen maakt businesscase
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In gesprek met Nieuwe Energie
Voor bewoners en bedrijven:
Oktober
•
Nieuwsbrief (print en digitaal)
15/12: Raad

November: online informatiebijeenkomst
•
1e klankbordgroep (complexen)
Eind december: nieuwsbrief (print en digitaal)
•
Aan de slag met eigen woning:
Servicepunt Woningverbetering

08/12:
Raadscommissie

Voor Raadsleden:
•
24 november: beeldvormende avond
•
8 december: Raadscommissie
•
15 december: Raadsvergadering

24/11: beeldvormende
avond

Algemeen:
Vragen/opmerkingen/afspraak voor meer informatie:
nieuwe.energie@schiedam.nl
13/10: Stadserf
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Evaluatie: proces & inhoud
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Samen verder:
datum volgende overleg
17-11-2020

