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De agenda

13.00   Welkom en stand van zaken bij de platforms en Common ground

13.15   Pilot Palenstein aardgasvrij

14.15   Regie over bundeling private initiatieven energietransitie

14.45   Pauze

15.10   Ontwerpen vanuit maximale baten en minimale kosten

15.30   Interactieve sessie een waardevol ontwerp voor Palenstein

16.30   Afronding met hapje en drankje
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Hoe gaat het bij het platform kabels en leidingen

slide 5

Mededelingen

• Project Inventarisatie verordeningen en voorwaarden beheerders

• Bijeenkomst vrijdag 6 december: Leidingdetectie vs. sensortechnologie

• Platformcoördinator K&L vanaf 2020



Status bij het platform meerwaarde ondergrond

• Nieuwe koers platform Meerwaarde ondergrond bepalen:
◦ Ontwikkelen tot team ‘Waardedenkers’?

◦ Verbinding zoeken met Tunnelprogramma, Common Ground

en platforms B&O en K&L?

◦ Aansluiting met project ‘Waarde ondergronds bouwen’

◦ Masterclasses?

• 14-11-2019, volgende bijeenkomst: Tunnelrenovatie & Waarde i.s.m. platform B&O
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Oproep: wie 
denkt mee?



Common ground voor ondergrondse infra

slide 7

Wet en regelgeving / uniformiteit in 
verordeningen  

15 koplopergemeenten zoeken 
oplossing voor ondergrondse 
inpassingen 

Melden afwijkende ligging  

vervolg op Common ground;  
4 teamleiders maken 
kennisprogramma



Pilot Palenstein aardgasvrij
Peter Verheggen (Zoetermeer) Eelco de Vink (Stedin) en 

Ewout Hekhuizen (Dunea) 
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COB: aardgasvrij Zoetermeer
Peter Verheggen, programmamanager 

Duurzaam & Groen Zoetermeer



Zoetermeer aardgasvrij in 2040
De energietransitie: hoe doen we dat?



• Deel 1: het verhaal richting inwoners
(Waar staat Zoetermeer? Wat is de aanpak?)

• Deel 2: governance
(Wat wordt er geregeld? Hoe wordt het geregeld?)



Het verhaal aan de inwoners
• Aardgasvrij, waar is dat goed voor?
• Wat heeft de gemeente hier mee te maken?
• Aardgasvrij, hoe dan?
• Wie betaalt dat?
• Wanneer aardgasvrij?
• Waarom beginnen in Palenstein?
• Wat betekent het voor u?
• Waar kunt u terecht voor meer informatie?



REGEERAKKOORD

Waarom
aardgasvrij?



Welke rol speelt de gemeente?
Gemeente beoogd 
bevoegd gezag om:
• Een keuze te maken in het 

alternatief voor aardgas;

• Te besluiten wanneer het 
aardgas uit de wijk verdwijnt.



Partners energietransitie

INWONERS



Hoe dan?
Om te beginnen: de nieuwbouw!

Regionale deal
• Vooruitlopend op de wet VET
• Alle nieuwbouw aardgasvrij
• Stedin en 29 gemeenten



Bestaande bouw - energiegebruik

80% AARDGAS ! 20% ELEKTRA



Wat komt er voor in de plaats?
All electric Hernieuwbaar Collectieve

Gas Warmte



Hoe gaan we dat betalen?

Zoetermeer: 
€ 100 miljoen 
per jaar



Wanneer aardgasvrij?
• Gebouwen en 

energienetwerken gaan 
lang mee

• Wanneer aardgasvrij 
maken op slimme, 
natuurlijke momenten
gepland wordt, voorkomt 
dit onnodige kosten



Start bouw Palenstein 1966
• 78%  sociale woningbouw

• 22%   koopwoningen

2016

• Plannen voor sloop/nieuwbouw

• Plannen groot onderhoud







Voorloperschap

https://www.youtube.com/watch?v=exbHX2luam8&feature=youtu.be


Wat betekent dit voor u als bewoner?

Huurder
• De aanpassingen in uw woning rondom 

aardgasvrij worden meegenomen in de 
onderhoudsplannen van uw corporatie.

• Uw woningcorporatie houdt u daarvan op 
de hoogte.



Wat betekent dit voor u als bewoner?
Koper
• Oplossingen om in één keer aardgasvrij te worden zijn nog beperkt (m.u.v. 

VvE’s).
• Isoleren is altijd noodzakelijk. Het isoleren van vloeren, dak en spouwmuren 

en het plaatsen van HR++-glas zijn ook heel rendabele maatregelen.
– Doe mee met een energiesafari en kom naar de wijkinformatieavond

• Neemt u een nieuwe keuken, kies dan voor koken op inductie/elektra.
• Vervanging van CV-ketel mooi moment om te verkennen wat er op dat 

moment voor u mogelijk is.
• Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met:

– Reimarkt (innovatiewinkel in de Dorpsstraat), of
– Energiecoöperatie DEZo (blok voor blokproject in Seghwaert en Palenstein)



Energietransitie

https://www.youtube.com/watch?v=mazAGCBxAkk&feature=youtu.be






Energietransitie: komende decennia een 
grote nieuwe gemeentelijke taak 

• De regierol van de energietransitie in de wijken komt bij de gemeente. 
• Die regierol vergt een zorgvuldig en bewerkelijk proces met een 

omvangrijke inzet van de gemeente. 
• Het opstellen van warmte- en energieplannen, de uitvoering, monitoring, de 

wijken in en communicatie en participatie. 



DANK VOOR UW AANDACHT!

Peter Verheggen
p.f.verheggen@zoetermeer.nl
Twitter: @Peter_Verheggen
IN. http://nl.linkedin.com/in/peterverheggen

mailto:p.f.verheggen@zoetermeer.nl
http://nl.linkedin.com/in/peterverheggen
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COB 
Platformbijeenkomst

Palenstein

4 september 2019

Eelco de Vink
Gebiedsregisseur



Start  bouw  Palenstein 1966
• 78%  sociale woningbouw
• 22%   koopwoningen

2016
• Plannen voor sloop/nieuwbouw
• Plannen groot onderhoud







• Woningen worden gerenoveerd of verbouwd
• Straten gaan open; infrastructuur wordt aangepast
• Grootschalige duurzame opwek in de regio

WAT BETEKENT 
VERDUURZAMING VAN DE GEBOUWDE OMGEVING?



Tja, ik denk het wel hoor….

Wat denk jij Jan, 
is 3 voldoende?

Verduurzaming gebouwde Omgeving

Zonneweiden en Wind op land

Laadinfrastructuren
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VRAAG NAAR ELEKTRICITEIT STIJGT
Tijd is schaars door doorlooptijd
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INTEGRAAL WERKEN AAN DE ENERGIETRANSITIE
3 samenhangende en onderling afhankelijke stappen: Regionale EnergieStrategie, transitievisie warmte en 
wijkaanpak
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DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE
Wij bieden u inzicht in mogelijkheden grootschalige opwek
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TRANSITIEVISIE WARMTE
Wij bieden u data en modellen
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• Gebiedsontwikkelingen, maar ook mobiliteit 
hebben impact op ons elektranet

• Analyse voedingsgebieden van stations 
wegens verwachte toename elektravraag

• In welke gebieden is uitbreiding van 
stations noodzakelijk?

• Investeringsplan hierop aanpassen

• Verwachtingen managen bij gemeente over 
onder andere grond verwerven en 
graafwerkzaamheden

TRANSITIEVISE WARMTE
Wij bepalen onze impact door de analyse van onze voedingsgebieden van stations
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DE WIJKAANPAK

• Voor de hele wijk per station toekomstige E-behoefte berekend
• Benodigde aanpassingen aan het net bepaald
• Voorkeur locaties voor nieuwe stations geïdentificeerd
• Plan maken voor ‘verwijderen’ gasinfrastructuur, dus ook geen 

kookgas

Wat als de hele wijk alle electric wordt?
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• Bestaande stations verzwaren
• Verdubbelen aantal stations
• Op strategische plaatsen kabels verzwaren
• Netstructuur ‘ontmazen’
• Gasaansluitingen veilig verwijderen, dus ook geen kookgas

DE WIJKAANPAK
Wij investeren in onze netten
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DE WIJKAANPAK
Wij voorkomen desinvesteringen

Wordt uw gasaansluiting uitsluitend nog gebruikt 
om te koken?
U krijgt van ons een inductiekookplaat en bent 
elke maand goedkoper uit
Wij zorgen ervoor dat u zorgeloos verder kunt koken 
zonder investering.



WARMTETRANSITIE BEGINT AL BIJ NIEUWBOUW…
Desinvesteringen voorkomen met de inkeerregeling



DE SCHOUDERS ERONDER!

• Wij bieden u inzicht in alternatieven en scenario’s
• Wij bieden u data en modellen
• Wij investeren in een toekomstbestendig 

energiesysteem
• Wij stellen het maatschappelijk doel voorop
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• Vooraf inzicht verschaffen in 
beschikbare capaciteit van ons 
elektranet

• Gemeenten meenemen in onze 
scenario studies

• Rekening houden met doorlooptijden

ANALYSE CAPACITEIT STATIONS
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ONTWIKKELINGEN ZERO EMISSIE MOBILITEIT IN RELATIE TOT DE 
ENERGIETRANSITIE

2025 Mobiliteitstransitie gereed
2030 35TWh Duurzame opwek gerealiseerd
2050 Gebouwde omgeving aardgasvrij
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• Hoe zien plannen en ontwikkelingen van een 
gemeente eruit, zoals elektrische bussen

• Waar kunnen snelladers en supersnelladers 
verwacht worden?

• Zijn deze locaties geschikt en beschikbaar?

• Stedin ziet laadpunten steeds meer clusteren 
en verplaatsen richting logische plaatsen 
(bijvoorbeeld tankstation en Mc Donalds)

• Bij het maken van een transitievisie warmte is 
het vanuit Stedin perspectief belangrijk om 
duurzame mobiliteit mee te nemen

• Zodoende kunnen zo op tijd mogelijk de juiste 
aanpassingen aan het net gedaan worden

ZERO EMISSIE MOBILITEIT



Trends
Woningbouw
Energietransitie
(Duurzame) Mobiliteit
Klimaatadaptatie
Digitalisering

Ontwikkelingen in de Openbare Ruimte

Opgaves
Bescherming bestaande infrastructuur
Vervangingsopgaven
Betaalbare voorzieningen
Beperking van hinder



• Toename infrastructuur en activiteit in de ondergrond. 
• 5G, Warmte, Elektra, Riolering

• Hinder wordt minder geaccepteerd

Hoe?
• Van beheren naar regisseren 

• Stedelijk/Integraal programmeren
• Langere planningshorizon

• Van operationeel naar tactisch/strategisch
• Besluitvorming o.b.v. laagst maatschappelijke kosten
• Samen ontwerpen en uitvoeren

Samenwerking en Afstemming belangrijker



• We professionaliseren ons databeheer en asset management
• Er zijn experts beschikbaar op tactisch en strategisch niveau
• We positioneren ons als kennispartner in de ondergrond
• We zijn in gesprek met gemeenten over beleidsthema’s
• Intensiveren samenwerking met netbeheerders
• Gecombineerde aansluitingen via Structin

Het vraagt voorbereiding en inspanning



Bescherming Vitale Infrastructuur

Rivier- en Drinkwater-infrastructuur binnen én buiten 
verzorgingsgebied

Toename van het aantal projecten in de Randstad door genoemde 
trends

Maatschappelijke en financiële impact van een verlegging is groot

Vitale infrastructuur verdient aanpak op maat

Vroegtijdige betrokkenheid en gedegen belangenafweging 
cruciaal



Wat zien wij op ons af komen?
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Water bevat energie!



Take-away

- Ondergrond vraagt aandacht
- Vroegtijdige samenwerking voorkomt 

verassingen in de uitvoering
- Zekerheid van plannen 
- Veranderingen bieden ook kansen

- Het gaat niet vanzelf.
- Én vraagt wat van jezelf



Regie over bundeling private initiatieven 
energietransitie 

Dennis Hijman (gemeente Westland) 



Ruimtelijke regierol aanleg warmtenetten in Westland
28-8-2019



Even voorstellen

Dennis Hijman

Gemeente Westland

Programmamanager 
Ruimte

Jacqueline Rogier

Gemeente Westland

Sr. Adviseur Strategie & 
Programmering Ruimte



➢ Aanleiding
➢ Toekomstvisie en ontwikkelingen

➢ Rol van de gemeente
➢ Samenwerking

AGENDA



Beeld Westland: Opgave

Glastuinbouwgemeente:

- Smalle bermen

- Hoge eisen aan bereikbaarheid

- Veel aansluitingen op ondergrondse netten



Aanleiding

- Klimaatakkoord: transitie naar klimaatneutraal energiesysteem

- Regionale ontwikkelingen warmtesystemen

- Lokale initiatieven geothermie

Initiatief Locatie Status
Green Well Honselerdijk Operationeel

Geothermie De Lier De Lier Operationeel

Aardwarmte Vogelaer Poeldijk Operationeel

Nature’s Heat Kwintsheul Operationeel

Trias Naaldwijk Aanleg / uitbreiding in ontwikkeling

Wippolderlaan Ontwikkeling

Polanen Monster Ontwikkeling

Kralingerpolder De Lier Ontwikkeling

Oudcamp Maasdijk Aanleg

Maasdijk Maasdijk Ontwikkeling



Aanleiding



Aanleiding

Excentrieke situatie van gemeente Westland

Westland Rest van Nederland

Potentie voor 
warmtenetten

Veel potentie voor geothermie, duurzame 
industriële restwarmte nabij

Beperkte potentie voor geothermie en 
duurzame restwarmte

Initiatiefnemers Warmtecoöperaties (glastuinbouw) nemen 
voortouw

Energiebedrijven nemen voortouw (o.a. 
Essent, Nuon, Eneco

Potentie Vooral aantrekkelijk voor glastuinbouw 
(laaghangend fruit), evt. nieuwbouw

Na uitfaseren gasleidingen interessant voor 
bestaande bouw en nieuwbouw

Schaal Kleine netten, wens voor regionale 
koppeling (zuidvleugel Randstad)

Netwerken op wijk- of stadsniveau, weinig 
initiatieven voor regionale koppeling

K&L stroken 
buitengebied

Beperkte ruimte langs/onder wegen: 
Buiten OR geen tracés door glastuinbouw

(Meer) ruimte beschikbaar in bermen van 
wegen

Betrokkenheid 
gemeente

Regisserende rol van gemeente Sturende/ initiërende rol van gemeente



Toekomstvisie

Bestaande situatie:

• Diverse clusternetten (gesloten)

• 1 warmtebron per systeem

• Distributienetten 

• Dimensionering gebaseerd op huidige 
afname

• Alleen glastuinbouw als afnemer
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Gewenste situatie:
• Eén regionaal netwerk (open)
• Systeem gevoed door geothermie, restwarmte 

en koppeling met Warmterotonde
• Transport- en distributieleidingen
• Robuuste dimensionering
• Aangewezen gebieden aangesloten (incl. 

onrendabele top)



Ontwikkelingen ondergrond

Verzwaren elektriciteitsnetten

Saneren gasleidingen

Aanleg FttH (aansluitingen) en 5G

Vernieuwen riool, WADI’s

Vervangen leidingen gietijzer, AC

Vernieuwen drinkwaterleidingen

Uitbreiden CO2 distributienet

Aanleg (open) warmtenet

Energietransitie

Europese richtlijn 
breedband

Klimaatverandering

Beheer en 
onderhoud

Gebruik restwarmte/ geothermie

Alternatieve CO2 bron voor glastuinbouw

Vervanging koper (xDSL) door glasvezel

Teruglevering, smart grids en ‘all electric’

Vergroten afvoer/ opslag hemelwater

Saneren brosse materialen

Uitfaseren aardgasdistributie

Zelfreinigende drinkwaterleidingen

Aanleg gietwaternetwerkAutonome 
ontwikkelingen Behoefte hoogwaardig gietwater gtb



Ontwikkelingen ondergrond



Rol gemeente

Gebiedsgericht plan:
Waarom?

- VERBINDEN WETTELIJKE TAKEN EN RUIMTELIJKE OPGAVEN

- GEBIEDSGERICHTE BENADERING

- BUNDELEN VAN OPGAVEN

- COMBINEREN VAN ACTIVITEITEN

- KADERS VOOR UITVOERINGSPROGRAMMA’S

- TOETSEN VAN BELEID

Werkwijze en aanpak?

- PROGRAMMATISCH WERKEN

- KERNWAARDEN EN KWALITEITSNIVEAUS

-- Leefbaar, aantrekkelijk, bereikbaar, Veilig

-- Burgermeting, beeldkwaliteit, technische kwaliteit



Rol gemeente

Beleid ondergrondse kabels en leidingen, instrumenten:

• Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

• Handboek kabels en leidingen

• Regeling nadeelcompensatie

Voorheen: ‘privaatrechtelijke’ AVKL (alleen met Westland Infra, Evides, OCAP en CAIW)



Rol gemeente

Beleid ondergrondse kabels en leidingen, levensduurbenadering:

Aanleg - Strategische afstemming
- Uitvoeringsvoorschriften
- Tracé bepaling

Beheer (“hebben liggen”) - Beheer en onderhoud
- Beïnvloeding en interferentie
- Bereikbaarheid

Verleggen - Verleggingsproces
- Nadeelcompensatie

Verwijderen - Opruimen oude netten



Rol gemeente

Beleid ondergrondse kabels en leidingen, doelstellingen:

- Ondergrond effectief ordenen

- Regierol verstevigen > strategisch overleg

- Tijd

- Ruimte

- Gebruikswaarde ondergrond (en bovengrond) behouden

- Schade en hinder voorkomen

- Afwegingskader van belangen creëren

- Groen, bodem, verkeersafwikkeling, kwaliteit openbare ruimte etc.



Samenwerking

Integrale 
coördinatie

(binnen 
gemeente) 

Beheersen 
overlegstruct
uur

Strategisch 
overleg

Koppelkansen 
benutten (Westland,
Evides, Westland 
Infra, Provincie 
Zuid-Holland, 
Hoogheemraadscha
p)

Kernteam Warmte Systeem Westland
- Samenhang tussen deelprojecten
- Overkoepelende thema’s
- Koppeling met warmtetransitie

Deelproject 1
(Trias 2)

Realisatie 
binnen rand-
voorwaarden

Ambtelijke Stuurgroep
Regie en sturing op realisatie warmtenetten

Deelproject 2
(Polanen)

Realisatie 
binnen rand-
voorwaarden

Deelproject 3
(100MW 
project)

Realisatie 
binnen rand-
voorwaarden

R
aakvlakprojecten (gem

eente/ derden)

Deelproject …
(Etc.)

Realisatie 
binnen rand-
voorwaarden



Samenwerking

• Overlegstructuur

• Inhoudelijk te bespreken:

– Tracé keuze / locaties verdeelstations

– Planning

– Voorwaarden aanleg

• Informeren omgeving

• Coördinatie werkzaamheden

• Verkeerskundige zaken

• Vorm: samenwerkingsovereenkomst / convenant



Dilemma 1: Ruimtelijke inpassing (korte termijn)

Hoe krijgen we de voorliggende opgave 

ruimtelijk passend?

– Welke rol en bevoegdheden heeft de gemeente?

• Hoever reikt regierol?

• Bundelingssystemen

• Integrale herinrichting (andere K&L beheerders doen 

laten verleggen om ruimte te creëren?)

Bron afbeelding: www.triaswestland.nl / HVC

http://www.triaswestland.nl/


Dilemma 2: Duurzame inrichting

Hoe borgen we als gemeente de 

robuustheid en duurzaamheid van de 

leidingnetten in de ondergrond?

– Dimensionering, aanlegmethode (boringen?)

– Toekomstige: 

• Bereikbaarheid

• Vervangbaarheid

• Uitbreidbaarheid

• Levenscyclus benadering

Bron afbeelding: www.triaswestland.nl

http://www.triaswestland.nl/


Dilemma’s 3: Tijdsplanning en hinder

Hoe krijgen we deze enorme ingreep uitgevoerd 

met zo min mogelijk hinder en overlast?

- Organisatorische capaciteit

- Omgevingsmanagement en communicatie

- Koppelkansen (werk-met-werk) benutten

- Degeneratie verhardingen en herbestrating

Bron afbeelding: www.triaswestland.nl / HVC

http://www.triaswestland.nl/


20 minuten….. 

Pauze



Ontwerpen vanuit maximale baten en minimale 
kosten

Robert van Hoof (Infram) 



Managing Value in Common Ground
De hoogste maatschappelijke waarde tegen de laagste kosten



Huidige situatie



Huidige situatie

Bovengronds

Ondergronds

Punt Lijn



Huidige situatie

Bovengronds

Ondergronds

Punt Lijn



Huidige situatie

Bovengronds

Ondergronds

Punt Lijn



Huidige situatie

Bovengronds

Ondergronds

Punt Lijn

Kabels en leidingen:

zijn randvoorwaardelijk voor ruimtelijk-economische ontwikkeling



Huidige situatie

Bovengronds

Ondergronds

Punt Lijn

Kabels en leidingen:

zijn randvoorwaardelijk voor ruimtelijk-economische ontwikkeling

vormen een grote kostenpost en hebben geen upside potential, wel downside risk

gaan na realisatie in langjarig beheer en onderhoud, gericht op functiebehoud



Huidige situatie

Bovengronds

Ondergronds

Punt Lijn

Kabels en leidingen:

zijn randvoorwaardelijk voor ruimtelijk-economische ontwikkeling

vormen een grote kostenpost en hebben geen upside potential, wel downside risk

gaan na realisatie in langjarig beheer en onderhoud, gericht op functiebehoud

De energietransitie
• noopt tot grote investeringen in 

functiebehoud;
• creëert duurzaamheid maar voegt

geen functionaliteit toe
• is met grote onzekerheid omgeven

Opgaven:
1. hoe is met de benodigde investeringen in de 

ondergrond meer waarde te creëren dan alleen
duurzaamheidwaarde?

2. in hoeverre is die meerwaarde om te zetten in 
geld waarmee de investeringen betaald kunnen
worden?



Wat is waarde?

financiële waarde

economische waarde



Wat wil ik weten?

financiële waarde

Wat levert het op voor het projectgebied, gemeente, 

provincie of heel Nederland als geheel en wat kost het?

(NETTO) MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

In hoeverre leidt maatschappelijke 

waardecreatie tot (extra) inkomsten en uitgaven 

voor de uitvoerende partijen?

(netto)



En nu?

(NETTO) MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
Wat levert het op voor het projectgebied, gemeente, 

provincie of heel Nederland als geheel en wat kost het?

In hoeverre leidt maatschappelijke 

waardecreatie tot (extra) inkomsten en uitgaven 

voor de uitvoerende partijen?

(netto) financiële waarde



benoem projectscope waar effecten betrekking op hebben
beschrijf de referentiesituatie + te beschouwen periode

beschrijf de te beschouwen alternatieven
bereken de totale kosten van het referentieproject

beschrijf en bereken de maatschappelijke kosten-
effecten van de alternatieven t.b.v. de referentie

in hoeverre leiden deze effecten tot meer of 
minder uitgaven binnen de projectscope?

beschrijf de maatschappelijke bateneffecten
van de alternatieven t.b.v. de referentie

in hoeverre leiden deze effecten tot meer of 
minder inkomsten binnen de projectscope?

En nu?



Voorbeeld
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benoem projectscope waar effecten betrekking op hebben
beschrijf de referentiesituatie + te beschouwen periode

beschrijf de te beschouwen alternatieven

scope: leveranciers en gebruikers huidig gasnet
referentie: doorgaan met aardgas, 60 jaar

alternatief: warmtenet

REFERENTIESITUATIE <  > ALTERNATIEF TOV REFERENTIE

Doorgaan huidig gasnet Warmtenet

Investeringen (-) -100 -10 -10

Herinvesteringen (-) -50 -30 -30

Inkoopkosten energie (-) -900 +10 +10

Operationele kosten (-) -300 +10 +10

Totale kosten (-) -1350 -20 -20

CO2-reductie 0 +5 0

NOx-reductie 0 +5 0

Fijnstof-reductie 0 +5 0

Zwavel-reductie 0 +5 0

Totale opbrengsten +20 0

=Netto maatschappelijke waarde 0 -20
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Voorbeeld

PROJECT ‘WAARDE’ 
is gericht op het verbreden van het waardedenken van project naar

gebied en de uitwerking in ervan in gezamenlijke
uitvoeringsarrangementen.
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Denkt u met ons mee?



Denkt u met ons mee?

Groep 1: baten
De uitgangssituatie voor de beantwoording van de vragen is een 
bestaande wijk waar in het kader van de energieopgave een 
warmtevisie is opgesteld waarin besloten is om een warmtenet 
aan te leggen. Vragen zijn:
1. Welke opgaven kunnen met de energieopgave worden 
gecombineerd?
2. Benoem minimaal 3 meekoppelkansen als gevolg van deze 
combinatie van opgaves en beschrijf per kans de baten.
3. Welke randvoorwaarden moeten zijn ingevuld om deze baten 
daadwerkelijk te creëren?



Denkt u met ons mee?

Groep 2: kosten
De uitgangssituatie is een bestaande wijk waarvoor het besluit is 
genomen dat het electriciteitsnet wordt verzwaard om de wijk 
aardgasvrij te maken (all electric oplossing). Tegelijkertijd wordt een 
gescheiden rioleringssysteem aangelegd en wordt het openbaar 
gebied heringericht. Het project moet worden voorbereid.
Vragen zijn:
1. Welke partijen spelen een rol in dit project, ofwel zijn stakeholder?
2. Benoem voor de drie belangrijkste stakeholders de eisen en 

wensen.
3. Welke werkzaamheden kunnen worden gecombineerd en 

welke niet?



Aan het werk: ontwerpen met hoogste baten en 
minimale kosten voor een aardgasvrije wijk 

• Groep 1: 3 subgroepen van ca. 8 mensen
• Groep 2: 3 subgroepen van ca. 8 mensen
• 40’
• Plenair: 2’ pitch per groep



Wrap up en een hapje en een drankje

slide 100

Met op gebied van K&L:
• Ordeningsplein
• Melden afwijkende ligging
• Gis analyse op K&L data 
Op gebied van Meerwaarde:
• Keynote Daan Zandbelt
• Panorama Nederland

Platform Kabels en leidingen 
6 december 

over nanotechnologie

Platform Meerwaarde ondergrond
14 november

Over tunnelrenovatie en waarde
Op zoek naar 
een nieuwe 

collega!

VOL
Onder maaiveld 

Co-creatiesessies op: 
24 september en 
1 november 



Zijn er vragen? 


