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Voorwoord 
 

Utrecht, 25 aug 2014 

 

Voor u ligt het resultaat van een onderzoek naar de percepties en veronderstellingen van (potentiële) 

eindgebruikers van het collectieve warmtenet in Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecofys 

in samenwerking met professor dr. C. Midden van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 

onderzoek is een opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam.  

De resultaten van dit onderzoek zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in het stimuleren 

van de vraag naar een aansluiting op een warmtenet. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van 

interviews met huurders, corporatiemedewerkers, MKB en MKB vertegenwoordigers. 

 

Graag willen wij een aantal partijen bedanken voor hun betrokkenheid. Ze hebben het onderzoek 

mede mogelijk gemaakt. 

1. De geïnterviewden voor hun tijd en gastvrijheid 

2. De mensen die geholpen hebben met het verzamelen van respondenten: de gemeente 

Rotterdam, DCMR milieudienst Rijnmond, Havensteder en Woonbron, Atrivé, 

Ondernemersfederatie Rotterdam City (OFRC), MKB Rotterdam, Jong MKB Rotterdam. 
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Samenvatting 
 

De Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam hebben Ecofys gevraagd om onderzoek te doen 

naar mogelijkheden voor het stimuleren van de vraag naar aansluiting op het collectieve warmtenet 

in de regio Rotterdam. In het bijzonder stonden de volgende twee onderzoekvragen centraal:  

 

1. Welke gedragsbepalende factoren en de daarbij horende onderliggende veronderstellingen zijn 

van invloed op de aansluitbereidheid van bewoners in de bestaande bouw en ‘het MKB’?  

2. Hoe zouden deze factoren beïnvloed kunnen worden ter verdere versterking van 

aansluitbereidheid van bewoners in de bestaande bouw en ‘het MKB’? 

 

In dit rapport staan de resultaten van dit kwalitatieve onderzoek beschreven. Er zijn 34 interviews 

afgenomen onder 4 subgroepen, te weten: huurders van woningcorporatiewoningen en hun 

woningcorporatiemedewerkers/corporatieadviseurs, werknemers van bedrijven (MKB) en 

vertegenwoordigers van bedrijven (MKB). We hebben een mix van ‘adopters’ (reeds aangesloten op 

het warmtenet) en ‘non-adopters’ (niet aangesloten) betrokken.  

 

In de analyse is gekeken naar de factoren die aansluitbereidheid bepalen. We letten hierbij met name 

op  

1) houding ten opzichte van aansluiten op het warmtenet: komt tot stand door veronderstellingen 

over persoonlijke gevolgen van aansluiting op het warmtenet in combinatie met de iemands 

beoordeling/evaluatie daarvan,  

2) de ervaren sociale norm: wordt bepaald door wat de persoon veronderstelt dat anderen doen of 

vinden en  

3) de ervaren barrières: komt tot stand door veronderstellingen over hoe moeilijk het is om een 

aansluiting te krijgen.  

Ook hebben we gekeken naar kennis van de subgroepen over het warmtenet en de relatie die de 

(potentiële) eindgebruikers ervaren met betrokken partijen. 

 

De resultaten geven een indruk van hoe bovenstaande factoren voor elk van de subgroepen 

bijdragen aan hun aansluitbereidheid. In de aanbevelingen laten we zien hoe de factoren te 

beïnvloeden zijn en wat benodigd vervolgonderzoek is. We maken onderscheid tussen aanbevelingen 

die een technisch/economische aanpak vragen en aanbevelingen die met communicatie zijn aan te 

pakken. 

 

Samengevat zien we een aantal algemene conclusies en aanbevelingen. Voor de conclusies en 

aanbevelingen per subgroep verwijzen we naar hoofdstuk 5.  

 

Van de drie factoren zijn ‘ervaren barrières’ en ‘houding ten opzichte van aansluiting’ het meest 

bepalend. We zien minder impact uitgaan van de factor ‘ervaren sociale norm’. Aansluiting lijkt niet 

te behoren tot iets dat hoort, normaal is, of dat je zou moeten doen. Er wordt weinig of niet over 

gesproken. Je zou het nu een ‘non topic’ kunnen noemen.  
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Non-adopters met kennis/ervaring warmtenet 

Meerdere werknemers van woningcorporaties en ook bedrijven die serieus hebben gekeken of 

aansluiting mogelijk was, ervaren een negatieve business case. Deze barrière is zeer bepalend voor 

de vraag naar aansluiting. Opvallend is dat een deel van hen veronderstelt dat er problemen ontstaan 

doordat de business case niet rond komt: de kwaliteit staat onder druk, de onderhandelingen 

verlopen stroef, ondoorzichtig, langzaam en de vastrechtkosten zijn te hoog waardoor men denkt dat 

huurders/afnemers teveel betalen. Deze veronderstellingen drukken negatief op de factor ‘houding’ 

die in de basis voor bijna iedereen (non adopters en adopters) positief te noemen is vanwege ‘het 

idee om restwarmte te benutten’, al is niet iedereen overtuigd van hoe milieuvriendelijk het nu is.  

 

Non-adopters zonder kennis/ervaring warmtenet 

Een aanzienlijk deel van de non-adopters heeft weinig idee van hoe het warmtenet werkt en wat de 

gevolgen voor hen zijn van aansluiting. Houding hangt bij deze non adopters vooral samen met 

veronderstellingen over de prijs. Een vaker gehoorde veronderstelling en angst is dat aansluiting de 

controle op de prijs verslechtert.  

 

Adopters 

Onder adopters (zowel MKB als huurders) bestaan positieve en negatieve houdingen ten opzichte van 

hun aansluiting op het warmtenet. Als men een positieve houding heeft, dan komt dat bij 

woningcorporaties en bedrijven hoofdzakelijk door het gemak dat zij ervaren (geen onderhoud meer 

nodig). Bij huurders komt dat met name door hun veronderstelling dat in flats een warmteaansluiting 

veiliger is dan gasaansluitingen.  

Geen enkele adopter veronderstelt dat warmte goedkoper is dan gas. Het merendeel denkt dat het 

hebben van een warmteaansluiting duurder is. Sommige huurders ervaren een gebrek aan controle 

over de temperatuur in huis. Er lijkt bij huurders een relatie te zijn tussen deze klachten en de type 

installatie/woonsituatie.   

 

Houding over het algemeen 

De houding ten opzichte van aansluiting is over het algemeen niet zeer positief: Het individuele 

voordeel lijkt ofwel onbekend, niet positief genoeg om erover te spreken, neutraal of negatief. Het 

idee om restwarmte te benutten spreekt zeker wel aan, al lijkt dit minder zwaar te wegen dan de 

veronderstellingen over persoonlijke gevolgen van aansluiting. Het gevoel afhankelijk te zijn is 

negatief; de woorden ‘monopolie’ en ‘kartelvorming’ zijn vaker gevallen. Daar moet iets aan gedaan 

worden om aansluiting te kunnen stimuleren. Ook hebben meerdere mensen de veronderstelling dat 

het warmtenet ‘niet van deze tijd’ is, niet innovatief en niet efficiënt. 

 

Vraag stimuleren 

Als we naar de posities van de verschillende groepen ten opzichte van elkaar kijken, dan is moeilijk 

te zeggen welke groep het best te stimuleren is. Voor MKB moet het financiële voordeel duidelijk en 

groot genoeg zijn. Dit lijkt nu niet duidelijk het geval en dus lijkt het nu onwaarschijnlijk dat MKB tijd 

en moeite steekt in aansluiting. Als de financiële voordelen glashelder zijn, lijkt het hier echter wel 

‘makkelijker’ om de aansluitbereidheid toe te laten nemen dan onder huurders van 

woningcorporatiewoningen.  

Voor huurders ligt het namelijk ingewikkelder. Non adopters zijn bang voor een gevoel dat sommige 

adopters daadwerkelijk blijken te hebben. Non adopters zijn bang afhankelijk te worden, controle te 

verliezen over de prijs. Voor hen gaat het er vooral om dat het niet duurder mag worden dan de 
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rekening die ze nu betalen. Het niet meer dan anders (NMDA) principe lijkt op basis van deze 

bevinding weinig positief effect te hebben onder huurders in de bestaande bouw. ‘Niet meer dan 

anders’ zou in eerste instantie ‘niet meer dan nu’ moeten zijn om de vraag onder huurders in de 

bestaande bouw te stimuleren. Het is een probleem dat sommige adopters de gevreesde klachten 

van non adopters ook daadwerkelijk blijken te ervaren. Niet alleen zal dit een negatief effect hebben 

op non adopters die waarschijnlijk zullen gaan informeren bij adopters, ook corporatiemedewerkers 

zijn hierdoor terughoudend in hun houding ten opzichte van aansluiting. Naast dat de business case 

ook voor woningcorporaties niet haalbaar wordt geacht, is er om aansluitbereidheid onder huurders 

te stimuleren ‘heel wat werk aan de winkel’ op het gebied van comfort- en prijsbeleving. 

 

Samenvattend 

Overall doen we (naast doelgroep specifieke aanbevelingen) op hoofdlijnen de volgende 

aanbevelingen: 

 

Technisch/Economisch 

• De business case verbeteren voor zowel woningcorporaties als MKB. 

• Onderzoek: huidige problemen van adopters (huurders) in kaart brengen, aanpakken en 

erover communiceren. 

• Innovatie van het warmtenet stimuleren. 

 

Als de business case is verbeterd en huidige problemen van adopters zijn adequaat aangepakt (de 

eerste twee Technisch/Economische aanbevelingen die genoemd zijn hierboven), dan gelden 

onderstaande communicatieve aanbevelingen:  

 

Communicatief: 

• Gevoel van controle over de prijs vergroten: heldere vergelijkende analyses presenteren. 

• Gevoel van controle over de kwaliteit (comfortervaring) verbeteren: ervaring van adopters op 

non adopters over brengen. 

• Informeren en betrekken van zowel non adopters als adopters bij de werking en ontwikkeling 

van het warmtenet (het verleden, heden en de (nabije) toekomstplannen). 
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Summary 
 

The Province of South Holland and the Municipality of Rotterdam would like to expand the district 

heating system in the Rotterdam region. Their aim is to connect both new and existing buildings. To 

realise this ambition it is important that people who own or lease existing buildings in this area are 

willing to change from their gas-fired heating system to a more sustainable collective district heating 

system. To be able to increase their willingness to change as much as possible, The Province of South 

Holland and the Municipality of Rotterdam asked Ecofys to investigate the thoughts, ideas and 

feelings people have about connecting to the system. We have been asked to focus on employees of 

housing associations, their tenants, employees of companies (SMEs) and bodies that represent SMEs. 

Particularly, this study tried to answer the following two research questions: 

 

1. Which behavioural determinants and underlying assumptions determine how willing housing 

associations, tenants and ‘SMEs’ are to change to the collective district heating system? 

2. In order to enhance this willingness to change; how can these determinants be influenced? 

  

The results of this qualitative research are described in this report. Thirty four interviews were 

conducted. We involved a mix of tenants and SMEs who are currently connected to the district 

heating system (so called ‘adopters’) and tenants and SMEs that are not connected but could possibly 

be in the future (‘non-adopters’). 

 

We took the following determinants into account. These were derived from a theoretical model that 

fits with the situation at hand: 

1) Attitude towards the collective district heating system. Attitude is the product of the assumptions 

of personal consequences resulting from connecting to the district heating system and the 

person's justification about these consequences.  

2) The perceived social norm in this situation. This is defined by what the person assumes that 

others do or think about connecting to the district heating system. 

3) The perceived barriers. These are determined by assumptions people have about how hard it is to 

make the change.  

In addition, we paid attention to people’s knowledge about the system, and their relationship with the 

parties involved. 

 

The results give an impression of how the determinants contribute to each subgroup’s willingness to 

change. We advised on how the factors could be influenced and what further research is needed. We 

distinguished between technical-economic and communication-based recommendations. 

 

Please find a number of general conclusions below. More detailed conclusions related to all subgroups 

can be found in Chapter 5 (of the report that has been written in Dutch). 

 

Attitude  

Generally speaking people believe that connecting to the district heating system is an 

environmentally friendly act. This is seen as something positive though not everyone is convinced of 

how environmentally friendly the heat really is at the moment. In addition several people have the 

assumption that the system is out of date, not innovative and inefficient.  
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Regardless that there is a somewhat positive general attitude towards the system itself, individual 

benefits are believed to be weak, non-existent or unknown. Also the idea of losing independence is 

judged negatively. The use of words like ‘monopoly" and ‘cartel’ illustrate that people have limited 

trust in suppliers. Suggestions to improve on these issues are given in Chapter 5 and 6 (of the report 

which has been written in Dutch). 

When we distinguish between non-adopters and adopters we conclude that a significant share of the 

non-adopters have little idea of how the district heating system works and which consequences will 

follow when connecting to it. Their attitude is mainly led by beliefs about the price they think they are 

going to pay. An often heard assumption and fear on non-adopters is that they lose control on what 

they pay which negatively affects their attitude towards connecting to the district heating system.  

The attitudes of adopters we have spoken with are either positive or negative. Positive attitudes are 

primarily caused by the fact that maintenance is done by the supplier and because it is believed that 

district heating is safer and therefore preferred over gas-fired heating, especially in flats. Negative 

attitudes are caused by the price that is thought to be too high and a lack of control over the 

temperature in the house leading to discomfort. None of the adopters assumes that he or she profits 

financially. The majority believes that having a district heating connection is more expensive than a 

gas-fired heating system. Regarding the lack of control over the temperature: There seems to be a 

relationship between the type of installation or living situation and certain complaints.  

 

Perceived social norm 

Less impact comes from the determinant 'perceived social norm’. It is clear that the question of 

whether or not to connect to the district heating system is not widely discussed. Changing to district 

heating is not experienced as something that you should or should not do. In other words; there does 

not seem to be a perceived social norm. 'Perceived barriers' and 'attitude’ are much stronger 

determinants of willingness to change.  

 

Perceived barriers 

The most important perceived barrier we found is a financial barrier. Several employees of housing 

associations and companies that were interested in connecting to the district heating system 

experienced a negative business case. It is notable that some of these people believe that as a result 

of the business case which seems to be infeasible to them, the installation quality is put under 

pressure and adopters are being charged too much. Besides, employees of housing associations and 

companies were not positive about the negotiations. These were experienced as stiff, slow and not 

very clear.  

 

Recommendations to enhance willingness to change 

When comparing the different target groups it is difficult to determine which target group’s 

willingness to change could be increased most effectively. For SMEs the financial benefits should be 

clear and large enough. As both do not seem to be the case right now, it is not likely that SMEs will 

spend their time and effort on a change like this under the current situation. However, when financial 

benefits would be apparent and more clear to SME’s, they will probably be an easier target group to 

stimulate than tenants of housing associations. 

 

For tenants of housing associations the situation seems to be more complicated. They have stronger 

feelings that inhibit their willingness to change. Most importantly, they fear losing control over what 

they pay; something that would impact their lives directly. For non-adopters it is important that they 
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will not have more costs than they have now. Therefore the Dutch principle that ‘people pay nothing 

more than they would have paid when their homes would have been heated by gas’ (the so called 

‘NMDA principle’) does not seem to give the certainty people are looking for. To stimulate willingness 

to change the principle should be: ‘Nothing more than I paid before I changed to district heating’.  

It is a problem that some adopters have issues: Not only will non-adopters make decisions that are 

partly based on these adopters’ experiences; The problems will also negatively impact the attitude of 

employees of housing associations.  

To improve willingness to change among tenants some important steps should be taken. Employees 

of housing associations should be convinced that investing in district heating is a positive business 

case, and it should be clear that the consequences of connecting to the district heating system are an 

improvement for tenants in comfort and price.  

 

Overall (besides target group specific recommendations) we have the following technical-economic 

and communication-based recommendations: 

 

Technical / Economic recommendations 

• Improve the business case for both housing associations and SMEs. 

• Investigate current problems of adopters (tenants), categorize them, solve them and communicate 

about them to increase trust in the heating system. 

• Encourage innovation of the district heating system. 

 

When the business case has been improved and current problems that adopters experience have 

been adequately addressed (the first two Technical / Economic recommendations listed above), it 

then becomes increasingly important to also take the following recommendations into account:  

 

Communication-based recommendations 

• Bring a stronger sense of control over the price of connecting to the district heating system: 

present clear comparative analysis. 

• Bring a stronger sense of control over the comfort level of the in-home heating system: facilitate 

contact between non-adopters and adopters 

• Inform and involve both adopters and non-adopters in the development of the district heating 

system (past, present and the  future). 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 
 

Havensteder, Woonbron, Rotterdam, Nuon, Eneco, Provincie Zuid-Holland en andere partijen zoals 

stichting warmtenetwerk, werken samen aan een Verleidings- en communicatiestrategie ten behoeve 

van de realisatie van de ambitie WarmteKoudeVoorziening 2035 van de Gemeente Rotterdam. Deze 

ambitieverklaring is (o.a.) door de genoemde partijen ondertekend. Daarnaast heeft de Provincie een 

Green Deal met het Rijk voor collectieve warmtelevering in de Provincie Zuid-Holland. Voor het 

slagen van de doelen is het van essentieel belang dat in stedelijk gebied woningen en 

utiliteitsgebouwen worden aangesloten op het warmtenet. De Provincie en gemeente Rotterdam 

werken samen aan dit onderwerp. Zij willen graag weten hoe het mogelijk is de vraag naar 

aansluiting op het collectieve warmtenet te stimuleren, oftewel de potentiële gebruiker over te halen 

om aan te sluiten op de collectieve warmtebron. 

 

Energiebedrijven en overheden kijken vaak op een overwegend technisch-economische manier naar 

de business case voor een warmtenet, terwijl de aansluitbereidheid van de warmtegebruiker 

onderbelicht, maar wel van doorslaggevende betekenis is. Energieleveranciers die 

klanttevredenheidsonderzoeken doen onder warmtegebruikers merken op dat huidige gebruikers 

overwegend positief zijn. De Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam hebben echter 

geconstateerd dat er, ondanks deze positieve evaluaties, onder potentiële eindgebruikers weerstand 

is tegen aansluiting. Zij sluiten niet uit dat dit komt door negatieve veronderstellingen rondom 

collectieve warmtelevering (het is duurder, de energieleverancier heeft vrij spel, het huis wordt niet 

warm, etc.). Zij zouden graag meer zicht hebben op de bepalende factoren en de achterliggende 

veronderstellingen over aansluiting, omdat hier de sleutel ligt tot het stimuleren van de vraag. Dit is 

niet eerder systematisch onderzocht. Om hier verandering in te brengen, heeft de Provincie Zuid-

Holland in het voorjaar van 2012 aan Ecofys gevraagd allereerst een ‘QuickScan’ uit te voeren naar 

hoe aansluitbereidheid tot stand komt. Er is toen gekozen om te focussen op de aansluitbereidheid 

van individuele huiseigenaren in de bestaande bouw die verenigd zijn in een Verenigingen van 

Eigenaren. Als vervolg hierop hebben de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam (hierna 

ook wel ‘de opdrachtgevers’ genoemd) Ecofys medio 2013 gevraagd een systematisch (vervolg) 

onderzoek te doen in de bestaande bouw onder een iets andere groep (potentiële) eindgebruikers: 

bewoners van woningcorporatiewoningen en gebruikers van grotere gebouwen binnen het MKB. 

Binnen deze opdracht is de provincie Zuid-Holland de formele opdrachtgever en de gemeente 

Rotterdam inhoudelijk aanspreekpunt 
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1.2 Doel en Onderzoeksvragen 
 

Doel van het onderzoek was zicht krijgen op de bepalende factoren en de achterliggende 

veronderstellingen van (potentiële) eindgebruikers over aansluiting op het warmtenet ten einde de 

vraag naar aansluiting te kunnen stimuleren.  

We richtten ons op verzoek van de opdrachtgevers op gebruikers van grotere gebouwen binnen het 

MKB en bewoners van woningcorporatiewoningen.  

 

De volgende twee onderzoekvragen stonden centraal:  

1. Welke factoren en onderliggende veronderstellingen lijken de aansluitbereidheid van bewoners in 

de bestaande bouw en ‘het MKB’ te bepalen?  

2. Hoe zouden deze factoren eventueel beïnvloed kunnen worden om de aansluitbereidheid te 

vergroten van bewoners in de bestaande bouw en ‘het MKB’? 

 

In dit rapport beschrijven we het onderzoek en geven een antwoord op de gestelde 

onderzoeksvragen.  

 

 

Veronderstellingen zijn ‘waarheden’ van mensen; aannames, overtuigingen, verwachtingen die 

mensen hebben. Veronderstellingen bepalen in combinatie met een persoonlijk oordeel over die 

veronderstellingen (worden deze veronderstellingen positief of negatief beoordeeld) de houding die 

iemand heeft ten opzichte van een fenomeen. In dit geval is dat: aansluiten op het warmtenet.  
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2 De opdracht 

Ecofys heeft de opdracht gekregen om een rapport te schrijven en een eindpresentatie te geven, 

waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen en waarin (de ingrediënten voor) zo 

kansrijk mogelijke proposities beschreven staan.  

 

Er waren twee randvoorwaarden bij deze opdracht: 
 

• Er moet een fasering in het plan van aanpak zitten zodat stapsgewijs besloten kan worden hoe de 

opdrachtgevers verder gaan met het laten uitvoeren van het onderzoek.  

• Ten einde onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van de bevindingen te waarborgen is het 

wenselijk een externe partij te betrekken bij het uitvoeren van het onderzoek. Hiertoe lijkt een 

Universitaire partner geschikt.  

 

Ecofys heeft de volgende fasering aangebracht: 

 

Fase 1: Ontwikkelen Methode 

Fase 2: Interviewen bewoners en MKB 

Fase 3: Interviewen stakeholders rondom bewoners en MKB 

Fase 4: Analyseren, rapporteren & presenteren  

Fase 5: Ontwikkelen en toetsen kansrijke proposities 

 

Dit rapport is het resultaat van Fase 1 tot en met 5, waarbij Fase 5 iets anders is ingestoken. In de 

presentatie die als afsluiting van Fase 4 is gehouden, bleek dat het nu nog niet zinvol was om 

proposities te ‘toetsen’ in een focusgroep voor beide doelgroepen (huurders en ‘het MKB’). De 

gedeelde opvatting was dat dit in een later stadium moet gebeuren, als alle partijen de proposities 

sterk genoeg vinden om te presenteren aan potentiële eindgebruikers. De focusgroepen zullen dan 

ook in een later stadium gehouden worden. Wel is samen met de projectgroep alvast over een 

communicatiestrategie gesproken en is gewerkt aan de vertaling van de communicatie-aanbevelingen 

uit dit onderzoek. Deze zijn in de bijlage 1 weergeven. 
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3 Onderzoeksmethode 

3.1 Aanpak 

We hebben gekozen voor een kwalitatief onderzoek door middel van interviews met de doelgroepen. 

We hebben voor een kwalitatief onderzoek gekozen omdat de verschillende veronderstellingen bij 

warmte uit een collectieve warmtebron, voor zover bekend, nog niet eerder structureel onderzocht 

zijn. Interviews brengen een rijkheid aan informatie aan het licht. De onderzoeker heeft bijvoorbeeld 

de kans om door te vragen, verbanden te leggen die meteen getoetst kunnen worden, etc.  

Er zullen geen statistische conclusies verbonden kunnen worden aan dit onderzoek. Daarvoor is een 

kwantitatief onderzoek nodig. Het huidige onderzoek biedt daar, zo nodig, een uitstekende basis 

voor. 

 

Ecofys heeft voorbereidende gesprekken gevoerd met Havensteder en Woonbron en is aanwezig 

geweest bij een bijeenkomst van de opdrachtgevers waarbij alle projectgroepleden aanwezig waren. 

Zo is de ervaring en zijn de wensen van de projectgroepleden zo goed mogelijk verwerkt in dit 

onderzoek. 

 

Voor het selekteren van de respondenten heeft Ecofys een voorbeeldbrief opgesteld. Deze is gebruikt 

door onderstaande partijen. Ecofys heeft een afspraak ingepland met de mensen die mee wilden 

werken. Bijna alle gesprekken hebben op locatie van de respondent face-to-face plaats gevonden. 

 

• Huurders zijn benaderd door Havensteder. Zij kregen een brief of email met de vraag of ze mee 

wilden werken aan het onderzoek. Ecofys heeft hen vervolgens benaderd om de afspraken te 

maken.  

• Medewerkers van corporaties en adviseurs van corporaties zijn via medewerkers van corporaties 

of de gemeente benaderd per email en telefoon. 

• MKB-ers en stakeholders van MKB zijn via MKB-koepelverenigingen, het netwerk van Ecofys en 

het netwerk van DCMR Milieudienst Rijnmond benaderd. Zij kregen een email van de MKB-

koepelverenigingen of van Ecofys.  

3.2 Interviews 

Voor dit onderzoek hebben we voor elke doelgroep een interviewguide gemaakt. Deze zijn te vinden 

in de bijlage. De guides zijn overlegd met Prof. dr. Midden.  

 

Het model dat uitgangspunt was voor de vragen is vaker met succes gebruikt bij perceptieonderzoek: 

de theorie van gepland gedrag van Fishbein en Ajzen (2010)1. Dit is een bekende theorie over de 

totstandkoming van ‘gepland’ (oftewel beredeneerd, bewust) gedrag. De theorie is tevens vaker 

toegepast in onderzoek naar gedrag waarbij duurzaamheid een mogelijke rol speelt. 
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De theorie van gepland gedrag gaat ervan uit dat drie factoren een belangrijke relatie hebben met 

gepland (bewust, beredeneerd) gedrag; in dit geval de aansluiting op een collectief warmtenet: 

Allereerst is de houding van de persoon ten opzichte van het gedrag van belang. Deze kan 

bijvoorbeeld neutraal, overwegend negatief of positief zijn. De houding komt tot stand door de 

veronderstellingen die de persoon heeft ten opzichte van aansluiting op een collectief warmtenet. Ten 

tweede speelt de ervaren sociale norm een rol. Deze wordt bepaald door wat de persoon in zijn of 

haar omgeving merkt van normatieve druk, die tot uiting kan komen in wat anderen doen of vinden 

van een aansluiting op het warmtenet. Als derde veronderstelt de theorie dat ervaren barrières een 

rol spelen; ideeën over dingen die hem of haar belemmeren of de keuze moeilijk maken, zoals geld, 

tijd, moeite, kunde die de persoon nodig acht voor de keuze, maar die ontbreken waardoor de keuze 

niet of moeilijk tot stand kan komen. Aan alle drie de factoren liggen veronderstellingen van 

personen ten grondslag. 

 

De theorie van gepland gedrag sluit goed aan bij het onderzoeken van de aansluitbereidheid van de 

verschillende doelgroepen omdat de beslissing tot aansluiting op het warmtenet een eenmalige 

beslissing is waar mensen waarschijnlijk redelijk nuchter over nadenken. Wel is denkbaar dat de 

aansluitbereidheid en veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen oppervlakkig zijn en niet op 

kennis berusten, maar dat veronderstelt de theorie ook niet. De theorie is ook gebruikt als basis voor 

de QuickScan.  

 

Om een beeld te krijgen van hoe veronderstellingen tot stand komen, is in de interviews ook 

aandacht gegeven aan de ervaring en de kennis waarop veronderstellingen met betrekking tot 

warmtelevering zijn gebaseerd. Daarnaast is gekeken naar het vertrouwen van geïnterviewden in 

betrokken partijen. 

3.3 Respondenten 

Aan dit onderzoek hebben 34 mensen meegedaan. Zij waren verdeeld over 4 subgroepen, te weten: 

huurders en gebruikers van MKB-panden (eindgebruikers) en 

woningcorporatiemedewerkers/adviseurs en vertegenwoordigers van MKB (stakeholders). In alle 

groepen hebben we een mix van ‘adopters’ en ‘non-adopters’ betrokken. 

 

 Eindgebruiker Stakeholder 

Corporatiewoningen 9 huurders 7 medewerkers/adviseurs 

Panden MKB 13 MKB 5 MKB vertegenwoordigers 

 

'Adopters' waren reeds aangesloten op het collectieve warmtenet. ‘Non-adopters’ waren dat niet. Het 

verschil tussen deze twee groepen geeft inzicht in de factoren die leiden tot adoptie van aansluiting 

op het collectieve warmtenet, zoals bijvoorbeeld ogenschijnlijke kenmerken van adopters. Door het 

kennen van verschillen tussen veronderstellingen van adopters en van non-adopters (die potentiële 

adopters zijn), kun je misvattingen onder potentiële adopters ook beter ‘bijsturen’.  
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Bovendien kun je van adopters leren wat er belangrijk is om te verbeteren om de kans op 

grootschaligere adoptie te vergroten. 

 

De huurders die hebben meegedaan hadden uiteenlopende demografische kenmerken. De huurders 

die niet waren aangesloten (de non-adopters) woonden allen in een wijk waar een 

renovatievraagstuk speelde. Zij hadden allen een moederhaard die aan vervanging toe was.  

De huurders die zijn aangesloten op het warmtenet (de adopters) woonden in verschillende wijken 

van Rotterdam. Er deden acht mannen mee en een vrouw. 

 

De bedrijven (MKB) die hebben meegedaan hadden verschillende profielen. De bedrijven die waren 

aangesloten (de adopters) lagen grotendeels in Rotterdam centrum. Drie van de vijf bedrijven die 

niet waren aangesloten (de non adopters) zijn al eens met aansluiting op het warmtenet bezig 

geweest. De vijf bedrijven kwamen uit het Ecofys netwerk en het netwerk van DCMR Milieudienst 

Rijnmond. Veel non-adopters die benaderd zijn via de MKB-koepelverenigingen reageerden niet of 

negatief op de vraag of zij mee wilden werken aan dit onderzoek. In de resultaten staat hierover een 

aparte paragraaf geschreven.  

3.4 Analyse 

De antwoorden zijn na analyse gestructureerd naar de factoren van de theorie van gepland gedrag 

van Fishbein en Ajzen (2010).  
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4 Resultaten  

Onderstaande paragrafen beschrijven de resultaten van de interviews per doelgroep. De eerste twee 

paragrafen zijn geweid aan woningcorporatiemedewerkers/adviseurs en huurders. De derde en vierde 

paragraaf bevat de resultaten van (stakeholders van) MKB. De resultaten zijn gestructureerd naar de 

factoren van de theorie van gepland gedrag van Fishbein en Ajzen (2010), zoals beschreven in 

Hoofdstuk 3.2. 

4.1 Woningcorporatie medewerkers en adviseurs (7) 

4.1.1 Houding 

De tendens is dat medewerkers en adviseurs niet tegen aansluiting zijn. De meesten willen wel dat 

woningen worden aangesloten; er is bij bijna alle geïnterviewden een positieve basishouding 

(veronderstelling 1 t/m 4 in onderstaande tabel). Echter, maar twee van de zeven personen zijn echt 

enthousiast over aansluiting. De meesten zijn gematigd enthousiast omdat zij problemen zien die 

eerst moeten worden opgelost. Of dit gaat lukken, is zeer de vraag volgens de geïnterviewden. Er 

zijn onder andere problemen in de uitvoering (veronderstelling 8 in onderstaande tabel) zoals 

benoemd in onderstaande uitspraak. 

 

• Wij woningcorporaties hebben een convenant getekend, maar de huurder heeft geen keus. 

Dat wordt teveel vergeten op management niveau van de woningcorporatie. Die (het 

management) krijgen niet alle goede informatie, want ze stellen de vragen niet vanuit de 

uitvoering. In de uitvoering blijken de problemen.  

• De aantallen aansluitingen komen niet van de grond en dus moeten de energieleveranciers 

hun kosten ergens anders uit halen. Daardoor gaat de kwaliteit achteruit en de prijzen 

omhoog. We schuiven de rekening door naar de huurder en die staat met de rug tegen de 

muur.  

 

Deze persoon ziet meerdere projecten mis gaan. Hij veronderstelt dat dit komt doordat 

energieleveranciers de installateurs onder druk zetten om zo goedkoop mogelijk woningen aan te 

sluiten, waardoor concessies in de kwaliteit worden gedaan. Of deze veronderstellingen 

overeenkomen met de werkelijkheid is natuurlijk niet te zeggen, maar dat geldt natuurlijk voor alle 

veronderstellingen. Echter is wel van belang in acht te nemen dat deze veronderstellingen er zijn 

onder medewerkers van corporaties. Ook is van belang de zorg om de huurder te herkennen. 

Huurders zouden veel centraler moeten staan volgens meerdere corporatiemedewerkers.  

 

Opvallend is verder ook dat de geïnterviewden die relatief veel technische kennis hebben over 

(aansluiten op) het warmtenet en nadenken over verschillende verduurzaming strategieën, vinden 

dat het warmtenet niet efficiënt en niet innovatief is. Een van hen noemt het een ‘dom systeem’. Zij 

vragen zich bijvoorbeeld af of de restwarmte niet slimmer benut kan worden in de gebieden waar de 

restwarmte vrij komt, en ze zouden willen dat er meer flexibiliteit is om verder te kunnen 

verduurzamen. In onderstaande tabel hoort dit bij veronderstelling 5 en 6. 
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Deze en andere veronderstellingen van woningcorporatiemedewerkers en adviseurs staan in 

onderstaande tabel. De veronderstellingen zijn de basis van de houdingen die zij hebben ten opzichte 

van aansluiting. Er zijn verschillen in hoe sterk de veronderstellingen meewegen in de 

totstandkoming van houdingen. Via de tabel zijn geen conclusies te trekken over hoeveel mensen 

negatieve versus positieve veronderstellingen hebben. Het schetst slechts een beeld van de 

verschillende percepties die er zijn. De bijbehorende illustrerende uitspraken staan in de bijlage 6.2.  

 

Tabel 1: Veronderstellingen Woningcorporatie medewerkers en adviseurs 

Negatief Positief 

 
1. Aansluiting draagt bij aan ambitie van 

woningcorporaties om CO2 te reduceren. 

 
2. Aansluiting ontzorgt corporaties en maakt dat zij 

kunnen focussen op hun kerntaken. 

 
• Energieleveranciers nemen onderhoud op 

zich 

 
3. Aansluiting maakt de huurkosten lager doordat 

servicekosten lager worden. 

 
4. Aansluiting is comfortabel, zeker en veilig voor de 

bewoner. 

5. Het warmtenet is inflexibel en remt innovatie af  

• Je kunt geen andere warmtebronnen aansluiten  
• Contracten met leveranciers zijn langdurend  

6. Het warmtenet is niet efficiënt en sluit niet aan op 

warmtebehoefte 
 

• Er is constant warm water toevoer; is (vooral in de 
zomer) niet altijd nodig.  

 

• algemene ruimtes worden onnodig verwarmd  
• Er is transport (warmte) verlies  

7. De kosten van aansluiting zijn niet transparant en het 

(onderhandel)proces is niet klantvriendelijk 
 

• Bodemprijzen zijn niet bekend. Prijzen worden 
bepaald op basis van vermeden kosten ipv 
kostprijs 

 

• Rekensessietrajecten zijn ingewikkeld, duren lang 
en gaan moeizaam (Proces voelt als een gevecht) 

 

8. De huurder betaalt meer dan nodig   

• Installateurs krijgen geen geld van 
energieleveranciers om goede installaties te 
maken. De huurder betaalt meer door verkeerde 
aanleg. 

 

• De aantallen aansluitingen komen niet van de 
grond. Energieleveranciers verwerken kosten in 
vaste lasten. 

 

• Energieleveranciers rekenen met warmtewet waar 
hogere prijzen voor ketels in staan dan in 
werkelijkheid bij grote inkoop. Hierdoor ontstaat 
een te hoog bedrag dat moet gelden als 'anders'. 
In de praktijk is het bijna altijd meer dan anders 
(MDA) ipv niet meer dan anders (NMDA). 

 

9. De voordelen van warmtenetaansluiting zijn niet uit te 

leggen aan huurders. 
 

• Het is niet duidelijk wat aansluiting financieel 
oplevert. Er is geen ‘bewijs’. 

 

• Het effect van NMDA principe voor huurders is 
onbekend. 
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4.1.2 Ervaren sociale norm 

Woningcorporatiemedewerkers hebben geen idee van wat andere collega’s of andere 

woningcorporaties vinden. Zij ervaren geen sociale druk vanuit deze groep mensen. 

Over huurders hebben ze wel een idee. Ze denken ze dat huurders best negatief zijn. Het blijkt lastig 

hen te overtuigen. Een woningcorporatieadviseur gaf aan dat hij heeft meegemaakt dat corporaties 

dit zo lastig uit te leggen vinden allemaal dat ze er liever niet aan beginnen. De verwachte houding 

van huurders beïnvloedt dus wel degelijk de aansluitbereidheid van corporatiemedewerkers. 

Huurders zijn negatief volgens medewerkers om een aantal redenen. Een belangrijke reden lijkt te 

zijn dat de voordelen niet duidelijk zijn (zie veronderstelling 9 in onderstaande tabel). De verwachting 

van corporatiemedewerkers is dat er financieel voordeel moet zijn voor huurders (ten opzichte van 

hun huidige rekening) om over te willen stappen: 

 

• Als er geen positieve financiële gevolgen zijn dan is het lastig. Als het even duur is, en je 

hebt er geen last van, dan moet er op ander vlak voordeel zijn. Ik vrees met grote vrezen. 

Onze gemiddelde bewoner kijkt puur naar financiën.  

 

Het ‘niet meer dan anders’ (NMDA) principe is dan naar hun verwachting onvoldoende, het zou in dat 

geval ‘minder dan anders’ moeten zijn. Bovendien zegt een medewerker: Het NMDA principe is niet 

getest in de werkelijkheid. Oftewel; er is geen garantie of bewijs dat bewoners niet meer gaan 

betalen.  

Er zijn door corporatiemedewerkers ook andere veronderstelde oorzaken van een negatieve houding 

onder huurders genoemd. Dit betreft het negatieve imago van energieleveranciers, elektrisch koken 

en berichten over storingen. 

 

• We hebben het in de klankbordgroep besproken. Daar kwamen nogal felle reacties. Is dat 

niet duurder dan? Ze koken ook liever niet elektrisch.  

 

• We hebben in Hoogvliet samen met energieleverancier X een presentatie gegeven waar we 

de vergelijking hebben gepresenteerd tussen gas (op basis van het toenmalige gasverbruik) 

en warmtenet. Mensen begrepen het niet. Ze waren heel wantrouwend. Mensen stelden 

vooral vragen over de betrouwbaarheid (er waren verontrustende berichten in de krant 

geweest over storingen) en de betaalbaarheid: mensen dachten dat het duur zou zijn.  

 

• Het imago is niet positief bij huurders. Energieleverancier X, maar ik denk energieleveranciers 

in het algemeen hebben geen best imago. 
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4.1.3 Ervaren barrières 

Er zijn twee duidelijke barrières, waarvan de eerste voor de geïnterviewden het zwaarst lijkt te 

wegen:  

4.1.3.1 Business case niet rond voor bestaande bouw 

Onderstaande uitspraken illustreren de veronderstelling van meerdere corporatiemedewerkers dat de 

business case in de bestaande bouw niet rond komt.  

 

• Voor bestaande bouw komt het nooit meer goed. De business case kan niet uit. 

Het grootste probleem is dat in een collectieve voorziening zoals met restwarmte het geval is, 

de woningwaardering flink lager wordt. Dat is de bottleneck. Toen we daar achter kwamen 

besloten we dat het niet mogelijk is. Zelfs met flinke subsidie erbij was geen sluitende 

business case te maken. Dit is krom. Bij nieuwbouw zou dit niet aan de orde komen want 

daar maak je geen vergelijking met de bestaande situatie. 

 

• Collectieve aansluitingen kunnen wel aangesloten worden mits je er financieel uit kunt 

komen. Dat is regelmatig niet zo. Warm tapwater is vaak een probleem. We kennen 

processen van twee jaar bij een groot pand dat heel goed aan te sluiten lijkt, maar dan 

komen we er toch niet uit, ook al wil iedereen wel. Daar bleek stadsverwarming 1.2 miljoen 

euro duurder. Wij stellen de huurder centraal in onze rekensommetjes. Ik vraag me af of 

andere woningcorporaties dat in hun rekensommetjes ook zo uitgebreid doen. 

Energieleverancier X vindt ons lastig.  

 

• Het NMDA principe is in praktijk altijd MDA. Je komt bijna nooit tot sluitend verhaal. Dat zien 

we in de bestaande cases. Zowel in de rekensessies die we doen als in de praktijk. Je hebt 

met monopolisten te maken. 

 

• De warmtewet is een opdracht aan verhuurders want we kunnen aan de bewoners alleen de 

geleverde warmte en niet de m3 gas doorrekenen. De vraag is of de woningcorporatie het 

terug kan verdienen. 

4.1.3.2 Individuele aansluitingen zijn technisch moeilijk te verwezenlijken 

Een aantal corporatiemedewerkers zien een barrière in het technisch ombouwen van individuele 

aansluitingen. 

 
• Individuele aansluitingen zijn technisch moeilijk te verwezenlijken. Dat gaat niet.  

 

• Bestaande bouw aansluiten is ingewikkeld. In bestaande bouw focust HVC op blokverwarming 

panden, maar 3/4 van de huizen heeft een individuele ketel. Het is nodig om ook individuele 

ketels aan te sluiten. Daarom richt HVC zich ook op VVE's. Echter is die groep lastiger want 

dan moet je de installatie ombouwen. 
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4.2 Huurders (9) 

Binnen de groep huurders hebben er 3 adopters (aangesloten op het warmtenet) en 6 non adopters 

(niet aangesloten op het warmtenet) meegedaan aan dit onderzoek. 

4.2.1 Kennis  

De adopters hebben een redelijk idee van hoe een aansluiting op het warmtenet werkt. Echter blijkt 

dat er ook onduidelijkheden zijn en veronderstellingen die op zijn minst opmerkelijk te noemen zijn. 

Een adopter zegt bijvoorbeeld dat als het niet warm genoeg wordt in zijn woning op de 10e etage, hij 

belt naar zijn energieleverancier die dan kan regelen dat de druk op het water hoger wordt waardoor 

de temperatuur in zijn woning stijgt.  

 

De non-adopters verschillen in hoeverre ze een (correct) idee hebben. Niet iedereen weet 

bijvoorbeeld dat warmte wordt afgegeven via warm water, en ook weet niet iedereen dat de CV-ketel 

verdwijnt. Ook is er onduidelijkheid over de verschillende systemen, bemetering en de verschillen 

met oude stadsverwarming. 

• Stadsverwarming is toch lucht? Of niet? Het zal wel hetzelfde gaan als met water; dus je 

draait iets open en het gaat weer weg via een afvoer, zoals een kraan.  

 

• CV-ketel blijft er voor warm water. Ik zou niet weten hoe ik anders warm water moet krijgen. 

Ik weet niet of je controle hebt op je verbruik. Ik verwacht en ik hoop het ook, dat je een 

meter per huis krijgt. 

 

• Er blijken heel veel systemen te zijn. Dat vind ik onduidelijk. 

Vroeger kreeg je een kwik meter op je radiator, maar nu de techniek vooruit is gegaan zal 

dat wel niet meer zo zijn, maar dat weet ik niet. Er komen denk ik geen meters meer, alleen 

nog een watermeter denk ik.  

4.2.2 Houding  

De drie adopters hebben alle drie een andere houding. Er is er een positief, een neutraal en een 

negatief over hun warmtenetaansluiting.  

Het lijkt erop dat een positieve houding voort komt uit de perceptie dat warmtenetaansluiting veiliger 

is dan een gasaansluiting.  

• Ik neem aan dat alle flats op stadsverwarming komen. Het zal te gevaarlijk zijn om in flats 

individuele gasaansluitingen te maken.  

 

De man die negatief was is dat met name omdat hij een gebrek aan controle over temperatuur en 

prijs ervaart. 

• Zo ongeveer 70% in deze flat is negatief denk ik. Ongeveer 230 van de 265 woningen 

hebben klachten dat het niet warm genoeg kan worden. Ik zou voor een eigen CV kiezen als 

ik kon. Dan kun je zelf de temperatuur regelen en je betaalt je eigen kosten.  
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De houding van adopters lijkt mede samen te hangen met de kwaliteit van de installatie/woonsituatie 

in combinatie met de comfortbehoefte. De twee bewoners die hoger in een flat wonen hebben of 

horen meer problemen (hoger in de flats wordt het niet goed warm) dan de bewoner die in een 

laagbouw complex woont. 

 

Van de zes non adopters hebben er twee duidelijk een negatieve en één duidelijk een positieve 

houding. De overige drie zijn neutraler.  

De houding van non adopters lijkt het sterkst beïnvloed te worden door veronderstellingen over (de 

controle over) de prijs van aansluiting op het warmtenet: De non adopter die een positieve houding 

heeft, denkt dat het niet duurder wordt. De non adopters die een negatieve houding hebben, denken 

(of zijn bang) dat aansluiten op het warmtenet duurder zal zijn. De non adopters die niet echt positief 

of negatief zijn, hebben weinig tot geen idee van de prijs. 

De non adopters met een negatieve houding zijn bang voor controleverlies. Zij hebben het over 

begrippen zoals ‘grip’, ‘controle’, ‘zwart op wit hebben dat het niet duurder wordt’. Een van de non 

adopters heeft een negatieve houding op basis van een negatieve ervaring met een eerdere woning 

aangesloten op stadsverwarming. 

 

• Ik ben niet zo happig op stadsverwarming. Voorlopig heb ik liever een combiketel, dan heb ik 

meer grip. Er zijn denk ik geen voordelen aan stadsverwarming. Alleen maar betalen betalen 

betalen.  

 

• Bij aansluiting heb ik heb het gevoel dat ik niet meer onafhankelijk ben en dat ik de controle 

op de prijs kwijt ben. Het wordt zeker duurder. Ik wil wel op een briefje hebben dat het niet 

duurder is zoals ze zeggen. Maar dat geven ze niet. Dat ik duurder uit ben is mijn angst.  

 

• Je kunt niet controleren wat je betaalt. Ik vind dat nadelig. Het is onnauwkeurig. Eigenlijk 

heb je een meter nodig voor warm water, koud water, CV, gas en verlichting. Dat zijn al 5 

meters.  

 

• Ik heb geen idee van de prijs. Ik ben ervoor als het maar niet duurder wordt. Ik wil zwart op 

wit hebben dat ik kan claimen als het te veel/meer kost. Ik ben geneigd ja te zeggen als het 

niet duurder is. 

 

De veronderstellingen bevatten nog veel onzekerheden want non adopters uiten allen behoefte aan 

(meer) betrouwbare informatie.  

• Ik heb meer informatie nodig. Over: Hoe het precies werkt, Wat de kosten precies zijn, Hoe 

het in het dagelijks verbruik werkt. 

• Ik ga hoe dan ook meebetalen aan het warmtenet. Dat snap ik wel, want ik moet anders ook 

voor mijn ketel betalen, maar ik wil wel weten hoe ik eraan meebetaal. Het blijft mystiek. Ik 

heb er geen beeld van nu.  

• Ik moet vertrouwen krijgen in wat ze toezeggen.  

• Ik zou een bijeenkomst willen. Dan kun je meningen van elkaar horen en weet je waar je aan 

toe bent. 

• Ik wil alle meters zien. 
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In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de veronderstellingen van adopters ( Tabel 2) 

versus non adopters (Tabel 3) die door hen zelf zijn gekwalificeerd als negatief of positief. Deze 

kwalificaties zijn bepalend voor hun houding ten opzichte van aansluiting op het warmtenet. Er zijn 

verschillen in hoe sterk de veronderstellingen meewegen in de totstandkoming van houdingen. Via de 

tabel zijn geen conclusies te trekken over hoeveel mensen negatieve versus positieve 

veronderstellingen hebben. Het schetst slechts een beeld van de verschillende percepties die er zijn. 

Voor de uitspraken en verdere uitleg bij de veronderstellingen, zie bijlage 6.3. 

 

Tabel 2: Veronderstellingen ADOPTERS huurders 

Negatief (onderstaande geldt niet voor alle 

adopters) 

Positief (onderstaande geldt niet voor alle 

adopters) 

Het biedt weinig comfort  Het is comfortabel 

• Lauwe toevoer van water, woning niet warm 
genoeg 

• Er is geen onderhoud 

• Verwarming slaat nooit vanzelf af  
• Ratelende leidingen  

Het is duur  

• Onderhoud leidingen betaal je mee  

• Warmteverliezen betaal je mee 
 

 

• Verdampingsmeter niet nauwkeurig; meter 
meet ook in de zomer  

Het is een kwetsbaar systeem Het systeem is stabiel 

• grote pijpen zijn slecht te inspecteren want 
geen leidingkokers aanwezig in de straat 

• Zelden storingen meegemaakt 

• Er gaat vaak iets mis in de flat want er 
wordt niet vaak genoeg aan onderhoud 
gedaan (collectief systeem) 

 

 
Het is veiliger dan gas. Dit lijkt vooral in flats een 

belangrijk voordeel. 

 

Tabel 3: Veronderstellingen NON ADOPTERS huurders 

Negatief (onderstaande geldt niet voor alle non 

adopters) 

Positief (onderstaande geldt niet voor alle non 

adopters) 

Het zal wel duur zijn Het zal wel iets goedkoper zijn 

• Geen controle over betaling  • Het is goedkope ‘rest’ warmte 
• Je betaalt mee aan het warmtenet  
• Onnauwkeurige meters  

Het is mystiek  
• Krijg weinig informatie, beeld  
• Geen vergelijkingsmateriaal  

Je bent afhankelijker bij storingen  

• Problemen lijken lastiger op te lossen, duurt 
langer om op te lossen  

• Hele wijken vallen uit, douchen bij buren 
niet mogelijk  

Je moet elektrisch koken  

Je moet wisselen van energieleverancier  

Het is vast minder comfortabel Het is comfortabeler 

• Het huis wordt niet goed warm (zoals soms 
bij stadsverwarming) 

• Huis wordt beter warm 

 • Je hoeft niet bij te vullen 

 • Ruimtevoordeel 

 • Geen lekkages mogelijk 
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Negatief (onderstaande geldt niet voor alle non 

adopters) 

Positief (onderstaande geldt niet voor alle non 

adopters) 

 Het geeft een gezonder binnenklimaat 

 
• Meer zuurstof en minder CO2 in huis dan bij 

gas 

 Het idee van restwarmte benutten is positief 

4.2.3 Ervaren sociale norm 

Huurders (adopters en non adopters) spreken niet met anderen (vrienden, familie, buren, etc) over 

aansluiting op het warmtenet en horen er ook nooit iets over. Een aantal huurders denkt dat 

aansluiting niet iets gaat worden in de bestaande bouw (Dat is te duur). Zij denken dat dit wel in de 

nieuwbouw zal gebeuren. Het lijkt erop alsof er geen sociale druk (‘peer pressure’) is met effect op de 

aansluitbereidheid van non adopters. 

 

Een enkele non adopter zocht op internet naar informatie, of sprak erover in de klankbordgroep van 

de woningcorporatie waar zij iets hoorden over mogelijke aansluiting op het warmtenet in het kader 

van een renovatietraject. De huurders hadden geen eenduidig beeld over hoe andere huurders erover 

denken. Non adopters die negatief zijn, zeggen te lezen en horen dat het merendeel negatief is. Non 

adopters die neutraal zijn, horen gemengde reacties. De non adopter die positief is, kijkt niet op 

internet en spreekt niet met anderen over aansluiting op het warmtenet.  

4.2.4 Ervaren barrières 

Er worden niet echt barrières ervaren die aansluiting onmogelijk maken. Er wordt wel herhaaldelijk 

gezegd dat men nu niet genoeg informatie heeft om een goede afweging te kunnen maken. 
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4.3 MKB Vertegenwoordigers (5) 

4.3.1 Kennis 

MKB vertegenwoordigers kunnen zich weinig voorstellen bij een aansluiting op het warmtenet. Ze 

hebben ook weinig idee van de kosten. 

 

• Ik kan me er niks bij voorstellen. Ligt het net er al? Wat heb ik nodig? Komt er een pijp heet 

water uit de grond net als bij stadverwarming? Is het hetzelfde als stadsverwarming? Of gaat 

het net als bij groene stroom? Word je aangesloten op radiatoren? Ik heb ook geen idee van 

de prijs. 

 

• Geen idee. Je moet dichtbij de pijp zitten denk ik. Transportverlies schijnt mee te vallen. Veel 

tussenstations zou prettig zijn. Ik heb het idee dat het niet meer of minder moeite kost. Het 

zal wel omgeven zijn van subsidies, maar ik heb geen idee van de kosten. Moet je voor 

investeren? Zijn de kosten gelijk? 

 

• Warm water komt direct uit de buizen. Verwarming gaat nog steeds op gas denk ik. Ik weet 

er verder niet veel van. Is het allesomvattend? Kan het straks ook het elektriciteitsnet 

vervangen? Als het hetzelfde als stadsverwarming is: Je krijgt meer druk op de kraan, dat is 

wel lekker. Je hebt altijd direct warm water. Je bespaart gas want je hoeft je water niet meer 

te verwarmen. Je eigen kachel verdwijnt, maar dat weet ik niet zeker. 

4.3.2 Houding 

Over het algemeen is de houding van MKB vertegenwoordigers vrij neutraal te noemen. Ze hebben 

er weinig idee bij. Als we op een abstracter associatief niveau naar ideeën bij het warmtenet vragen, 

blijkt dat aansluiten op het warmtenet op hen niet revolutionair over komt. Meerderen zeggen dat het 

iets ouderwets heeft.  

• Het heeft een roestig imago. Stadsverwarming is iets uit het verleden. 

 

• Er moet denk ik wel een hele goede communicatie op gevoerd worden. Ik denk dat de 

beeldvorming heel suf is: jaren 70 appartementen. Suf, stoffig, ouderwets, niet hip. Ik denk 

dat mijn club zich niet associeert met stadsverwarming.  

 

Een van de MKB vertegenwoordigers denkt vrij negatief over aansluiting omdat hij negatieve geluiden 

heeft gehoord van een aantal bedrijven. Hij heeft het idee dat er weinig controle is over het systeem 

(de temperatuur is niet te controleren) en de afrekeningen (Je betaalt mee aan gemeenschappelijke 

ruimten; De rekening is niet te begrijpen). 

 

• Ik hoor in de praktijk dat het systeem bijna niet te regelen is; het product sluit niet aan bij de 

vraag. Je krijgt iets aangeleverd dat al op een bepaalde temperatuur is.  

Of ik het zou doen ligt aan de betrouwbaarheid. Of het controleerbaar/voelbaar is. Dat is het 

nu niet. Het is te vaag.  

 

• Er gaat veel warmte verloren. Wie betaalt dat? En wie betaalt de algemene ruimten? Er zijn 

veel onduidelijkheid over verrekeningen. 
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• De afrekeningen zijn ook vaag; in termen die voor normale mensen niet te begrijpen zijn. 

Joules zijn onbekende eenheden. 

 

In onderstaande overzichtstabel staan bovengenoemde veronderstellingen van 1 MKB 

vertegenwoordiger die een vrij negatieve houding heeft. Let op: de meeste MKB vertegenwoordigers 

zijn neutraal ook al hebben ze intuïtief een meer negatief beeld over het warmtenet. Via de tabel zijn 

dus geen conclusies te trekken over hoeveel mensen negatieve versus positieve veronderstellingen 

hebben. Het schetst slechts een beeld van de percepties die er zijn. 

 

Tabel 4: Veronderstelling MKB vertegenwoordigers 

Negatief (onderstaande geldt niet voor alle MKB 

vertegenwoordigers) 
Positief 

Warmteaansluiting wordt in verband gebracht met 
vaag en afhankelijk; niet controleerbaar/voelbaar. 

 

• De temperatuur is niet te controleren  

• Vage afrekeningen (Joules zijn onbekende 
eenheden) 

 

• Onduidelijke verrekeningen (o.a. betreft 
algemene ruimten) 

 

4.3.3 Ervaren sociale norm 

Het merendeel van de vertegenwoordigers hoort niets van hun achterban over (aansluiten op) het 

warmtenet. MKB vertegenwoordigers hebben niet het idee dat de norm al bepaald is.  

 

• Ik denk dat de meeste mensen er neutraal in staan. Prijs en inhoud zijn onbekend.  

 

Er is een MKB vertegenwoordiger die wel verhalen hoort. Deze zijn weinig positief (zie bovenstaande 

tabel). Hij denkt dat MKB er niet op zit te wachten. 

De andere MKB vertegenwoordigers denken eigenlijk ook dat MKB niet zo geïnteresseerd zal zijn 

omdat eventueel (financieel) voordeel van aansluiting onbekend is en duurzaamheid voor maar 

weinig bedrijven een rol speelt. MKB is volgens hen alleen geinteresseerd als het geld of klanten 

oplevert. 

Twee MKB vertegenwoordigers denken dat er meer waarde wordt gezien in koelen, zeker door 

winkeliers.  

 

• Het is geen agenda-onderwerp. Het enige issue op de agenda is de hoeveelheid klanten en de 

kosten. Ze gaan er pas over nadenken als het significant goedkoper is. 

 

• Duurzaamheid in het algemeen is men niet zo mee bezig. Misschien is 15-20% van het MKB 

er wel mee bezig. 

 

• Ondernemers willen boter bij de vis. Het gaat niet om CO2 maar om financiële voordelen. Er 

kan gedacht worden aan gunningsvoordeel, groene labels, etc. 

Belangrijkste ingang om toch belangstelling te krijgen zal kostenperspectief zijn. Kosten en 

klanten is waar het nu om draait. 
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4.3.4 Ervaren barrières 

Als bedrijven willen, zullen ze volgens MKB vertegenwoordigers een barrière hebben in het niet goed 

kunnen vergelijken van warmte met gas. Key woorden zijn: duidelijkheid, transparantie, simpel. Dit 

wordt in verband gebracht met een gevoel van controle. De factor ‘tijd’ is erg belangrijk. MKB heeft 

weinig tijd volgens MKB vertegenwoordigers, dus is het noodzakelijk snel duidelijk te maken wat de 

voordelen zijn van aansluiting. 

• Ondernemers zijn achterdochtig. Ze willen duidelijkheid, geen kleine lettertjes. Liefst 1 

bedrag, bijvoorbeeld alles in wat het per dag kost (bijvoorbeeld niet het ene in euro’s per dag 

en andere in euro’s per maand). Zodat ze een inschatting kunnen maken over of ze 

goedkoper uit zijn. Gewoon een simpel overzicht. Geen appels met peren vergelijken. Zoals 

Interpolis: 'Glashelder'. 

 

• Mensen worden steeds gevoeliger voor eerlijkheid. Transparantie is belangrijk omdat dit 

samen gaat met betaalbaarheid en met een gevoel van controle. Gewoon een eerlijk, 

transparant verhaal geven, dan gaat de ondernemer om. 

4.4 MKB (13) 

In totaal hebben we acht adopters en vijf non adopters geïnterviewd. Het was moeilijk om non 

adopters te vinden die mee wilden werken aan dit onderzoek. We kregen van hen regelmatig een 

email dat men geen interesse of tijd had. De vijf non adopters die wel bereid waren mee te werken, 

komen uit het netwerk van DCMR Milieudienst Rijnmond en het Ecofys netwerk. Twee van de vijf non 

adopters is daadwerkelijk bezig geweest met aansluiten op het warmtenet. Bij beiden is de 

aansluiting niet tot stand gekomen (te duur versus energieleverancier heeft zich terug getrokken).  

4.4.1 Kennis van het warmtenet 

Adopters weten op hoofdlijnen vrij aardig hoe een aansluiting op het warmtenet werkt. De non 

adopters die in dit onderzoek deelnamen hebben hier een wisselend idee van.  

 

Opvallend is dat zowel adopters als non adopters weinig weten over van wie het warmtenet is, hoe 

duurzaam het eigenlijk is en wat de plannen rondom het warmtenet zijn (betreft uitbreiding, 

verduurzaming, etc). Voor non-adopters is dit niet zo gek. Het is wel opvallend dat adopters dit 

nauwelijks weten. Ze geven aan er nooit iets over te horen, terwijl ze dat wel zouden willen weten 

om discussie te kunnen voeren en/of het in duurzaamheidsrapportages op te kunnen nemen. 

 

Adopters zeggen:  

• Van Stadsverwarming hoor ik nooit wat. Hebben ze een website? Ik heb nog nooit een brief 

gezien. Is er een logo? Is stadsverwarming eigenlijk van de gemeente? Zijn zij 

aandeelhouder? Zou ik wel interessant vinden te weten. 

• Ik heb nog nooit stadsverwarming genoemd in duurzaamheidsrapportages. De eigenaar van 

dit pand zou het bij wijze van spreken gelijk in de krant zetten als het bijvoorbeeld 

duurzamer wordt. 
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Een non-adopter zegt:  

• Wie is eigenlijk de beheerder? Energieleverancier X? Is het een landelijk net? Is de 

warmteproducent onafhankelijk van de energieleveranciers? Ik heb geen idee waar het 

warmtenet mee wordt gevoed. Wordt er alleen gebruik gemaakt van conventionele energie? 

4.4.2 Houding ten opzichte van aansluiting op het warmtenet 

Er wordt door adopters best wisselend gedacht over aansluiting. De meeste adopters hebben een 

beetje een ‘gelaten’ houding.  

• Het zit er gewoon. Je accepteert het omdat het er is en niet veel problemen oplevert.  

 

Een enkele adopter is relatief positief omdat hij/zij een aansluiting op het warmtenet ziet als 

makkelijk en betrouwbaar en een beetje veiliger. Een paar adopters zijn echter ook relatief negatief 

omdat zij het ervaren als duur, helemaal niet zo duurzaam en een obstakel voor nieuwe 

ontwikkelingen/niet van deze tijd.  

 

• Stadsverwarming is geschikt voor ouderwetse panden met een grote warmtebehoefte. 

• Warmte heeft weinig imago. Het neigt naar log of oubollig. 

  

Veel non adopters gaven aan geen interesse en/of tijd te hebben om mee te doen aan dit 

onderzoek.  

Het lijkt erop dat een aansluiting op het warmtenet een lage prioriteit heeft omdat er geen behoefte 

aan is: 

• Een aanbod zou ongelezen bij het oud papier belanden. Het heeft een zeer lage prio. Dat is 

een combinatie van 'het is niet zo spannend' en we zijn huurder en hebben er geen invloed 

op. We hebben gewoon een kantoortje en dat moet warm zijn en dat doet het nu. Als ik draai 

aan de thermostaat dan werkt het. Dus er is geen functionele behoefte om iets anders te 

willen.  

• Nee, bovendien hebben wij het erg druk om ons hoofd boven het (warme) water te houden. 

 

Wellicht heeft de desinteresse te maken met de veronderstelling van meerdere non adopters dat 

aansluiten op het warmtenet niet echt een groot voordeel heeft: 

• Ik verwacht dat het duurzaam is, betrouwbaar ook wel (aarzelend), maar zie tegelijkertijd 

niet een onwijs groot voordeel. Het is niet echt uniek of innovatief. 

Ook blijkt er veel onbekendheid te zijn onder non adopters. 

• Er is onbekendheid met techniek en consequenties op financieel, technisch en economisch 

vlak 

• Wat is het milieubesparend effect? 

• Ik zou niet eens weten of er een buis loopt door de straat. Kan ik dat weten?  

 

Twee van de vijf non adopters zijn bezig geweest met aansluiting. Beiden vinden warmte te duur. Het 

is volgens hen niet concurrerend met gas, zie paragraaf 4.3.4. Een van hen had verwacht dat 

restwarmte goedkoper zou zijn, omdat de term suggereert dat het ‘gratis’ warmte is. Hij vertelde dat 

hij dacht dat hij de leveranciers die van de warmte af willen, zou helpen door deze warmte af te 

nemen. 

De overige drie non adopters hebben of geen idee van de prijs, of denken dat het wel duur zal zijn 

omdat het een aparte infrastructuur heeft en omdat er geen keuze voor een aanbieder is.  
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In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de veronderstellingen van adopters (Tabel 5) 

versus non adopters (Tabel 6) die door hen zelf zijn gekwalificeerd als negatief of positief. Deze 

kwalificaties zijn bepalend voor hun houding ten opzichte van aansluiting op het warmtenet. Er zijn 

verschillen in hoe sterk de veronderstellingen meewegen in de totstandkoming van houdingen. Via de 

tabel zijn geen conclusies te trekken over hoeveel mensen negatieve versus positieve 

veronderstellingen hebben. Het schetst slechts een beeld van de verschillende percepties die er zijn. 

Voor de uitspraken en verdere uitleg bij de veronderstellingen, zie bijlage 6.4. 

 

Tabel 5: Veronderstellingen ADOPTERS MKB 

Negatief (onderstaande geldt niet voor alle 

adopters) 

Positief (onderstaande geldt niet voor alle 

adopters) 

Het is duur  

• Je hebt te maken met een monopolist  

• Er is kartelvorming  
Het is niet zo duurzaam Het is (en wordt steeds meer) duurzaam 

• Vuil kan duurzamer verwerkt worden 
dan het te verbranden 

• Afval + bijstook nu; wordt straks afval 
en meerdere punten in de haven 

• Buizen zijn niet goed geïsoleerd (Er 
komt rook uit de putdeksels op straat) 

 

• De gemeente promoot het niet (dus zal 
wel niet duurzaam zijn) 

 

• De hulpcentrale wordt gestookt op olie  
• Het wordt het gebruikt om andere 

onduurzame activiteiten elders 
duurzaam te maken 

 

Het is een obstakel voor nieuwe ontwikkelingen; een 

‘non empowering technology’. Het is niet van deze 

tijd. 

 

• Je hebt geen invloed op welke bron je 
kiest 

 

• Er ligt druk op afname, in strijd met 
besparen (je moet voldoende en lang 
afnemen). Past niet bij energie 0 
woningen. 

 

• Je kunt geen warmte terug leveren  

• Het warmtenet ontwikkelt zich niet 
omdat ze niet hoeven (het is een 
monopolist) 

 

• Je gebruikt geen hernieuwbare energie  
 Het is gemakkelijk 
 • Je hebt geen onderhoud(skosten) aan ketels 

 
• Het werkt gemakkelijker met en voor huurders 

(huurder makkelijk af/aan te sluiten; huurder 
hoeft geen CV aan te schaffen) 

Het is niet betrouwbaar Het is betrouwbaar 
• Afhankelijk van weinig bronnen. Geeft een 

probleem als deze wegvallen. 
• Geen storingen 

 Het is een beetje veiliger 

 • Je hebt niet meer te maken met gas 

 

  



 

31 

 

 

Tabel 6: Veronderstellingen NON ADOPTERS MKB 

Negatief (onderstaande geldt niet voor alle non 

adopters) 

Positief (onderstaande geldt niet voor alle non 

adopters) 

 Warmtenet lijkt milieuvriendelijk 

 
• Na het verwerken van afval is restverbranding 

duurzaam want je kunt er verder niks meer mee. 
 Het is betrouwbaarder en veiliger dan gas 

 
• Leveranciers zullen beter opletten aangezien er 

bij storingen veel grotere gebieden uitvallen 
 • geen kans op gasontploffing of CO vergiftigingen 

Het is (te) duur  
• Het heeft een aparte infrastructuur nodig  

• Het is een monopolie  

• Het is niet concurrerend met gas (aansluitkosten 
en verbruikskosten zijn te hoog) 

 

Aansluiting is gedoe  

4.4.3 Ervaren sociale norm 

Er lijkt geen sociale druk te zijn van anderen. Er wordt nauwelijks over aansluiting op het warmtenet 

gesproken.  

• Je hebt het of je hebt het niet. Het is geen gespreksonderwerp. Ook de elektriciteitsrekening 

niet. Duurzaamheid, zonnepanelen wel, maar stadsverwarming niet. 

4.4.4 Ervaren barrières 

Er is door twee non adopters een duidelijke barrière uitgesproken: het is te duur. Beiden wilden wel 

aansluiten, hebben een positieve houding maar komen er niet uit betreft de prijs. Warmte is volgens 

hen veel duurder dan gas. Een van beiden is als adviseur betrokken bij de aansluiting van meerdere 

grote panden. Een probleem dat hij signaleert is dat gas een ‘degressief’ tarief heeft, waardoor gas 

naar mate je meer verbruikt steeds goedkoper wordt. Hij zegt:  

• Energieleverancier X snapt dat wel, maar ze willen deze tarieven niet meenemen in hun 

berekeningen. Daardoor is warmte duurder dan gas (voor grootverbruikers). Ook kunnen we 

niet investeren want we kunnen de investeringen niet terug verdienen. Die moeten dus door 

een andere partij gedaan worden.  

 

De andere non adopter die bezig was geweest met bekijken of aansluiting mogelijk is, kwam ook uit 

op een dusdanig hogere prijs voor warmte dan voor gas dat dit aansluiting niet mogelijk maakt.  

• De prijzen zijn te hoog. Het is niet concurrerend met wat we hier aan gas hebben. Zowel de 

aansluitkosten als de verbruikskosten zijn te hoog. Er is een terugverdientijd van -300 jaar. 

Het is 100.000 euro per jaar duurder dan gas voor ons.  

 

Bovendien: De adviseur die bij meerdere trajecten betrokken is vertelde dat hij verschillen ziet 

tussen energieleveranciers: Met energieleverancier A kun je niet onderhandelen. Met 

energieleverancier B wel. Energieleverancier A maakt andere berekeningen dan energieleverancier A.   
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Een tweede barrière voor aansluiting is de timing en samenhang met andere 

duurzaamheidsinitiatieven. Rondom een bedrijf spelen meerdere verduurzamingsinitiatieven. Een van 

de adopters zegt dat hij het jammer vindt dat deze weinig aan elkaar zijn gekoppeld waardoor de 

impact van het totaal niet overkomt. Dat is jammer. Als er geregeld opnieuw aandacht gevraagd 

wordt voor verduurzaming, is op een gegeven moment de tijd en moeite die een bedrijf daarin 

investeert op.  

• Er zijn constant initiatieven. Helaas zijn ze niet aan elkaar gekoppeld. Als een initiatief klaar 

is, dan verwatert dat. Ik mis homogeniteit waardoor je daadwerkelijk iets doet.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk staan conclusies en aanbevelingen per doelgroep beschreven. We verbinden de 

conclusies aan de theorie van gepland gedrag zoals beschreven in hoofdstuk 3.1.  

We onderscheiden aanbevelingen die een technische en of economische aanpak nodig hebben 

versus aanbevelingen waarvoor een communicatie aanpak geschikt is. Deze aanbevelingen zijn 

gescheiden maar hebben wel verbintenis: sterke communicatie is pas geloofwaardig als deze berust 

op een product dat qua prijs en kwaliteit concurrerend is met alternatieven. Handvatten voor de 

communicatie-aanpak zijn in de communicatiewerkgroep in samenwerking met prof. dr. Midden tot 

stand gekomen. Deze staan beschreven in Bijlage 1.  

5.1 Woningcorporatiemedewerkers en adviseurs 

5.1.1 Conclusies  

Corporatiemedewerkers en adviseurs hebben een positieve basishouding ten opzichte van 

aansluiting. Positieve veronderstellingen die daaraan bijdragen, zijn: 

 

• Aansluiting past bij de ambitie van woningcorporaties om CO2 te reduceren  

• Aansluiting ontzorgt corporaties en maakt dat zij kunnen focussen op hun kerntaken 

• Aansluiting is comfortabel, zeker en veilig voor de bewoner 

 

Op een enkele corporatiemedewerker na hebben alle medewerkers en adviseurs echter ook negatieve 

veronderstellingen over (aansluiting op) het warmtenet. Het lijkt erop dat de medewerkers en 

adviseurs die vanuit een breder, strategisch perspectief nadenken over verduurzaming, de meeste 

nadelen zien. Onder hen leven twee duidelijke negatieve veronderstellingen: 

 

• Het warmtenet is niet flexibel en remt innovatie af. Dit heeft volgens de geïnterviewden met 

name te maken met de lange contracten met leveranciers. 

• Het warmtenet is niet efficiënt. Dit heeft volgens de geïnterviewden met name te maken met de 

constante toevoer van warm (tap)water, ook in de zomer. 

 

Bovenstaande veronderstellingen bestaan minder bij medewerkers die meer in de uitvoering 

werkzaam zijn of contact met de huurders onderhouden. Zij hebben andere veronderstellingen die 

negatief bijdragen aan hun houding ten opzichte van aansluiting: 

 

• De huurder betaalt meer dan nodig. Dit heeft volgens een aantal van hen te maken met 

onterechte kostenposten die in de vastrechtkosten worden verwerkt en met een niet optimale 

kwaliteit van uitvoering waardoor verbruikskosten heel hoog kunnen zijn (zij vragen zich af of het 

systeem wel optimaal is aangelegd). 

• Energieleveranciers zijn niet transparant over hun kosten. Het onderhandelproces met 

energieleveranciers duurt daardoor lang en frustreert.  
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Dat er zaken mis gaan in de uitvoering is erg zorgelijk vinden medewerkers. Er zijn volgens een 

aantal geïnterviewden teveel voorbeelden van. Zij veronderstellen dat dit een belangrijke oorzaak is 

van hele hoge rekeningen die huurders soms krijgen.  

 

Naast dat er medewerkers zijn die denken dat er veel mis gaat in de uitvoering, lijkt er nog een 

ander probleem. Medewerkers van woningcorporaties zijn onzeker over wat een 

warmtenetaansluiting oplevert voor de huurder en vinden het lastig om de Warmtewet en het NMDA 

principe goed uit te leggen aan huurders. Zij vragen zich ook af of het NMDA principe huurders 

enthousiast gaat maken. Volgens hen geldt: Er moet een duidelijk financieel voordeel zijn want 

anders zien huurders het niet zitten. Velen verwachten dan ook dat huurders met het huidige aanbod 

(NMDA) niet enthousiast zullen zijn.  

 

Woningcorporatiemedewerkers en hun adviseurs ervaren een hele duidelijke barrière: de business 

case in de bestaande bouw komt niet rond. Zeker niet voor individuele aansluitingen. 

Corporatiemedewerkers en adviseurs horen ook niets over aansluitingen op het warmtenet van 

andere corporaties. Er lijkt geen ‘peer pressure’ te zijn vanuit de corporatiesector en het lijkt al 

helemaal niet iets ‘normaals’ te zijn. Wel denken de meeste corporatiemedewerkers dat huurders 

negatief zijn. Zij zijn geen directe ‘peers’ die de norm bepalen, maar oefenen wel sociale druk uit op 

corporatiemedewerkers. Als we naar de gedragstheorie kijken die we gebruiken, concluderen we dat 

aansluitbereidheid onder corporatiemedewerkers wordt bepaald door een 1) een positieve 

basishouding, die echter wordt ‘bedreigd’ door een aantal problemen 2) lichte negatieve sociale druk 

vanuit huurders 3) een barrière; de business case wordt ervaren als negatief. 

5.1.2 Aanbevelingen 

Technisch/economisch: 

• Business case: Om de aansluitbereidheid van woningcorporatiemedewerkers te vergroten, 

lijkt het allereerst belangrijk de barrière die zij ervaren weg te nemen. Dit betekent dat de 

business case in de bestaande bouw in samenspraak met corporatiemedewerkers (en hun 

adviseurs) aangepakt moet worden totdat deze rond kan komen volgens hen. Als dit niet 

gebeurt, is de verwachting dat de aansluitbereidheid in deze doelgroep laag blijft ongeacht de 

positieve basishouding van woningcorporatiemedewerkers. Tips die hiervoor zijn gegeven 

door geïnterviewde woningcorporatiemedewerkers en adviseurs staan in hoofdstuk 8.3 

(bijlage 3). 

• Kwaliteit van uitvoering: Naast het aanpakken van de business case voor corporaties, bevelen 

we aan om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van uitvoering van 

warmteprojecten. Onafhankelijk onderzoek naar de daadwerkelijke oorzaken van 

gesignaleerde problemen en mogelijke oplossingen kunnen positief bijdragen aan de houding 

van corporatiemedewerkers ten opzichte van aansluiting.  

• Innoveren. De kenners (adviseurs en corporatiemedewerkers die in breder perspectief 

nadenken over verduurzamen en diep-technische kennis over het warmtenet hebben) zouden 

een positievere houding hebben ten opzichte van het warmtenet en kans zien op een betere 

business case, als er meer ruimte is voor innovatie van het warmtenet (warmte terug 

leveren, verschillende temperatuurniveaus leveren, inkoppelen van duurzame decentrale 

bronnen, opslag, koppeling met elektriciteitsnet, etc). Tips die hiervoor zijn gegeven door 

geïnterviewde woningcorporatiemedewerkers en adviseurs staan in hoofdstuk 8.3 (bijlage 3, 

punt 4). 
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Communicatie: 

• Onderhandelingsproces: Een soepel onderhandelingsproces tussen corporaties en 

energieleveranciers draagt bij aan een positieve houding van medewerkers ten opzichte van 

aansluiting op het warmtenet. Onder andere bevelen we daarom aan om te bekijken of meer 

openheid gegeven kan worden over de kosten van aansluiting. Meerdere 

woningcorporatiemedewerkers veronderstellen dat de onderhandelingen lang duren doordat 

energieleveranciers niet open zijn over de kosten van aansluiting terwijl zij dat zelf wel zijn. 

Het perspectief van energieleveranciers zou ook gehoord moeten worden. Zij zijn niet 

geïnterviewd.  

5.2 Huurders 

5.2.1 Conclusies 

Bij adopters bestaan positieve en negatieve veronderstellingen ten opzichte van aansluiting op het 

warmtenet. Kanttekening is wel dat er maar drie adopters zijn geïnterviewd waardoor resultaten voor 

deze groep niet gegeneraliseerd kunnen worden. Van de drie adopters had er een adopter een 

positieve houding, een adopter een negatieve houding en een adopter een neutrale houding ten 

opzichte van hun aansluiting.  

Uit de drie interviews valt een vaker gehoorde positieve veronderstelling op: 

 

• Een warmtenetaansluiting is veiliger dan een gasaansluiting. Een gasaansluiting in flats lijkt 

gezien te worden als iets onveiligs.  

 

Het lijkt erop dat een negatieve houding voort komt uit twee veronderstellingen: 

 

• Een warmtenetaansluiting geeft een gebrek aan controle over de temperatuur in huis. Een 

adopter heeft het idee dat hij geen invloed heeft op hoe warm het in de woning wordt. Een 

andere adopter hoort van buren dat sommige radiatoren niet warm te krijgen zijn. 

• Een warmtenetaansluiting leidt tot een gebrek aan controle over de prijs. Een adopter vindt het 

schrikbarend duur en hoort van medebewoners dezelfde klacht. 

 

Overigens lijkt een negatieve houding van adopters ook samen te hangen met de kwaliteit van de 

installatie in een gegeven woonsituatie in combinatie met de comfortbehoefte van de betreffende 

bewoner. De twee bewoners die in een flat wonen, hebben of horen meer problemen over 

temperatuur en prijs dan de bewoner die in een laagbouw complex woont. Of dit echt zo is en 

waardoor dit komt, zal verder uitgezocht moeten worden. Zie hiervoor de aanbevelingen in de 

aanbevelingen paragraaf die volgt op deze conclusie paragraaf over huurders. 
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Voor non adopters geldt dat de houding ten opzichte van aansluiting vooral lijkt te worden bepaald 

door veronderstellingen over de prijs van warmte. De non adopter die een positieve houding heeft, 

denkt dat het niet duurder wordt dan dat wat hij/zij nu betaalt omdat hij/zij veronderstelt dat 

restwarmte warmte is die ‘over’ is en daarom goedkoop is. De non adopters die een negatieve 

houding hebben, denken (of zijn bang) dat aansluiten op het warmtenet wel duurder zal zijn. Ze 

verwachten dat je meebetaalt aan het warmtenet en dat je afhankelijker wordt/minder controle over 

de prijs hebt. Een non adopter heeft slechte ervaring met stadsverwarming is een vorige woning en 

veronderstelt dat het duur is omdat er onnauwkeurig wordt gemeten. De non adopters die niet echt 

positief of negatief zijn, hebben weinig tot geen idee van de prijs. Het lijkt erop dat als het niet 

duurder is dan de huidige situatie, en dat heel hard aangetoond kan worden, mensen best positief 

staan tegenover aansluiting. 

  

Non adopters weten niet goed of een warmtenetaansluiting even comfortabel is, comfortabeler of 

minder comfortabel dan een CV-ketel. Er zijn non adopters die denken dat warmte misschien wel 

comfortabeler is. Redenen hiervoor zijn is dat zij denken dat het huis beter warm wordt, water heter 

zal zijn, bijvullen niet nodig is, lekkage niet meer mogelijk is en er ruimtevoordeel is. Er zijn ook non 

adopters die denken dat een CV-ketel comfortabeler is omdat zij bij een warmtenetaansluiting 

denken aan ‘vroegere’ stadsverwarming waarbij woningen niet goed warm werden. 

 

De non-adopters verschillen overigens in hoeverre ze een (correct) idee hebben van hoe aansluiting 

op het warmtenet werkt. Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat warmte wordt afgegeven via warm 

water, en ook weet niet iedereen dat de CV-ketel verdwijnt. Ook is er onduidelijkheid over de 

verschillende systemen, bemetering en de verschillen met oude stadsverwarming.  

 

De overige veronderstellingen die houding en aansluitbereidheid enigszins positief lijken te 

beïnvloeden, zijn: 

• Het is een goed idee om restwarmte te benutten want dat is beter voor het milieu. 

• Warmteaansluiting is beter voor de gezondheid omdat gas verdwijnt en er hierdoor meer zuurstof 

in huis is en minder CO2 

 

De overige veronderstellingen die houding en aansluitbereidheid onder non adopters enigszins 

negatief lijken te beïnvloeden, zijn: 

• Verandering is moeite: elektrisch koken en switchen van energieleverancier wordt vaker als 

onwenselijk benoemd. 

• Je bent afhankelijker van storingen; hele wijken kunnen uitvallen en dan kun je dus niet ‘even bij 

de buren douchen’. 

 

Er werd in bijna geen geval sociale druk ervaren die positief dan wel negatief bij draagt aan 

aansluitbereidheid van non-adopters. Een van de non adopters had in een eerdere woning 

stadsverwarming gehad en was op basis van deze ervaring duidelijk negatief over het idee van 

aansluiting op het warmtenet. Vanuit dergelijke gevallen kan een negatieve sociale druk uitgaan op 

de omgeving als mensen in zijn omgeving over warmtenetaansluiting praten. 

Non-adopters ervaren niet echt barrières voor aansluiting.  

 

Als huurders te maken krijgen met een aanbod, dan is te verwachten dat er veel onbekendheid is bij 

non adopters over wat aansluiting voor hen betekent. Aansluitbereidheid zal waarschijnlijk vooral 

samenhangen met de verwachting of men er netto financieel op vooruit of achteruit zal gaan. 
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5.2.2 Aanbevelingen 

Technisch/economisch: 

• Kwaliteit van uitvoering: Onderzoek problemen die adopters ervaren. Breng deze in kaart, 

beschrijf de problemen en de oorzaken en los de problemen waar mogelijk op. Het ‘product’ 

moet uiteraard kwalitatief goed zijn voordat een verkoop/verleidingsstrategie kan worden 

bedacht. Bovendien is het wenselijk dat non adopters die gaan zoeken naar ervaringen van 

adopters, kunnen beoordelen welke situatie (type installatie) vergelijkbaar is met hun 

toekomstige situatie. Het is zonde als non adopters negatief beïnvloed worden door negatieve 

verhalen van adopters die zich in een niet vergelijkbare situatie verkeren.  

 

Communicatie: 

• Vergelijking mogelijk maken: Presenteer vergelijkende analyses betreft de prijs van warmte 

en gas. Dit is erg belangrijk aangezien het er op lijkt dat vertrouwen in de prijs van warmte 

ten opzichte van gas erg belangrijk zal zijn voor aansluitbereidheid. Om non adopters te 

kunnen overtuigen dat warmte niet duurder is dan gas, hebben non adopters inzicht nodig in 

berekeningen die gebaseerd zijn op werkelijke situaties. Het is niet voldoende om op basis 

van een theoretische situatie te stellen dat warmte maximaal even duur is als gas. De 

berekeningen moeten zo transparant mogelijk zijn. Een non adopter geeft aan dat hij best 

snapt dat hij mee betaalt aan de ontwikkeling van het net, maar dat hij dan wel wil begrijpen 

hoe hij mee betaalt en waaraan precies. Zie voor meer uitleg bijlage 1. 

 

• Inzicht in ervaringen: Laat non adopters ervaring opdoen met warmte. Om non adopters te 

kunnen overtuigen dat warmte minstens zo comfortabel is als gas, hebben non adopters 

beoordelingen van vergelijkbare anderen nodig die al zijn aangesloten op het warmtenet. Het 

zou dan ook helpen als non adopters met adopters in contact komen. Een ander idee is om 

non adopters een voor hen vergelijkbare woning die wel is aangesloten op het warmtenet te 

laten ervaren door hen aan te bieden in een dergelijke woning te logeren.  

 

• Informatie: Maak transparant waar huurders aan meewerken als ze aansluiten op het 

warmtenet. Betrek huurders door uit te leggen waar ze onderdeel van uit (gaan) maken door 

uit te leggen hoe een warmtenet werkt, wie erbij betrokken zijn, hoe het anders is dan 

stadsverwarming, wat de toekomstplannen voor het net zijn, waarom het net er is, wat voor 

verschillende systemen er zijn, etc. Uit de interviews blijkt dat nu nog erg veel onbekend is 

over het warmtenet. Huurders die te maken krijgen met de vraag of zij zouden willen 

aansluiten, lijken echter best wel geinteresseerd in wat een warmtenet verder inhoudt. Het 

viel op dat de interesse verder ging dan alleen de prijs en de kwaliteit. 
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• Overstap makkelijker/prettiger maken: Houd rekening met de ‘kosten’ van veranderen op 

zich. Probeer tegemoet te komen aan mensen door te erkennen dat veranderen op zich 

moeite kost en gedoe is. Probeer veranderen daarom makkelijker en wellicht leuker te 

maken. Besteed extra aandacht aan de mensen die zouden moeten overstappen van 

energieleverancier.  

a. Het gedoe van overstappen en het opnieuw moeten krijgen van vertrouwen in een 

andere energieleverancier is iets dat huurders niet zien zitten. Probeer bijvoorbeeld te 

bekijken hoe de administratie van de nieuwe leverancier aangepast kan worden op 

die van de vorige leverancier. Help bewoners met interpreteren van verschillen en 

vraag hen wat ze prettig vonden bij hun leverancier en wat ze graag zouden 

behouden. Laat mensen die het overstappen mee vonden vallen vertellen hierover 

aan mensen die een aanbod krijgen. 

b. Een andere ‘kosten’ post is dat bewoners elektrisch moeten gaan koken. Ook al 

krijgen bewoners een vergoeding voor kosten van nieuwe pannen en een nieuwe 

kookplaat etc, er zitten ook kosten in anders leren koken en iets anders doen waar ze 

niet om gevraagd hadden. Verken hoe deze kosten verlaagd kunnen worden door hen 

iets te geven waardoor ze ook winst ervaren. Bijvoorbeeld: Nodig bewoners die graag 

samen komen met anderen uit om gezamenlijk een diner te maken waarbij dezelfde 

pannen gebruikt worden. Geef ook aan wat de nadelen zijn van elektrisch koken. Dat 

klinkt gek, maar als je ook nadelen communiceert, creëer je vertrouwen over de 

informatie die je geeft. Je riskeert dan wel dat de houding negatiever kan worden. 

Van belang is dan wel aan te geven hoe deze nadelen opgevangen kunnen worden of 

tegen het geheel opwegen. Dit geldt overigens voor de gehele verandering. Probeer 

eerlijk over te komen en heb niet alleen oog voor de voordelen.  

5.3 MKB vertegenwoordigers 

5.3.1 Conclusies 

MKB vertegenwoordigers kunnen zich weinig voorstellen bij aansluiten op het warmtenet. Ze hebben 

ook geen idee van de kosten. Drie van de vijf vertegenwoordigers hoort er niets over van hun 

achterban. Over het algemeen is hun houding neutraal te noemen. Twee van de vijf geven aan dat 

stadsverwarming een roestig, suf imago heeft.  

Er is een MKB vertegenwoordiger die hoort dat de temperatuur slecht te controleren is, je meebetaalt 

aan gemeenschappelijke ruimten en dat de rekeningen niet te begrijpen zijn. Hij is daarom wat 

negatiever.  

 

MKB vertegenwoordigers denken dat veel MKB onbekend is met aansluiten op het warmtenet. 

Volgens hen is MKB pas geinteresseerd als het geld of klanten oplevert. Duurzaamheid speelt weinig 

een rol in het MKB volgens hen. Een MKB vertegenwoordiger denkt dat MKB er niet op zit te wachten. 

Hij denkt dat er meer waarde wordt gezien in koelen, zeker voor winkeliers.  

 

MKB vertegenwoordigers denken dat MKB geen tijd heeft of neemt om zaken uit te zoeken die 

ingewikkeld lijken en waar de opbrengsten onduidelijk van zijn. Zij waarschuwen dat MKB 

achterdochtig is en dat het niet goed kunnen vergelijken van warmte met gas ervoor kan zorgen dat 

MKB-ers afhaken. Eventuele onduidelijkheid over de financiële voordelen van aansluiten op het 

warmtenet zou het MKB daarom als een barrière kunnen ervaren om aan te sluiten.  
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5.3.2 Aanbevelingen 

Communicatie: 

• Vergelijking mogelijk maken: Verhelp de barrière die MKB vertegenwoordigers verwachten 

door een eenvoudig ‘glashelder’ plan met vergelijkingsmogelijkheden (gas versus warmte) te 

bieden. 

Neem het kostenperspectief als ingang. MKB vertegenwoordigers verwachten dat dit de 

houding van het MKB ten opzichte van aansluiting op het warmtenet zal bepalen.  

• Synergie met andere initiatieven: Creëer als mogelijk synergie met andere 

duurzaamheidsinitiatieven, zoals energiebesparing, duurzame elektriciteitsopwekking en 

stadskoeling. Vooral koelen wordt genoemd als interessant voor winkeliers. 

• Afzender: Let op wie de boodschapper is. OFRC & MKB Rotterdam verwachten dat MKB via 

hen beter benaderbaar is dan via de gemeente. Volgens hen staat het MKB over het 

algemeen wat argwanend tegenover de gemeente. OFRC & MKB Rotterdam zijn benaderbaar 

voor overleg. Ze zouden wel graag eerst meer weten over de plannen en wat het voor het 

MKB inhoudt om aan te sluiten.  

5.4 MKB  

5.4.1 Conclusies 

Er wordt door de acht MKB adopters wisselend gedacht over aansluiting. De meeste adopters 

hebben een ‘gelaten’ houding omdat ze het idee hebben dat ze toch niets aan hun situatie kunnen 

veranderen in combinatie dat hun aansluiting geen problemen geeft. De meeste adopters zullen het 

niet promoten ondanks dat ze het op zich een goed idee vinden om restwarmte te benutten.  

Over de prijs denken de adopters heel wisselend. De meeste adopters denken dat ze gelijk of duurder 

uit zijn vergeleken met een gasaansluiting. Niemand denkt dat het goedkoper is dan gas. Een 

adopter denkt dat het wel 30 tot 40% duurder is dan gas. De prijs lijkt in ieder geval geen reden te 

zijn om enthousiast te zijn. De adopters die positief zijn, zijn dat met name omdat zij vinden dat een 

aansluiting op het warmtenet gemakkelijk, betrouwbaar (zelden/nooit storingen) en een beetje 

veiliger is. Dat het gemakkelijker is dan ‘allemaal ketels draaiende houden’, lijkt het grootste 

voordeel. Meerdere adopters noemden dat als duidelijk voordeel.  

De adopters die relatief negatief zijn, zijn dat met name omdat ze de warmte duur vinden, helemaal 

niet zo duurzaam (meer een ‘doekje voor het bloeden’ en minder controle op verbruik) en een 

obstakel voor ontwikkelingen; een ‘non empowering technology’ (o.a. druk op afname, geen tweede 

systeem ernaast mogelijk, geen teruglevermogelijkheden). Het lijkt al met al een lastig pakket. Het is 

niet heel duidelijk een positief verhaal dat adopters vertellen.  

 

Veel non adopters die we vroegen mee te doen, gaven aan geen interesse en/of tijd te hebben om 

mee te doen aan dit onderzoek. Non adopters weten er niet veel van. Ze zijn neutraal. 

Een non adopter benoemde dat een aansluiting op het warmtenet een lage prioriteit heeft omdat er 

geen behoefte aan is. Er is geen noodzaak om te switchen en er is desinteresse omdat meerdere non 

adopters veronderstellen dat aansluiten op het warmtenet niet echt een groot voordeel heeft ten 

opzichte wat ze nu hebben. Het is volgens een non adopter ook niet zo spannend; niet uniek of 

innovatief.  

Er is een non adopter die het milieuvriendelijke aspect vindt passen bij zijn organisatie en die daarom 

positief staat tegenover aansluiting.  
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Twee van de vijf non adopters die hebben meegedaan aan dit onderzoek, zijn serieus bezig geweest 

met aansluiting. Beiden vonden warmte te duur. Het is volgens hen niet concurrerend met gas.  

 

Non adopters hebben de volgende positieve veronderstellingen: 

• Warmtenet is milieuvriendelijk  

• Warmtenetaansluiting is veilig en betrouwbaar 

 

Non adopters hebben de volgende negatieve veronderstellingen: 

• Een aansluiting is te duur 

• Aansluiting (switchen) is gedoe 

 

Opvallend is dat zowel adopters als non adopters weinig weten over van wie het warmtenet is, hoe 

duurzaam het eigenlijk is en wat de plannen rondom het warmtenet zijn (betreft uitbreiding, 

verduurzaming, etc). Voor non-adopters is dit niet zo gek. Het is wel opvallend dat adopters dit 

nauwelijks weten. Ze geven aan er nooit iets over te horen, terwijl ze dat wel zouden willen weten 

om discussie te kunnen voeren en/of het in duurzaamheidsrapportages op te kunnen nemen. 

Het warmtenet heeft weinig imago bij MKB adopters en non adopters. Als er wel imago is dan is het 

‘iets groots geheimzinnigs waar je geen grip op hebt’ of ‘iets logs of oubolligs’.  

 

Er wordt geen sociale norm ervaren die sociale druk oplevert. Er wordt nauwelijks (of niet zo positief) 

over het warmtenet gesproken. Het is geen gespreksonderwerp.  

 

Er is een duidelijke barrière voor aansluiting genoemd: Het is te duur. De twee non adopters die 

beiden wel wilden aansluiten, hebben een positieve houding maar komen er niet uit betreft de prijs. 

Warmte is volgens hen veel duurder dan gas. Een van beiden is als adviseur betrokken bij de 

aansluiting van meerdere grote panden. Een probleem dat hij signaleert is dat gas een ‘degressief’ 

tarief heeft, waardoor gas naar mate je meer verbruikt steeds goedkoper wordt. Hij vertelde ook dat 

hij verschillen ziet tussen energieleveranciers: Met energieleverancier A kun je niet onderhandelen. 

Met energieleverancier B wel. Energieleverancier A maakt andere berekeningen dan 

energieleverancier A.   

 

Een tweede barrière wordt gevormd door de beperkte tijd en moeite die er is om in 

verduurzamingsinitiatieven te steken. Een adopter ervaart dat er veel initiatieven niet aan elkaar 

gekoppeld zijn. Als er geregeld opnieuw aandacht gevraagd wordt voor verduurzaming, is op een 

gegeven moment de tijd en moeite die een bedrijf daarin investeert op. 

5.4.2 Aanbevelingen 

Technisch/Economisch: 

• Business case. De non adopters die serieus bezig zijn geweest met aansluiting, troffen een 

negatieve business case aan. Het was te duur voor hen. We bevelen aan goed naar de 

business case te kijken. Voor welke partijen is warmte concurrerend met gas? Hier is 

uiteraard de grootste kans op het realiseren van aansluitingen. Op basis van dit onderzoek 

verwachten we dat een financieel duidelijk voordeel het beste zou werken, maar als dit er 

niet is, dan moet er een ander duidelijk voordeel zijn dat gepromoot kan worden. 

• (Gunnings)voordelen. Naast de prijs voor de aansluiting op het net en de warmte zelf, is te 

denken aan het creëren van andere voordelen voor MKB. Het is aantrekkelijk voor (een deel 
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van het) MKB om aan te sluiten als zij dit te gelde kunnen maken in bijvoorbeeld het EPA, de 

BREEAM-certificering en in duurzaamheidsrapportages. Volgens een van de adopters wordt 

aansluiting op het warmtenet nu niet door opdrachtgevers gehonoreerd. 

• Innoveren. Adopters noemen het warmtenet een ‘non empowering technology’. Zij zouden 

het waarderen als bijvoorbeeld meerdere bronnen (o.a. teruglevering) kunnen worden benut. 

Er heerst bij sommigen een idee van ‘lock-in’: een aansluiting legt voor lange termijn de 

mogelijkheden voor verdere verduurzaming vast. Meer nadruk op innovatie kan het 

warmtenet ook voor non adopters spannender maken. Nu komt het als niet innovatief, oud, 

oubollig over. 

 

Communicatie: 

• Klantrelatie. Uit de gesprekken met adopters blijkt dat zij het gek vinden nooit wat te horen 

over de ontwikkelingen en plannen rondom het warmtenet. We bevelen dan ook aan contact 

op te nemen met huidige adopters. Organiseer bijvoorbeeld een bijeenkomst voor huidige 

adopters (en belangstellenden) waar vragen gesteld kunnen worden, waar over 

ontwikkelingen gesproken kan worden, waar mispercepties recht gezet kunnen worden, en 

waar mogelijke voordelen (en nadelen) voor MKB en de stad besproken kunnen worden. Een 

groter begrip van adopters kan helpen in de promotie van het warmtenet onder non 

adopters. Adopters kunnen gezien worden als ambassadeur voor het warmtenet.  

• Ik zou serieus geïnteresseerd zijn in een bijeenkomst hierover. Ik zou willen horen 

wat er de laatste jaren is gebeurd.  

• Zet in op gemak (aangezien financieel voordeel ongeloofwaardig lijkt). Adopters zien geen 

financieel voordeel. Alle geïnterviewde adopters denken dat warmte of duurder is of even 

duur als gas. Prijsvoordeel lijkt nu daarom geen overtuigend argument. Sommige adopters 

zien het gemak van geen onderhoud als voordeel (geen ketels draaiende houden). Daar zou 

je de non adopters die nu veel ketels draaiende moeten houden, mee kunnen verleiden. We 

bevelen aan vooral op dit argument in te zetten bij MKB bedrijven die veel tijd of geld 

besteden aan onderhoud van ketels. 

• Voor kleinere bedrijven is stadsverwarming een oplossing (je hebt er geen omkijken 

naar), want die hebben geen technische dienst in huis. Bij grotere bedrijven is het 

puur een kosten overweging.  

• Synergie met andere initiatieven. Rondom een bedrijf spelen meerdere 

verduurzamingsinitiatieven. Uit de interviews blijkt dat deze weinig aan elkaar zijn gekoppeld. 

Het is vaak een totaalplaatje dat aantrekkelijk is omdat uit de totaliteit van acties de impact 

van verduurzaming voor een bedrijf blijkt. Ook heeft MKB geen zin en tijd om telkens 

opnieuw met verduurzaming bezig te zijn. Wat is er te doen aan profilering van het 

warmtenet in samenhang en tegelijk met andere initiatieven?  
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6 Overall conclusies en aanbevelingen 

In dit onderzoek stonden de volgende twee onderzoekvragen centraal:  

1. Welke factoren en onderliggende veronderstellingen lijken de aansluitbereidheid van 

bewoners in de bestaande bouw en ‘het MKB’ te bepalen?  

2. Hoe zouden deze factoren eventueel beïnvloed kunnen worden om de aansluitbereidheid te 

vergroten van bewoners in de bestaande bouw en ‘het MKB’? 

 

De eerste onderzoeksvraag kan als volgt beantwoord worden: 

De vraag naar aansluiting op het warmtenet onder de onderzochte doelgroepen in de bestaande 

bouw lijkt sterk te worden bepaald door de factor ‘ervaren barrières’, naast de factor ‘houding’ ten 

opzichte van aansluiting. We zien minder impact uitgaan van de factor ‘ervaren sociale norm’. 

Hieronder volgen een aantal belangrijke veronderstellingen die onderliggend zijn aan de factoren 

(voor complete overzichten; zie de tabellen in het hoofdstuk resultaten): 

• Houding: Velen veronderstellen (of ervaren!) geen controle over de prijs. Voor een aantal 

komt dit door de associatie met stadsverwarming. De woorden ‘monopolie’ en ‘kartelvorming’ 

zijn vaker gevallen. Een aantal woningcorporatiemedewerkers en adviseurs veronderstelt dat 

er in de aanleg van het warmtenet beslissingen op basis van prijs worden gemaakt ten koste 

van goede techniek waardoor problemen ontstaan waar huurders de dupe van zijn.  

• Ervaren sociale norm: Aansluiting lijkt niet te behoren tot iets dat hoort, normaal is, of dat je 

zou moeten doen. Er wordt weinig of niet over gesproken. Je zou het nu een ‘non topic’ 

kunnen noemen.  

• Ervaren barrières: De business case komt niet rond. Doordat de business case niet rond 

komt, staat de kwaliteit staat onder druk, verlopen onderhandelingen stroef en zijn de 

vastrechtkosten hoog waardoor verondersteld wordt dat huurders/afnemers teveel betalen. 

 

De tweede onderzoeksvraag kan als volgt beantwoord worden: 

De aansluitbereidheid zou in eerste instantie vergroot kunnen worden door technisch en economische 

ingrepen waarmee de business case, de geleverde kwaliteit en het voordeel van warmtenet verbeterd 

kan worden. Daarna kan de aansluitbereidheid vergroot worden via aanbevelingen voor 

communicatie. De aanbevelingen hebben naar alle waarschijnlijkheid invloed op de houding en 

ervaren barrières van mensen.  

Overall doen we op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen: 

Technisch/Economisch: 

• De business case verbeteren voor zowel woningcorporaties als MKB. 

• Onderzoek: huidige problemen van adopters (huurders) in kaart brengen, aanpakken en 

erover communiceren. 

• Innovatie van het warmtenet stimuleren. 

Communicatie: 

• Gevoel van controle over de prijs vergroten: heldere vergelijkende analyses presenteren. 

• Gevoel van controle over de kwaliteit (comfortervaring) verbeteren: ervaring van adopters op 

non adopters over brengen. 

• Informeren en betrekken van zowel non adopters als adopters bij de werking en ontwikkeling 

van het warmtenet (het verleden, heden en de (nabije) toekomstplannen). 
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7 Beperkingen van dit onderzoek 

Met dit onderzoek hebben we het idee dat we de meest voorkomende veronderstellingen hebben 

kunnen vatten. Toch zouden we in een vervolg onderzoek vooral meer (potentiële) eindgebruikers 

willen betrekken (huurders en MKB). We hebben in de interviews steeds weer nieuwe informatie 

opgehaald. Dit betekent dat je eigenlijk nog meer kunt leren. In onderzoekstermen: Er is nog geen 

verzadiging (‘saturatie’) van antwoorden opgetreden. Dat heeft onder andere te maken met het feit 

dat er veel verschillende soorten huurders en bedrijven (MKB) zijn. Ook hebben we iets minder 

interviews dan gepland kunnen doen. Het was het moeilijker dan gedacht huurders en bedrijven te 

bereiken. Woningcorporaties wilden geen onjuiste verwachtingen over aansluitplannen bij huurders 

scheppen en waren daarom terughoudend met het aantal huurders dat ze benaderden. Zoals 

meermalen in het rapport genoemd, bleek het betrekken van MKB ook moeilijker dan gedacht: Vooral 

MKB non adopters bleken nauwelijks tot niet geinteresseerd.  

Het feit dat we binnen de groep huurders en de groep MKB te maken hadden met adopters en non 

adopters, maakt dat deze subgroepen nog kleiner zijn. Voor deze groepen staat hieronder een aantal 

opmerkingen over de beperkingen binnen dit onderzoek betreffende deze groepen. 

 

1) Huurders: Met name de groep huurders met aansluiting op het warmtenet (adopters) is zeer 

marginaal vertegenwoordigd in dit onderzoek. Onder hen hebben we maar drie interviews 

kunnen afnemen. Dat betekent dat er een grote kans is dat er in deze groep 

veronderstellingen zijn die niet in dit onderzoek naar boven zijn gekomen. Dit geldt overigens 

in iets mindere mate ook voor de zes huurders zonder aansluiting die we hebben 

geïnterviewd (non adopters). Dat waren er idealiter ook iets meer geweest. Bovendien: Deze 

zes hadden eenzelfde soort profiel. Ze woonden in dezelfde buurt in een woning die 

gerenoveerd gaat worden en hadden allen nu een moeder(gas)haard die aan vervanging toe 

is. Het zou kunnen dat er bij huurders in andere wijken met andere soorten woningen andere 

veronderstellingen bestaan. Dat hebben we niet kunnen checken.  

 

2) MKB: ‘MKB’ is een breed begrip. Er zijn veel soorten bedrijven die we niet allemaal hebben 

kunnen betrekken. We hebben bij 13 bedrijven (MKB) iemand geïnterviewd, waaronder vijf 

bedrijven zonder aansluiting op het warmtenet (non adopters) en acht met aansluiting 

(adopters). Idealiter hadden we vooral graag meer non adopters gesproken. Binnen deze vrij 

kleine groep van vijf bedrijven zijn er twee relatief kleine huurders van panden en drie 

relatief grote bedrijven (twee ziekenhuizen en een groter bedrijf gevestigd aan een 

Rotterdamse haven). Als MKB een belangrijke rol speelt in de uitrol van het warmtenet is het 

van belang meer MKB non adopters te betrekken.  

 

Het onderzoek is bewust kwalitatief gehouden omdat er nog niet eerder onderzoek naar factoren en 

onderliggende veronderstellingen die invloed hebben op aansluitbereidheid is gekeken. De resultaten 

leveren een beeld op van hoe de factoren er uitzien, maar zeggen niet iets over de precieze verdeling 

van belangrijkheid van deze factoren. Daarvoor in kwantitatief vervolgonderzoek nodig.  
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8 Bijlage 

8.1 Communicatie en verleidingsstrategie 

Op 11 maart 2014 vond een workshop plaats in de werkgroep communicatie en verleidingsstrategie 

in Rotterdam. De workshop had als doel het bedenken van instrumenten bij de 

communicatiestrategie ten behoeve van het stimuleren van de vraag naar aansluiting op het 

warmtenet. De communicatiestrategie volgt uit een van de hoofdconclusies uit het onderzoek: 

huurders hebben te weinig informatie en te weinig betrouwbare informatie over prijs en comfort om 

een keuze op te baseren.  

MKB als eindgebruikersgroep is buiten beschouwing gelaten omdat deze doelgroep minder prioriteit 

had volgens de energieleveranciers zoals werd benoemd in de regiegroep bijeenkomst van 25 

februari 2014. 

De strategie beoogt dan ook een antwoord te geven op onderstaande twee vragen:  

a. Hoe overtuig je mensen van de hoogte en opbouw van de prijs van warmte? 

b. Hoe overtuig je mensen van het comfort van een warmteaansluiting?  

 

De aanwezigen, waaronder communicatieprofessionals, hebben in een brainstorm instrumentarium 

aangedragen. De resultaten staan in 8.1.2. Deze sluiten aan op de strategie die in onderstaande 

paragraaf 8.1.1 staat beschreven. 

8.1.1 Strategie 

Alleen het noemen van de voordelen is onvoldoende geloofwaardig om mensen te overtuigen. Het is 

belangrijk om communicatie te ontwikkelen op basis van degelijke vergelijkende analyses betreft 

prijs en comfort. Deze kunnen worden gebruikt om betrouwbaarheid te creëren. Betrouwbaarheid 

over prijs ontstaat anders dan betrouwbaarheid over comfort. Er liggen verschillende soorten 

analyses aan ten grondslag: 

 

Analyse over de prijs van warmte versus gas  

1. Om mensen te kunnen overtuigen van hoogte en de opbouw van de prijs van warmte, is het 

vooral noodzakelijk eenvoudige berekeningen te laten zien op basis waarvan mensen kunnen 

vergelijken hoe de kosten van warmte en gas vergeleken kunnen worden. Uit de gesprekken 

met non adopters blijkt dat deze vergelijking nu lastig is terwijl men wel graag een begrip 

heeft van de opbouw van de prijs van warmte versus die van gas. Deze sommen zijn erg 

belangrijk voor een gevoel van controle over wat er gaat gebeuren bij een overstap naar 

aansluiting op het warmtenet. Uit de sommen moet dan uiteraard wel blijken dat een 

warmteaansluiting echt even duur (of liever) goedkoper is dan een gasaansluiting.  

2. Het is belangrijk dat een onafhankelijke betrouwbare partij verantwoordelijkheid wil nemen 

voor de juistheid van de vergelijking en onderliggende berekeningen. 

3. Het beste is als meerdere partijen zich committeren aan de berekeningen. 
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Analyses over het comfort verkregen uit aansluiting op gas versus warmte  

1. Om mensen te overtuigen van het comforteffect van een warmte-aansluiting, is het 

belangrijk om non adopters ervaring op te laten doen. Dit kan door hen zelf te laten kennis 

maken met hoe het is te wonen in een woning aangesloten op het warmtenet, maar beter is 

het om non adopters in contact te brengen met adopters.  

2. Het is belangrijk dat de non adopter zichzelf enigszins vergelijkbaar vindt met de adopter. 

Mensen nemen anderen die op hun lijken serieuzer dan anderen die niet op hen lijken. 

Bijvoorbeeld buurtbewoners/buren of vrienden, familie, vrienden van vrienden, etc. Van 

belang is ook dat de woonsituatie en de soort warmte installatie van de non adopter en 

adopter overeen komen. Er lijken verschillende soorten installaties te zijn, met ieder eigen 

effecten op comfortbeleving. Hier gaat een vergelijking niet op. 

3. Het beste is uiteraard dat een onafhankelijke partij de ‘match’ organiseert. Een afhankelijke 

partij heeft er uiteraard baat bij alleen de adopters die positief zijn te selecteren. 

8.1.2 Resultaten brainstorm Instrumentarium 

Onderstaande ideeën zijn opgeschreven tijdens de brainstorm in de workshop. 

8.1.2.1 Prijs 

Centrale vraag: Hoe overtuig je mensen van de hoogte en opbouw van de prijs van warmte? 

 

Geef financieel voordeel of een cadeau: 

• Maak warmte zoveel % goedkoper 

• Meer partijen in de keten brengen, verminderen risico’s partijen � lagere rendementseisen � 

lagere vastrecht en GJ prijzen 

• Geef korting op vastrecht 

• Korting op opstalverzekering 

• Loyalties, acties 

 

Geef inzicht door te vergelijken: 

• Geef vergelijking warmte & Gas 

• Rekening + verbruik vergelijken (warmte en gas) 

• Beeld geven van warmte, gas en elektriciteit 

• Rekening en verbruik vergelijken met 1) verleden 2) buren 3) vergelijkbare woning 

 

Betrek onafhankelijke partij: 

• Betrek onafhankelijke partij 

 

Geef inzicht door gebruiker te betrekken: 

• Geef inzicht in prijsopbouw 

• Geef beeld integrale kosten, inclusief aansluiting 

• Contact & systeem informatie (digitaal & fysiek) 

 

Geef een keuze: 

• Prijsdifferentiatie. Geef mensen een keuze: budgetprijs, standaardprijs, 100% groenprijs 
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Geef garanties: 

• Notaloze woning aanbieden (GJ prijs + vastrecht contant maken in stichtingskosten) 

• Geef garantie op energielasten 

 

Geef een voorbeeld: 

• Een goed voorbeeld maken van een pand dat van gas over is gegaan naar restwarmte 

• Overstap begeleiden met inzicht in verbruik en CO2 

 

Informeer: 

• Factsheets/folders 

 

Betrek gedragscomponent en help met besparen:  

Let op: Onderstaande ideeën zijn goed. Ze gaan mensen echter niet direct helpen bij het vergelijken 

van wat ze nu betalen met wat ze gaan betalen in een toekomstige situatie als zij aangesloten zijn op 

het warmtenet. Natuurlijk is het wel goed aan te geven welke invloed gedrag kan hebben op de prijs 

na aansluiting op het warmtenet. Het is dan sympathiek als er handelingsmogelijkheden worden 

geboden om zo zuinig mogelijk om te gaan met warmte, bijvoorbeeld via inzicht en online 

besparingstips zoals hieronder als idee wordt gegeven. 

• Maak verbruik inzichtelijk: wat deed je bij gas, wat doe je nu? 

• Geef mensen een slimme meter/app waardoor ze inzicht krijgen in gedrag en online 

besparingstips kunnen krijgen 

8.1.2.2 Comfort 

Centrale vraag: Hoe overtuig je mensen van het comfort van een warmteaansluiting? 

 

• Situatie adopters verbeteren 

• Klimaatstraat: energiebesparing en CO2reductie feest 

• Mond-op-mond reclame 

• Tevredenheid warmteklanten etaleren 

• Laat tevreden klanten aan het woord 

• Inzetten op argument: geen gedoe zoals met een CV ketel (geen onderhoud en vervanging).  

• Minder ruimtebeslag (geen CV ruimte nodig) 

• Individueel te regelen binnenklimaat/temperatuur 

• Duurzaamheid/milieuresultaat, lokale luchtkwaliteit in beeld brengen 
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8.2 Veronderstellingen Woningcorporatiemedewerkers en adviseurs 

8.2.1.1 Aansluiting draagt bij aan ambitie van woningcorporaties om CO2 te reduceren 

• Het past heel goed bij de ambitie om CO2 te reduceren. Als professional ben ik positief, qua 

ideaal. Qua ambitie is het fantastisch. We stoken nu voor de ozonlaag. Restwarmte is 

eigenlijk gratis warmte.  

8.2.1.2 Aansluiting ontzorgt corporaties en maakt dat zij kunnen focussen op hun 

kerntaken 

• Als we verwarming inclusief onderhoud volledig bij energieleveranciers kunnen laten, is dat 

prettig voor ons. Het past bij de woningcorporatie om steeds meer terug te gaan naar 

kerntaken en ons niet bezig te houden met waar anderen eigenlijk voor zijn. 

 

• Voor corporaties scheelt het veel gedoe. Dat is prettig. 

8.2.1.3 Aansluiting maakt de huurkosten lager doordat servicekosten lager worden 

• Corporaties hoeven niet aan het net mee te betalen en hebben geen servicekosten meer 

omdat de installatie niet van ons is. De huurkosten gaan daardoor naar beneden.  

8.2.1.4 Aansluiting is comfortabel, zeker en veilig voor de bewoner 

• Het comfortabele is dat je water gelijk warm hebt (je draait de kraan open en het is warm) 

en dat je leveringszekerheid hebt. En je hebt geen onderhoud en hoeft niet elk jaar bij te 

vullen. 

 

• Ik vind het wel positief dat het schoon en veilig is. 

8.2.1.5 Het warmtenet is niet flexibel en remt innovatie af 

• Ik ben positief over aansluiting. Ik vind het wel jammer dat er geen flexibiliteit is in de 

warmtebronnen die je kunt gebruiken. Ik zou wel de flexibiliteit willen houden om in later 

stadium bijvoorbeeld ook WKO aan te kunnen sluiten, maar dat kan niet als je al op 

restwarmte aangesloten bent. Dat vind ik jammer. 

 

• Het warmtenet is niet gemaakt om in te spelen op innovaties. Dat vind ik jammer. Het zou 

veel innovatiever moeten. De contracten met leveranciers zijn voor zoveel jaren dat er weinig 

innovatiekracht in zit. Ook om innovatievere prijsconstructies te kunnen maken is flexibiliteit 

nodig. Het systeem is inflexibel. 

Zelf wil ik niet aangesloten worden want ik zou liever een ander soort innovatievere 

warmtelevering hebben. Ik vind het warmtenet niet innovatief. Andere bronnen zoals WKK's 

etc kunnen er niet op aangesloten worden. Ik ben voor het systeem, maar het moet beter 

kunnen. Nu hebben energieleveranciers jarenlange contracten en zit HVC vast. Hierdoor 

ontstaat geen innovatie. 
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8.2.1.6 Het warmtenet is niet efficiënt en sluit niet aan op warmtebehoefte 

• Ik ben neutraal. In een dichte stad snap ik dat het moet, want een alternatief systeem is in 

de stad te ingewikkeld voor bewoners; er is te weinig dak voor zon etc. Dan is een 

warmteaansluiting een goed idee. Ik vind dat er dan wel mogelijkheden moeten komen voor 

het aansluiten van WKO's. Dan zou je de warmtevoorziening geheel duurzaam kunnen 

maken. Als het buiten de stad is, dan vind ik een warmtenet geen goed idee. Het systeem is 

niet efficiënt. Er is constant warm water toevoer, terwijl het niet altijd nodig is. Vooral in de 

zomer: Je gebruikt de warmte alleen om 1 of 2 keer per dag te douchen. Er is dan geen 

ruimteverwarming. Ik denk dat warm water en ruimteverwarming losgekoppeld moet worden. 

Dan kan de prijs omlaag. Je kunt dan zomers ook koelen. Je moet daar (voor de aansluiting) 

wel ruimte voor hebben. 

 

• Dat gezegd wordt dat het water sneller warm is, en dat dat een comfortverbetering is, is een 

drogargument. Het is eerder een comfortverlaging want warm water moet constant op die 

temperatuur gehouden worden. Dat is zonde. Het is een dom systeem. De algemene ruimtes 

worden onnodig verwarmd. 

 

• Er verandert vaak niks doordat de bron anders is, maar doordat er iets verbeterd wordt in de 

distributie van de warmte in een pand. 

 

• In eerste instantie was het best een goed systeem. We zijn nu 10 jaar verder en nu moet je 

bekijken wat er nog van het originele plan over is. We gaan steeds verder weg van het 

product dat we zouden willen. Ik denk dat het achteraf slimmer was geweest om een 

elektriciteitscentrale in de haven te bouwen en deze met de restwarmte te laten draaien. In 

plaats van het rondpompen van water waardoor transport (warmte) verlies ontstaat en waar 

hulpenergie voor nodig is, en vooral waardoor je als gebruiker geen keuzevrijheid meer hebt. 

8.2.1.7 De kosten van aansluiting zijn niet transparant en het (onderhandel)proces is niet 

klantvriendelijk 

• Ik vind het lastig hun rekenmodellen te begrijpen. Energieleverancier X bekijkt wat onze 

vermeden kosten zijn, en dat brengen ze dan in rekening. Het lijkt alsof ze geen idee hebben 

van wat ze moeten berekenen. 

 

• Een goede onderhandeling zou goed zijn. Dat is nu lastig. Ze gaan verhalen vertellen over 

buizen, aanbod en levering. Dat boeit ons niet. Alsof wij ook met de levering te maken 

hebben. Ik wil vaste afspraken over aansluiting in de bestaande bouw. Niet telkens weer het 

hele rekensessietraject. 

 

• De gemeden kosten worden in praktijk anders gemeten door energieleveranciers dan door 

ons. Energieleveranciers rekenen 50-60% hogere prijzen. Het is altijd een gevecht. Zij praten 

over vermeden kosten in plaats van over kostprijs. 

 

• Ik maak me zorgen hoe energieleveranciers met klanten omgaan, als je ziet hoe ze al met 

ons omgaan. De processen duren heel lang en gaan moeizaam.  
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8.2.1.8 De huurder betaalt meer dan nodig 

• Wij woningcorporaties hebben een convenant getekend, maar de huurder heeft geen keus. 

Dat wordt teveel vergeten op management niveau van de woningcorporatie. Die krijgen niet 

alle goede informatie, want ze stellen de vragen niet vanuit de uitvoering. In de uitvoering 

blijken de problemen. Het gaat niet alleen om milieu maar ook om wat bieden we de huurder; 

dat moet voorop staan. 

 

• Vooral in de moderne situatie gaat het mis. De ontwerpcondities die energieleveranciers 

stellen zijn zo streng dat de installateurs geen goede installaties kunnen maken. 

Energieleveranciers werken niet goed samen met installerend Nederland en de 

adviesbureaus. We hebben drie projecten waar het niet goed gaat. Het is prijsgedreven in 

plaats van techniek gedreven. Soms moeten mensen wel 3x meer betalen dan een 

referentiewoning. Dat heeft vaak met verkeerde aanleg te maken.  

• De aantallen aansluitingen komen niet van de grond en dus moeten de energieleveranciers 

hun kosten ergens anders uit halen. Daardoor gaat de kwaliteit achteruit en de prijzen 

omhoog. 

• We schuiven de rekening door naar de huurder en die staat met de rug tegen de muur. Er 

wordt teveel in de vaste lasten naar de huurder doorberekend. In de praktijk is het bijna 

altijd meer dan anders (MDA) ipv niet meer dan anders (NMDA).  

 

• De warmtewet is niet in overeenkomst met de werkelijkheid voor gestapelde bouw: Er staan 

prijzen in gebaseerd op individuele aankopen van ketels. Prijzen voor ketels zijn in de 

warmtewet hoger dan in werkelijkheid bij grote inkoop. Energiebedrijven rekenen uit wat ze 

mogen vragen op basis van de warmtewet. Hier ontstaat een te hoog bedrag dat moet gelden 

als 'anders'. Het NMDA principe is op zich goed, maar de hoogte van het vastrecht heeft 

invloed op of de huurder teveel gaat betalen. Je wilt dat eigenlijk baseren op basis van de 

rekening die een huurder nu heeft. Je zou willen dat bodemprijzen bekend zijn. 

8.2.1.9 De voordelen van warmtenetaansluiting zijn niet uit te leggen aan huurders 

• Je moet dus het NMDA principe heel hard kunnen maken, ijzersterk kunnen aantonen want 

stadsverwarming heeft qua prijs de schijn tegen. 

 

• Wat betreft mijn functie en de voorlichting die ik kan geven: Je kunt niet zien wat de buren 

betalen dus we kunnen geen voorlichting geven.  

 

• Ik weet niet wat het oplevert. Als er geen positieve financiële gevolgen zijn dan is het lastig. 

Als het even duur is, en je hebt er geen last van, dan moet er op ander vlak voordeel zijn. Ik 

vrees met grote vrezen. Onze gemiddelde bewoner kijkt puur naar financiën.  
 

• Ik weet niet wat de warmtewet gaat doen. Het is niet getest; we weten niet wat het effect is 

voor huurders. Het NMDA principe is ook onduidelijk. 
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8.3 Aanbevelingen afkomstig van Woningcorporatiemedewerkers en 
adviseurs 

Om de business case te verbeteren is een aantal aanbevelingen gedaan door corporatiemedewerkers 

en adviseurs: 

 
1) De leveranciers maken kostprijzen bekend 

Aan de corporaties gaat het niet liggen. Kunnen energieleveranciers de kostprijzen kenbaar 

maken? Het moet ‘minder dan anders’ worden. 8% goedkoper zoals eerder is gecommuniceerd. 

2) De Bijdrage Aansluit Kosten (BAK) gaat omlaag 

De BAK kosten moeten lager worden 

Er moet iets veranderen in de aansluitbijdrage van woningcorporaties. Die moet naar beneden 

3) De vastrechtkosten worden overlegd met corporatiemedewerkers en adviseurs  

Er moet gekeken worden naar vastrechtkosten. De warmtewet is niet in overeenkomst met de 

werkelijkheid voor gestapelde bouw: Er staan prijzen in gebaseerd op individuele aankopen. 

Prijzen voor ketels zijn in de warmtewet hoger dan in werkelijkheid bij grote inkoop. 

Energiebedrijven rekenen uit wat ze mogen vragen op basis van de warmtewet. Hier ontstaat 

een te hoog bedrag dat moet gelden als 'anders'. Het NMDA principe is op zich goed, maar de 

hoogte van het vastrecht heeft invloed op of de huurder teveel gaat betalen. Je wilt dat eigenlijk 

baseren op basis van de rekening die een huurder nu heeft. Je zou willen dat bodemprijzen 

bekend zijn. 

4) Koppel warm water en ruimteverwarming los als mogelijk 

Dan kan de prijs omlaag. Je kunt dan zomers ook koelen. Je moet daar (voor de aansluiting) wel 

ruimte voor hebben. 

5) Stel ambities individuele aansluitingen bij of overtuig woningbouwcorporaties en 

adviseurs hoe deze haalbaar zijn 

Individuele aansluitingen zijn niet haalbaar. Die moet de gemeente niet meenemen in ambitie en 

berekeningen want dat is onmogelijk. De gemeente moet dat loslaten.  

 

Drie geïnterviewden wezen ook op de rol van de overheid:  

 

6) Het veranderen van regelgeving rondom woningwaardering 

Er zou iets aan de regelgeving rondom woningwaardering gedaan moeten worden anders komt 

het voor de bestaande bouw nooit meer goed. Ik verwacht ook een lobby vanuit de 

energieleveranciers naar Den Haag.  

7) Het toekennen van waarde aan CO2 reductie 

Het kan misschien uit als de overheid voor CO2 reductie gaat betalen? 

De wetgeving moet een duurzame warmtevoorziening beter stimuleren bijvoorbeeld door punten 

toe te kennen aan CO2 reductie.  
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8.4 Veronderstellingen Huurders 

8.4.1.1 Adopters: Het is veiliger dan gas 

Alle drie de adopters noemde het aspect veiligheid als iets positiefs aan een aansluiting op het 

warmtenet. Het lijkt erop dat een gasaansluiting in flats gezien wordt als iets onveiligs. 

• Stadsverwarming is veiliger in elk geval (brandveilig). 

• Op zich zou ik het wel promoten (want het is veiliger dan gas). 

• Ik neem aan dat alle flats op stadsverwarming komen. Het zal te gevaarlijk zijn om in flats 

individuele gasaansluitingen te maken. 

8.4.1.2 Adopters: De temperatuur is niet stabiel en het is duur 

Er is een adopter die ontevreden is over comfort en prijs van warmte. Hij zegt namens meerdere 

flatgenoten te spreken. Hij veronderstelt dat het niet warm genoeg wordt in zijn appartement op de 

tiende verdieping omdat het warme water niet snel genoeg boven kan komen. Hij denkt dat zijn 

energieleverancier de druk op afstand kan regelen. Dit lijkt niet op waarheid berust; Er lijken 

eigenaardige veronderstellingen bij adopters te kunnen zijn.  

 

• Ik ben niet tevreden. Je hebt geen invloed op hoe warm het in de woning wordt. Het is geen 

stabiele verwarming. We hebben vaak lauwe toevoer van water en het is schrikbarend duur. 

Je betaalt voor onderhoud leidingen en warmteverliezen. We hebben geen thermostaat, dus 

de verwarming slaat nooit vanzelf af. En: de verdampingsmeter meet in de zomer ook 

warmteafname.  

Soms krijgen we het hier niet warm op de 10e verdieping. Dan bel ik met ‘energieleverancier 

X’ en zetten ze via sensoren in de verdeelstations er extra kracht bij zodat 

doorstroomsnelheid omhoog gaat en het water wel warm genoeg is als het boven aankomt. 

Zo ongeveer 70% in deze flat is negatief denk ik. Ongeveer 230 van de 265 woningen 

hebben klachten dat het niet warm genoeg kan worden. Ik zou voor een eigen CV kiezen als 

ik kon. Dan kun je zelf de temperatuur regelen en je betaalt je eigen kosten.  

 

• De buren klagen wel. Over ratelende leidingen en niet warm te krijgen radiatoren. Dat is wel 

‘streng-afhankelijk’. Het verschilt per flat denk ik. 

8.4.1.3 Adopter: het is een kwetsbaar systeem dat meer onderhoud nodig heeft dan het 

nu krijgt 

• De grote pijpen in de straten zijn slecht te inspecteren en daarom gebeurt dat niet. Die grote 

leidingen liggen te goedkoop, want er zijn geen leidingkokers aangelegd waar je doorheen 

kunt lopen om ze te inspecteren. Het is een kwetsbaar systeem dat goed onderhoud vraagt. 

Ook hier in de flat. Er gaat nogal iets mis. Dat gebeurt nu niet goed. 
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8.4.1.4 Non adopters: Prijsverwachtingen  

De non adopter die een positieve houding heeft, denkt dat het niet duurder wordt. 

• Natuurlijk snap ik dat je wel zult moeten betalen voor de warmtenetaansluiting, maar ik denk 

dat je er netto qua prijs wel iets op vooruit zult gaan.  

 

De non adopters die een negatieve houding hebben, denken (of zijn bang) dat aansluiten op het 

warmtenet duurder zal zijn. Zij zijn ook bang voor controleverlies. Een non adopter baseert deze 

angst op eerdere ervaring met aangesloten zijn op stadsverwarming. 

• Bij aansluiting heb ik heb het gevoel dat ik niet meer onafhankelijk ben en dat ik de controle 

op de prijs kwijt ben. Het wordt zeker duurder. Ik ga hoe dan ook meebetalen aan het 

warmtenet. Dat snap ik wel, want ik moet anders ook voor mijn ketel betalen, maar ik wil wel 

weten hoe ik eraan meebetaal. Het blijft mystiek. Ik heb er geen beeld van nu. Ik wil wel op 

een briefje hebben dat het niet duurder is zoals ze zeggen. Maar dat geven ze niet. Dat ik 

duurder uit ben is mijn angst.  

 

• Je kunt niet controleren wat je betaalt. Ik vind dat nadelig. Het is onnauwkeurig. Eigenlijk 

heb je een meter nodig voor warm water, koud water, CV, gas en verlichting. Dat zijn al 5 

meters. Ik denk dat Havensteder dat niet gaat betalen. Als Havensteder dat wel gaat doen, 

zal het wel verrekend worden in de huur. 

 

• Ik ben niet zo happig op stadsverwarming. Voorlopig heb ik liever een combiketel, dan heb ik 

meer grip. Er zijn denk ik geen voordelen aan stadsverwarming. Alleen maar betalen betalen 

betalen. 

 

De non adopters die niet echt positief of negatief zijn, hebben weinig tot geen idee van de prijs. 

• Ik heb geen idee van de prijs. Ik ben ervoor als het maar niet duurder wordt. Ik wil zwart op 

wit hebben dat ik kan claimen als het te veel/meer kost. Ik ben geneigd ja te zeggen als het 

niet duurder is. 

• Van de prijs heb ik eigenlijk geen idee. 

• Ik heb geen vergelijkingsmateriaal en weinig informatie. Ik hoop niet dat t duurder wordt. 

8.4.1.5 Non adopters: Comfortverwachtingen 

De non adopter die positief is denkt dat het een comfortverbetering is ten opzichte van een CV-ketel.  

• Ik denk dat stadsverwarming beter werkt dan CV. Ik denk dat het huis beter warm wordt en 

dat het warme water heter zal zijn.  

• Je hoeft niet meer bij te vullen. Je kunt geen lekkage meer krijgen. (CV gaat op water en 

gas. Als er een lekkage is heb je een probleem. Dat heb je niet met stadsverwarming.) Je 

hebt ook ruimtevoordeel met stadsverwarming. 

 

Een non adopter die vrij neutraal is ten opzichte van aansluiting, denkt dat een warmtenetaansluiting 

niet van betere kwaliteit is dan een CV-ketel. 

• Ik denk dat de kwaliteit van warmtenet nu beter is dan stadsverwarming vroeger. Maar het is 

niet beter dan CV.  
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8.4.1.6 Non adopters: Afhankelijker van storingen 

• Als er problemen zijn met het systeem, lijkt het me wel lastiger op te lossen. Nu kan ik 

douchen bij de buren als er iets kapot is. Met een warmtesysteem vallen hele flats uit en kan 

dat niet. Er kleven meer risico’s aan dan aan individuele verwarming. 

 

• Je bent wel afhankelijker als er een storing is. 

8.4.1.7 Non adopters: Elektrisch koken en switchen van energieleverancier is niet 

wenselijk 

Een non adopter met een negatieve houding, was dat mede omdat hij niet elektrisch wil koken. 

• We willen niet elektrisch koken. Ik wil een vlammetje onder m’n pan. Dat wil iedereen.  

 

Meerdere non-adopters willen liever niet switchen van energieleverancier (in het algemeen).  

• Ik zit nu bij energieleverancier A. Daar zit ik goed. Ik wil niet naar energieleverancier B; die 

komen savonds aan de deur langs. Ik doe niet open. Ik wil ook niet naar energieleverancier 

C. 

8.4.1.8 Non adopters: Idee van restwarmte benutten is positief 

Meerdere non adopters vonden het idee van restwarmte benutten positief. Het was meestal niet het 

eerste dat genoemd werd, maar dit heeft wel een positieve invloed op een basishouding ten opzichte 

van aansluiting.  

• Het is goed voor het milieu  

• Het feit dat je restwarmte kunt gebruiken vind ik positief. 

• Ik vind het op zich positief dat restwarmte benut wordt. 

8.4.1.9 Non adopter: Het is beter voor de gezondheid 

Een non adopter noemde als grootste mogelijke voordeel een gezonder binnenklimaat. 

• Het is beter voor de gezondheid: Er is geen gas meer in huis. Dus is er meer zuurstof en 

minder CO2 in huis  
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8.5 Veronderstellingen MKB 

8.5.1.1 Adopters: Een aansluiting op warmtenet is gemakkelijk, betrouwbaar en een 

beetje veiliger 

De meeste adopters vinden het een voordeel dat een warmteaansluiting hen gemak oplevert. Het is 

ook betrouwbaar volgens meerdere adopters. 

• Ik ben zeker positief. Met name omdat het veel gemakkelijker is dat je geen ketels draaiende 

hoeft te houden. Dat kost veel geld, want er zijn veel keuringen nodig en je moet ketels 

onderhouden. Dat is een groot voordeel van stadsverwarming.  

 

• Een klein voordeel is dat warmtewisselaar eenvoudiger is dan een gasinstallatie. En het is een 

klein beetje veiliger.  

 

• Het is een makkelijk systeem. Je kunt huurders van de winkels makkelijk afsluiten als ze 

vertrekken. Huurders hoeven geen CV aan te schaffen. Dat is ook makkelijk voor hen. 

 

• Het is een stabiel net. Nooit problemen, geen storingen, zowel hier als thuis.  

 

• Ik vind het betrouwbaar, zo betrouwbaar dat hier alleen maar warmteaansluiting is en geen 

redundantie. In het verleden is er wel gas geweest, maar er is overgegaan op alleen warmte. 

Het bevalt prima. Nooit storing. 

 

Er is een adopter die het geen betrouwbaar systeem vindt. Dat komt door het idee van ‘maar 2 grote 

bronnen hebben’. Deze man ziet het wegvallen van de warmtebron in Tilburg als voorbeeld van hoe 

het mis kan gaan. 

 

• Het is kwetsbaarder dan een distributed system (een systeem waarmee je warmte van 

allerlei bronnen kunt gebruiken, bijvoorbeeld ook van een kleine biocentrale op snoeihout in 

een stadspark). Dit is denk ik geen sterk netwerk. Eén pijpleiding, met maar 2 grote bronnen, 

dan hoeft er maar één ding fout te gaan en dan zit de stad zonder warmte. In Tilburg gaat de 

grote warmtebron weg vallen; de grote vraag is wat dan? Kunnen we ons warmtenet 

duurzaam gaan gebruiken, wat moeten we daarmee? 

8.5.1.2 Adopters: Warmte is zeker niet goedkoper dan gas, eerder duurder. 

• Er zijn verschillende ideeën die mensen hebben over of hun warmteaansluiting relatief 

(vergeleken met gas) duur is of niet. De meesten weten het niet zeker maar de tendens lijkt 

te zijn dat adopters denken dat het in ieder geval niet goedkoper is dan gas, eerder duurder 

dan gas. Dat lijkt deels te komen door het idee te maken te hebben met een monopolist. 

Onder sommige adopters is er wantrouwen over de prijzen. Het woord ‘kartelvorming’ is een 

aantal keer gevallen. Ik denk wel dat ik in werkelijkheid voor meer Joules betaal dan ik 

verbruik. Stadsverwarming is over de loop der jaren enorm veel duurder geworden. Je kunt 

niet kunt onderhandelen. Je zit vast. Je hebt te maken met een monopolist. Als ik nu zou 

kunnen kiezen zou ik op gas overgaan. Dat heeft te maken met de prijzen. Ik denk dat 

stadsverwarming nu zo’n 30 tot 40% duurder is dan een gasaansluiting. 
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• Er wordt centraal geleverd. Dat is een voordeel. Je zou dat voordeel ook willen zien, maar je 

merkt daar niks van. Er is kartelvorming.  

 

• Ik heb niet het gevoel dat ik gepakt word, maar het feit dat er maar 1 aanbieder is geeft 

geen goed gevoel. Ik zou willen kunnen vergelijken. 

 

• Uiteindelijk zijn de kosten voor warmte denk ik vergelijkbaar met de kosten als je ketels zou 

hebben. 

8.5.1.3 Adopters: De warmte is niet zo duurzaam. 

Meerdere adopters twijfelen over of zij de geleverde warmte duurzaam vinden. De veronderstellingen 

die hieraan ten grondslag liggen zijn: 

• De warmte komt van vuilverbranding. Er kan duurzamer met afvalstromen worden 

omgegaan. 

• Het is een oud systeem. De buizen zijn niet goed geisoleerd is. Dat kun je zien doordat 

putdeksels roken. 

• Ik hoor er niks over van de gemeente, dus zal het wel niet iets zijn om te promoten. 

• De hulpcentrale die een aantal keer per jaar opstart, wordt gestookt op olie. 

• Het wordt het gebruikt om andere onduurzame activiteiten elders duurzaam te maken. 

 

Er zijn enkele adopters die er vanuit gaan dat het systeem duurzaam is en/of het theoretisch een 

goed idee vinden dat restwarmte wordt benut. Meerdere adopters weten echter niet hoe duurzaam 

de warmte is. Er is een adopter die denkt dat het in de praktijk ook echt milieuvriendelijk, duurzaam 

is: 

• Nu is de geleverde warmte deels afval + bijstook, maar met de nieuwe warmteweg komt 

aansluiting op de AVR en meerdere punten van de haven dacht ik. Daardoor gaat het 

rendement omhoog. Dus een hele lage CO2 uitstoot.  

8.5.1.4 Adopters: Het is een obstakel voor nieuwe ontwikkelingen; een ‘non empowering 

technology’. Het is niet van deze tijd.  

• Ik heb het idee dat ze niet mee doen in de ontwikkeling verder omdat ze niet hoeven: het is 

een monopolist. Je zit eraan vast. Ik vind het vergelijkbaar met de belastingdienst. Je hebt 

geen keuze. 

 

• Er is sentiment tegen stadsverwarming; ja we moeten het afnemen, we hebben niet zo veel 

keuze. Omdat er zulke grote investeringen voor lange termijn zijn ligt er grote druk op 

afname. Wij als huurders ervaren dat zo. Maar we hebben ook geen invloed. Het is een non-

empowering technology. Ander nadeel: Je kunt ook geen warmte terug leveren. Het voelt log 

en ouderwets.  

 

• Stadsverwarming is een obstakel voor de ontwikkeling naar energie 0 woningen. Bij de 

business case van de 0 op de meter woning (door besparing en eigen opwek), gaat het 

voornamelijk om verlaging van de warmtebehoefte, dus een lage afname, terwijl er hoge 

kosten van infra zijn. Er is angst voor verplichte afname. Ik denk dat het in de praktijk lastig 

is om een tweede systeem ernaast te hebben.  



 

56 

 

 

• Ik zie dat het gebruik van warmtenet lijnrecht ten opzichte van besparen staat. Eerder de 

drive op meer gebruik dan minder. Dat is een fundamentele tegenstelling. Bouwpartijen gaan 

een goed aanbod geven aan particulieren. Met dat aanbod gaat 80/90% van de 

warmtebehoefte omlaag doordat goed geïsoleerd gaat worden. Dan wordt stadsverwarming 

te duur en niet meer nodig. Als ik dat in extrema ga doorzetten dan brengt de toekomst in 

Nederland wijken zonder stadsverwarming met super moderne woningen, en in de steden 

alleen ouderwetse woningen met stadverwarming en oncontroleerbare en 

hoogstwaarschijnlijk hogere energierekeningen. 

 

• De andere angst is dat controle over de warmtebronnen miniem is. De Stroomversnelling 

heeft heel erg sterke motivatie voor renewables, maar stadswarmte is niet renewable. Het is 

wel zonde om restwarmte niet te gebruiken, maar het is niet renewable. 

 

• Stadswarmte is op zijn retour. Stadsverwarming wordt als passé beschouwd. Het heeft iets 

nieuws nodig. Het collectieve en het warmteverlies spreekt weinig mensen aan. De faalkans is 

hoog en het net is 60 jaar oud.  

 

• Het moet sexyer: voor de eindgebruiker is een betrouwbaarder meetsysteem nodig, niet de 

verdampertjes. Er is angst voor collectieve systemen. Ik denk dat we heel voorzichtig 

overgaan naar individuele voorzieningen.  

8.5.1.5 Adopters: Warmte heeft weinig imago. Het neigt naar log of oubollig. 

• Het heeft geen imago. Bestuurders lopen er niet mee te koop. Het is er gewoon, het is 

betrouwbaar en het is meegenomen dat het duurzaam is. Ik ben er niet vies van om dingen 

te promoten, maar stadsverwarming is niet het eerste wat in je opkomt.  

 

• Geen imago of identiteit. Het is er gewoon. 

 

• Log, doet me denken aan iets dat langzaam beweegt, dat heel groot is en een hele dikke huid 

heeft. 

 

• Vanuit mijn perspectief is het wel een beetje oubollig. Niet flitsend of innovatief. 

8.5.1.6 Non adopters: Warmtenet lijkt milieuvriendelijk  

De meeste non adopters beginnen er niet zelf over maar als we ernaar vragen dan denken de 

meesten dat het warmtenet, afhankelijk van de bron, duurzamer is dan gas. Het lijkt wel meer een 

theoretisch idee dan een overtuiging. De adviseur die meerdere bedrijven adviseert vindt het nu nog 

niet zo duurzaam maar denkt dat het wel gaat veranderen, dus is positief over het idee. 

 

• Gevoelsmatig denk ik dat het veel zuiniger is dan iedereen individueel. Afvalscheiding is 

milieuvriendelijk. Het verwerken moet besparing en hergebruik geven. De restverbranding 

moet dan toch ook duurzaam zijn. Dat geeft een lekker gevoel. Die warmte moet duurzaam 

zijn, want alles wat je er verder mee kan is niet duurzaam.  
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• In theorie nuttig, want benutting van energie die anders de lucht ingaat; het scheelt 

verspilling. Iets maken uit niets vind ik positief. 

 

• Warmte is nu nog niet zo duurzaam als voorgeschoteld, want afval voor verbranding halen ze 

uit Engeland en hoe duurzaam is dat? Maar dat gaat wel veranderen dus daar wil ik wel 

overheen kijken. Ik ben positief over restwarmte gebruiken en dus ook over het warmtenet. 

8.5.1.7 Non adopters: Warmtenetaansluiting is veilig en betrouwbaar 

Over het algemeen lijkt het zo dat mensen verwachten dat het warmtenet betrouwbaar is. Vier van 

de vijf noemen het echter niet als onderscheidend kenmerk. Hen lijkt dus niet betrouwbaarder of 

minder betrouwbaar te worden ervaren dan gas. Er was één non adopter die denkt dat een 

warmtenetaansluiting betrouwbaarder is dan gas omdat hij verwacht dat er met warmteaansluiting 

minder risico genomen zal worden dan bij gas, aangezien er bij storing in het warmtenet hele wijken 

uitvallen en er daarom extra goed wordt opgelet op het voorkomen van storingen in het warmtenet. 

Deze persoon denkt dat een warmtenetaansluiting ook veiliger is omdat er dan geen kans is op 

gasontploffing of CO vergiftigingen. 

 

Er is één non adopter die het warmtenet alleen betrouwbaar vindt als er een backupcentrale geregeld 

is.  

8.5.1.8 Non adopters: Warmte is (te) duur 

Twee van de vijf non adopters zijn bezig geweest met aansluiting. Beiden vinden warmte te duur. Het 

is volgens hen niet concurrerend met gas. Een van hen had verwacht dat restwarmte goedkoper zou 

zijn, omdat de term suggereert dat het ‘gratis’ is ontstaan. Hij vertelde dat hij dacht dat hij de 

leveranciers die van de warmte af willen, zou helpen door deze warmte af te nemen. 

De overige drie non adopters hebben of geen idee van de prijs, of denken dat het wel duur zal zijn 

omdat het een aparte infrastructuur heeft en omdat er geen keuze voor een aanbieder te maken 

is/het een monopolie is.  

 

• Het is veel te duur. Het is niet concurrerend met wat we hier nu aan gas hebben. Zowel de 

aansluitkosten als de verbruikskosten zijn te hoog. Er is een terugverdientijd van -300 jaar. 

Het is 100.000 euro per jaar duurder dan gas voor ons. 

 

• Warmte is te duur. Zeker voor grootverbruikers. We willen wel in duurzaamheid investeren, 

maar het moet wel op enigszins korte termijn terug te verdienen zijn door prijzen die lager 

zijn dan gasprijzen. Dat is niet het geval. Gas heeft een degressief tarief. Dat maakt gas 

interessant voor grootverbruikers. Energieleverancier X snapt dat wel, maar ze willen deze 

tarieven niet meenemen in hun berekeningen. Daardoor is warmte duurder dan gas (voor 

grootverbruikers). Ook kunnen we niet investeren want we kunnen de investeringen niet 

terug verdienen. Die moeten dus door een andere partij gedaan worden. 
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8.5.1.9 Non adopters: Aansluiting is gedoe 

• Ik merk dat meespeelt: het gedoe van switchen. Dat is geen nadeel van stadsverwarming, 

maar als ik nu de energie heb op een andere manier, dan zie ik niet dat het voordeel zou 

opwegen tegen gedoe van switchen van gas met stadsverwarming. 

8.5.1.10 Non adopters: Warmtenet heeft weinig imago. 

Van de vijf gaven er drie non adopters aan dat er voor hen geen imago uitgaat van aangesloten zijn 

op het warmtenet. Een iemand noemde ter illustratie:  

• In mijn branche (kwantitatief onderzoek), zouden we niet op de website zetten; ‘we doen 

onderzoek op duurzame manier want ons kantoor is aangesloten op stadsverwarming’.  

De andere twee gaven aan dat het een beetje een duurzaam imago zou kunnen zijn maar dat het 

niet uitgesproken genoeg is om te kunnen spreken van een imago.  

• Het is niet echt uniek of innovatief. 
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8.6 Template medewerkers woningcorporaties 

 

Naam  

Datum interview  

Geslacht 

Leeftijd 

Welke opleiding hebt u gehad? 

Functie &  

Mogelijke betrokkenheid warmte 

 

 

 
1. Het hoeft niet zo te zijn, maar hebt u ervaring met aansluiting? En met wonen in een woning 

aangesloten op warmtenet? 

2. Welke associaties hebt u bij aansluiting op een warmtenet? Als u geen idee hebt: Hebt u er een 

bepaald beeld bij?  

3. Hoe werkt een aansluiting? Technisch, Organisatorisch en Economisch?  

4. Ik wil graag iets te weten komen van hoe u er tegenover staat. Een houding bestaat uit 

affectieve, gevoelsmatige en cognitieve meer beredeneerde factoren. 

Gevoel: Wat is uw gevoel bij aansluiting?  

Beredeneerd: Wat vindt u er verder van?  

• Welke dingen zijn positief en welke negatief?  

• Wat is het belangrijkste voor u? 

5. Ziet u het om u heen? 

6. Wat zijn uw toekomstverwachtingen? 

7. Met wie hebt u te maken bij aansluitingen? Zijn zij positiever dan u of niet? 

8. Hoe denkt u dat bewoners erover denken? 

9. STEL het is een optie: Zijn er dingen die dan eerst verholpen moeten worden omdat aansluiting 

anders niet mogelijk is?  

10. Hebt u opmerkingen, vragen? 
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8.7 Template huurders woningcorporaties 

Naam  

Datum interview  

Geslacht 

Leeftijd 

Hoe lang woont u hier al? 

Blijft u hier wonen? 

Welke opleiding hebt u gehad?  

Wanneer is uw woning gebouwd? 

 

 
1. Het hoeft niet zo te zijn, maar hebt u ervaring met wonen in een woning aangesloten op het 

warmtenet? En met de aansluiting ervan? Met welke warmtesystemen hebt u tot nu toe te maken 

gehad?  

2. Hebt u een idee van hoe zoiets werkt? 

3. Hoe is uw relatie met de woningcorporatie? En met uw energieleveranciers/eerdere leveranciers 

die u hebt gehad? Vertrouwt u deze partijen? 

4. Wat voor beeld hebt u van wat warmtenetaansluiting voor u betekent? (Is dat comfortabel, goede 

kwaliteit, goedkoop/duur/gelijk, iets anders?) 

Zijn deze associaties negatief/positief? Wat is het belangrijkste? 

5. Als u alles bekijkt, bent u dan positief of niet? 

6. Als het systeem ingevoerd zou worden. Bent u geneigd dan ja of nee te zeggen? 

7. Ziet u het om u heen? Hoort u er wel eens over? Wat zijn uw verwachtingen? 

8. Als u een aanbod zou krijgen, met wie bespreekt u dit dan? Met wie hebt u te maken? 

9. Hoe denkt u dat zij hierover denken? 

10. Zouden er barrières zijn? Zijn er dingen die verholpen zouden moeten worden om aansluiting 

mogelijk te maken? 

11. Hebt u vragen/opmerkingen? 
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8.8 Template MKB vertegenwoordigers 

Naam  

Datum interview  

Geslacht 

Leeftijd 

Welke opleiding hebt u gehad? 

Functie &  

Mogelijke betrokkenheid warmte 

 

 

 

 

 

 
1. Het hoeft niet zo te zijn, maar hebt u voor MKB te maken gehad met warmtenet? En hebt u 

ervaring met wonen of werken in een woning aangesloten op warmtenet?  

2. Wat zou uw belang kunnen zijn binnen het onderwerp? En hoe ziet u uw rol hierin? 

3. Hoe werkt een aansluiting? Technisch, Organisatorisch en Economisch?  

4. Welke verandert er voor MKB als ze een aansluiting op het warmtenet krijgen, denkt u? Als u 

geen idee hebt: Hebt u er een bepaald beeld bij? Wat merken MKB-ers ervan? 

5. Ik wil graag iets te weten komen van hoe u er tegenover staat. Een houding bestaat uit 

affectieve, gevoelsmatige en cognitieve meer beredeneerde factoren. 

Gevoel: Wat is uw gevoel bij aansluiting?  

Beredeneerd: Wat vindt u er verder van?  

• Welke dingen zijn positief en welke negatief?  

• Wat is het belangrijkste voor u? 

6. Bent u al met al positief of negatief? Of neutraal? 

7. Ziet u het om u heen? Hoort u erover? 

8. Wat zijn uw toekomstverwachtingen? 

9. Hoe denkt u dat MKB-ers erover denken? Zijn zij positiever dan u of niet? 

10. Met welke partijen hebt u verder te maken aangaande dit onderwerp (verwacht u)? Wat verwacht 

u van hun houding tov aansluiting van MKB?  

11. STEL het is een optie: Zijn er dingen die dan eerst verholpen moeten worden omdat aansluiting 

anders niet mogelijk is?  

12. Hebt u opmerkingen, vragen? 
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8.9 Template MKB 

Naam  

Datum interview  

Geslacht 

Leeftijd 

Welke opleiding hebt u gehad? 

Functie &  

Mogelijke betrokkenheid warmte 

 

 

 
1. Hebt u ervaring met wonen of werken in een pand aangesloten op het warmtenet? Is dit pand 

aangesloten? 

2. Hoe werkt warmtenetaansluiting? Technisch, Organisatorisch en Economisch 

3. Wat vindt u van het systeem? Wat zijn kenmerken? Is het betrouwbaar/regelbaar, veilig, 

betaalbaar, duurzaam, innovatief/modern, etc… 

4. Welke dingen die u noemt vindt u positief en welke negatief? Wat is het belangrijkste voor u? 

5. Hebt u een mening over de aanbieders van het systeem? En de partijen eromheen? 

6. Heeft het systeem een imago? Past het bij dit bedrijf? Bij u zelf? 

7. Bent u al met al positief of negatief? Of neutraal? 

8. Wie hebben hier invloed op de beslissing wel of niet aansluiten? Hoe staan zij hierin?  

9. Ziet u het om u heen? Hoort u erover? 

10. Hoe denkt u dat andere bedrijven/ondernemers erover denken? Zijn zij positiever dan u of niet? 

11. Wat zijn uw toekomstverwachtingen? 

12. Zijn er barrières die eerst verholpen moeten worden/tips om (meer) aansluiting(en) mogelijk te 

maken?  

13. Hebt u opmerkingen, vragen? 
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