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Energiestudies 
 
Het stedenbouwkundig programma De Bronnen heeft de ambitie uitgesproken dat de 
toekomstig te realiseren nieuwbouwwijk De Bronnen in 2020 een energieleverende wijk 
wordt. Uitgangspunt is dat energie wordt gewonnen uit duurzame bronnen.  
In de periode 2010 en 2011 zijn er een drietal energiestudies uitgevoerd. De energiestudies 
zijn uitgevoerd door: 
-  Ten Kroode & Van Zee, rapport uitgebracht op 11 oktober 2010, rapportnr. 117.001 
-  Deerns,    gecombineerde rapportage met Wiertsma & Partners  
    rapport uitgebracht op 24 maart 2011,  

rapportnr. 160-11-03584-03 
-  Wiertsma & Partners, zie rapport Deerns 

     
 

In de bovengenoemde energiestudies zijn de diverse energieopties onderzocht.  
 
 
Resultaat 
 
Geconcludeerd wordt dat de energieoptie: EPC(Energie Prestatie Coëfficiënt) woning 
voorzien van Warmte koude Opslag (WKO) met verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW) 
en waarbij het dakoppervlak is voorzien van een zonnecollector (2m2) en zonnepanelen 
vanuit het perspectief van duurzaamheid, financiën en milieurendement de meest passende 
oplossing is. Dit geldt voor de vrije kavelwoningen (particuliere uitgifte). Voor de woningen 
die projectmatig of via een woningbouwvereniging worden gerealiseerd kan in afstemming 
met de ontwikkelende partij gekozen worden voor een hoger energieambitieniveau. 
Om woonwijk De Bronnen energieleverend te laten zijn levert windenergie (1 windturbine van 
2 MW (Mega Watt) de beste financiële resultaten. De terugverdientijd zal ca. 7 tot 10 jaar 
bedragen. 
Smart grid levert een goede bijdrage in de uitwisseling van vraag en aanbod van lokale 
duurzame energie in de woonwijk De Bronnen. Lokaal opgewekte energie wordt ook weer 
lokaal afgenomen. Dit maakt de mogelijk te realiseren oplaadpunten voor elektrisch auto’s 
haalbaar. 
Nader onderzoek omtrent een mogelijke participatie met marktpartijen inzake exploitatie van 
de bovengenoemde energieoplossingen is noodzakelijk.  
 
 
Inleiding  
 
Duurzaamheidopgave 
In de toekomstige nieuwbouwwijk De Bronnen worden in de nabije toekomst ca. 550 
woningen gerealiseerd. In het stedenbouwkundig programma van eisen is als uitgangspunt 
weergegeven dat er sprake zal zijn van een energieleverende wijk. Tevens zal er qua 
duurzaamheid op innovatief niveau worden ontwikkeld. Deze ambitie sluit aan bij de ambitie 
van het college. De te realiseren MFA zal op voorlopend niveau worden uitgevoerd.  
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Met de genoemde ambitie wordt tevens invulling gegeven aan het provinciaal programma 
Klimaat en Energie, actieplan 2010 als het gaat om de reductie van CO2 tot een 
emissieplafond van 4,1 Mt.  
 
Energieontwikkelingen 
Energie zal door de snel stijgende energieprijzen van strategisch belang worden. De 
prijsstijging van olie is reeds drie maal zo hoog als de prijsstijging van de gemiddelde 
consumentenindex (CPI). Het aardgas raakt in Nederland binnen 30 jaar op. In de afgelopen 
jaren zijn de gas en elektriciteitstarieven fors gestegen met gemiddeld 8 % per jaar. 
Daarnaast is er sprake van dat de elektriciteitsgebruik in belangrijke mate zal stijgen door de 
toenemende hoeveelheid aan elektrische apparaten in de woning.  
 
Bij het energiebewust ontwerpen van de wijk is de trias energetica van toepassing. 
In onderstaand figuur worden de te nemen stappen om te komen tot optimale 
energieoplossingen weergegeven;  
 

 
 
 
 
Fasering van de bouwopgave 
Fasering en flexibiliteit is tevens een belangrijk uitgangspunt bij de energievoorziening voor 
De Bronnen. De woonwijk wordt gefaseerd ontwikkeld. Vanaf 2013 start het bouwrijp maken 
van de eerste fase. Per jaar worden er vervolgens ca. 60 woningen opgeleverd. 
De bouw van de MFA start medio 2013. 
In een periode van ca 10-15 jaar zullen de bouwactiviteiten plaatsvinden. Op dit moment is 
er veel dynamiek in de bouwwereld, wat nieuwe energie-inzichten,- technieken en –
toepassingen zal opleveren. Dit betekent dat er flexibele energieoplossingen zullen worden 
toegepast. 
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Energie prestatie coëfficiënt (EPC) 
Het afdwingen van betere energieprestaties op woningniveau dan de wettelijk geldende EPC 
stuit op veel problemen. Het bouwbesluit is hierin leidend en er zal derhalve voor de vrije 
kavelbouw geen aanvullende energieprestatie ambities kunnen worden voorgesteld. Voor de 
projectmatige bouw is dit anders. In samenspraak met projectontwikkelaars of 
woningbouwverenigingen kunnen de energieambities per woning worden aangescherpt. 
Hieromtrent kunnen nadere afspraken worden gemaakt.  
De overheid heeft aangekondigd dat in de nabije toekomst de energie ambities door 
aanscherping van de EPC normering zullen worden verhoogd. De ambities zijn als volgt 
geformuleerd: 
Aanpassing EPC van 0,8 naar 0,6 per 1 januari 2011. 
Aanpassing EPC van 0,6 naar 0,4 per 1 januari 2015. 
Aanpassing EPC van 0,4 naar 0,2 per 1 januari 2020. 
 
 
Nadere  beoordeling energievisies  
 
Bij de drie genoemde energiestudies zijn opties onderzocht op basis van de bijdrage aan 
duurzame energie en financiële uitgangspunten. 
Naast deze genoemde afwegingen dienen criteria t.a.v. milieurendement die voortvloeien uit 
de specifieke context van De Bronnen ook worden meegewogen. Deze betreffen: 
- ruimtelijke inpasbaarheid; 
- faseerbaarheid; 
- benutting van de lokale omstandigheden en het ruimtelijk programma van de Bronnen; 
- planologische mogelijkheden; 
- juridische sturingsmogelijkheden gemeente; 
- participatiemogelijkheden individuele bewoners; 
- toepassing businesscase.  
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De onderzochte opties zijn in de onderstaande matrix overzichten beoordeeld. 
 
Matrix-overzicht: energiebesparingsopties 
 
 Woningniveau besparen Wijkniveau 

besparen 
 EPC+ Hr (niet 

e.neutraal) 
EPC + WKO + 2m2 
zonnecollector  

Passief bouwen 
+ WKO + 2m2 
zonnecollector 

LED 
straatverlic
hting 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Goed +
+ 

Dimensionering op 
kavelniveau en 
situering kavel 

+ Dimensionerin
g op 
kavelniveau 
en situering 
kavel 

+ Goed ++ 

Faseerbaarheid Goed +
+ 

Goed ++ Goed ++ Goed ++
+ 

Benutting lokale 
omstandighede
n en ruimtelijk 
programma 

Wordt niet 
benut 

- Maakt gebruik van 
lokale bronnen en 
woning 

++ Maakt gebruik 
van lokale 
bronnen en 
woning 

++ Goed ++ 

Planologische 
mogelijkheden 

Nvt 0 Meldingsplicht  WKO 
bij toepassing 
systeem 
warmtewisselaars 
(gesloten systeem) 

+ Afhankelijk 
van WKO 
meldingsplicht 
(gesloten 
systeem) 

+ Nvt  

Juridische 
mogelijkheden 

Via 
bouwbesluit 
 

+
+ 

Vraagt extra 
afspraken met 
bewoners/ontwikkela
ars 

- Vraagt extra 
afspraken met 
bewoners/ont
wikkelaars 

- 100% 
Gemee
ntelijke 
regie 

++ 

Participatie-
potentieel 
bewoners 

Wordt niet 
benut 

- Wordt benut + Wordt benut  + Nvt  

Communicatie Basis +
+ 

Extra communicatie 
nodig 

- Extra 
communicatie 
nodig 

- Nvt  

Samenwerking 
met externe 
partners 
(Toepassing 
businesscase) 

n.v.t. 0 Mogelijkheden 
lease/collectieve 
organisatie 

+ Specifieke 
bouwers 
nodig 

0 nvt  

Financiën 
 

Lage 
investering, 
hoge energie 
kosten  

0 Optimale mix kosten 
versus opbrengsten 

++ Hoge 
bouwkosten 
woning 

+ Relatief 
lage 
kosten  

+ 

Energieprestatie  
 

Gasaansluiti
ng benodigd. 
Basis  

- Goede 
besparingoptie 

+ Goede 
besparing 
optie 

+ Hoog 
rende 
ment  

++ 
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Matrixoverzicht: energieopwekkingopties 

 Woningniveau opwekken Wijkniveau opwekken 
 PV op dak PICO (kleine 

windmolen) 
Decentrale 
sanitatie 

Biomassa PV veld Windturbine 
2 MW 

Ruimtelijke 
inpasbaarhe
id 

Situering 
op kavel 

+ Situering 
op kavel 

+ Aanpassi
ng infra 
en 
woning 

- Matig, 
beter 
beheer 

0 Vraagt 
veel 
ruimte 

- Veel 
impact 

- 

Faseerbaar-
heid  

Goed +
+ 

Goed + Alleen in 
clusters 
met 
verwerkin
gsunit 

- Hoge 
aanloop
kosten 

- Goed + niet - 

Benutting 
lokale 
omstandig-
heden en 
ruimtelijk 
programma 

Matig tot 
goed i.v.m. 
bomen 

+ Matig tot 
goed i.v.m. 
bomen 

+ Goed 
innovatief 

+
+ 

Goed 
oogstba
ar uit 
landscha
p 

+ Goed, 
innovati
ef en 
veel 
(beleids
)ruimte 
op /bij 
locatie 

+
+ 

Doet 
niets met 
program
ma 

- 

Planologisc
he mogelijk-
heden 

Afstemmin
g beeld-
kwaliteitpla
n 

+ Afstemmin
g beeld-
kwaliteitpla
n 

+ nvt  nvt  Afstem
ming 
beeld-
kwaliteit
plan 

+ Nu niet 
toege-
staan 

-
- 

Juridische 
mogelijk-
heden 

Vraagt 
extra 
regeling 

- Vraagt 
extra 
regeling 

- onbekend - onbeken
d 

 onbeke
nd 

 Onbe-
kend 

 

Participatie-
potentie  
bewoners 

Goed, 
eenvoudig
e techniek 

+ Voor 
liefhebbers 

- Voor 
liefhebber
s 

- nvt  Goed, 
afname 
energe 
uit buurt 

+
+ 

Goed +
+ 

Communicat
ie 

Extra 
nodig 

- Extra nodig - Extra 
nodig 

- Evt 
ander 
snoei- 
en 
oogstbel
eid 

0 Extra 
nodig, 
positief 
imago 

+ Door-
gaans 
weinig 
draagvla
k 

-
- 

Samenwerki
ng externe 
partners 
(business 
case) 

Collectieve 
inkoop,  

+
+ 

Niet, 
onrendabel
. 

 Goed vb 
DesaH 

+ Slecht, 
niet 
rendabel 

- matig, 
PPS 

0 Goed. 
PPS 

+ 

Financiën Goede 
investering 

+ Hoge 
kosten 

- Hoge 
kosten 

- Interess
ant, te 
weinig 
voorraad 

0 Opscha
albaar, 
flexibel 
hoge 
kosten 

0 Hoge 
kosten, 
rendabel 

+ 

Energie 
prestatie 

Goed + Matig 0 Onvoldoe
nde 

- Onvoldo
ende 

- Goed + Zeer 
goed 

+
+ 
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Uit de onderzoeksresultaten volgen de onderstaande conclusies. Deze zijn voor een 
belangrijk deel gebaseerd op duurzaamheid, financiële haalbaarheid en milieurendement: 
 
 
Conclusies energievisies:  
 
- De energievraag van de woningen kan niet worden teruggebracht tot nul. Er blijft altijd een 
restvraag over. Die kan het best worden ingevuld door zonnepanelen en/of windenergie. 
 
- Voor het bereiken van een energieleverende wijk is het nodig om ter compensatie van die 
energievraag van woningen, De MFA en straatverlichting energie duurzaam op te wekken 
binnen/nabij de wijk. 
 
- Uit de energieberekening van Deerns is gebleken dat het financieel haalbaar is om de 
woonwijk De Bronnen energieleverend te maken. De exploitatiekosten van een 
energieleverende wijk zijn uiteindelijk lager dan de exploitatiekosten van een niet 
energieleverende wijk.  
 
- Op lange termijn levert de optie “beperking energievraag woningen met windenergie” de 
beste financiële resultaten. Dit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid energie die met 
een windturbine kan worden opgewekt,t in combinatie met een blijvende stijging van de 
energiekosten. De terugverdientijd van een windturbine (2 MW) is ca. 7 tot 10 jaar. De 
terugverdientijd van een zonnepark (5 ha) bedraagt ca. 17 tot 21 jaar. 
 
- Het bouwen volgens de passiefhuis principes is een goede manier om de energievraag te 
minimaliseren. Het bouwen van een EPC woning is op de korte termijn financieel gunstiger. 
Op de lange termijn zal vanwege de aanscherping van de EPC norm de verschillen minimaal 
zijn t.o.v. een passiefhuis. 
 
- Zongericht verkavelen om de benutting van zonne-energie in de vorm van warmte en met 
PV panelen opgewekte elektriciteit te maximaliseren is een belangrijke randvoorwaarde voor 
energiezuinige woningen. 
  
- Het toepassen van PV panelen op de woningen is financieel gunstiger dan het toepassen 
van PV panelen in een zonnepark. Dit wordt veroorzaakt door het verschil tussen 
inkooptarief voor elektriciteit en het tarief voor teruglevering (feed-in) aan het openbare 
elektriciteitsnet. De elektriciteit die wordt opgewekt met PV panelen op de woningen kan 
direct in de woningen gebruikt worden en voorkomt daarmee dat er energie moet worden 
ingekocht voor het hoge inkooptarief. 
 
- De bodem ter plaatse van de woonwijk De Bronnen is geschikt voor de toepassing van 
lange termijn Warmte Koude Opslag (WKO) in de bodem. Voorgesteld wordt om per kavel 
WKO met warmtewisselaar (gesloten systeem) en met 2m2 zonnecollector t.b.v. 
warmteregeneratie voor woningen toe te passen. 
Toepassing van collectieve warmtevoorzieningen en een warmtenet zijn financieel niet 
gunstig door de lage bebouwingsdichtheid.  
Voor de MFA ligt dit anders, hier is een ander type WKO installatie (open bron systeem) 
nodig. 
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- Een smart grid draagt vooral bij aan de financiële haalbaarheid indien zowel lokaal 
grootschalig duurzame energie wordt opgewekt en lokaal gebruikt wordt.(vb oplaadpalen 
voor elec. auto’s)  Op termijn kan er kostenvoordeel ontstaan door een aanbod afhankelijke 
elektriciteitstarief 
 
- LED verlichting is financieel aantrekkelijke energiebesparingoptie voor de openbare 
verlichting.  
 
- Een biomassacentrale is financieel niet voordelig door de geringe schaal en de hoge 
voorinvesteringskosten van een centrale. Het inzamelen van biomassa uit het landschap 
heeft wel potentieel indien wordt opgeschaald richting de Drentse Aa. Uit het landschap van  
De Bronnen afkomstig beschikbare biomassa (snoeihout) levert slechts een bijdrage van 
10% van de verwarming van de wijk.   
 
- Kleinschalige windmolens (PICO’s) op woningniveau zijn op dit moment nog financieel 
onrendabel. 
 
- Decentrale sanitatie (afvalwaterbehandeling) levert een marginale bijdrage aan de 
energieopwekking binnen de wijk (1 tot 2%).  
 
 
 
Aanbevelingen  
 
De volgende aanbevelingen ten aanzien van de energievoorziening De Bronnen zijn: 
 
1. Voor de vrije kavelbouw woningen in de wijk wordt voorgesteld om te kiezen voor de 
toepassing van : 
EPC-variant plus warmtepompen en 2m2 zonnecollector (t.b.v. warmteregeneratie). Dit met 
toepassing van een gesloten WKO systeem (warmtewisselaars) 
Zonoptimale verkaveling ten behoeve van de toepassing van zonnepanelen (electriciteit) op 
het dak. 
Voor de woningen die door een projectontwikkelaar of woningbouwvereniging worden 
ontwikkeld kunnen in overeenstemming met genoemde partijen een hoger energieambitie 
worden voorgesteld. 
 
2. Voor de MFA wordt voorgesteld om te kiezen voor WKO en uitvoering met warmtepomp. 
Dit volgens het open bron systeem. De voorbereidingen dienen op korte termijn worden 
opgestart i.v.m. proefboring en vergunningprocedure. Een nadere afstemming met de 
projectgroep MFA is vanzelfsprekend. 
 
3. Naast woning-zijdige maatregelen is collectieve opwekking nodig. Twee opties dienen zich 
aan: een windturbine van 2 MW en een zonnepark van 3,5 tot 5,7 ha (uitgaande van 550 
woningen). Deze opties laten zich slecht vergelijken. De belangrijkste voordelen van wind 
zijn: het is financieel voordeliger en kost relatief weinig ruimte, nadeel is de planologische 
beperking. De belangrijkste voordelen van zon zijn: het is goed faseerbaar en planologisch 
haalbaar, nadeel is het ruimtebeslag en de langere terugverdientijd. 
 
4. Door de toepassing van WKO zal er voldoende warmte kan wel koude binnen de wijk 
worden opgewekt. Een gasaansluiting voor de woningen is niet beslist noodzakelijk. Echter 
vooralsnog zal deze optie op een nader moment worden ingevuld daar er wellicht in de 
toekomst andere energieopties in relatie tot het gebruik van gas mogelijk worden.   
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Flankerende ontwikkelingen:  
 
Gevolgen lagere woningbouwopgave 
Onderzoek naar de financiële consequenties van de opwekopties voor een lagere 
woningbouwprogramma is aan te bevelen. Een lagere woningbouwaantal kan leiden tot een 
verschuiving van de financiële situatie omdat het zonnepark op maat gemaakt kan worden 
en een windturbine van 2 MW een  grotere overcapaciteit geeft.  Bij lagere woningaantallen 
verbetert de ruimtelijke inpasbaarheid en eventueel de situering van een zonnepark. 
 
Bestuurlijk overleg en ETP  
Het is aan te bevelen om een bestuurlijk overleg te starten met provincie over de 
mogelijkheden voor windenergie. Op korte termijn is een windturbine in Vries niet 
realiseerbaar. Uit de studie blijkt echter een gunstige verdiencapaciteit en de 
opwekcapaciteit. De vraag is welke mogelijkheden er zijn om deze voordelen van 
windenergie te betrekken bij de energievoorziening van De Bronnen als mede bij het 
eventueel te  realiseren Energietransitiepark als afnemer. Dit om met name een financieel 
gunstiger businesscase te kunnen ontwikkelen. Er wordt dan aanbevolen om de 
energiehuishouding van het nabij gelegen bedrijventerrein als mede een mogelijke ETP te 
betrekken in een totale energiedoorrekening. 
 
 
 
 
 

 

 

 


