
Verslag Informatiebijeenkomst MeerEnergie voor VvE’s met blokverwarming op 12 mei 2016 

Aanwezig bij de bijeenkomst:  

• Dayle Schechter Ohmstraat 3  
• Trudy Kool Edisonstraat 35 1098 TD Amsterdam 020 6991733  
• Hanne van der Kolk Edisonstraat 23-2  
• Roel Niessen Avogadrostraat 3-3  
• Marco van Klaveren Edisonstraat 37-2  
• Nico Wagenaar Avogadrostraat 3 - 1hg. 1098 SN Amsterdam / T 06 2421 6140  
• Melanie Wever Edisonstraat 33 hs 1098 TC Amsterdam  
• Beate van der Weyden, Edisonstraat 25-I ; wil over 2-3 maanden wel actief worden  
• Christie Schrama Edisonstraat 36h  
• Henk van Reusen Ohmstraat 1hs  
• Jos Rutten Avogadrostraat 2-III 
• Fred Brouwer B&O VvE beheer  
• Aleida Verheus Alliander DGO  
• Shira HollandersAlliander DGO  
• Job van der Grinten MeerEnergie 

 

Job van der Grinten vertelt over het initiatief vanuit de buurt om samen met Alliander onderzoek te 
doen naar het verwarmen van de buurt met de restwarmte van de Jaap Eden IJsbaan. (zie 
verder www.meerenergie.amsterdam) 

In de buurt rond de Jaap Eden baan zijn allerlei verschillende woningtypes aanwezig. De woningen 
van de uitgenodigde bewoners hebben blokverwarming met een centrale CV ketel. Deze 
woningblokken zouden daardoor redelijk eenvoudig en dus financieel voordelig aan te sluiten zijn. 
Als zowel vooroorlogse woningen met individuele CV alsook flats met blokverwarming aangesloten 
kunnen worden is het project beter te realiseren. Fred Brouwer van BO VVE Beheer was al eerder 
enthousiast en heeft aangeboden ‘zijn’ VvE’s hiervoor te benaderen. Maar ook de andere bewoners 
in het gebied die blokverwarming hebben worden benaderd.  

Hoe dichter bij elkaar de woningen liggen die aangesloten worden, hoe efficiënter dit is. Daarom is er 
ook gekozen voor een focusgebied. Daarbinnen kunnen zo’n 400 woningen aangesloten worden. Als 
dit een mix is van woningen met eigen ketels, en flats met blokverwarming, komt het totaal 
financieel beter uit dan wanneer het alleen de oudbouwwoningen aan Voltaplein en Mariotteplein 
zouden zijn. MeerEnergie wil proberen zoveel mogelijk woningen binnen de financiële haalbaarheid 
aan te sluiten. 
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Shira Hollanders laat resultaten van het programma HEAT zien: in een animatie wordt getoond hoe 
de leidingen van de ijsbaan door de buurt kunnen lopen.  Ze legt aan de hand van de animatie uit dat 
het aansluiten van de woningen met blokverwarming zorgt voor een gunstiger financieel resultaat. 
Afgesproken is dat we vanuit MeerEnergie/Alliander een aviertje maken met de samenvatting die 
door de aanwezigen op de bijeenkomst weer gebruikt kan worden om het gesprek aan te gaan met 
de buren. 

Vragen in drie thema’s 

Financieel 

1. Wat betekent het uitgangspunt dat “het voor bewoners niet duurder is dan nu” precies?  

Bewoners betalen nu via de servicekosten voor de warmtelevering, met behulp van de 
warmtemeting door ISTA. Daarnaast wordt in de onderhoudsbegroting door de eigenaren gespaard 
voor vervanging van de ketels.  Bij de nieuwe opzet zouden bewoners nog steeds voor de warmte 
betalen via de servicekosten. De VvE betaalt de rekening niet meer aan het energiebedrijf voor 
gebruik van gas, maar aan MeerEnergie voor gebruik van warmte. De reservering voor vervanging 
van de ketels vervalt omdat de ketels worden overgenomen door het warmtebedrijf.  

2. Hoe ziet de exploitatie van het buurtwarmtenet eruit? 

MeerEnergie wordt de partij die de warmte gaat leveren. Het tarief dat aan bewoners berekend 
worden is sowieso niet hoger dan het maximum volgens de warmtewet. Alle kosten die gemaakt 
worden, dienen terugverdiend te worden door betaling van bewoners voor de geleverde warmte. 
Leden van coöperatie MeerEnergie kunnen meebeslissen over de bestemming van eventuele 
winsten: voor lagere tarieven of bijvoorbeeld voor andere duurzame maatregelen zoals gezamenlijk 
inkopen van isolatie. 

3. Onze collectieve ketels zijn nog niet afgeschreven. Hoe zit dit? 

De ketels worden overgenomen door MeerEnergie en kunnen als backup ketel ingezet worden. De 
ketels worden gekocht van de VvE en in de meerjaren onderhoudsbegroting vervalt deze post. 

4. Wat zijn de risico’s? 

Als de Jaap Eden IJsbaan stopt is er geen warmtelevering meer. Dan zal er overgeschakeld moeten 
worden op een andere bron, of mogelijk op het stedelijke stadswarmte net. Voor tussentijdse 
calamiteiten zullen er voldoende backup voorzieningen aanwezig zijn omdat het wettelijk verplicht is 



warmte te leveren. De ketels die nu aanwezig zijn kunnen hiervoor dienen. De mogelijke risico’s zijn 
voorzienbaar en eventueel te verzekeren. De kans dat de Jaap Eden baan stopt is overigens nihil, de 
gemeente heeft aangegeven geen plannen te hebben voor sluiten of verplaatsen 

Organisatorisch 

1. Hoe ziet de besluitvorming in de VvE’s eruit? 

De verschillende blokken zijn aan elkaar gekoppeld omdat ze samen met een ketel doen. Elke aan 
een ketel verbonden VvE zal dan ook het besluit moeten nemen akkoord te gaan met een 
overschakeling naar buurtwarmte. De wijziging betreft de wijze van warmtelevering en daarom is 
een meerderheid (nog uit te zoeken hoe groot) van de VvE stemmen nodig voor een besluit tot 
overstappen.  

2. Wat houdt de organisatievorm “coöperatieve vereniging” in? 

De coöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van haar leden, door 
overeenkomsten met hen af te sluiten. Bij de coöperatie mag winst worden uitgekeerd aan de leden. 
Als de VvE met blokverwarming buurtwarmte wilt gebruiken moet de VvE lid worden van 
MeerEnergie. Je kunt als particulier (binnen een VvE) ook lid worden. De leden bepalen samen het 
beleid. Voor het dagelijkse werk worden professionele medewerkers aangetrokken. 

3. Wie wordt er lid van MeerEnergie? 

De VvE wordt zakelijk afnemer en heeft stemrecht in de coöperatie  De VvE kan zelf bepalen of zij 
een vertegenwoordiging via bijvoorbeeld de bestuurder regelt of dat alle individuele bewoners 
zichzelf vertegenwoordigen. 

4. Kunnen huurwoningen ook meedoen? 

De verhuurders stemmen in de VvE mee over het besluit om mee te doen met buurtwarmte. Als er 
een geldig meerderheidsbesluit is worden ook de huurwoningen aangesloten. Voor de huurder 
verandert er niets. 

Technisch 

1. Hoe komt de warmte in mijn huis? 

De restwarmte van de 400 meterbaan wordt overgedragen op een warmteleiding en nog verder 
opgewarmd met een warmtepomp. Het opgewarmde water gaat door een buis in de grond de buurt 
in en komt dan in het ketelhuis binnen. De centrale CV leiding van de gasketel wordt losgekoppeld en 
aangesloten op het nieuwe leidingnet. In de woning wordt niets veranderd. 

2. Hoe gaat het dan als de ijsmachine uitstaat (hartje winter of juist in de zomer)? 

De warmte die over is bij de ijsbaan is niet altijd direct nodig in de woningen, bijvoorbeeld in de 
herfst en de lente als het nog niet zo koud is en de ijsmachine wel volop draait. Er wordt een 
oplossing ontworpen om de warmte die over is op te slaan en later te kunnen gebruiken. Daarnaast 
worden backup ketels aangesloten (dat kunnen de bestaande CV ketels zijn) die als het nodig is extra 
warmte kunnen leveren 

3. Ik heb plannen voor isoleren van mijn ramen of muren. Kan dat wel? 

Ja, dat maakt niets uit voor het buurtwarmte net. Hoe meer je isoleert, hoe duurzamer je woont. 

 



4. Kunnen wij ook zonnepanelen krijgen van de energie coöperatie? 

Op dit moment concentreren we ons op de warmtelevering via de ijsbaan. Als alles goed gaat kunnen 
we onze activiteiten verder uitbreiden naar andere duurzame plannen. De leden van de coöperatie 
kunnen hierover stemmen.  

5. Kan ik wel op gas blijven koken? 

Ja, de gasleiding naar de woningen wordt niet veranderd. Als je dat wil kan dat, net zoals nu. Die 
keuze staat los van het al dan niet aanleggen van buurtwarmte. Als je het gas afsluit scheelt je dat 
wel in vaste kosten (± € 150 per jaar)  

 

 

Voor meer informatie: www.meerenergie.amsterdam 

e-mail: info@meerenergie.amsterdam 
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