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Aanleiding
WonenCentraal heef gekozen voor een WKO-installatie voor het
ontwikkelingsplan Nieuwe Sloot in Alphen aan de Rijn. Deze beslissing is
genomen op basis van de positieve resultaten van een
haalbaarheidsstudie. De beoogde voordelen van een centrale WKOinstallatie zijn reductie van de CO2-emissie, beheersing van de
energiekosten, verhoging van het comfort voor de gebruikers en hogere
waarde van duurzaam vastgoed in de toekomst. Er zijn meerdere
modellen voor investering en exploitatie van een centraal WKO-systeem.
Een essentiële vraag hierbij is wat de rol van WonenCentraal kan of moet zijn.
Innoforte is gevraagd welke exploitatiemodellen mogelijk zijn voor Nieuwe Sloot en wat de
consequenties zijn van deze keuze in technisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch en juridisch
perspectief.

Visie op de vraagstelling
Het kiezen van het juiste model voor ontwikkeling en exploitatie van een centraal WKO-systeem is
niet eenvoudig. Dit is het gevolg van de vele aspecten die direct of indirect een relatie hebben met
deze keuze. Er bestaat een veelheid aan perspectieven (techniek, organisatie, bedrijfseconomie en
commercie) vanuit de betrokken stakeholders (sierteelt gerelateerde bedrijven) en de vele
(strategische) risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. We onderzoeken de mogelijkheden
voor een concreet haalbaar en betaalbaar WKO-concept en ontwikkelen een beheermodel
waarmee economische samenwerking en meerwaarde wordt geboden voor alle stakeholders.
Door middel van heldere tariefstructuren en terugkoppeling naar de ondernemers is de duurzame
energievoorziening voor Nieuwe Sloot te realiseren.

Onze aanpak
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bepalen conceptkeuze, uitgangspunten, randvoorwaarden en projectfasering
Controleren uitgangspunten en vastleggen samen met randvoorwaarden en fasering project.
Opstellen bedrijfseconomische projecties
Opstellen integrale, samenhangende bedrijfseconomie voor meerdere scenario’s.
Opstellen van ontwikkel- en beheermodellen
Opstellen een aantal basismogelijkheden voor modellen en bespreken met FloraHolland.
Bepalen van de benefits, risico’s en beheersmaatregelen
Vaststellen vanuit het perspectief van elke stakeholder en vanuit elk vakgebied.
Workshop WonenCentraal
Verkrijgen inzicht in mogelijkheden en nemen van (voorlopige) beslissing exploitatie.
Rapporteren en communiceren
Vastlegging ontwikkelde kansen en uitbrengen advies.

Resultaat
Innoforte heeft de WonenCentraal in een compacte en heldere rapportage inzicht gegeven in de
kansen en mogelijkheden voor het verduurzamen van nieuwbouwproject Nieuwe Sloot in Alphen
aan de Rijn met de inzet van een lokaal WKO-systeem.

