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Aanleiding
Eneco levert warmte uit het warmtenet aan het complex Loevenhout. Op basis van een advies
koos Portaal ervoor om met Eneco te praten over koudelevering. Eneco bood aan om
energiezuinige koude te leveren uit de warmte van het warmtenet via een adsorptiekoelmachine.
De ambitie van Portaal was daarmee meerwaarde te bieden aan een (duurzaam) woon- en
werkcomfort. Portaal en Eneco sloten een contract waarin onder andere de aansluitbijdrage (voor
koude, los van de warmte) werd vastgelegd. Eneco sloot leveringsovereenkomsten met de
gebruikers. De bewoners zijn niet tevreden met het gegeven dat zij moeten betalen voor iets dat
zij niet gebruiken. Er zijn vele klachten, met name over de kosten. Beide partijen willen op zo kort
mogelijke termijn een oplossing.
Portaal heeft Innoforte gevraagd onderzoek te doen in deze kwestie en mogelijke alternatieven
aan te dragen. De vraag is welke technische oplossing het beste past bij de randvoorwaarden en
doelstellingen van alle betrokken partijen.

Visie op de vraagstelling
Wij gaan ervan uit dat het afkoppelen van partijen van het
koudenet, die zulks wensen, mogelijk wordt en we ontwikkelen
een oplossing die de economische schade minimaliseert en de
duurzaamheid en flexibiliteit maximaliseert. Op basis van de
gevonden inzichten streven we er naar dat Eneco en Portaal
gezamenlijk een oplossing kiezen en tevens overeenstemming
bereiken met betrekking tot de economische consequenties voor
alle betrokkenen.
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Inventarisatie
Onderzoek naar de huidige situatie: technisch, economisch en communicatief.
Opstellen van alternatieve concepten
Ontwikkelen individueel en collectief alternatief koudelevering (ontwerp, kosten, exploitatie).
Economische evaluatie
Berekenen economische schade als gevolg van het discontinueren van de oorspronkelijke
businesscase, als gevolg van het niet naar behoren functioneren en voor de nieuwe
businesscases van de alternatieven.
Workshop en rapportage
Weergeven van resultaten project in presentatie en rapport aan Portaal en Eneco.

Resultaat
Innoforte maakt met haar rapportage helder hoeveel de geleden economische schade is en welk
concept economisch het gunstigst is en/of het beste aansluit bij de vraag van betrokkenen.

