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De h e e r i r . K. G o r t e r , 

Wildbaan 2, 

L E L Y S T A D . 

uw brief van 

onderwerp 

Stad sve rwarming . 

uw kenmerk ons kenmerk 

8632-1 

bijiagen 

lelystad, 

3 j u n i 1977 

verbonden 

3 JUNI 1977 

Op 15 juni a.s. te 20.00 uur vindt in het kantoorgebouw "De Hulk" te Almere 
Haven een gezamenlijke vergadering plaats van de commissie voor openbare 
werken en de adviescommissie Almere. In deze vergadering zal onder meer de 
stadsverwarming aan de orde komen. Ter tafel zullen komen drie rapporten 
welke wij ter zake hebben ontvangen, te weten het Flevobericht no. 122 
"Stadsverwarming Almere" van de rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders, 
het rapport "Energie besparen stadsverwarming en warmtepomp" van een 
Noordhollandse studiegroep, toegezonden door de Kerngroep Milieudefensie 
Lelystad en het rapport "Economische Evaluatie Stadsverwarming Almere" 
van de werkgroep Evaluatie Stadsverwarming Almere. 

Wij hebben de directeur van de rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders en de ! 
werkgroep Evaluatie Stadsverwarming Almere verzocht tijdens de vergadering 
informatie over stadsverwarming en toelichting op de betreffende rapporten 
te geven. 

Met het dagelijks adviescollege zal ik het bijzonder op prijs stellen in
dien ook u tijdens deze vergadering een inleiding zult willen houden over 
stadsverwarming en de daarmee samenhangende energiebesparing. 

Gaarne vernemen wij van u op korte termijn of u bereid bent uw medewerking 
ter zake te verlenen. 
Uw berichten zien wij met belangstelling tegemoet. 
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Bij bovenvermelde brief hebben wij uw Flevobericht nr. 122 inzake stads
verwarming ontvangen. Tevens hebben wij ter zake rapporten ontvangen van 
de Kerngroep Milieudefensie Lelystad ("Energie besparen stadsverwarming 
en warmtepomp", opgesteld door een Noordhollandse studiegroep) en van de 
werkgroep Evaluatie Stadsverwarming Almere ("Economische Evaluatie Stads
verwarming Almere"). 

In overeenstemming met het dagelijks adviescollege heb ik besloten deze 
drie rapporten aan de orde te stellen in een gezamenlijke vergadering van 
de raadscommissie voor openbare werken en de adviescommissie Almere. Deze 
vergadering zal plaatshebben op 15 juni a.s. te 20.00 uur in het kantoor
gebouw "De Hulk" te Aimere-Haven. 

Ons staat voor ogen dat tijdens de vergadering informatie over stadsver
warming en een toelichting op de rapporten zal worden gegeven door een mede 
werker uw dienst en door een vertegenwoordiger van de werkgroep Evaluatie IRIJP 
Stadsverwarming Almere. Tevens is de heer Gorter, directeur van de Flevo- j 
centrale, bereid gevonden een inleiding te houden over stadsverwarming en 
de daarmee samenhangende energiebesparing. 

Gaarne vernemen wij van u op korte termijn of, en zo ja wie, namens uw dienj 
bereid is zijn/haar medewerking aan deze vergadering te verlenen. 

Uw berichten zien wij met belangstelling tegemoet. 
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verbonden 

3 JUNI 1977 

Bij uw bovenvermelde brief hebben wij het rapport "Energie besparen stads
verwarming en warmtepomp", opgesteld door een Noordhollandse studiegroep 
ontvangen. Tevens hebben wij ter zake rapporten ontvangen van de directeur 
van de rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders (Flevobericht no. 122 "Stads
verwarming Almere") en van de werkgroep Evaluatie Stadsverwarming Almere 
("Economische Evaluatie Stadsverwarming Almere"). 

In overeenstemming met het dagelijks adviescollege heb ik besloten deze 
drie rapporten aan de orde te stellen in een gezamenlijke vergadering van 
de commissie voor openbare werken en de adviescommissie Almere. Deze ver
gadering zal plaatshebben op 15 juni a.s. te 20.00 uur in het kantoorge
bouw "De Hulk" te Almere-Haven. 

Ons staat voor ogen dat tijdens de vergadering informatie over stadsver
warming en een toelichting op de rapporten zal worden gegeven door een 
vertegenwoordiger van uw werkgroep en door een medewerker van de rijks
dienst voor de Ijsselmeerpoiders. Tevens is de heer Gorter, directeur van 
de Flevocentrale, bereid gevonden een inleiding te houden over stadsver
warming en de daarmee samenhangende energiebesparing. 

Gaarne vernemen wij van u op korte termijn of, en zo ja wie van uw groep 
bereid is zijn/haar medewerking aan deze vergadering te verlenen. 

Uw berichten zien wij met belangstelling tegemoet. 
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Advies Commissie Almere 

d.d. 

ADVIES: 

1 5 JUNI 1977 

advies d . a . c . d .d . 

De heren ir. P.J.R. Heesterman van de 
RUP en ir. J. Hanhart van de Werkgroep 
Evaluatie Stadsverwarming Almere geven 
een uiteenzetting over de mogelijkheden 
van stadsverwarming en een nadere toe
lichting op vraagstukken die hieromtrent 
bestaan. 
De commissie neemt hiervan kennis. 

21 . . J U J H - i o w — i 
! 

^\Ar'-' //:yM W* 

besluit landdrost 

conform 

•P 
A 103 



Voor lop ige 

**-Gravenhage 

Kenmerk 

Onderv.erp 

Algemene Energieraad 

Secrttiriaat: 
Beruidcf^oo*-

seweg 30 
*S-Grav(.r.h,ag? 

Aan de heer Minister van 

Economische Zaken 

Bezuidenhoutseweg 30 

•'s-GRAVENHAGE 

23 augxistus 1977 
A.E.R. B 77/329 

Stadsverwarming in Almere 

In een brief n.a.v. het Interin-rapport van de Beleids-

.adviesgroep Stadsverwarming ( gaat hierbij ) heeft de Raad 

tot uitdrukking gebracht dat hij grote betekenis hecht aan 

het tot stand komen van stadsverwarmir.gsprcjecten in Neder-

land. In vervolg op dit schrijven meent de Raad er goed 

aan te doen te onderstrepen, dat het zgn. n project Almere ", 

v/aarover in h t komend najaar belangrijke beslissingen zul-

le'n moeten vai.len, goede kansen biedt om tot stadsverwarming 

te komen. 

Hoewel t.a.v. de rentabiliteit van het project nog studies 

gaande zijn, kan de Raad zich niet aan de indruk onttrekken, 

dat,zo er ergens mogelijkheden liggen om tot een rendabele 

opzet te komen, deze toch wel in dit geval met zijn unieke 

aard en omvang moeten liggen. 

De Raad geeft U in overweging om, in overleg met Uw mecst-

betrokken ambtgenoten, te bezien hoe te bereiken, dat van 

overheidswege niets wordt nagelaten eventuele nog denkbarc 

problemen rond dit project ( b.v. garantieverlening t.a.v. 

aanloopveriiezen ) op te lossen. 

Telefoon 
/-?' 
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Naast de -uiteraard doorslaggevende- overwegingen van 

energiebesparing en flexibiliteit in de aanwending van 

energiedragers moet naar de mening van de Raad in dit 

geval tenslotte nog meewegen , dat een krachtige start van 

stadsverwarming ( ROCA en Almere } een belangrijk demonstratie-

effect kan hebben en andere gemeenten stimuleert stadsverwar

ming als een serieuze optie te gaan bestuderen. 

Namens de Voorlopige 

Algemene Energie Raad 

0 y-y 
A.P. Jdele 
Voorzitter 

/ J.V7.H. Geerlings 
( voor de Secretaris ) 

1) Stadsverwarmingsproject van de Gemeenten Rotterdam en 

Capelle a/d IJssel. 

Bijlage: AER B 77/313 d.d. 28 juli 1977 
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CONCEPT / 
* 

C ^ us 

Samenvatting van het overleg over stadsverwarming in Almere 

gevoerd op 30 augustus 1977 in het Ministerie van Economische 

Zaken 

Aanwezig voor: 

Openbaar Lichaam 

Zuidelijke Ijsselmeerpoiders 

Rijksdienst voor de 

Ijsselmeerpoiders 

Provinciale Gelderse 

Electriciteits Maatschappij/N.V. 

MEDEGEDEELD IN VERGADERING 

apfiukuo > d.d.? t SFP 1Q77 
de heren: 

NEOM B.V, 

Ministerie van Economische 

Zaken 

R. van der Woude 

( J J Braakman 

Ir. D.H. Frieling 

Ir. A.E. Lindo 

Ir. J.H. van den Broeke 

Ir. G.J. Schoppert 

Dr. D.B. Jochums 

Ir. G. Taks 

Ir. J. Hanhart 

Drs. H.F.G. Geijzers 

Ing. G. Kol 

Bericht van verhindering ontvangen van de heren Boogaard en 

Willekens. 

Mededelingen 

De heer Geijzers, plaatsvervangend Directeur Algemeen Energie-

beleid, is door de heer Geerlings voor het project Stadsver

warming Almere aangewezen als zijn opvolger. 

De heer Geijzers deelt het volgende mede. 

De Ministerraad heeft onlangs enkele besluiten genomen ter 

uitvoering c.q. voorbereiding van een versterkt energiebesparings-

beleid. Gezien zijn demissionaire status heeft het kabinet op 

subsidieterrein slechts beslissingen genomen voor het lopende 

begrotingsjaar. Over de financiele gevolgen hiervan zullen bij 

het parlement nog aparte wetsvoorstellen worden ingediend. 

Ten aanzien van stadsverwarming is het volgende overwogen. 

- 2 -
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Uit studies onder meer van de Beleidsadviesgroep Stadsverwarming 

(BAGS) is gebleken dat door SV belangrijke besparingen kunnen 

worden gerealiseerd. Stimulering hiervan ligt dan ook alleszins 

in de rede. Bij de aanleg doen zich een aantal problemen voor. 

Ter verlening van hulp bij de oplossing hiervan, maar ook ter 

overbrugging van de aanloopverliezen, zal een subsidieregeling 

getroffen worden voor projecten, waaromtrent dit jaar nog be-

sluiten genomen kunnen worden. Voorts is van groot belang dat 

voor SV-projecten aardgas ter beschikking zal worden gesteld. 

Bij de uitvoering en begeleiding van hiervoor in aanmerking 

komende projecten zou de Nederlandse Energie Ontwikkelings Maat-

schappij (NEOM) B.V. een belangrijke hulpverlenende en stimu-

lerende rol kunnen spelen. 

Besloten is dat voor bovenstaande projecten van SV en ter aan-

moediging van energiebesparende investeringen, dit jaar in totaal 

f 55 mln. beschikbaar zal komen. Afhankelijk van de resultaten 

van dit programma zal overigens verdere bijstelling mogelijk zijn. 

2. Samenvatting vergadering 30.6.'77 

2.1 Wijzigingsvoorstellen van de heren Boogaard en Frieling werden 

besproken. De vastgestelde tekst zal worden rondgezonden. 

2.2 Naar aanleiding van enkele wijzigingsvoorstellen van de heer 

Frieling merkt de heer Geijzers op: 

dat NEOM weliswaar het advies aan de Minister zal opstellen, 

doch dat een goede samenwerking met alle betrokkenen daarvoor 

in de praktijk noodzakelijk is. 

met het oog op een goede bestuurlijke procedure is op zijn 

minst nodig dat het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruim-

telijke Ordening adequaat van het project op de hoogte wordt 

gehouden. 

Naar aanleiding van de samenvatting brengt de heer Lindo kort 

verslag uit van een eerste overleg tussen La Vi, IMAG en PGEM 

inzake het gebruik van koelwaterwarmte voor agrarische toe-

passingen, met name voor verwarming van kassen en koude grond. 

Een eerste conclusie is dat verwarming van kassen voor bloemen 

en kweek van bepaalde planten perspectieven biedt, die per hectare 

een met industriele vergelijkbare vari-.tebehoe^te zou hetekenen. 

Het betreffende verslag wordt de COSA toegestuurd. 

NEOM zal werkoverleg openen met LaVi (Stadhouders) 

PGEM zal vonrtqaan met her bpqnnnpn nverlea. - 3 -
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3. Ingekomen stukken 

3.1 Brief GAMOG, 16.8.'77, rondgedeeld 

3.2 Concept uitgan gspunten, 26.8.'77, rondgedeeld 

3.3 Concept werkschema, 26.8.'77, rondgezonden 

3.4 Bestuurlijke, organisatorische en financiele aspecten, rondgedeeld 

3.5 Notitie overleg met PGEM, RIJP en Resing, 29.8.'77, rondgezonden 

3.6 Stadsverwarmingsprogramma, 29.8.'77, rondgedeeld. 

4. Akties NEOM 

4.1 Volgens de samenvatting van het eerste gesprek zou NEOM in het 

bijzonder: 

- werkafspraken maken met PGEM 

- werkgroepen vormen met PGEM, ZIJP, RIJP, GAMOG 

overleg openen met LaVi 

- een besluitvormingsplan sept - dec'77 maken 

- alle informatie verzamelen en coordineren 

zorgen voor de nodige procedures 

het secretariaat voeren van het COSA-overleg, bijgestaan door 

de heer Kol 

- het beschikbare evaluatiemodel gebruiken voor een financieel-

economische analyse 

- werkgroeprapporten opstellen 

- een verantwoord advies aan de Minister van EZ opstellen. 

4.2 Van de inmiddels verrichte akties getuigen de onder 3 vermelde 

stukken. 

4.3 NEOM licht de concept (kwalitatieve) uitgangspunten, 28.8.'77 toe. 

Fase I omvat het vaststellen van het energetisch voordeel van 

SV ten opzichte van CV en het verkrijgen van technische uitgangs

punten. 

Fase II leidt tot bepaling van kwantitatieve technische gegevens 

en het opstellen van een aangepast lineair rekenmodel (NEOM-

model) dat per 1.10.'77,inclusief tegenvallers, bruikbaar zal 

zijn voor de financieel-economische evaluatie. 

Puntsgewijze behandeling levert het volgende op: 

1. Almere-Stad is de tweede kern (90.000 inwoners) 

Daar de omvang van het project bepalend is voor de rentabiliteit 

dient de variant heel Almere, zij het tentatief kwalitatief, in 

de evaluatie te worden opgenomen. \ 

2. Beperking tot de economische vooruitzichten is niet aanvaardbaar 

- 4 -
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3. Optimalisatie staat het beschikbare model niet toe, wel wijzi-

ging van invoergegevens. Optimalisatie zou niet eerder dan in 

1978 en voorafgaande aan de uitvoeringsbeslissing kunnen worden 

gedaan, indien zo'n model beschikbaar zou zijn. 

4. De gegevens over bebouv/ing en bouwtempo (Flevobericht 126) worden 

aanvaard, doch bijgesteld indien nodig en mogelijk. 

5. NEOM zal nettojaarverbruik 69,5 GJ/a verifieren en evt. gevoelig-

heids_effect van 50 GJ/a berekenen. 

6. Participanten in de studie zullen verbruik in niet huishouden-

sectoren zo diligent als mogelijk onderbouwen. 

7. De eventuele aanwezigheid van een SV kan een positieve vestigings-

factor betekenen. RIJP en EZ zullen NEOM info uit Zweden ter 

beschikking stellen. De Interdepartementale Commissie Overleg 

inzake Groeikernen en Groeisteden (Almere is aangewezen als 

groeistad) coordineert het infrastructurele sectorbeleid met het 

planologisch facetbeleid. EZ zal hier navraag doen. 

8. Vanwege het primaire woonfunctiekarakter van Almere zal NEOM ter 

eventuele aanpassing van de PEGUS-belasting-tijd-lijn de gas-

verbruikscijfers van Lelystad invoeren als rekenvariant. 

9. Er kan niet worden uitgegaan van distributieleidingen in kruip-

ruimten, wel eventueel op de fundering aan de buitenzijde. 

10. EZ zou het op prijs stellen als bij de bepaling van het reserve-

vermogen,een variant zou zijn van afschakelbare levering aan 

niet-huishoudensectoren. PGEM acht dit een ongunstige vestigings-

factor. 

11. Het opmaken van de gegevens over de effecten van de bodemgesteld-

heid door NEOM aan de GAMOG en het Waterleidingbedrijf wordt 

van belang geacht. 

12. Voor de energieprijzen wordt van het volgende uitgegaan: 

- Prijs openbare voorziening: marktwaarde (d.w.z. op basis van 

HBO I) 

- Prijs voor ondervuring : - gas voor hoogwaardige toepassing 

volgens grootverbruikerscondities 

- zwavelarme zware stookolie 

- optie voor kolen in de toekomst. 

De PGEM acht het juist als voor de berekening van de vergoeding 

van geleverde electriciteit uitgegaan zou worden van een alternatieve 

opwekking met dezelfde brandstof. Verdringing door een 

duurdere opwekking met een E+W-centrale in plaats van opwekking-

door een grotere centrale, die goedkoper zou kunnen produceren, 

betekent een verliespost. ,. 
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13. De RIJP houdt, wanneer de Minister van V en W geen andere instrue-

tie geeft, voorshands geen rekening met planologische consequen-

ties van uitvoering vanhet in studie zijnde project. 

14. ZIJP en RIJP zullen zo goed als mogelijk de milieueffecten van 

S.V. voor Almere kwantificeren, in overleg met NEOM op basis van 

o.m. de gegevens van het Indicatief meerjarenprogramma 1976 - 1980 

van VOMIL. 

ZIJP zal de procedures van Hinderwet en Wet op de luchtverontrei-

niging uitzoeken en met RWS het effect van verminderde koelwater-

lozing. 

4.4 Bestuurlijke, organisatorische en financiele aspecten- (stuk onder 3 

1. EZ wenst dat het advies tevens paragrafen zal bevatten inzake: 

- financiele aspecten 

- financierings voorstellen 

- planologie 

- sociaal-economische aspecten 

- juridisch-organisatorische voorstellen 

- werkgelegenheidseffecten 

Het advies zal de principe . - instemming dienen te hebben van de 

Directies en Raden van Bestuur van alle betrokkenen. 

Controversiele punten dienen zo spoedig mogelijk te worden voor-

gelegd aan de Minister van EZ, op zodanige wijze dat de Minister 

deze onverwijld ter beslissing aan zijn collega's kan voorleggen. 

Het advies zal de basis dienen te verschaffen voor een principiele 

beleidsbeslissing van de betrokken Ministers. 

2. Participanten in het overleg zullen er voor zorgen dat hun stand

punt in het advies wordt opgenomen. 

3. In het NEOM-advies wordt het advies dat de Algemene Energie Raad 

inzake stadsverwarming Almere heeft uitgebracht,opgenomen. 

Voor het komende kwartaal verwachten RIJP en ZIJP niet dat voor-

zieningen worden aangebracht die de aanleg van SV belemmeren of 

onmogelijk maken. RIJP wil zich daartoe echter niet verplichten. 

4. De heer Frieling acht het niet onmogelijk dat de besluitvorming 

inzake het project langer zal duren dat tot eind 1977. 

Indien zich problemen met GAMOG voordoen inzake het in uitvoering 

nemen van werken met een onherroepelijk karakter, zal EZ 

- 6 -
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het doen van stappen om dit te voorkomen, in overweging nemen. 

RIJP en ZIJP zullen terzake de mogelijke ontwikkelingen nagaan. 

5. ZIJP zal een mogelijk noodzakelijke wijziging van de gasverorde-

ning en concessie formuleren en tevens planologische gevolgen 

vastleggen. 

PGEM zal de Minister wijziging van de concessie verzoeken ten 

gunste van de levering van warmte. 

6. De PGEM acht zich niet alleen instaat de E + W-centrale te be-

drijven, doch is in principe bereid exploitant van het transport-

en distributienet te worden, indien in de financiele risico's 

voldoende wordt tegemoet gekomen. De stichting van een aparte B.V. 

kan worden overwogen in overleg NEOM-PGEM. 

Het principiele beleidspunt, een zaak die de Minister aangaat, zal 

op de volgende vergadering worden besproken. 

7. NEOM zal/de mogelijkheden van bestuurlijke verantwoordelijkheden 

bij betrokkenen aftasten' hoe de kaarten liggen, daarna zal 

de COSA de alternatieven bespreken. 

Ieder van de participanten zegt daartoe zijn medewerking toe. 

4.5 Tijdschema (biz. 5 en 6 van concept werkschema onder 3) 

1. Het schema wordt in principe aanvaard met dien verstande dat ge-

tracht wordt twee weken eerder te beschikken over het concept-ad-

vies . 

Daartoe zal het concept beperkt zijn tot hoofdlijnen, uitgangs-

punten en bovengenoemde facetten, zodanig dat Raden van Bestuur 

en Ministers zich een opinie kunnen vormen. 

Dit zal op de volgende vergadering (5-10-'77) besproken worden. 

Het tweede concept zal een interimadvies zijn, dat zoveel functio-

nele elementen bevat, dat het een basis is voor een voorlopig 

beleidsvoornemen van Ministers, R v B's en Directies van betrokke

nen. (begin november) De werkgroep-rapporten zullen hiervan geen 

deel uitmaken. 

Het definitieve advies (medio november) zal voldoende basis moeten 

zijn voor een definitief besluit inzake de modaliteiten van de 

voorbereiding van een uitvoeringsbesluit (begin 1978) en de finan

ciering. Gezien de urgentie van de besluitvorming wordt de NEOM 
N aanbevolen waar mogelijk versnelling te vinden, ten behoeve van 

het tijdig uitbrengen van de interim-adviezen. 
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2. De RIJP zal aan de hand van het interim-rapport bepalen of de 

uitgangspunten van NEOM aanvaard kunnen worden. 

3. De werkgroeprapporten zullen verwerkt worden in de facet-rapporten 

die de hoofdstukken van het interim advies zullen worden. 

4. Het definitieve advies zal 23-11-'77 op de agenda R.v>C NEOM 

staan. 

5. Als gevolg van het bovenstaande zal NEOM de schema's van afspraken, 

planning en besluitvorming bijstellen. 

5. Volgende vergadering 

De volgende bijeenkomst van COSA zal zijn bij PUEM, Utrecht op 

5 oktober 1977, aanvang 9.30 uur. 

Als reserve wordt vastgehouden 11 oktober 15.30 uur in De Roef, 

Markt 1 te Almere-Haven. 

6. Rondvraag 

1. In verband met nieuwe tijd- en beslissingsschema's zal NEOM zo 

spoedig mogelijk een schriftelijke analyse rondzenden. 

2. EZ zal GAMOG schriftelijk uitnodigen en COSA stukken zenden. 

Kol K % 

l-9-'77 



Bestuurlijke, organisatorische en financiele aspecten, 

1. Welke besluiten, c.q. principe goedkeuringen van welke derden 

zijn nodig, voordat participanten in COSA akkoord kunnen gaan 

met gekozen uitgangspunten voor project-opzet en met daaruit 

resulterende uikomsten en conclusies 

2. Welke eisen stelt EZ aan de mate van hardheid van participanten 

(niet derden) te nemen besluiten c.q. principe goedkeuringen, 

teneinde tot een ministeriele beslissing te kunnen geraken 

3. Welke andere departementen, c.q. instellingen zijn als belang

hebbende of benadeelde bij de problemen rond S.V. in Almere 

te beschouwen, en door wie te benaderen. 

4. Welke maatregelen moeten tussen nu en ultimo 1977 genomen,c.q. 

tegengehouden worden, en door wie, om S.V. een eerlijke kans te 

geven 

5: Welke plannen, verordeningen en regelingen moeten bij uitvoering 

S.V. aangepast worden, en door wie 

6. Welke procedures en met welke looptijd moeten na positieve be

slissing S.V. in gang gezet worden, en door wie 

7. Welke- beslissingen moeten op welk tijdstip en door wie definitief 

genomen worden om S.V. zo snel en rendabel mogelijk van de grond 

te krijgen 

8. Welk aandeel nemen de participanten in beheer en financiering 

van S.V. in Almere, in welke samenwerkingsvorm en onder welke 

voorwaarden 

9. Welke financieringsvormen en -bronnen zijn bij diverse beheers-

activiteiten denkbaar en voor wie al dan niet aanvaardbaar 

10. Wie zijn bij de participanten in COSA de contactpersonen voor 

overleg met NEOM over deze bestuurlijke, organisatorische en 

financiele aspecten, te houden medio September 

Jochems 30.8.77 



Gesprek inzake het overleg over de wijze waarop en de voorwaarden 

waaronder de aanleg van stadsverwarming te Almere zou kunnen plaats-

vinden. Gehouden op 30 juni 1977 in het Ministerie van Economische 

Zaken. 

Aanwezig 

voor: de heren: 

Openbaar Lichaam 

Zuidelijke Ijsselmeerpoiders 

D.M. Boogaard 

R. van der Woude 

Rijksdienst voor de 

Ijsselmeerpoiders 

Ir. D.H. Frieling 

Provinciale Gelderse 

Electriciteits Maatschappij 

Ir. J.H. van den Broeke 

Ir. G.J. Schoppert 

NEOM B.V. Ir. G. Taks 

Ministerie van Economische 

Zaken 

Dr. J.W.H. Geerlings 

Drs. F J, Willekens 

Ing. G. Kol 

Bericht van verhindering ontvangen van Ir. A.E. Lindo (PGEM) 

1. Het overheidsbeleid t.a.v. stadsverwarming 

Dr. Geerlings, Directeur Algemeen Energiebeleid schetst het 

actuele beleid dat zich kenmerkt door: 

- het geven van morele steun; 

- goedkeuring van aardgaslevering ten behoeve van electriciteits-

opwekking gecombineerd met stadsverwarming; 

- het verlenen van financiele steun in bepaalde gevallen. 

De beleidsontwikkeling is er op gericht om: 

- de Nederlandse Energieontwikkings Maatschappij (NEOM) de 

volgende functies toe te kennen: 

- het bevorderen van de toepassing van stadsverwarming 

- technisch-economische evaluatie van concrete projecten 

- mede financiering van investeringen, en 

- betrokkenheid bij de exploitatie. 

- financiele beleidsruimte te krijgen van de Raad van Ministers, 
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mede op grond van het advies van de Algemene Energie Raad van 

9 mei 1977 en het BAGS-interimrappor t van 6 mei 1977 

2. De stand van zaken met betrekking tot Almere 

Inmiddels uitgebrachte rapporten zijn: 

- Stadsverwarming Almere (RIJP) 

- Energiebesparen (ETD - NH Haarlem) 

. - Stadsverwarming Almere (2) FLEVO 122 (RIJP) 

- Economische Evaluatie S.V. Almere (Werkgroep Hanhart c.s.) 

Tezamen met het Interimrapport BAGS zijn deze rapporten in 

studie bij de NEOM. 

Vooruitlopend op de definitieve evaluatie is duidelijk dat zij 

afzonderlijk en tezamen geen voldoende basis vormen voor een 

besluit tot aanleg. 

Voorts bestaan onduidelijkheden met betrekking tot de bevolkings-

prognose, de opstelling van het verantwoordelijke bestuurs-

lichaam, de activiteiten van de Rijksdienst, de mogelijk

heden voor de PGEM, alsmede de mogelijkheid nieuwe technieken 

toe te passen (fluid-bed verbr.anding van huisvuil of kolen) . 

Alvorens het overleg te structureren geeft de voorzitter ge-

legenheid de situatie vanuit eigen gezichtsveld te schetsen. 

De heer Boogaard vergelijkt de opzet van het Openbaar Lichaam 

met die van een gemeente, die rechtstreeks onder Binnenlandse 

Zaken (als CdK) ressorteert. In een gecombineerde vergadering 

op 15-6-1977 van de Raadscommissie Openbare Werken.van het Open

baar Lichaam en de advies commissie Almere (een territoriale 

i raadscommissie) is het onderwerp uitvoerig besproken. 

Daarbij bleek dat het Openbaar Lichaam eenzelfde opstelling 

als Economische Zaken zou kunnen kiezen, mits de locale over-

heid niet het initiatief zou hoeven te nemen, eu zij gevrij-

waard zou blijven voor financiele risico's; een en ander 

indien de centrale overheid nog dit jaar zou beslissen. 

Almere-Haven is reeds een gedane zaak (ca. 7.000 woningen). 

De heer Frieling geeft een beeld van de huidige bevolkings en 

woning-prognose. 

Destijds sprak de Ministerraad van een bevolking in 2000 van 

125 - 250.000 inwoners van Almere. 
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In 1974 bestond het volgende plan : 

Almere Haven 25.000 inwoners (inmiddels gestart) 

Tweede (hoofd)kern; centrum en centrale functies en 90.000 

inv/oners (dit jaar te besluiten) 

Derde kern;35 - 40.000 (te zijner tijd te besluiten). 

Totaal dus 160 - 165' .000 inwoners. 

Daarna nog een vierde en vijfde kern voor tezamen circa 90.000 in

woners. De Verstedelijkinqsnota qaat uit van PPH nrnnnosp van ten-

'iiinste 20..000 .wonincren (excl. Haven), in 1980-1990 daarna 90.000 

woningen, d.w.z. circa 175.000 inwoners. 

Indien in de naastliggende Markerwaard een (tweede) nationale 

luchthaven zou komen zou een prognose van 250.000 eerder voor 

de hand liggen, doch niet in 2000. 

De vraag hoe de stedebouw energiebewuster kan worden opgezet 

leeft bij de Rijksdienst. De publicatie van de studierapporten 

bracht de wens tot meningvorming in breder kring tot uitdrukking. 

Niettemin is de conclusie van de Rijksdienst niet gunstig voor 

SV in Almere. Voor Almere-Haven is dan ook een traditionele 

oplossing ge^ozen- Ditzelfde zal hoogstwaarschijnlijk met de 

tweede (hoofd) kern gebeuren tenzij de Ministers anderszins zouden 

beslissen, . Van het centrum 

Almere is een plan voor 2500 woningen in gevorderde staat van 

voorbereiding. Bij de hoofdtracees is echter nog wel met de 

eventuele aanleg van SV-hoofdleidingen rekening gehouden. 

De Rijksdlenstheeft de Minister van Verkeer en Waterstaat, 

waaronder de dienst ressorteert, geadviseerd ten spoedigste 

het oordeel van de Minister van EZ over de aanleg van SV te 

vragen (dit heeft de Minister gedaan met brief van 22-3-1977). 

De voorzitter concludeert dat het duidelijk is, dat noch van de 

Z.IJ.P. of de RIJP kan worden verwacht, dat zij een stads

verwarmingsproject op eigen kracht zullen aanvangen. De daardoor 

noodzakelijke maatregelen zullen dan ook onder ogen moeten worden 

gezien. 

Het &varlcrjj 

Het aangevangen overleg zal een zodanige doelstelling moeten 

hebben, dat op doelmatige en gecoordineerde wijze besluiten 

kunnen worden voorbereid. 

Daarbij is voor EZ van belang dat het project wordt doorge-
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licht op redelijke mogelijkheden, vooronderstellingen, uit-

gangspunten, re\enmethoden, evaluatietechniek, economische 

vooruitzichten op langer termijn. 

Voor een aantal van genoemde aspecten kan NEOM doelmatige steun 

geven met een evaluatiemodel, dat lijkt op dat van Hanhart. 

De Heer Frieling zou het niet redelijk vinden als aan deze 

analyse zou worden begonnen zonder dat van te voren vaststaat 

dat de Minister van EZ daadwerkelijke steun zal geven voor de 

aanvangsverliezen. 

De voorzitter acht het noodzakelijk dat zo snel mogelijk 

misverstanden worden geeLimineerd ten aanzien van 

- de rentabiliteit op basis van reeleprijzen 

- het financiele cash-flow-verloop 'over de komende decennia 

in nominale prijzen 

- de maximale omvang van de aanloopverliezen als gevolg van 

geleidelijke opbouw van het systeem. 

Spreker gaat ervan uit dat de aanleg zal plaats vinden als het 

maar enigszins kan, en gaat er niet van uit dat het niet haal-
xt/ 

baar is. Voor het/voeren beleid is een verantwoord inzicht in 

de voorwaarden waaronder de aanleg geschiedt van belang. In

dien alle betrokkenen zich zo lang mogelijk positief en 

constructief opstellen als de studie duurt kan een verantwoord 

besluit worden voorbereid. 

Ten aanzien van de vorm van het overleg gaan de aanwezigen 

accoord met het voorstel gezien de beperkte tijd, niet de 

bewindslieden te vragen om officiele instelling. 

Op uitnodiging vanwege de Minister van EZ vormen door betrokken 

instellingen aangewezen vertegenwoordigers een ad hoc overleg-

commissie, die het werk van de noodzakelijk geachtewerkgroepen 

zal begeleiden en stimuleren, gericht op besluitvorming voor 

eind 1977. 

De PGEM zal zo spoedig mogelijk tot werkafspraken met de NEOM 

komen. Met name het evaluatiemodel lijkt een goede basis, af-

gezien van de omstandigheid dat slechts met een brandstof-soort 

wordt gerekend. 

De voorzitter geeft aan dat de NEOM reeds in permanent contact 

met EZ is aangaande alle SV-projecten; daarbij is NEOM bekend 

welke uitgangspunten EZ bij de beoordeling van deze projecten 

hanteert. Voor personele studiekosten lijkt via de NEOM dekking 
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mogelijk te zijn. Met betrekking tot de toepassing van nieuwe 

stooktechnieken (eventueel pas in een tweede SV-bouwfase) wordt 

erop gewezen, dat het project in aanmerking zou kunnen komen 

voor directe steun van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 

als demonstratie-installatie van communautair belang. Het lijkt 

raadzaam om voorstellen in deze voor het eind van 1977 bij 

de Commissie in te dienen. 

De aanwezigen achten de gekozen opzet goed en menen dat het 

project hierdoor een faire kans krijgt, ook al zou, indien meer 

tijd beschikbaar was een formeel geinstitutionaliseerde opzet, 

waardoor de Minister van EZ tot besluitvorming zou kunnen worden 

gebracht, beter zijn. 

Gegeven de doelstelling van NEOM om maatschappelijke potentieel 

rendabele energieprojecten van de grond te krijgen, waarvan de 

bedrijfs-economische rentabiliteit lager dan wenselijk is ten 

opzichte van soortgelijke plannen, zal NEOM werkgroepen vormen 

met enerzijds de PGEM en anderzijds met ZIJP en RIJP. 

De werkgroep-rapporten dienen zodanig te worden dat NEOM 

op basis hiervan een gedegen en 

verantwoord advies aan de Minister van Economische Zaken kan 

uitbrengen. Verdere betrokkenheid van NEOM bij het project 

zal afhangen van de berekende resultaten, en van de daarop ge-

baseerde beslissingen. Daarbij zal NEOM kunnen optreden als zaak-

waarnemer voor EZ. 

Met betrekking tot het tijdschema zal NEOM een plan van afspraken 

maken, gericht op besluitvorming te beginnen in September a.s. 

lopend tot uiterlijk december 1977. 

NEOM zal alle informatie met betrekking tot het project in over-

leg met betrokkenen kanaliseren en zorgen voor de nodige procedures 

In principe ligt de secretariaats-verantwoordelijkheid van het over-

leg bij NEOM. 

Daarbij zal in de praktijk NEOM worden bijgestaan door EZ, die 

daarvoor Ing. G . Kol aanwijst. 
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Indien onderzoek noodzakelijk wordt geacht zal hier zo 

spoedig mogelijk een oplossing voor worden gezocht. Er is 

geen tijd beschikbaar om eerst een volledig optimalisatie-

programma gereed te maken. 

De heer Boogaard merkt nog op dat het Openbaar Lichaam zich 

positiever opstelt dan alleen maar gedogen, waarbij wel be-

dacht dient te worden, dat het Openbaar Lichaam niet over de 

draagkracht beschikt die een grote gemeente normaliter ten 

dienste staan. Daardoor moet een bijzonder beroep op het Rijk 

niet uitgesloten worden geacht. Daarbij komt dat de RIJP geen 

middelen zal vragen van de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Het betrokken gasbedrijf is de GAMOG te Zutphen, waarmee de 

NEOM eveneens tot werkoverleg zal komen. 

Voorts dient aandacht besteed te worden aan de toepassing van 

afvalwarmte in de agrarische sector. Op dit gebied zal PGEM 

overleg entameren met het Ministerie van Landbouw en Visserij 

(heer de Zeeuw). 

De door de Commissie Beleidsanalyse gestelde rentabiliteits-

kriteria lijken voor het project, met het oog op Financien 

van zodanig belang, dat NEOM deze in haar advies dient te 

betrekken. 

Opgemerkt wordt dat voor de bouwplanning van Almere nog 

geen gebruik wordt gemaakt van een wiskundig optimaliseringsmo-

del voor een evenwichtige groei. De RIJP zal er zorg voor dragen, 

dat het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

met het oog op een goede gang van zaken op de hoogte gehouden 

wordt van het project. 

4. Afspraken 

De volgende bijeenkomst van de commissie zal zijn bij EZ op 30 

augustus, aanvang 10.15 uur. In "Verband hiermee zal NEOM 

begin juli de nodige werkafspraken maken. 



f ' neom 
neder!and3e energie onrwikkelings maatschappij b.v. 

Bijlage bij 
817U/III.2.2, 

Tijdschema voorbereiding en besluitvorming Stadsverwarming Almere 

30 augustus 

9 September 

2e Vergadering Overlegcommissie (COSA). 

Toezending (eventueel via telex) door participanten aan 

NEOM van antwoorden op gestelde vragen (getypte versie, 

dd. 2 September) inzake bestuurlijke, organisatorische en 

financiele aspecten. 

12 September : Toezending door NEOM van voorstel taakverdeling en concept-

inhoud facet-rapportage. 

15 September 

16 September 

: Afsluiting overleg (begonnen op 1/9 en 6/9) tussen NEOM en 

participanten inzake: 

- uitgangspunten en in te voeren kwantitatieve gegevens en 
varianten voor model berekeningen (met advies PEGUS); 

- uitkomsten voorlopige (hand-)berekeningen. 

: Toezending door NEOM aan participanten van concept-interim 

rapport ten dienste van informatie aan 'hogere' instanties, 

met beschrijving globale opzet SV-projekt Almere, en met 

indicatie tijdschema besluitvorming. 

20/21 September : Bilateraal overleg NEOM met participanten (op basis van zo 

mogelijk tevoren ontvangen stukken) inzake: 

- bestuurlijke, organisatorische en financiele aspecten 
(samenvatting door NEOM); 

- concepten voor facet-rapportage door participanten; 

- concept-interim rapport NEOM. 

23 September : Toezending door NEOM van definitief interim rapport aan 

participanten. 

26 September 

5 oktober 

Toezending door participanten aan NEOM van definitief 

concept voor facet-rapportage. 

3e Vergadering Overlegcommissie (COSA) te Utrecht (PNEM, 

9.30 uur), met als onderwerpen: 
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- vaststelllng definitieve uitgangspunten voor projectopzet; 

- oplossing eventuele knelpunten inzake in te voeren kwanti-
tatieve gegevens en te kiezen varianten voor model-
berekenlngen; 

- evaluatie verzamelde facet-rapportage; 

- discussie over te kiezen financiele en organisatorische 
constructies; 

- stand van zaken besluitvorming bij participanten. 

11 oktober : 4e Vergadering Overlegcommissie (COSA) te Almere (Roef, 

15.30 uur) met als punten: 

- voortgang besluitvorming participanten; 

- voorlopige uitkomsten van modelberekeningen; 

- afwikkeling nog niet opgeloste punten van 3e vergadering 
van 5/10. 

20 oktober : Toezending door NEOM van 2e interim rapport, met integratie 

van definitieve facet-rapportage met resultaten definitieve 

modelberekeningen, als concept-bouwstenen voor definitief 

rapport. 

25/26 oktober : bilateraal overleg NEOM met participanten over definitieve 

tekst concept-rapport, alsmede over knelpunten besluit

vorming. 

1/2 november : 5e Vergadering Overlegcommissie voor vaststelllng definitief 

rapport, met mandaten participanten. 

4 november : Verzending definitief rapport naar directies voor definitieve 

besluitvorming. 

11 november Indien nodig 6e vergadering Overlegcommissie, wanneer 

9 november niet alle participanten schriftelijke akkoord-

verklaring hebben ingezonden. 

14 november Verzending definitief rapport naar Minister. 

Jochems. 
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archief 2x, ir .Smid, ir.Heesterman, i r . C a l s , d r . De Jong, 

i r . F r e i l i n g , imxxrttlxWiiitt, i r . Pojjjjsns, 6x mevr. v.Heiningen 

i r , v/d Weide 

VERZONDEN TELEXBERICHT 
2 5£BJ(+ 5601 
10.42 
5f6'f neom nL 
40115 rijp nL 

uw brief van 5 sept. 1977 uw kenmerk 817 u / iii 2.2. 
irijn kenmerk cas ^1293 12september 1977 

aan de directeur van de neom bv 
postbus 17 sittard 

onderwerp stadsverwarming almere 

ter vcldoening aan uw oproep tot grote vcortvoarendheid stuur 
ik u hierbij antwoord op de -door u in bovengenoemde brief 
gestelde vragen. gezien de door u gevraagde haast kan noch 
voor volledigheid roch vocr juistheid van de antwoorden worden 
ingestaan. 

M 1 niet van toepassing 

•
2 vocrbijgaar,de aan ae vraag, wie 'participant' en wie 

'derde' is: 
a) rat besluit van ez_ om in de toek'bmst wel/geen gas 

voor de stadsverwarming J.p almere ter beschikking 
te stellen 

b) het besluit van de gasunie otn wel/geen extra finan
ciele voorwaarden faVerblnden aan gaslevering in 
alwere 

c) de goedkeuring van de cormlssie elektriciteitswerken 
tot het stichten van een nieuw e centrale 

d) de goedkeuring van de SSP.» idem 
e) de goedkeuring van de directie zuiderzeewerken tot 

evt. Iczing van koelwater 

ad 3 a) door de rijp zullen de stedebouwkundige pLanren voor 
alioer-stad moeten worden bezien t.a.v. tracering van 
laidingen en plaatsing van (tijdelijke) ketelhuizen 
en hulpwarmtecentrales r-!*>••£.<. 

b) door de rijp zal moeten worden bezien - weilicht 
samen met vro - in welke mate de hoogte van de huren 
van de te bouwen woningen (o.a. op basis van bouw
kosten en subsidieregelingen) wordt beinvloed door 
invoering van stadsverwarming 

cl aoor het o_.l. zal moeten worden nagegaan of bepaalde 
lokale verordeningen/bouwverordening, gasverordening, 
e.a. ?) rt-oeten worden aangepast 

d) door _ejz zal moeten worden bezien of de thans in voor
bereiding zijnde concesf-leverlenlng aan de pgem most 
worHjen gewijzigd, dan wel opgeschort 

e) de c&ntracten met de games zullen nader moeten worden 
bezien 

• f} er r.iient bestuurli jke bereidneid te zijn op nstionaat 
en lokaal niveau in verordeningen weilicht te moeten 
vastleggon dat eigenaars en gebruikers van onroerena 
goea t.n *l>n«rt-»t«<J wcraden verpticht als ruimtevei— 
warmir-n stausve"war"ning te gebruikers 

* 



ad 4 a) •. ."inisterie van economische zaken, i.v.m. de erer-
le effecten, de financiele haalbaarheia en 

— • • •tofLevering 'contact coc -
4*6) da oasunie i.v.m, de Levering van andere hoeveelheden 

gas din tot dusver ward aangenomen, bovendien kan van 
directe Levering aan veroruiker sprake zijn (contact 
ez) 

c) de gajsfig, daar de te distribueren hoeveeuheden gas 
sterk" beperkt zullen werden (contact : rijp) 

d) ae paj=m, ae rijp (drinkwaterlelding en afdeling 
civieltechnische e werken) en de ptt, zulks in ver
band met het verschijnen van een nieuw element in het 
stelsel van kabels en Leidingen (contact: rijp( 

e) de rljQ, voerenoe het bijzonder domeinbeheer voor het 
ministerie van financien, zulks i.v.m. de terreinuit-
cifte voor gebouwer e.d. 

f) de directie zuiderzeewerken, i.v.n. lozirgsproblema-, 
tiek en het beheer c van te kruisen watergangen Jfc_- fascf^*. 
(contact: rijp) ' 

g) het departement vh en ro, onder meer i.v.m. het onder 
3b gestelde (contact rijp) 

h) hat o.l. zijp I.v.m. de gevolgen van sv voor de bevol-
king (o.a. elektriscb koken) 

i) hat departement var financien, i.m. i.v.m. de 
grootte van de extra-investeringen (contact ez) 

j) particuliere bedrijven die mogelijk eigen afvalwarmte 
aan het sv bedrijf kunnen en willen leveren 

k) het ministerie van Landbouw en visserij i.v.m. even
tuele landbouwkunoige aanwending van sv (contact 
rijp) 

I) het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiene 
i.v.m. milieu-aspecten (contact ez) 

ad 5 aar.gezien gesn criteria beschikbaar zijn t.a.v. de mini-
male of maximale omvang voor een sv bedrijf behoeven er 
geen maatregelen genomen of tegengehouden te worden. 
het enige dat in dit kader van belang is, is een prin-
cipebesluit van de regering t.a.v. sv in almere 

ad 6 tan aanxzien van financiering en beheer bestaan bij de 
rijp voorshands geen concrete gedachten. gegeven de zeer 
nauvve samenhang van de sv met de stedebou.vkundige ont-
wikkeling en de bouwplanning zal de rijp vermoedelijk 
in het beheersorgaan moeten deelnemen. het is niet te 
verwachten dat het ministerie van v en w in de financie
ring zal bljdragen 

ad 7 weilicht kan de nsom zelf enige modeller! ontwikkelen, 
die vervolgens door de deelnemers aan cosa kunnen worden 
getoetst 

aa S a) ean procedure om tot een organisatievorm te geraken. 
deze procedure zou niet na, maar reeds voor een defi
nitieve (positieve) beslissing moeten worden ingezet 
geschatte tijdsduur C maanden 

b) het 'be.mannan' van de gekozen crganisatie. de tijdsduur 
is sterk afhankelijk van de gekozen organisatievorm 

c) het opstellen van een technisch en financie'el plan, 
zowel voor de eerste fase als voor het overall-systeem. 
het eerste kost naar schatting 6 maanden, het tweede 
vergt meer tijd, die overigdjis nog wel beschikbaar is 

a) veal aandacht voor bijkomende (doch uiterst belangrij
ke ) onderwerpen als evt. aansluitplicht, incasso, 
voorlichtlng, beheer- en onderhoud 

ad > a) een principebaSlUjit 
vh en ro en financl 
ming aan te leggen 
voor einJ_JJ77 alsm 
dskkTng van de (aan 

b) een prlncipeoeslult 
strekking en op bas 

c) aan.vijzing van de m 
natie van het reali 
door de verantwoord 
en o.l. zijp 

van de ministers van ez, v en w, 
en om in alrnere-stad stadsverwar-
op basis van warmte-krachtkoppeling, 
ede een principeoeslult t.a.v. s de 
loop) verllezen 
van het o.l. zijp van dezelfde 

is van het onder a) genoemde besluit 
ensen die met de leiding en coordi-
satie van het project worden belast 
elijke organen te weten ez, v en w, 

het bovenstaanae is, gezien de zeer korte beschikbare tijd, 
niet meer dan een poging om u op basis van de thans beschikbare 
kennis en inzichten te antwoorden. het pretendeert zeker niet 
volledigte zijn , noch het resultaat van lndringend onderzoek. 

de directeu r van de rijksdienst 
voor de ijssel.neerpolaers 
zuiderwagenplein 2 lelystad 

ir. frieling (namens deze) 

5fP3f neom nl 
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Postbus: 
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Telefoon: 
Postgiro: 
Bank v. Ned. Gemeenten, Den Haag 
Amro-bank, Zutphen 
A.B.N., Zutphen: 
Rabo-bank, Zutphe 
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Bolwerksweg 35, Zutphen 

(05750)-10888* 
81 33 02 

28.50.11.812 
48.63.25.202 
53.24.21.051 
37.67.10.004 

Zuidelijke Ijsselmeerpoiders, 
Stadskantoor, / 
L e l y s t a d . y 
T.a.v. de heer D.M. Boogaard. 

Uw kenmerk: 

Jnderwerp: 

Uw brief van: 

Gebruiksrendement 
C.V.-installaties, 

Ons kenmerk: 

6 . 8 0 6 . 7 7 / D i r 

ZUTPHEN, 
21 oktober 1977 

Mijne heren, 

Hierbij zenden wij u een afschrift van 
een brief van VEG-Gasinstituut N.V. d.d. 
18 oktober 1977 inzake bovenvermeld onderwerp. 

Hoogachtend, 
N.V.„GAMOG", 

1 b i j l a g e , G. HOOGENSTRIJD reg. ace. 
adj. directeur 

Cone: D i r 

Col- fS/M"K 

De N.V. „GAMOG" voert tevens de direktie en exploitatie van het Elektriciteitsbedrijf van de gemeente Zutphen. 
Ingeschreven bij het handelsregister van de K.v.K. te Zutphen onder no. 18523. 



veg-gasinstituut 

joe idoom - 6704 
w:imersdorf 50 
telefoon 055 -23 08 08 
telex 49456 
teleqram-adres: 
qasvereniqtnq apeldoorn 
postrekenmq 63740 
alqemene bank nederland n.v., 
apeldoorn 
bankrekenmq nr. 53 13.15215 

f I V ingeschreven hand. 
req zutphen nr, 30231 

Aan de directie van de 

N.V. GAMOG, 

Postbus 73, 

ZUTPHEN.-

1029:1 
apeldoorn ^ g Q , ^ - J - ygjj ons kenmerk: K w / L m / 1 3 J . 

uwbnefvan o n d e r w e r eGebru iks rendement toesieinr.: 
c.v.-installaties. 

Naar aanleiding van het telefoongesprek tussen uw heer A.J. Borger 

en onze heer ir. A.C. Koelewijn d.d. 12 oktober 1977, betreffende 

het project stadsverwarming Almere, delen wij u het volgende mee. 

Bij het vergelijken van stadsverwarming met individuele centrale 

verwarming dient ons inziens uitgegaan te worden van de rendemen-

ten welke bereikt kunnen worden op het moment van realisatie van 

het project. 

Een verdere verfijning hiervan kan nog zijn voor de individuele 

c.v.-installaties niet alleen rekening te houden met het rendement, 

dat bij nieuwbouw behaald kan worden, maar er tevens rekening mee 

te houden dat het bij nieuwbouw geplaatste c.v.-toestel na circa 

15 jaar vervangen moet worden en dat dan, in verband met de voort-

gaande technische ontwikkeling, een c.v.-toestel geplaatst kan wor

den met een hoger rendement. 

Gezien de huidige stand van het ontwikkelingswerk verwachten wij 

dat binnen 5 jaar c.v.-toestellen geleverd kunnen worden, waarmee 

een gebruiksrendement op onderwaarde van ten minste 85% behaald 

kan worden, waarbij een gebruiksrendement boven 90% tot de moge

lijkheden lijkt te behoren. 

veq-qasinstituut n.v.. 
aarwaardt qeen aansprakelijkheid 
voor door Haar gegeven 
adviezen, verrichte keurmqen, 
aspect es of andere 
-vert^iiT^iheden. 



veg-gasinstituut nv 

Aan de directie van de 

N.V. GAMOG, 

Postbus 73, 

ZUTPHEN.-

volgblad nummer: 1 reference: K w / L m / l 3 J , datum: 

1 6 OKI 4// 

Bij voortgaande stijging van de energieprijzen lijkt in de 

verdere toekomst een stijging van het gebruiksrendement tot 

nog hogere waarden zeker mogelijk. 

Hoogachtend, 

IR. G. SPEt 
AD I, DIRECTEUR 



zuidelijke ijsselmeerpoiders 
lelystad 

Advies Commissie Almere 

d.d. : 

•iES: 

- 1 DEC. 1977 

De voorzitter deelt mede dat minister 
Lubbers heden over de stadsverwarming 
in Almere-Stad positieve uitspraken 
heeft gedaan. Nadere informatie volgt. 



Almere en de gelootwaaraigneia van Lubbers 

De laatste kans voor 
de stadsverwarming 
Als er in de nieuwe stad Almere geen stadsverwarming komt, ziet het er voor de energiebesparing in 

Nederland somber uit. Met stadsverwarming is een besparing tot 80 procent op het energieverbruik voor 
verwarming mogelijk, maar als het in Almere niet lukt, zal het de komende jaren waarschijnlijk nergens 

lukken. Vandaar dat bij de strijd die momenteel over Almere wordt uitgevochten, ook de 
geloof waardigheid van het ministerie van Economische Zaken op het spel staat. Wil Lubbers zich echt 

sterk maken voor energiebesparing? Een reportage door Anthonie Meijers en Louis Nouws. 
We ontmoeten onze zegsman in de wachtka-
mer van het Amsterdamse C.S. Tijdens het 
gesprek blijft hij onrustig om zich heen 
kijken, alsof we in een spionageverhaal zijn 
beland. Toch is het onderwerp waarover we 
praten op het eerste gezicht weinig geheim-
zinnig: de stadsverwarming in Almere. 
,,Om politieke redenen alleen al moet het er 
komen," zegt onze anonieme informant. 
,,Het ministerie van Economische Zaken 
zegt immers steeds dat het energie wil 
besparen. Maar de bouwer van de nieuwe 
stad, de Rijksdienst Ijsselmeerpoiders, is er 
niet voor. De RIJP zegt: het is al moeilijk 
genoeg om een nieuwe stad te bouwen." 
Een week later zitten we tegenover ir D. 
Frieling, adjunct-directeur van de RIJP. De 
plaats van handeling is nu een kantoorflat 
vlakbij het nog maagdelijke polderland waar 
rle nieuwe kern van Almere gebouwd zal 
worden. De sfeer heeft niets meer van een 
spionage-verhaal. 
Frieling: ,,Zo'n nieuwe stad geeft bij vele 
mensen aanleiding tot gevoelens dat de 
wereld opnieuw geschapen kan worden en 
dat er nodig het een en ander geprobeerd 
moet worden. Gedeeltelijk doen we er zelf 
aan mee, maar we zijn er ook allergisch 
voor. Je kunt niet elk experiment uitvoeren. 
Onze verantwoordelijkheid is om een stad 
tot ontwikkeling te brengen. 
,,De aanleg van zo'n stadsverwarmingssys-
teem kost veel geld. Of energiebesparing dat 
offer waard is? Het valt buiten onze compe-
tentie om daar een standpunt over in te 
nemen. Het energiebeleid is een zaak van 
het ministerie van Economische Zaken." 

• • • 

Wat is stadsverwarming? Daarvoor moeten 
we naar de bron van de elektriciteitsproduk-
tie, de centrale. Hier worden brandstoffen 
via warmte omgezet in elektriciteit. Lang 
niet alle warmte kan echter omgezet worden 
in elektriciteit. Een groot gedeelte (60 pro-
cent) moet via het koelwater worden ge-
loosd. Bij stadsverwarming wordt de warm
te die vrijkomt bij de elektriciteitsproduktie 
en die nog nuttig te gebruiken is, via een 
buizenstelsel naar woningen gevoerd. Sim-
pel gezegd is het een zeer grote centrale 
verwarming. Elke woning behoudt hierbij de 

mogelijkheid om z'n temperatuur zelf te 
regelen. Bovendien kan op deze manier ook 
voorzien worden in de behoefte aan warm 
water, en zijn geisers overbodig geworden. 
Door het aansluiten van een woning op een 
stadsverwarmingsnet kan veel energie wor
den bespaard. Volgens een groep van des-
kundigen, de Beleidsadviesgroep Stadsver
warming (BAGS) kan deze besparing oplopen 
tot circa tachtig procent van het energiege-
bruik voor verwarming. 
Dat we zuinig moeten zijn met energie weet 
zo langzamerhand iedereen wel. Alleen, wie 
doet er wat aan? De overheid voert sinds de 
energiecrisis een beleid gericht op energie
besparing. Op de afdeling Algemeen Ener-
gie-beleid van Economische Zaken werkten 
in het begin anderhalve man en een paarde-
kop, die met bescheiden geldmiddelen de 
bekende 'aarbolcampagne' opzetten. De af
deling is inmiddels wat groter geworden, en 
er is iets meer geld beschikbaar, maar ideaal 
is anders. 

Dr. J. Geerlings, directeur van deze afde
ling: ,,Als u ziet wat we met weinig mensen 
toch nog doen, dan zou U . . . nou uw pet 
afnemen weet ik niet. . . Maar ik zou veel 
mensen hier neer kunnen zetten en die 
zouden allemaal iets zeer nuttigs te doen 
hebben." 
Bij de industrie is het al niet veel beter 
gesteld. Lange tijd was energie hier een 
geringe kostenpost en de drang om energie 
te besparen navenant klein. De energieprijs 
is inmiddels flink gestegen, maar de omscha-
keling naar andere produktieprocessen ver-
loopt traag. Deels omdat het bestaande ma-
chinepark nog niet is afgeschreven, deels 
omdat men gewoon niet gewend is om te 
investeren in energiebesparing. 
De burger weet vaak niet eens hoe hij 
energie kan besparen, Bovendien is hij dik
wijls niet bereid om ter wille van de energie
besparing comfort op te geven. Vandaar dat 
reclamecampagnes die hem oproepen zijn 
auto eens te laten staan of zijn thermostaat 
iets lager te draaien, weinig succes hebben. 
Ongeveer dertig procent van het totale ener-
giegebruik in Nederland besteden we aan 
ruimteverwarming. Hierop kan heel wat 
bespaard worden, onder meer door isolatie 
van huizen en kantoren (schuim in de spouw-
muur spuiten), maar ook voor stadsverwar

ming. Beide mogelijkheden hebben de voor 
delen dat de techniek bekend is en er geen 
comfort behoeft te worden opgegeven. 
In veel landen, zoals Zweden en Duitsland. 
wordt stadsverwarming sinds lang op grott 
schaal toegepast. Ook in Nederland zijn 
twee omvangrijke systemen te vinden, in 
Rotterdam en in Utrecht. In Utrecht startu 
men er in 1923 al mee. De centrale stomi 
naast het Academisch Ziekenhuis en leverd. 
in eerste instantie alleen daaraan warmtL-
In Rotterdam begon men in '49 bij de opbouu 
van de verwoeste binnenstad. 
V66r de opkomst van het aardgas en de olii 
stookte iedereen in Nederland kolen. Dat gal 
veel overlast in de vorm van rook, roei 
kolendampen en gesjouw met kolenkitten 
Vandaar dat in Utrecht stadsverwarminj.' 
werd gepropageerd met de slagzin: Doe WH 
kolenstook de deur uit Het voordeel van 
stadsverwarming in die tijd was dan ool-
meer het gemak dan de energiebesparing 
Stadsverwarming kon in die tijd concur re 
ren met de individuele kolenstook, doorda' 
de hoge investeringen voor de aanleg vai 
het leidingnet werden terugverdiend via d< 
besparing op het kolengebruik. Men hai; 
immers minder kolen nodig om dezelfri* 
hoeveelheid warmte op te wekken. 
Toen kwamen de goedkope en makkelijki 
brandstoffen, olie en aardgas. De systems 
in Rotterdam en Utrecht waren nauwelijk 
nog rendabel. Een tijdlang heeft de regerin. 
de verliezen van het Rotterdamse bedrijf hi 
moeten passen. Nieuwe projecten warei 
niet meer imFrage. 

Met de 'oliecrisis' steeg de olieprijs. De 
aardgasprijs volgde deze verhoging, zij het 
met enige vertraging. De regering vomi 
namelijk dat aardgas even duur moest zijr 
als het gelijkwaardige alternatief: olie. Tegt • 
Hjkeriijd dreng net besef door dat energi'' 
een schaars produkt is. Daarmee kwam 
stadsverwarming weer binnen het bereik. i 
Naast energiebesparing heeft stadsverwar 
ming ook nog het voordeel van de flexibih j 
teit van de te gebruiken brandstof. Het i. j 
immers makkelijker en goedkoper om eeij 
centrale om te bouwen dan een paar duizentt 
cv-ketels. Ons aardgas raakt op en het is nog 
niet duidelijk wat daarvoor in de plaats mot-: 
komen. Andere voordelen: stadsverwarmint' 
geeft minder milieu-overlast, en het aanleg-



Almere: mag de overheid iemand dwingen om elektrisch te koken? Ronald Hoeben 

gen ervan verschaft werkgelegenheid. 
Mooi zou je zeggen: Stadsverwarming? 
Doen! De praktijk is echter anders. De 
eerste oorzaak daarvan is de onbekendheid. 
Wars van het 'nieuwe' zeggen veel stadsont-
wikkelaars, architecten en gemeenten: laat_ 
ze het eerst maar eens ergens anders doen. 

'Vandaar dat sommigen uitroepen dat ener
giebesparing tot nog toe meer conversation 
dan conservation is. 
De tweede oorzaak is dat de winsten van een 
gemeentelijk gasbedrijf voor de betreffende 
gemeente vaak inkomsten zijn. Bij stadsver
warming wordt er minder gas verkocht en 
dat betekent voor zo'n gemeente op korte 
termijn een derving aan inkomsten. En 
gemeentebestuurders die nu een sporthal 
bouwen zijn populairder dan gemeentebe
stuurders die geld stoppen in een project dat 
z'n vruchten pas op langer dan vierjarige 
termijn afwerpt. 
Maar de belangrijkste oorzaak waarom 
stadsverwarming nog niet van de grond 
komt is de rentabiliteit. De baten, die bij 
stadsverwarming worden gevormd door de 
besparing op het energiegebruik, wegen nog 
onvoldoende op tegen de hoge kosten. De 
gasprijs is hiervoor nog te laag, ondanks de 
recente verhoging. Verder bestaat er onze-
kerheid over de verliezen die in de opbouw-
fase worden geleden. Meestal wordt een 
wijk in een aantal jaren gebouwd, terwijl de 
meeste voorzieningen er van het begin af 
aan al moeten zijn. Dit Ieidt tot onderbezet-
ting van het stadsverwarmingssysteem in 
de beginfase, vandaar de verliezen. 
Stadsverwarming zou rendabel kunnen wor
den als men afziet van een gasnet, dat 
feitelijk alleen voor het koken moet worden 

aangelegd. De investeringen voor het gas-
net, die in dit geval niet gedaan hoeven te 
worden, kunnen dan in mindering worden 
gebracht op de investeringen voor stadsver
warming. 
Dat betekent wel dat men elektrisch moet 
gaan koken. Dat raakt een principieel pro-
bleem. Mag de overheid iemand dwingen om 
elektrisch te koken? In Utrecht vond de 
gemeenteraad van niet bij de bouw van de 
wijk Lunetten, en koos voor het aanleggen 
van een gasnet. Daarmee werd stadsver
warming onmogelijk. 
Dr Geerlings van Economische Zaken: ,,Zo
dra je iemand de keuzevrijheid van manier 
van koken laat, ontneem je hem een andere 
keuzevrijheid die bovendien maatschappe-
lijk goed uitkomt, namelijk die van manier 
van verwarming: collectieve of individuele 
verwarming." 
Elektrisch koken is energetisch onvoordeli-
ger dan koken op gas. Maar volgens de 
Beleidsad viesgroep Stadsverwarming scheelt 
dit slechts 2 procent op de totale besparing. 
Door de genoemde oorzaken zijn bijna alle 
plannen die de laatste jaren voor stadsver
warming werden gemaakt, niet doorgegaan. 
Het ROCA-project is een uitzondering. In 
deze nieuw te bouwen wijk tussen Rotter
dam en Capelle, waar 65.000 mensen moeten 
komen te wonen, gaat men nu stadsverwar
ming aanleggen. Hoewel omvangrijk is dit 
project toch te beschouwen als een uitbrei
ding van het bestaande Rotterdamse bedrijf. 

• • • 

De komende decennia moeten de grote ste-
den hun 19de-eeuwse wijken renoveren. Dit 

biedt naast de nog nieuw te bouwen wijken 
uitstekende kansen voor stadsverwarming. 
Er zal dan wel bewezen moeten worden dat 
stadsverwarming niet alleen een 'hobby' is 
van Rotterdam en Utrecht. 
Cruciaal hiervoor is de nieuw te bouwen stad 
Almere, waar zo'n 250.000 mensen zullen 
gaan wonen. Zelden zijn de voorwaarden 
voor het aanleggen van een stadsverwar
mingsnet zo gunstig geweest als hier. Het 
terrein ligt nog volkomen braak, het bouw
tempo wordt hoog, er is geen gasbedrijf dat 
dwars ligt en de PGEM (Provinciale Gelder-
se Elektriciteitsmaatschappij) is sowieso van 
plan om er een kleine voor stadsverwarming 
geschikte elektriciteitscentrale te bouwen. 
Het al dan niet doorgaan van het project 
Almere is daarom min of meer bepalend voor 
de toekomst van stadsverwarming in Neder
land. Dr Geerlings: ,,Almere heeft een be
langrijk psychologisch effect. Iedereen 
denkt, voor zover iemand over stadsverwar-• 
ming denkt: Almere moet lukken en dan 
gaan we naar andere projecten.kijken. Als 
dit niet lukt zal het erg moeilijk v.ijn om 
duidelijk te maken dat dit dan niet geiukt is, 
maar dat andere projecten toch vooral ge-
woon door moeten gaan." 
Over stadsverwarming in Almere zijn twee 
rapporten verschenen. Het eerste rapport 
was van de RIJP. Deze dienst was wel 
enthousiast over de besparingsmogelijkhe-
den, maar niet over de kosten die de aanleg 
van het systeem met zich meebrengt. Men 
schatte de verliezen tijdens de opbouwfase 
op maximaal 200 miljoen gulden. 
Vier particulieren kwamen met een tweede 
rapport met aanmerkelijk gunstiger conclu-
sies. Zij schatten de verliezen tijdens de 

M&Mf^KgSt' 
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opbouwf-^e °P maximaal 40 miljoen, en 
\Oorsp4tten dat die verliezen er al na der-
tien^ar uit zouden zijn. Het verschil zat 'm 
inyre verwachting omtrent de stijging van 
de aardgasprijs en de gevolgen van de 
inflatie. 
Vlak voor de zomer ging het ministerie van 
Economische Zaken zich er mee bemoeien. 
De NEOM (Nederlandse Energie Ontwikke-
lingsmaatschappij) kreeg opdracht om sa-
men met de belanghebbenden op basis van 
de rapporten tot een economische evaluatie 
te komen, waarmee alle belanghebbenden 
zich zouden kunnen verenigen. Naast deze 
economische evaluatie zal de NEOM ook 
gegevens moeten verstrekken met betrek
king tot de werkgelegenheid en het milieu. 

• • • 

Een tocht langs de belanghebbenden, de 
RIJP, de PGEM en de ZIJP (Openbaar li
chaam Zuidelijke Ijsselmeerpoiders, de 
voorloper van de gemeente Almere), maakt 
het typisch 'Nederlandse' standpunt duide
lijk dat men er wel voor is mits het maar 
geen geld kost. 
Landdrost Lammers: ,, Stadsverwarming 
mag niet ten laste komen van de begroting 
van de toekomstige gemeente. De groeitaak 
van die gemeente is enorm en dat kost 
vreselijk veel geld. Wij kunnen die gemeen
te niet opschepen met een systeem dat 
verliezen gaat lijden en daarom eisen wij 
keiharde garanties van de overheid. Er moet 
een overeenkomst op tafel komen met daar-
in alle cijfertjes." 
De conclusie: Stadsverwarming in Almere 
staat of valt met een subsidie van Economi
sche Zaken. Deze subsidie is dan nodig om de 
verliezen van de onrendablele opbouwfase 
op te kunnen vangen. 
Dit jaar is er bij Economische Zaken voor het 
eerst geld beschikbaar voor stadsverwar-
mingsprojecten. Het ROCA-project heeft 
uit deze 'stadsverwarmingspot' 10 miljoen 
gulden ontvangen. Het ministerie wil niet 
zeggen hoeveel geld het maximaal wil spen-
deren aan het Almere-project. 
Geerlings: ,,Om een heel voor de hand lig-
gende reden al dan niet . . . ha . . . kunt u 
zelf ook wel nagaan. Als je dat doet komen 
alle berekeningen precies op dat maximale 
bedrag uit. Kwestie van onderhandelen." 

Er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Maar dat 
kan er wel eens komen als het NEOM-
rapport niet voor het eind van het jaar 
gereed is. Wil het bouwschema van de nieu
we stad niet in gevaar komen, dan moet voor 
die tijd bekend zijn welke nuts voorzien ing in 
Almere wordt aangelegd. Is dan nog niet 
bekend of dat stadsverwarming zal zijn, dan 
heeft de RJJP er geen moeite mee om een 
contract af te sluiten met het regionaal 
gasbedrijf voor de aanleg van een gasnet. En 
daarmee zal stadsverwarming van de baan 
zijn. 
Frieling van deRIJP: ,,De regering heeft ons 
opgedragen om in de periode 1980-'90 24.000 
huizen in Almere te bouwen. Wij voeren die 
opdracht uit. Je kunt niet iedere keer als 
iemand wat bedenkt zeggen: we leggen de 
boel nu maar stil en wachten af wat er 
besloten wordt. Als nu niet besloten wordt 
stadsverwarming in Almere aan te leggen 
kan het misschien over een paar jaar wel 

ingepast worden. Er komt trouwens sowieso 
gas voor de industrie." 
Han Lammers: ,,De woningnood in de rand-
stad, met name in Amsterdam is zo schrij-
nend dat het niet verantwoord is de bouw 
van Almere met meer dan een paar maanden 
te vertragen." 

De minister van Economische Zaken moet, 
wil z'n inzet voor energiebesparing enige 
geloofwaardigheid behouden, zich sterk ma
ken voor stadsverwarming in heel Almere. 
Hij kan de zaak niet afdoen met: als het in de 
eerste fase niet lukt, dan maar in de tweede 
en als het in de tweede niet lukt etcetera. 
Een hoge ambtenaar van het ministerie 
beaamt dit. Hij bestempelt dat als 'salami-
tactiek'. 
Een andere reden waarom het van belang is 
dat voor het eind van het jaar een beslissing 
valt over het Almere-project, is van budget-
taire aard. De 'stadsverwarmingspot' geldt 
voor een jaar. De volgende regering zou in 
het kader van een bezuinigingsoperatie wel 
eens geen of minder geld ter beschikking 
kunnen stellen. Dat zou van weinig beleid 
getuigen, maar in Den Haag wil men het 
zekere voor het onzekere nemen. 

Wanneer wordt het NEOM-rapport ver-
wacht? 
Economische Zaken: ,,We hebben afgespro-
ken dat het voor 15 november klaar is." 

Gelooft u dal dat lukt? 
EZ: ,,God hale ons als we dat niet halen." 

Gezien het verschil in uitgangspunten is het 
niet geheel denkbeeldig dat het NEOM-rap
port wat langer op zich laat wachten. Dan 
komen energiebesparing en woningbouiv in 
elkaars vaarwater. Wat prevaleert in dat 
geval? 
EZ: ,,We hebben Almere hoog in ons vaandel 
staan." 

Minister Lubbers onderstreepte in zijn brief 
aan de Tweede Kamer van 31 augustus 
nogmaals het belang van stadsverwarming 
voor de energiebesparing. Hij kondigde 
hierin de 'stadsverwarmingspot' aan en ver-
klaarde bovendien dat hij denkt aan wettelij-
ke maatregelen om stadsverwarming te be-
vorderen. 
Er is maar een conclusie mogelijk. Het 
ministerie van Economische Zaken zegt tel-
kens weer dat we energie moeten besparen. 
Dat kan met stadsverwarming. De toekomst 
van stadsverwarming wordt min of meer 
bepaald door het al dan niet doorgaan van 
het project in Almere. Bij dit project is de 
subsidie van het ministerie van Economische 
Zaken doorslaggevend. 
Zelfs al zou het NEOM-rapport niet. op tijd 
klaar komen, wat betekent dat niet alle 
gegevens precies bekend zijn, dan nog zal 
Economische Zaken voor het eind van het 
jaar maar een beslissing kunnen nemen: 
Almere gaat door. Doet het dat niet dan. 
doorkruist het ministerie zijn eigen beleid. 

• 
Anthonie Meijers 

Louis Nouws 

Russells klassiek geworden 
boek over de relativiteits-
theorie, een didactisch 
verfijnde en humorvolle 
uitleg (Boom klassiek) 
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De grote kennervan het 
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kern van mystiek ervaren, 
religieus besef en moraal 
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Advies Commissie Almere 
d"d" : 2 2 DEC. 1977 
ADVIES: 

Het definitieve rapport Stadsverwarming Almere 
wordt door de heer Boogaard met een korte 
toelichting aan de leden van de adviescommissie 
Almere aangeboden. 
Een ontwerp pre-advies zal binnenkort nog aan 
de commissie worden voorgelegd. 
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Indie 123 
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Telefoon 
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Ministerie van Economische Zaken 

NEOM B.V. 

Ontv. d.d. 2.1.DEC ffl.l 

Ag. nr )3.!?.&..13. 

Ord. ind. ..̂ H".*.%,.%. 

De heer dr. D.B. Jocheras, 
Plv. Directeur van de NEOM B.V., 
Postbus 17, 
SITTARD. 

19 december 1977 
E 
377/V/227/EB 

Stadsverwarming Almere 

Hierbij doe ik U afschrift toekomen van mijn brief aan de 

heer Minister van Verkeer en Waterstaat inzake de aanleg van Stads 

verwarming in Almere. 

Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud daarvan. 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 
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De heer Minister van Verkeer 
en Waterstaat, 
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'S-GRAVENHAGE. 

19 december 1977 
E 
377/V/227/EB 

Stadsverwarming 
Almere. • 

ymhju^ ^ Uitort 

%,'rUM^ij i 

Met Uw brief van 22 maart 1977 stuurde U mij een studierap-
port van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders over de mogelijke 
toepassing van SV in Almere. U hebt mij toen gevraagd over de on-
derhavige problematiek een standpunt te bepalen en U van advies 
te dienen. 

In mijn reactie d.d. 25 april 1977, heb ik U vervolgens mede-
gedeeld, dat het mij gewenst voorkwam op korte termijn te onderzoe-
ken of SV in Almere tot stand gebracht zou kunnen worden. 
Daartoe is een werkgroep gevormd die mij inmiddels op 30 november 
jl. de samenvatting van haar eindrapport aanbod alsmede de conclu-
sies en de op dit rapport gebaseerde aanbevelingen. 

Uit deze stukken blijkt dat het in beginsel verantwoord is een 
systeem van SV in Almere aan te leggen zij het onder een aantal 
voorwaarden. Deze conclusie wordt door mij onderschreven. In het 
belang van de bij de uitvoering van dit project te realiseren ener
giebesparing moge ik U dan ook, tevens wijzend op de inhoud van 
mijn brief aan U d.d. 18 november jl., adviseren zo spoedig moge
lijk het besluit te nemen, dat de weg vrijmaakt voor aanleg van 
het SV-systeem in Almere. Daarbij ondersteun ik het advies in het 
NEOM-rapport dat in eerste instantie naast een beginselbesluit in
zake het hele potentiele project van 39.000 woning-equivalenten een 
definitief besluit alleen genomen zou dienen te worden met betrek
king tot het in het rapport onderscheiden partiele project van ca. 
15.000 woning-equivalenten. Naderhand kan dan beslist worden over 
'eventuele verdere uitbreiding van het onderhavige systeem, een en 
ander conform de inhoud van de formule die ik U bij brief van 18 
november jl. deed toekomen en die in het rapport werd overgenomen. 

Zoals reeds gezegd zal bij uitvoering van het onderhavige pro
ject aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Van mijn 
kant ben ik bereid te bevorderen dat aardgas ter beschikking zal 
worden gesteld wanneer, zoals geindiceerd, besloten wordt tot een 

- technische -
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tedhnische installatie, waarbij de inzet van gas op grond van 
technische hoogwaardigheid aangewezen is. 
Hierbij teken ik wel aan, dat naderhand pas zal kunnen blijken 
hoeveel aardgas nodig zal zijn, mede gelet op de mogelijke inzet-
baarheid van andere brandstoffen. 

Tevens ben ik bereid te bevorderen, dat NEOM in staat is de 
i haa(r in het rapport toebedachte rol te spelen. Ten slotte zal ik 
;/ 25 mln. beschikbaar stellen voor dekking van aanloopverliezen 
en dergelijke. 

' ncj . Gaarne verneem ik op zo kort mogelijke termijn Uw beslissing. 
Tevens zou U deze kenbaar moeten maken aan de aandeelhouders van 
de maatschappij die de warmtedistributie voor haar rekening gaat 
nemen, i.e. PGEM, NEOM en mogelijk de ZIJP. 
Direct nadien zou dan gestart kunnen worden met de realisatie van 
het project, v/aartoe het initiatief te nemen is door PGEM en NEOM 
en waarbij'uiteraard nauw dient te worden samengewerkt met de 
RIJP. 
Na Uw besluit zullen mijnerzijds suggesties gedaan worden inzake 
de samenstelling van de in het rapport beoogde Commissie onder 
meer bedoeld voor overleg met de toekomstige warmte-consumenten. 

Afschrift van deze brief zend ik aan de Minister van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening en aan de partijen die deel-
naraen aan het COSA-overleg. 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 

(w.g.) R.F.M. Lubbers. 
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Advies Commissie Almere 

d.d. : 23 FEB. "978 

ADVIES: 

De heer Boogaard verstrekt, naar aanlei
ding van vragen van de heren Fassaert 
Van Dijk, Bremer en mevrouw Visser, 
nadere informaties, Hij licht nog eens 
toe waarom. de overheid een bijdrage ver-
leent in de aanschaf van elektrische 
kookvoorzieningen en wat de financiele 
consequenties betekenen in de totale ope-
ratie. 
Hij verwijst naar de informaties die hij 
in een eerder stadium aan de commissie 
heeft gegeven. De PGEM neemt niet deel 
door risicodragende aandelen. De NEOM 
draagt de volledige risico's. De invloed. 
van het openbaar lichaam in het bestuur 
wordt niet bepaald door het bedrag aan 
aandelen dat het bezit. Het openbaar li-
C^Pam heeft stem in het hele gebeuren. 
De voorlichting aan de bevolking zal door 
de nieuwe NV worden verzorgd. Bij de start 
van de bouw van Almere-Stad zal met de 
stadsverwarming worden begonnen. 
De commissie stemt hierna met het ontwerp-
voorstel in. 
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Punt 9 van de agenda. 

Aanleg stadsverwarming te Almere. 

Lelystad, 28 februari 1978. 

Aan de adviesraad. 

Op 15 december 1977 is gereedgekomen het onder auspicien van de commissie over-
leg stadsverwarming Almere (COSA), door de Nederlandse Energie-ontwikkelings-
maatschappij BV opgestelde eindrapport over de aanleg van stadsverwarming in 
Almere-Stad. 
De eindconclusie en aanbevelingen van dit rapport zijn als volgt. . 

Hoewel het project naar verwachting eerst op langere termijn rendabel wordt, 
kan, gelet op de te realiseren mogelijkheid van energiebesparing, de vraag 

(g^ of het aanleggen van stadsverwarming (SV) in Almere verantwoord is, in be-
^^ ginsel bevestigend worden beantwoord. 

De voor deze studie gekozen projectopzet van totaal Almere-Stad betekent niet 
dat deze opzet ook bij de nadere concretisering gevolgd zal moeten worden. 
Wel moet, mede gelet op het "voorbeeldkarakter" van Almere, op een zo vroeg 
mogelijk tijdstip in het bouwscenario met aansluiting op SV en met warmte-
levering worden begonnen. 
Voorgesteld wordt om thans een beginselbesluit te nemen met betrekking tot 
de aanleg van stadsverwarming in Almere-Stad (circa 30.000 woningen), tezamen 
met een definitief besluit tot aanleg van SV voor een eerste fase van 12.000 
a 13.000 woningen met bijbehorende bijzondere bebouwing. 

1. De Provinciale Gelderse Elektriciteits-Maatschappij zal uitgenodigd moeten 
worden zich te belasten met alle beherende en uitvoerende werkzaamheden 
met betrekking tot bouw en exploitatie van stadsverwarming in Almere. De 
PGEM zal daarbij de warmte(kracht)productie, via warmtekrachtcentrales 
(WKC) en hulpwarmtecentrales (HWC) zelfstandig binnen het eigen bedrijf 
verzorgen. De warmtedistributie zal de taak zijn van een aparte Naamloze 

J"fc Vennootschap. De PGEM zal moeten worden uitgenodigd de directie en exploi-
^ ^ tatie daarvan op zich te nemen. 

2. In de op te richten Naamloze Vennootschap dienen de PGEM, de NEOM en zo 
mogelijk ook het openbaar lichaam zuidelijke ijsselmeerpoiders, als aandeel-
houders risicodragend te participeren. Indien het openbaar lichaam zuidelij
ke ijsselmeerpoiders daartoe niet in staat zou zijn, zal het wel zitting 
dienen te hebben in de Raad van Commissarissen van de betrokken Vennoot
schap. Ook het ministerie voor verkeer en waterstaat zou in deze raad ver-
tegenwoordigd kunnen zijn. 

3. Naast storting op het aandelenkapitaal kunnen de aandeelhouders, indien 
gewenst, naar vermogen bijdragen in de totale financieringsbehoefte van de 
betrokken Vennootschap. Bij de financiering is te denken aan subsidies, lenin-
gen en garanties. In dit verband zij nog opgemerkt dat de verwachte ont
wikkeling van het project zodanig is dat uiteindelijk een positief resul-
taat wordt bereikt. Dit op zichzelf kan inhouden dat een gedeelte van de 
aanloopverliezen gekapitaliseerd kan worden. 
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4. Ten einde de graad van risiconeming voldoende tot uitdrukking te brengen 
zouden door de Vennootschap verschillende sodrten aandelen uitgegeven moe
ten worden (gewone en preferente aandelen). De verdeling van deze beide 
soorten aandelen over de betrokken aandeelhouders zal mede afhankelijk 
zijn van de mate waarin wordt bijgedragen aan de financiering van het pro
ject. 
Gezien de omstandigheid dat NEOM zal moeten voorzien in meer dan de helft 
van de-financieringsbehoefte zal NEOM een meerderheidspositie verwerven 
in de Vennootschap. 

5. NEOM zal zodra de integrale kostendekkende exploitatie is bereikt, of zo-
veel eerder als NEOM wenselijk acht, haar aandelenparticipatie aanbieden 
aan het betrokken gemeentelijk nutsbedrijf, indien aanwezig, en/of aan de 
overige aandeelhouder(s) in een tussen degenen aan wie deze aanbieding is 
gericht overeen te komen verdeling en tegen een tussen alle partijen, in
clusief NEOM, nader overeen te komen prijs. 

6. De minister van economische zaken zal dienen te bevorderen dat NEOM, in
dien nodig, in staat is de financiele risico's van dit project in belang
rijke mate te dragen. Als overbrugging van een deel van de aanloopverlie-
zen en ter gedeeltelijke dekking vooraf voor de risico's in de beginfase, 
is het nodig dat NEOM, naast de risicodragende meerderheidsparticipatie 
in het aandelenkapitaal, een geldlaning van 25 miljoen gulden tegen matige 
rente aan de nog op te richten Vennootschap verstrekt. 

7. Om het project een redelijke uitgangspositie te verschaffen en om, met na
me in de beginfase van het project, de aanloopverliezen voor een deel te 
kunnen opvangen, alsmede ter dekking van de las ten die samenhangen met de 
financiering van de aanloopverliezen, is het nodig dat door de minister 
van economische zaken een subsidie ten behoeve van het project wordt toe-
gezegd van eveneens 25 miljoen gulden. 

8. De minister van economische zaken zal bovendien dienen te bevorderen dat 
voldoende aardgas voor het project ter beschikking wordt gesteld, zeker 
daar hier sprake is van een hoogwaardige toepassing van het aardgas. 

9. De NEOM zal in overleg met PGEM een studie uitvoeren naar de mogelijkheid 
van het op milieu-vriendelijke wijze benutten van kolen als brandstof voor 
de in 1983/1984 in bedrijf te nemen warmtekrachtcentrale, waardoor behalve 
van energiebesparing ook sprake zal zijn van aardgasbesparing. De beslis
sing hierover is thans nog niet aan de orde en behoeft eerst over enige 
jaren genomen te worden. 

10. Ten slotte wordt aanbevolen dat een commissie wordt ingesteld, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van instanties, die thans vertegenwoordigd zijn in 
de COSA. Deze overlegcommissie zou dan in de voorbereidingsfase periodiek 
door de uitvoerende instanties over de voortgang kunnen worden geinformeerd 
en zou hen, waar nodig, met raad en daad terzijde kunnen staan. De taak van 
deze overlegcommissie zou voorts op het terrein kunnen liggen van het geven 
van adequate voorlichting over alle facetten van SV aan degenen, die zullen 
worden aangesloten op het SV-systeem en aan andere belangstellenden. 

11. Nadat de betrokken bewindslieden tot aanleg van SV in Almere hebben beslo
ten, zullen de potentiele aandeelhouders van de vorenbedoelde Vennootschap, 
tezamen met de rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders, op zo kort mogelijke 
termijn starten met de concrete uitvoering van het project. Daartoe zal on
der meer op zo kort mogelijke termijn de meergenoemde Vennootschap worden 
opgericht, waartoe PGEM en NEOM het initiatief zullen moeten nemen." 

Tot zover het rapport. 
Ons college is bijzonder verheugd over deze conclusie en aanbevelingen en stemt daar 
dan ook van harte mee in. 
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Vermeld zij nog dat aanbeveling nr. 10 inmiddels is gewijzigd, in die zin, dat 
het door de leden van de commissie bij nader inzien zinvoller werd geacht 
de COSA nog enige tijd te laten bestaan en fungeren. De zin van de in die aan
beveling genoemde overlegcommissie werd niet (meer) door een ieder onderschre-
ven. De commissie heeft vervolgens conform besloten. Hiermee wordt geen afbreuk ge
daan aan het uitgangspunt dat de bewoners voor zijn warmwatervoorziening bij stads
verwarming niet meer mag betalen dan in het geval van conventionele verwarming. 
Voorts zal worden gezocht naar een andere structuur, op basis waarvan voorlichting 
kan worden gegeven aan toekomstige bewoners, speciaal gericht op de overschakeling 
op elektrisch koken, de daarmee samenhangende financiele gevolgen en de mogelijke 
tegemoetkomingen bij deze overgang. Na aanbieding van dit rapport aan de minister 
van economische zaken heeft deze bewindsman, bij brief van 19 december 1977, aan de 
minister van verkeer en waterstaat de toezegging gedaan voor het project, bij uit
voering daarvan, een subsidie a. fonds perdu van 25 miljoen gulden beschikbaar te_ 
stellen, een en ander onder toezending van dit rapport aan de laatstgenoemde bewinds
man. Tevens heeft de minister van economische zaken zich bereid verklaard te bevorde
ren dat voor dit project aardgas ter beschikking zal worden gesteld. Voorts zal hij bevor
deren dat de NEOM BV in staat wordt gesteld de haar toebedachte rol te vervullen. 
Met de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering is door de NEOM, de PGEM 
n de rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders, een aanvang gemaakt. De eerste 
ouwvergaderingen zijn reeds achter de rug. Tevens zijn door de, voorbereidings-
commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van NEOM, PGEM en het openbaar li
chaam de concept-statuten, een overeenkomst van samenwerking en een management-
overeenkomst opgesteld. 

Als beheersvorm voor het bedrijf, dat de warmte aan de gebruikers zal leveren, 
is gekozen voor de Naamloze Vennootschap, zulks vanwege de deelname van een 
Besloten Vennootschap (de NEOM) en een Naamloze Vennootschap (de PGEM). De aan
delen van de nieuwe vennootschap zullen voor 96% in handen zijn van de NEOM en 
de PGEM. Als directie van het nieuwe distributiebedrijf zal de PGEM fungeren, 
dii ook zorg zal dragen voor de levering vcnwarmtevanuit dewarmtekrachtcentrale. 
Het openbaar lichaam is gevraagd de in het aandelenkapitaal tot een bedrag van 
/ 40.000,— deel te nemen. 

Ten einde: 
a. enige invloed te krijgen op het beleid van dit nutsbedrijf, dat werkzaam zal zijn 

binnen de zuidelijke ijsselmeerpoiders; 
b. de stuwende kracht te continueren die mede van de zuidelijke ijsselmeerpoiders 

is uitgegaan en uitgaat om een duidelijk rapport op tafel te krijgen en het 
P project uit te voeren; 
c. de belangen van de toekomstige consumenten zo goed mogelijk te behartigen; 
d. ook als plaatselijke overheid het goede voorbeeld te geven, wanneer het gaat 

om het aandragen van oplossingen voor het groeiende energievraagstuk, 
achten wij het gewenst en zinvol dat het openbaar lichaam zuidelijke ijsselmeer
poiders met risicodragend kapitaal in de nog op te richten NV, welke ten doel 
heeft de warmtedistributie in Almere te reguleren, participeert. 

Wil het openbaar lichaam meewerken aan de oprichting van en deelneming in de NV, 
dan moet hiertoe uitdrukkelijk worden besloten. Het besluit tot meewerking en 
deelneming is onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten in casu van 
de minister van binnenlandse zaken. Goedkeuring op een dergelijk besluit wordt 
alleen verkregen "indien deze vorm van behartiging van het openbaar belang daarvoor 
in verband met de aard van dat belang* bijzonder aangewezen moet worden geacht" 
(artikel 234 van de gemeentewet). 

Gelet op de deelname van een Besloten Vennootschap en een Naamloze Vennootschap, 
die tezamen 96% van de aandelen in bezit zullen hebben en gelet op het feit dat 
het in casu gaat om een nutsvoorziening, waarvoor in de praktijk veelal de NV-
vorm wordt gekozen, achten wij, met de NEOM BV en de NV PGEM, de Naamloze Ven
nootschap de meest juiste en gewenste beheersvorm voor het warmtedistributiebe-
drijf,-waarmee tevens is voldaan aan de wettelijke vereisten ter zake. 
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Nadat het overleg binnen de reeds gememoreerde voorbereidingscommissie tot resul-
taten heeft geleid, zullen de statuten, de overeenkomst van samenwerking en de 
managementovereenkomst nog aan uw raad ter goedkeuring worden aangeboden. 

Alle op dit punt betrekking hebbende stukken liggen voor u ter inzage. 

Resumerend stellen wij u voor, ermee in te stemmen dat: 
1. met het eindrapport inzake de aanleg van stadsverwarming te Almere akkoord 

wordt gegaan; 
2. medewerking wordt verleend aan en deel te nemen in de voor dat doel op te rich-

ten NV; 
3. in verband met punt 2 een krediet ad / 40.000,— wordt gevoteerd. Een daartoe 

strekkend ontwerp-besluit treft u hierbij aan. 

De adviescommissie Almere alsmede de commissies voor openbare werken en voor finan
cien kunnen, nadat enige wijzigingen zijn aangebracht, met het vorenstaande instemmen. 

het dagelijks adviescollege van de zuidelijke ijsselmeerpoiders, 

1 
secretaris, 
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Stadsverwarming Almere 

Hierbij doe ik U een afschrift toekomen van de brief van de 

Minister van Verkeer en Waterstaat gericht aan de Minister 

van Economische Zaken inzake bovenvermeld onderwerp. Voorts 

treft U hierbij afschriften aan van concept brieven aan de 

instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van stads

verwarming in Almere en een concept persbericht die bij voor-

noemde brief ingesloten waren. Ik verzoek U vriendelijk om 

indien mogelijk binnen een week Uw commentaar op deze stukken 

aan mij te •doen toekomen. 

Ik stel mij voor dat Uw reactie m.n. betrekking heeft op die 

passages waarin Uw participatie in het project aan de orde 

komt. Dit zou het dan mogelijk maken Uw opmerkingen eventueel 

te verwerken in het antwoord van de Minister van Economische 

Zaken aan zijn collega van Verkeer en Waterstaat. 

DE PLV. DIRECTEUR ALGEMEEN ENERGlEBELEID 

(Drs. 'H.F.G. Geijzers) 

s 
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"s-Gravenhage, 23 februari 1978 

Ons kenmerk: R I J P / A - 8 9 2 9 

Bijlage(n): J i v . 

toestel: 

. . 

Met waardering heb ik kennis genomen van uw advies van 19 december 
1977 inzake de aanleg van stadsverwarming in Almere-Stad en van 
het rapport van de NEOM dat aan dit advies ten grondslag ligt. 

Bet rapport van de NEOM bevestigd de essentie van de coneliisiesvan 
het Flevobericht 122 "stadsverwarming Almere", waarvoor ik u bij mijn 
brief van 22 maart 1977 advies heb gevraagd: voor de met behulp 
van stadsverwarming te realiseren energiebesparing moet een hoge 
prijs worden betaald. 

Op grond van het rapport van de NEOM, waarvan u de conclusies 
onderschrijft, adviseert u mij: 
a. een beginsei-besluit te nemen over de aanleg van stadsverwar

ming in geheel Almere-Stad, omvattende 39.000 woning-equivalenten. 
b. een definitief besluit te nemen over de realisatie van een 

partieel project in Almere-Stad, omvattende circa 15.000 woning-
equivalenten. - • ' ' • , 

Voorts stelt u er, blijkens uw brief van 18 november 1977, prijs 
op dat: 
c. een onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheid van een 

parallelle ontwikkeling tussen de woningbouw en de aansluiting 
op de stadsverwarming in de zin, dat ook de eerste woningen in 
Almere-Stad op stadsverwarming zullen worden aangesloten. 

U deelt daarbij mede dat u in het geval van een positieve beslis
sing mijnerzijds bereid bent de volgende maatregelen te treffen: 

- Het -

Verzoeke bij uw antwoord kenmerk en datum dc.es te vermeide.i. en slechts een zaak in £en brief te behandelen 
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d. het bevorderen dat aardgas voor dit project ter beschik
king zal worden gesteld, wanneer zoals geindiceerd besloten 
wordt tot een technische installatie waarbij de inzet van 
gas op grond van technische hoogwaardigheid aangewezen is. 

e. het in staat stellen van de NEOM om de deze in het rapport 
toebedeelde rol te spelen. Deze houdt in dat de NEOM tezamen 
met de PGEM, en eventueel het openbaar lichaam Zuidelijke 
Ijsselmeerpoiders, een maatschappij zullen oprichten, die de 
warmtedistributie voor zijn rekening gaat nemen. 

f. het beschikbaar stellen van een bedrag van 25 mln gulden 
voor de dekking van aanloopverliezen. 

Voorts heb ik kennis genomen van de aan u gerichte brief van 
de Algemene Energieraad van 23 augustus 1977 waarin met be
trekking tot Almere wordt betoogd dat "een krachtige start 
van de stadsverwarming een belangrijk demonstratie-effeet 
kan hebben en andere gemeenten stimuleert stadsverwarming 
als een serieuze optie te gaan bestuderen". 

Ten aanzien van het partiele project, waarover u mij adviseert 
een definitieve beslissing t'e nemen, verschaft het rapport van 
de NEOM onder meer de volgende cijfers, gebaseerd op de in dit 
rapport gehanteerde veronderstellingen: j 

- de investering in het partiele project, in lopende prijzen, 
bedraagt 255 mln gulden. Hiervan is 60 mln gulden te rekenen als 

...een .investering in electriciteitsproductie. Specifiek voor 
de stadsverwarming resteert derhalve een bedrag van 195 mln 

," gulden. j 
- de investeringen per woning zijn bij stadsverwarming meer dan 
het dubbele van de investeringen bij conventionele verwarming, 
namelijk circa / 7.700,— tegen / 3.500,— in>prijzen van 
eind 1977. | 

- de som van de contante waarden van de aanloopverliezen voor het 
partiele project bedraagt in 2002 38,4 mln gulden. 
Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt onder meer dat een meer-
investering van 18 mln gulden, derhalve nog geen 10% van de 
totale investering, dit verlies in het genoemde jaar doet 
groeien tot 58,7 mln gulden. 

- het aardgasverbruik is bij stadsverwarming in het jaar 2000 
circa 30 mln irP lager dan in het geval van conventionele 
verwarming. Dit is een besparing van ruim 20%. De cumulatieve 
aardgasbesparing bedraagt in 2002 rond 500 mln m^. 

- in het jaar 2000 zijn voor het complete project (in constante 
prijzen) de kosten per bespaarde Gcal energie circa / 30,—. 
Dit bedrag is enerzijds te vergelijken met de huidige prijs 
van aardgas voor centrales, te weten / 25,— per Gcal en 
anderzijds met de huidige HBO-I-pariteitsprijs voor aardgas 
van circa / 42,— per Gcal. 

Met betrekking tot de in het rapport gehanteerde uitgangspunten 
en de gemaakte berekeningen merk ik echter het volgende op: 

- de omvang van de investeringen in het project worden nergens 
in het rapport van de NEOM geadstrueerd. Voor Almere-Stad is 
slechts een globaal structuurschema voorhanden. Uit het rapport 
blijkt niet op welk deel van Almere-Stad het partiele project 
betrekking heeft. Een en ander doet vermoeden dat de raming 
van de investeringen een zeer globaal karakter heeft. Gelet 
op ervaringen met andere projecten van een vergelijkbare 
complexiteit, omvang en uitvoeringstermijn ' 
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is het niet uitgesloten dat de werkelijke investeringen 
/ de geraamde in niet onaanzienlijke mate zullen overschrljden. 

. . . . . . . . . . 
. - . . .._ . . i 

- bij de gevoeligheidsanalyse is voor een aantal eventualiteiten 
afzonderlijk een berekening gemaakt. Zou een combinatie van 
ontwikkelingen optreden - bijvoorbeeld hogere investeringen, 
hogere rente en lagere vergoeding per geinstalleerd KW-vermogen -
dan zullen de resultaten ook bestaan uit een cumulatie van de 
negatieve uitkomsten die in het rapport zijn aangegeven. 

- de gehanteerde rentevoet van 8, respectievelijk 9 procent wijkt 
- . af van de door de commissie beleidsanalyse gehanteerde norm 

van 10 procent. 
- bij het in de berekening betrekken van rente over de liquidi-
teitstekorten zullen de uitkomsten van de berekeningen vermoe-
delijk aanmerkelijk negatiever worden. 

Tenslotte merk ik in dit verband op dat het rapport van de NEOM 
geen aandacht besteed aan andere vormen van besparing van fossiele 
brandstoffen bij ruimteverwarming. Gelet op de zeer lange duur 
van het voorgestelde project en in aanmerking nemende dat thans 
allerwege studies en experimenten plaatsvinden op energiegebied, 
is het niet op voorhand uitgesloten dat in de komende decennia 
alternatieven voor stadsverwarming met een vergelijkbaar energie-
rendement met—e-en-vergerijkbaar energie-rendement worden ont-
wikkeld. In dat licht verdient een gefaseerde besluitvorming de 
voorkeur. 

rT ^ % 
Op grond van het voorgaande, en mede gelet op het kennelijk 
tevens demonstratieve karakter van het stadsverwarmingsproject 
in Almere kom ik tot de conclusie dat bij de aanleg van stads
verwarming in Almere zowel voortvarendheid als behoedzaamheid 
geboden zijn. 

Ik overweeg daarom het volgende te besluiten: 

j. 1. In Almere-Stad zal een project van stadsverwarming worden 
gerealiseerd van nader te bepalen omvang. Gestreefd wordt 
naar een grootte van circa 15 duizend woning-equivalenten. 
Dit project dient als zelfstandige eenheid te kunnen functio-
neren en als zodanig te kunnen worden gerealiseerd. 

2. Het project dient te passen in een opzet die geheel Almere-Stad 
omvat. Een verdere uitbreiding van de stadsverwarming tot 
andere kernen van Almere dient tevens tot de mogelijkheden 
te behoren. 

3. Aan de NEOM B.V. en de PGEM N.V. wordt verzocht een plan tot 
aanleg en exploitatie van de stadsverwarming op te stellen, 
als hiervoor onder 1 en 2 bedoeld. 

De uitvoering van dit besluit wordt verbonden aan de volgende 
voorwaarden: 

a. het onder 3 bedoelde plan dient een gedetailleerd inzicht te 
verschaffen in de technische en financiele consequenties van 
het project. Ket rapport van de NEOM kan hiervoor als uit-
gangspunt worden genomen. 

b. de opzet van dit plan dient een gefaseerde besluitvorming en 
realisatie mogelijk te maken. 

a 

- c. -

.«*_«• 
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/ j c. de omvang van het project dient te worden bepaald door een 
/ / \ bevredigende verhouding tussen de kosten van het project en 

de opbrengsten ervan, met inbegrip van energiebesparing en 
ervan uitgaande dat de bewoners niet meer betalen dan bij 
individuele verwarming op aardgas. Een en ander zal worden 
onderworpen aan het oordeel van de Ministers van Economische 
Zaken en van Verkeer en Waterstaat. Hierbij mag rekening worden 
gehouden met de door de Minister van Economische Zaken toege-
zegde subsidie van 25 mln gulden, 

d. financiele consequenties voor de begroting van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, hetzij direct, hetzij indirect, zijn 
uitgesloten. 

Indien u met deze besluiten en met de voorwaarden, waaraan uitvoering 
ervan moet voldoen, kunt instemmen stel ik mij voor als volgt te 
handelen: 

- de Minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens zijn ambtgenoot 
van Economische Zaken, deelt de genomen beslissingen en de daaraan 
verbonden voorwaarden"over de aanleg van stadsverwarming in 
Almere mede aan de direct betrokken organen, te weten: 
NEOM B.V. te Sittard 

. • PGEM N.V. te Arnhem - V ;; .4 ,"• • 
O.L. ZIJP te Lelystad 
GAMOG N.V. te Zutphen 
terwijl tevens afschrift wordt gezonden aan de Minister van Volks-

. v huisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
- de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken 
verstrekken over de genomen beslissingen een bericht aan de pers. 

- de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders wordt opgedragen het 
initiatief te nemen tot nader overleg met de NEOM en de PGEM ge-

. richt op het tot stand brengen door laatstgenoemden van het hier
voor onder 3 bedoelde plan. 

; '• 4 - de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere, COSA, die het tot stand 
,-": komen van het rapport van de NEOM begeleidde, wordt opgedragen een 
4 klankbord te vormen voor de met de voorbereiding van het meerge-

noemde plan belaste partijen. Daarbij zal de COSA in het bijzonder 
aandacht kunnen schenken aan het door de Algemene Energieraad be-
oogde demonstratieve karakter van het project, alsmede aan de 
voorlichting van de toekomstige gebruikers van stadsverwarming. 

Te uwer informatie kan ik u voorts meedeien dat de Rijksdienst voor 
de Ijsselmeerpoiders inmiddels reeds in overleg is getreden met NEOM, 
PGEM en GAMOG om te onderzoeken of het technisch mogelijk is ook de 
eerste woningen in Almere-Stad op stadsverwarming aan te sluiten 
zonder dat daardoor de woningbouw wordt vertraagd. 

Concepten van de te verzenden brieven en een concept-persbericht 
voeg ik bij. 
Indien u met het voorgaande en met de bijgevoegde concepten kunt 
instemmen zal ik voor verdere afhandeling ervan zorg dragen. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
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Bericht op brief van 

betreffende s t a d s v e r w a r m i n g Almere 

Aan 

NECM B.V., 

Postbus 17, 

Sittard. 

Op 22 maart 1977 heb ik de Minister van 

Economische Zaken advies gevraagd inzake de 

aanleg van stadsverwarming in Almere, aan de 

hand van een door de Rijksdienst voor de 

Ijsselmeerpoiders opgesteld rapport 

(Flevobericht 122). j 

Op 19 december 1977 heb ik van mijn ambtgenoot 

van Economische Zaken advies gekregen, op 

basis van een rapport van Uw Maatschappij om 

tot aanleg van stadsverwarming in Almere-Stad 

te besluiten. De Minister van Economische Zaken 

bleek daarbij tevens bereid een subsidie voor 

dit project te verstrekken van 25 mln. gulden, 

alsmede om te bevorderen dat Uw Maatschappij 

een belangrijk risicodragend aandeel neemt 

in de ten behoeve van dit project door Uw 

Maatschappij en de PGEM - en eventuele derden -

op te richten maatschappij. 

Op grond van dit advies en van nader overleg 

terzake kan ik U, mede namens mijn ambtgenoot 

van Economische Zaken meedeien dat ik het 

volgende - onder hierna te specificeren 

voorwaarden - heb besloten: 
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In Almere-Stad zal een project van stadsverwarming worden gerealiseerd 

van nader te bepalen omvang. Gestreefd wordt naar een grootte van 

circa 15 duizend woning-equivalenten. Dit project zal als zelfstandige 

eenheid moeten kunnen functioneren. Het dient echter te passen in een 

opzet die geheel Almere-Stad omvat. Een verdere uitbreiding van de 

stadsverwarming tot andere kernen van Almere behoort tot de mogelijkheden. 

Ik verzoek U tesamen met de PGEM op basis van deze beslissing en ter 

voorbereiding van verdere, meer concrete besluitvorming thans een plan 

tot aanleg en exploitatie van stadsverwarming voor het hiervoor bedoelde 

project op te stellen. 

Alvorens tot uitvoering van dit plan kan worden overgegaan, dient aan de 

volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

a. het bedoelde plan dient een gedetailleerd inzicht te verschaffen in 

de technische en financiele consequenties van het project. Het door 

U opgestelde rapport kan daarvoor als uitgangspunt worden genomen. 

b. de opzet van dit plan dient een gefaseerde besluitvorming en 

realisatie mogelijk te maken. 

c. de omvang van het project dient te worden bepaald door een bevredigende 

verhouding tussen de kosten van het project en de opbrengsten ervan, 

met inbegrip van de energiebesparing en ervan uitgaande dat de 

bewoners niet meer betalen dan bij individuele verwarming op aardgas. 

Een en ander zal worden onderworpen aan het oordeel van de Ministers 

van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat. 

Hierbij mag rekening worden gehouden met de door de Minister van 

Economische Zaken toegezegde subsidie van 25 mln. gulden. 

d. het project mag direct, noch indirect leiden tot financiele conse

quenties voor de begroting van het. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders zal het initiatief nemen tot 

nader overleg met Uw Maatschappij en de PGEM gericht op het tot stand 

komen van het bedoelde plan. 

Ik heb de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere verzocht als klankbord 

te willen optreden voor de partijen die met het opstellen van het meer-

genoemde plan zijn belast. De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders 

draagt er daarbij zorg voor dat de Commissie regelmatig van de vorderingen 

van het project op de hoogte wordt gesteld. 

-3-
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Gaarne verneem ik van U of U zich met de hier beschreven opdracht wilt 

belasten en op welke termijn ik het bedoelde plan tegemoet kan zien. 

Tevens verzoek ik U in samenwerking met de PGEM mij nadere voorstellen 

te doen omtrent de door U op te richten maatschappij tot stadsver

warming in Almere met het oog op de te gelegener tijd aan U te verlenen 

vergunningen tot aanleg en exploitatie van stadsverwarming in Almere. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 
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MINISTERIE VAN VEHKEER EN WATERSTAAT 

Vastgesteld 
RIJKSDIENST VOOR DE 
IJSSELMEERPOLDERS 
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Ingekomen 
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stuk: 

Classificatie 

Zaaknummer 

Met medewerking van : 

M i n i s t e r van Economische Zaken 

Ter kennisneming aan : 

Medezenden bijlage(n), t.w. 
Minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening 
Minister van Economische Zaken 
RIJP 

Afschrift aan : 

Geschreven door: 

D.H. F r i e l i n g 
Vergeleken door: 

Verzonden door: 

D 98 - 500 -11 - 74 
1 3 - 2 - 1 9 7 8 / B v H . 

197 No. 

Bericht op brief van 

betreffende stadsverwarming Almere 

PGEM N.V., 

Utrechtseweg 85, 

Arnhem. 

Op 22 maart 1977 heb ik de Minister van 

Economische Zaken advies gevraagd inzake de 

aanleg van stadsverwarming in Almere, aan de 

hand van een door de Rijksdienst voor de 

Ijsselmeerpoiders opgesteld rapport 

(Flevobericht 122). 

Op 19 december 1977 heb ik van mijn ambtgenoot 

van Economische Zaken advies gekregen, op 

basis van een rapport van de Nederlandse 
• i 

Energie Ontwikkelings Maatschappij (NEOM) om 

tot aanleg van stadsverwarming in Almere-Stad 

te besluiten. 

De Minister van Economische Zaken bleek daarbij 

tevens bereid een subsidie voor dit project 

te verstrekken van 25 mln. gulden, alsmede 

om te bevorderen dat de NEOM een belangrijk 

risicodragend aandeel neemt in de ten behoeve 

van dit project door de NEOM en Uw Maatschappij 

- en eventuele derden - op te richten maat

schappij . 

Op grond van dit advies en van nader overleg 

terzake kan ik U, mede namens mijn ambtgenoot 

van Economische Zaken meedeien dat ik het 

volgende ~ onder hierna te specificeren 

voorwaarden - heb besloten: 
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In Almere-Stad zal een project van stadsverwarming worden gerealiseerd 

van nader te bepalen omvang. Gestree-fd wordt naar een grootte van 

circa 15 duizend woning-equivalenten. Dit project zal als zelfstandige 

eenheid moeten kunnen functioneren. Het dient echter te passen in een 

opzet die geheel Almere-Stad omvat. Een verdere uitbreiding van de stads

verwarming tot andere kernen van Almere behoort tot de mogelijkheden. 

Ik verzoek U tesamen met de NEOM op basis van deze beslissing en ter 

voorbereiding van verdere, meer concrete besluitvorming thans een plan 

tot aanleg en exploitatie van stadsverwarming voor het hiervoor bedoelde 

project op te stellen. 

Alvorens tot uitvoering van dit plan kan worden overgegaan, dient aan de 

volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

a. het bedoelde plan dient een gedetailleerd inzicht te verschaffen in 

de technische en financiele consequenties van het project. Het rapport 

van de NEOM kan hiervoor als uitgangspunt worden genomen. 

b. de opzet van dit plan dient een gefaseerde besluitvorming en realisatie 

mogelijk te maken. 

c. de omvang van het project dient te worden bepaald door een bevredigende 

verhouding tussen de kosten van het project en de opbrengsten ervan, 

met inbegrip van de energiebesparing en ervan uitgaande flat de bewoners 

niet meer betalen dan bij individuele verwarming op aardgas. 

Een en ander zal worden onderworpen aan het oordeel van de Ministers 

van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat. Hierbij mag rekening 

worden gehouden met de . door de Minister van Economische Zaken toege-

zegde subsidie van 25 mln. gulden. 

d. het project mag direct, noch indirect leiden tot financiele consequenties 

voor de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders zal het initiatief nemen tot 

nader overleg met de NEOM en Uw Maatschappij gericht op het tot stand 

komen van het bedoelde plan. 

Ik heb de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere verzocht als 

klankbord te willen optreden voor de partijen die met het opstellen 

van het meergenoemde plan zijn belast. De Rijksdienst voor de Ijsselmeer

poiders draagt er daarbij zorg voor dat de Commissie regelmatig van de 

vorderingen van het project op de hoogte wordt gesteld. 
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Gaarne verneem ik van U of U zich met de hier beschreven opdracht wilt 

belasten en op welke termijn ik het bedoelde plan tegemoet kan zien. 

Tevens verzoek ik U in samenwerking met de NEOM mij nadere voorstellen 

te doen omtrent de door U op te richten maatschappij tot stadsver

warming in Almere met het oog op de te gelegener tijd aan U te verlenen 

vergunningen tot aanleg en exploitatie van stadsverwarming in Almere. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 



MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Vastgesteld 
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197 No. 

Bericht op brief van 

betreffende s t a d s v e r w a r m i n g Almere 

^lassificatie 

Zaaknummer 

Met medewerking van : 
M i n i s t e r van Economische Zaken 

Ter kennisneming aan : 

Medezenden bijlage(n), t.w. 

Afschrift aan : 
Minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening 
Minister van Economische Zaken 
RIJP 

Aan 

1. De landdrost van het openbaar lichaam 
Zuidelijke Ijsselmeerpoiders, 
Stadskantoor, 
Lelystad. 

.2. De Directeur van de GAMOG, 
Bolwerksweg 35, 
Zutphen. 

Op 22 maart 1977 heb ik de Minister van 
Economische Zaken advies gevraagd inzake de 

aanleg van stadsverwarming in Almere, aan de 

hand van een door de Rijksdienst voor de 

Ijsselmeerpoiders opgesteld rapport 

(Flevobericht 122). 

Op 19 december 1977 heb ik van mijn ambt

genoot advies gekregen op basis van een 

rapport van de Nederlandse Energie Ontwikke-

lings Maatschappij B.V. (NEOM), om tot 

aanleg van stadsverwarming in Almere-Stad 

te besluiten. 

De Minister van Economische Zaken bleek 

daarbij tevens bereid een subsidie voor dit 

project te verstrekken van 25 mln. gulden, 

alsmede te bevorderen dat de NEOM een 

belangrijk risicodragend aandeel neemt in 

de ten behoeve van dit project door de 

NEOM en de PGEM - en eventuele derden -

op te richten maatschappij. 

Geschreven door: 
D.H. Frieling 

Vergeleken door: 

Verzonden door: 

D 98 - 500 -11 - 74 -2-
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Op grond van dit advies en van nader overleg terzake kan ik U, mede 

namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken het volgende meedeien: 

- in Almere-Stad zal, onder bepaalde voorwaarden, een project van stads

verwarming worden gerealiseerd van nader te bepalen omvang. Gestreefd 

wordt naar een grootte van circa 15 duizend woning-equivalenten. 

Dit project zal als zelfstandige eenheid moeten kunnen functioneren. 

Het dient echter te passen in een opzet die geheel Almere-Stad omvat. 

Een verdere uitbreiding van de stadsverwarming tot andere kernen van 

Almere behoort tot de mogelijkheden. 

- aan de NEOM en de PGEM is verzocht een plan tot aanleg en exploitatie 

van stadsverwarming in Almere op te stellen als hiervoor bedoeld. 

Tevens is deze maatschappijen verzocht voorstellen te doen omtrent een 

daartoe op te richten maatschappij tot stadsverwarming. 

- de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders is belast met het overleg 

met de NEOM en de PGEM, gericht op het tot stand brengen door dezen 

van het genoemde plan. 

- de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere, die ook reeds het tot 

stand komen van het eerder genoemde rapport van de NEOM begeleidde, is 

verzocht als klankbord te willen optreden voor de met de opstelling 

van dit plan belaste partijen. 

Nadere informatie over het project en zijn consequenties, ook voor de 

gebruiker, vindt U in het rapport van de NEOM van 15 december 1977, 

getiteld "de aanleg van stadsverwarming in Almere", dat U reeds eerder 

van de NEOM hebt ontvangen. 

Ik heb de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders verzocht erop toe te 

zien dat de hiervoor genoemde commissie regelmatig van de vorderingen 

van het project op de hoogte wordt gesteld. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 
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M i n i s t e r van V o l k s h u i s v e s t i n g 
e n R u i m t e l i j k e Orden ing 
M i n i s t e r van Economische Zaken 
d i r e c t e u r RIJP 
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D.H. F r i e l i n g 
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197 No. 

Bericht op brief van 

betreffende s t a d s v e r w a r m i n g Almere 

Aan 

De Voorzitter van de Commissie Overleg 
Stadsverwarming Almere, 
de heer drs. H.F.G. Geijzers. 
Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20101, 
2500 EC 's-Gravenhage. 

Hierbij deel ik U, mede namens mijn ambtgenoot 
van Economische Zaken mede dat in Almere-Stad 
een project van stadsverwarming zal worden 
gerealiseerd. 

Te Uwer nadere informatie voeg ik afschrift 
bij van een aantal brieven betreffende dit 
onderwerp. 

Uw commissie heeft een actief aandeel gehad 
in het tot stand komen van het rapport van 
de NEOM, waarop de genomen beslissingen zijn 
gebaseerd. 
Nu het project in een volgende fase komt 
verzoek ik Uw commissie als klankbord te 
willen fungeren voor hen, die met het opstellen 
van de concrete plannen zijn belast. In het 
bijzonder zou Uw commissie daarbij aandacht 
kunnen besteden aan het demonstratieve karakter 
van dit project, alsmede aan de voorlichting 
van de toekomstige gebruikers. 
De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders heb 
ik verzocht U regelmatig van de vorderingen 
van het project op de hoogte te houden. 

Gaarne verneem ik van U of Uw commissie 
bereid is deze taak te vervullen. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT. 
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MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Vastgesteld 
RIJKSDIENST VOOR DE 
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M i n i s t e r van Economische Zaken 
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197 No. 

Bericht op brief van 

betreffende 

Aan 

De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders, 

Zuiderwagenplein 2, 

Lelystad. 

Medezenden bijlage(n), t.w. 
brief Min. EZ 
brief O.L. ZIJP 
brief dir. GAMOG 

iasi w 
Afschrift aan : 

Ministerie van Volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening 
Ministerie van Economische Zaken 

Geschreven doer: 
D . H . F r i e l i n g 
Vergeleken door : 

Verzonden door: 

D 98 - 500 -11 - 74 

Hierbij zend ik U afschrift van een aantal 

brieven inzake de aanleg van stadsverwarming 

in Almere. Naar de inhoud moge ik U kort

heidshalve verwijzen. 

Ik verzoek U: 

- overleg te starten met de NEOM en de PGEM 

gericht op het door beide laatstgenoemden 

totstandbrengen van een plan voor een 

project van stadsverwarming in Almere-Stad 

van nog nader te bepalen omvang. 

- de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere 

regelmatig op de hoogte houden van de 

voortgang van het project. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT. 



f v 4 <- y~yyr^y^jy> 

i 

STADSVERWARMING IN ALMERE-STAD 

In A l m e r e - S t a d , de c e n t r a l e k e r n van de n ieuwe s t a d Almere in 

F l e v o l a n d , z a l s t a d s v e r w a r m i n g worden a a n g e l e g d . De m i n i s t e r s 

van V e r k e e r en W a t e r s t a a t en van Economische Zaken hebben h i e r -

t o e b e s l o t e n op grond van r a p p o r t e n van de R i j k r i i e n a t voo r de 

I j s s e l m e e r p o i d e r s (RI JP ) en van de N e d e r l a n d s e E n e r g i e On twik -

k e l i n g s M a a t s c h a p p i j (NEOM). 

De b e i d e m i n i s t e r s hebben de NEOM en de P r o v i n c i a l e G e l d e r s a 

E l e c t r i c i t e i t s M a a t s c h a p p i j ( d i e de e l e c t r i f i e a t i e van F l e v o l a n d 

v e r z o r g t ) o p d r a c h t gegeven om, i n nauw o v e r l e g met de R I J P , ean 

c o n c r e e t p l a n op t e s t e l l e n v o o r de s t a d s v e r w a r m i n g i n A l m e r e -

S t a d . 

De u i t e i n d e l i j k e omvang van h e t s t a d s v e r w a r m i n g s p r o j e c t v a l t 

nog n i e t p r e c i e s a a n t e g e v e n . Begonnen word t men een p r o j e c t 

d a t een g r o o t t e h e e f t , v o l d o e n d e v o o r h e t verwarmen van o n g e -

v e e r v i j f t i e n d u i z n a d won ingen . Of ook de e e r s t e woningen i n 

A l m e r e - S t a d a l op de s t a d s v e r w a r m i n g kunnen worden a a n g e s l o t e n , 

moet nog worden o n d e r z o c h t . 

Het p r o j e c t waarmee g e s t a r t w o r d t , z a l een b e s p a r i n g aan 

a a r d g a s o p l e v e r e n van o n g e v e e r d e r t i g m i l j o e n k u b i e k e m e t e r 

p e r j a a r . Dat i s meer dan t w i n t i g p r o c e n t van de h o e v e e l h e i d 

a a r d g a s d i e n o d i g i s b i j d e t o t nu t o e g e b r u i k e l i j k e m a n i e r van 

v e r w a r m i n g . De i n v e s t e r i n g d i e v o o r een d e r g e l i j k p r o j e c t n o d i g 

i s , wordt geraamd op 255 m i l j o e n g u l d e n . 

De m i n i s t e r van Economische Zaken h e e f t voo r h e t s t a d s v e r w a r 

m i n g s p r o j e c t een s u b s i d i e van 25 m i l j o e n gu lden t o e g e z e g d . Ver-

d e r z a l h i j b e v o r d e r e n d a t de NEOM i n d i e n n o d i g i n s t a a t i s de 

f i n a n c i e l e r i s i c o ' s van d i t p r o j e c t i n b e l a n g r i j k e mate t e d r a 

g e n . De NEOM z a l n a m e l i j k a l s a a n d e e l h o u d e r samen met PGEM en 
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ZIJP ris&codragend deelnemen in een nog op t e r i c h t e n maatschap

p i j d i e z i ch z a l b e l a s t e n met de warmte d i s t r i b u t i e . 

De beide m i n i s t e r s hopen met hun b e s l i s s i n g t e s t i rau le ren dat 

o v e r a l in den lande stadsverwarming a l s een s e r i e u z e mogel i jk-

heid za l worden overwogen. 

( P e r s b e r i c h t in samenwerking met V o o r l i c h t i n g Economische Zaken) 

Noot voor de r e d a c t i e s : 

Be langs te l l enden kunnen het r appor t van de NEOM "De aan leg van 

stadsverwarming in Almere" aanvragen b i j NEOM b . v . , Engelen-

kampstraat 57, S i t t a r d , t e l e foon 0 ^ 9 0 - 1 Vt51. 

f e b r u a r i 1978 



Aan de landdrost, 

onderwerp: 
Aanleg Stadsverwarming 

in Almere-Stad. 

Lelystad, 3 maart 1978, 

steller Van der" Wo 

afdelingschef 

medeparaaf 

'.a. c.-leden 

,x 

conclusies: 

Commentaar cfm. het gestelde in deze nota (zij het iets min

der scherp geformuleerd) aan de minister van Economische Za

ken zenden. 

adj.-secretaris /Af 

DAC A DAC B 

Van het ministerie van econ. zaken zijn bijgevoegde stuk-

cen ontvangen, met het verzoek terzake eventueel commentaar te 

Leveren. 

Het betreft een brief van de min. van verkeer ei» waterstaat 

lan de min, v, econ, zaken m.b.t. de beslxiitvorming en xiitvoex-

::ing van het stadsverwarmingsproject te Almere-Stad. 

3rief v. en w. aan econ. zaken d.d. 25-2-'78. 

<fegina 1. Geen opmerkingen, 

_?agLna 2, 

laatste alinea: Hoewel nit het jHtrfcxfi rapport van MECM niet blijjit 

waarop het partiSle project betrekking heeft, mac 

worden verondersteld, dat het om de eerste 15 dxc.-

zend woningequivalenten zal gaan,Waarom anders do 

grote zorg van betrokken partijen t.a,v, de aan-

sluiting van de eerste 2600 woningen?, 

Het vermoeden, dat de raming«n van de investerin-f 

gen een zeer globaal karakter heeft, lijkt dan oak 

niet gerechtvaardigd. 

Op welke andere projecten met vergelijkbare com

plex! teit, omvang en uitvoeringstermijn doelt V, 

en W, Bij mijn weten is Almere-Stad het eerste 

project van den dergelijke omvang^^VaMaar ook hot 

% 

voorbeeldkarakter, dat het project mede moet kri; 

gem, De onderhavige opmerking van de minister is 

derhalve volledig nit de lucht gegrepen. 

P̂agina 3» 

;»e alinea, 2epunt(rentepercentage). 
Hierover is reeds in COSA vwaarin opgenomen 

A,092. 
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een vertegenwoordiger van de minister van V, en w*,') uitvoerig ge--

discussieerd, Na zaadpleging van de EBI• COBA door de voorzitter 

van COSA is besloten tot nantering van de rentepercentages 8 

c,q. 9, EE moet dan ook weinig waarde aan de opmerking van de 

minister worden gehecht, 

3e alinea: "andere vormen van energiebesparing", 

Hieraan is in COSA inderdaad geen aandacht besteed, 

Alleen is gedacht aan de mogelijkheid de warmtekrachbj-

centrale in de toekomst te doen stoken op kalen. Daarf 

toe wordt thans door PGEM en NEOM een studie verricht 

De opmerking van de minister is echter temeer onjuist 

vanwege het feit, dat "het besteden van aandacht aan 

aandere vormen/an besparing van fossiele brandstoffen 

bij rui mteverwarming" buiten de taakstelling van COSA 

viel, De min. van V. en ¥. had zijn ambtgeivoot van 

E.Z. namelijk advies gevraagd omtrent het door de 

RUP uitgebrachte rapport inzake de aanleg van stads

verwarming te Almere, Om een gedegen advies te kun

nen geven heefc de min. van E.Z. COSA ingesteld, 

Bovendien is in eerste instantie een partieel project 

opgezet, niet alleen om financiele redenen, maar ook 

om in de toekomst adequaat te kunnen inspelen op zich 

reeds voorgedaan hebbende technische ontwikkelingen eja 

mogelijkheden, 

4w alinea: Het woord "kennelijk" in de eerste regel suggereert, 

stack: als zou V, en W, niet weten, dat het project mede 

een demonstratief karakter zou hebben en tevens, dat 

V, en W, daarmee niet gelukkig zou zijn, Niets is ech(teF 

minder waar, Een en ander is meerdere malen in COSA 

uitgesproken en van de vertegenwoordiger van V, en W, 

is hiertegen nooit principieel bezwaar gemaakt, Gelet 

op de omvang van het project en de stimulerende kracht 

van NEOM, is het logiscfe dat het project mede een de-

monstratief karakter krijgt, 

5e alinea, 

punt It Deze formulering is m,i, veel te ruim gesteld, V. EN W. 

houdt daarmee alle mogelijkheden open zelf uit te ma

ken waas en wanneer het project gestart kan worden, 

hwigmtH. waarmee het belang van de zaak zeker niet zal 

zijn gediend. Het streven, dat er op is gericht ook d 

eerste 2600 woningen ter plaatse van stadsverwarming 

te voorzien, dient m.i, onverkort te worden gereali-

A 092 
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punt 2j 

. 

punt 3:" 

* 

c 

seerd, Zo niet, dan XHattocha verliest m,i, het project 

een deel van zijn geloofwaardigheid, De minister dient 

dan ook te besluiten conform het NEOM-rapport, 

Bit onderdeel van het besluit van de minister kan ver— 

vail en, Sccttlixtttacbs i ftbepHMBfft Dat het project dient 

te passen in een opzet die geheel Almere-Stad omvat, 

behoeft geen betoog, Het is niet voor niets dat op dit 

moment reeds intensief overleg met de RIJP wordt gevoer|i 

omtrent de uitvoering van het project, 

Voorts is in COSA altijd gezegd, dat, bij geslaggde 

uitvoering in Almere-Stad het tot de mogelijkheden zal 

moeten behoren ook andere kernen van Almere te voor

zien van stadsverwarming, 

Ook dit deel van het besluit van de minister kan ver-

vallen, dan wel dient te worden aangepast, Niet de 

minister hoeft te verzoeken wmKXJMM&Btisjkxjtit aan NEOM 

en PGEM, maar aan de" op te richten N.V. een dergelijk 

plan op te stellen. En dan ook nog maar alleen een 

plan tot aanleg, omdat aanleg plaats vindt in getoeden, 

welke door RIJP ontwikkeld worden. Met de exploitatie 

van het geheel heeft de minister m,i, niets van doen, 

Dit is een zaak van kefc de N.V. en eventueel E.Z. 

Bovendien, de gebezigde formulering riekt naar goed

keuring door V, en W U lets dat te alien tijde mAet 

worden voorkomen, omdat het de voortgang enorm zal ver-

tragen. 

?66rwaarden door V, en W, te verbinden a.h, besluit, 

punt a: Ik vraag mij af, waarom de technische, maar vooral de finan)-

ciele consequenties van het project zo zwaarwegend zijn 

voor V, en W,, wanne»r het rijk, i,c, NEOM garant s^aat 

voor praktisch alle risico's, De voorwaarde kan m.i. dan 

ook beperkt worden tot de technische risico's, JEk Ook hiertjij 

bekruipt mij het gevoel dat V, en W, eerst zijn fiat aan 

de zaken wil geven, alvorens gestart mag worden, hetgeen 

bij voorbaat dient te worden uitgesloten, 

punt b: Het is mij niet duidelijk wat moet worden verstaan onder 

"gefaseerde besluitvorming en realisatie", Bovendien ge-

tuigt deze formulering van een bedillerigheid, welke t.o.v, 

he± project niet te tolereuen is, omdat het vertraging in 

de hand werkt, Voorts dient het zo te zijn, dat de N,¥,, 

na vaststelling van het plan tot aanleg (niet tot exploi

tatie) door de Raad van ^ommissarissen ter kennisname aan-

biedt aan V. EN W. Vervolgens maakt de N.V. zelf wel uit 



. 

t> 

hoe er verder besloten zal worden en op welke wijze e.e.a., 

uiteraard in overikeg en ev, met behulp van de R U P , zal 

worden gerealiseerd, 

/, M.I. kan deze voorwaarde vervallen, 
A&sk.//. 
punt c : Van het pricipe ".de bewoner betaalt bij stadsverwarming nie|t 

meer dan in het conventionele gevi!"is door COSA vanaf het 

begin uitgegaan en als zodanig in het rapport vastgelegd, 

mede op aandrang van de Z U P en de RIJP, Herhaling van djti|t 

principe lijkt mij dan ook overbodig en kan vervallen* 

Lettende op de technische en vooral de financiBle conse-

quenties van het partieel project zal de N.V. als eerste 

em meest belanghebbende zich een oordeel moeten vormen 

, omtrent de bepaling van de omvang van het project. Pais 

daarna dienen V, en to*, en E,n, te oordelen. De tekst van de 

voorwaarde zou dienovereenkomstig moeten worden gewijzi 

«̂"l >**y^*JL **p**jLjy*-

^^•-vfc*^,.-u*^^ y , 

y^^t-t »« --»>V;C 

t^v*^>4 *~**-»-*A. 

punt d. 

Be voorwaarde, dat rekening mag worden gehouden met de awon 

E.Z. toegezegde subsidie hier totaal niet op zijn plaats, 

Overigensj wie mag rekening houden met die subsidie? Dege

nen, die ineerste instantie de omvang van het project gaan 

bepalen; de ministers van V, en W, en E.Z. of beide? 

Als uit deze voorwaarde gelezen moet worden, dat, en ik kan 

het bijna niet anders interpreteren, de ZIJP niet risico— 

dragend mag participeren (de te voteren f. 40.000,— komt 

ui.teindelijk toch ten laste van de begroting van V. en W.) 

dan acht ik dit een verwerpelijke en van elkx zakelijk ar

gument gespeende voorwaarde, Als dit de maniei is om de 

ZIJP buiten de ontwikkeling van Almere—Stad te houden, 

zoals steeds is en nog steeds wordt getracht, dan is he4jp 

een bijzonder laakbare manier^, Hiertegenover staat echter 

de mededeling in het ontwerp-persbericht, dat NBOMJ met 

PGEM en ZUP, risicidragend zal deelnemen in de nog op te 

richten maatschappij, Zoals gesteld, risicidragend deelne

men door de Z U P betekent financiSle consequenties #oor de 

begroting van V. fin W, Het is mij dan ook niet duidelijk 

hoe beide gemelde zaken zich tot elkaar verhouden, Mijns 

inziens dient de onderhavige voorwaarde zodanig te worden 

geredigeerd, dat risicodragende deelname van de ZIJP niet 

bij voorbaat wordt uitgeixoten. 

Pagina 4* 
2 alinea (handelswijze): 

Niet V, en W, geeft opdracht aan COSA, doch £.24 i, 

M.b.t. de laatste zin kan worden opgemerkt, dat dit gelet 

op de huidige taakstelling van COSA en de afspraken, gemaaki 

hierover in de voorbereidingscommissie, welke zich bezig 



* 

houdt met de oprichting xara en de structuur van de N.V., 

een taak is van de N.V. zelf, 

Het gestelde moet dienovereenkomstig worden aangexcs±xpast« 

fimtwerp-brieven aan NEOM en PGEM. 

Algemeen: fiteze brieven dienen te worden aangepast in de zin van het 

hiervoor gestelde iqc m,b,t, de brief van V, en W, aan E, Z(l 

Pagina 1, Je alineaf 

In de voorlaatste regel dienen m.i,, conform het gestelde 

in het ontwerp-persberioht, de woorden "en eventuele derdê i" 

te worden vervangen door "en de ZIJP', 

Pagina 2, laatste zin: 

Ik vraag mij af wat de zin er van is, dat de RIJP de COSA 

terzake op de hoogte houdt, Het lijkt mij meer een zaak 

van de N.V. <4 A*yi*AA,<*~* tooc*^. ^dtuu.. 

Itiusxxm 

Pagina 3, derde regel: 

Achter de woorden NEOM c,q, "PGEM", dient te worden inge— 

voegd S* "en de ZUP", 
• 

Cverigens acht ik de kehele zinsnede overbodig, T,b,v, ket 

verlenen van vergunningen is het voor V, en W, voldoende 
te wet eft de naamYvan het bedrijf, Het gaat V. en W. niet 

aan voorstellen m,b,t, de op te richte^maatschappij voor— 

gelegd te krijgen, De gerede kans is dan aanwezig dat V, eh W, 

de betreffende voorstellen aan een beoordeling gaat onder— 

werpen, hetgeen beslist niet a±xka tot de competentie van 

V, en W, gerekend kan en mag worden. Ook hierdoor lijkt 

de kans groot, dat het project onnodig wordt vertraagd. 

In het verleden zijn dergelijke vragen ook nooit voorgelegji 

aan PGem en GAMOG,; waarom nu wel als het om een ander nuts

bedrijf gaat?, 

•VoortB ia in dtiaelfd zin. sprake von »'vo: 

-aanleg ° n cxploitatio", Vor^uajaJ^geirTot aanleg~acfat~ik 

bogrijpolijkjtn^jtlis^^vorgunningen tot exploitatie gntgaajl 

mij^teneno mtile. 

Ontwerp-brieven aan ZUP en GAMOG, 

Algemeen: zie het gestelde onder ontw.-brieven aan NEOM en PGEM. 

Bijzonder: Bij lezing van de ontwerp-brief aan de ZIJP rijzen bij 

mij nog de volgende Vragen: 

1. Waarom krijgt deZIJP een anderaoortige brief als NEOM 

en PGEM; ook de ZUP is toch paricipantj ttfjh %wt*> 

* 2, Waarom wordt in deze brief geen gewag gemaakt van de 

voorwaarabe, dat het project niet mag leiden tot finan-

(UtftoM. 
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v + w, A*. ^ W ^ 1 " ^ 

, . 

ciSle consequenties voor de begroting van V. EN W, 

Laat men toch duidelijk zijn t,o,v. de ZUP, 

JJU Waarom staat op pag, 2 laatste alinea "er op toe te 

zien". In de brieven aan NEOM en PGEM wordt een geheel 

' andere en minder stringente formulering gebruiktt e— 

venals in de brief a,d. voorzitter van COSA,. 

EEnduidigheid in formulering ware aan te bevelenj 

Ontwerp-brief a.d. voorzitter van COSA: ontwerp-brief a.d. RIJP en 

8a$tt8ap-persbericht: 

Met inachtneming van het hiervoor gestelde geen overige op

merkingen, 

Concluderend mag worden gesteld, dat : 

1, bij V, en W, een grote terughoudendheid t,o.v. stadsverwarming 

in Almere-Stad valt te bespeuren; ™ 

2, bij V, en W, af en toe een bijna aanmatigende houding t,o,v, 

sz de uitvoering van het project, vooral op tin. het financiele 

vlak, valt te constateren; 

3, in de onderhavige stukken niet kan worden gesproken van eendui-

digheid in formulering en berichtgeving, hetgeen toch wel bij

zonder wenselijk is; 

4, door het vo'ldoen aan de door V. en W, te stellen voorwaarden 

de kans groot i's dat de eerste 2600 woningen van Almere-§tad 

niet van stadsverwarming zullen worden voorzien, hetgeen het 

deels demonstratieve karakter van het project bijzonder zal kun

nen schaden. 



zuidelijke ijsselmeerpoiders 
lelystad 

De volgende punten verdienen aandacht: 

I, De minister van V en W doet het voorkomen alsof hij totaal 

^ r niet op de hoogte is van de reeds ver gevorderde organisa

torische opzet: 

Samenwerkingsovereenkomst. waarin ondermeer geregeld zal 

worden de voorlichting aan de bevolking; dit punt is door 

de ZIJP als lelangrijk voor haar geclaimd; de minister van 

V en W voert thans de COSA hiervoor ten tonele. 

Oprichting NtVT, die, anders dan de minister van V en W 

veronderstelt, de bouw en exploitatie van warmteleverlngs— 

dlstributiesystemen zal verzorgen in Almere. 

Management- en exploitatieovereenkomst, waarin het bestuur 

en de bedrijfsvoering aan de PGEM wordt opgedragen. 

II.Aan de RIJP wordt het initiatief toeg^lacht voor de verdere 

^ ontwikkeling althans het te voeren overleg daarover met 

de NEOM en de PGEM. Het is de op te riohten N.V. inclusief 

de ZIJP die initlatieven zal ontwikkelen, temeer waar de 

participanten in de N.V, ook de risico's lopen. 

III. Het kan toch niet zo zijn, dat de minister bedoelt, dat 

de ZIJP niet mag participeren in de N.V, voor "slechts" 

/ 40.000,—. 

IV. Gezien de fry *»<?!»«« griww adresseringen, wordt de ZIJP op een 

lijn gesteld met de Gamog. De ZIJP is echter op geheel 

andere wijze bij deze zaak betrokken dan de Gamog, welke 

laatste slechts zijdelings aanrakingsvlakken heeft. 

• • • m De Zi0P is financieel, maar vooral politiek/ 

*h Hfit * V^4 AT 

t*»0«4>*t4^pjj)£4& v t«lJUAft>d(&AiU ' 



D.M. BOOGAARD 
lid dagelijks bestuur 
openbaar lichaam zuidelijke ijsselmeerpoiders 
tel. 03200-26844 

De hee r d r s . H.F.G. G e i j z e r s , 

p / a m i n i s t e r i e van economische zaken, 

Bezuidenhoutseweg 30, 

's-G R A V E N 11 A C E. 

lelystad, 17 maart 1978. 
stadskantoor 

Onderwerp: stadsverwarming Almere. 

Ceachte heer Geijzers, 

De bij uw brief van 7 maart 1978, kenmerk E378/V/370/EB/23, toegezonden 
stukken met betrekking tot de aanleg van stadsverwarming in Almere-Stad, 
geeft mij aanleiding tot het volgende commentaar. 

Brief van de minister van verkeer en waterstaat, d.d. 23 februari 1978. 

Pagina 1. 
Geen commentaar. 

Pagina 2. 
Laats_te_alinea^ het is mij niet duidelijk op welke andere projecten met 
vergelijkbare complexiteit, omvang en uitvoeringstermijn wordt gedoeld. 
Voor zover mij bekend is het stadsverwarmingsproject Almere-Stad het 
eerste in Nederland van een dergelijke omvang. Vandaar ook mede het voor-
beeldkarakter. 

Patina 3. 
2^_ivlii}25A_?^_Eyi}£_il£i!-^2^I^ntage2^ Hierover is in COSA uitvoerig ge-
discussieerd. Mijns inziens dient aan de betreffende opmerking dan ook 
niet tcveel waarde te worden gehecht. 

36_A]inea_. De opmerking inzake "het besteden van aandacht aan andere vor
men van besparing van fossiele brandstoffen bij ruimteverwarming" is in 
dit kader onjuist geplaatst, omdat dit buiten de taakstelling van COSA 
vi el. 
Bovendien xvordt in eerste instautie een partieel project opgezet, niet 
alleen om de financiele gevolgen te kunnen beoordelen, maar zeker ook om 
in de toekomst adequaat te kunnen inspelen op zich reeds voorgedaan heb-
bende technische ontwikkelingen en mogelijkheden. 

4e.-Alinea. Natuurlijk heeft het onderhavige project, gelet op de omvang 
en de stimulerende kracht van NEOM, mede een demonstratief kai-akter. 

£̂_Mil}i;i}j_2L'aJ4l_i Deze formulering acht ik te ruim gesteld. Op deze ma
nier houdt verkeer en waterstaat alle mogelijkheden open uit te maken 
waar en wanneer het project gestart kan worden. 
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Daarmee zal het belang van de zaak zeker niet zijn gediend. Het streven 
ook de eerste 2.600 woningen van stadsverwarming te voorzien, dient mijns 
inziens onverkort te worden gerealiseerd. 

5e_Alineai_punt_2_:_ In COSA is meerdere malen uitgesproken, dat bij welsla-
ging van het project Almere-Stad, het tot de mogelijkheden zal moeten beho-
ren ook andere kernen van Almere van stadsverwarming te voorzien. 

Punt 3~ De minister behoeft niet NEOM en PGEM te verzoeken een plan tot 
aanleg en exploitatie op te stellen, doch de NV Maatschappij tot Exploi-
tatie van Stadsverwarming in Almere (NV MESA). Een en ander kan echter 
beperkt blijven tot de aanleg. Exploitatie is een zaak van de NV MESA. 
Bovendien mag het niet zo zijn dat al deze zaken formele goedkeuring be-
hoeven van verkeer en waterstaat, omdat daarmee de voortgang duidelijk in 
gedrang komt. 

6e Alinea, punt a. Het is mij niet duidelijk waarom de financiele conse
quenties van het project zo zwaarwegend zijn voor verkeer en waterstaat. 
Immers de NEOM, c.q. de Staat staat toch garant voor praktisch alle risi
co's. 

^S_MiD^§i_PHD£_2j. ^-S ̂ e gefaseerde besluitvorming en realisatie bedoeld 
voor de NV MESA of voor verkeer en waterstaat? 

Pagina 4> punt c. Van hat principe "de bewoner betaalt bij stadsverwarming 
niet meer dan in het conventionele geval" is door COSA, mede op aandrang 
van ZIJP en RIJP, vanaf het begin uitgegaan en als zodanig in het eind-
rapport vastgelegd. Herhaliiig van dit principe als voorwaarde, lijkt mij 
dan ook overbodig. 
Gelet op de technische, maar vooral op de financiele consequenties van 
het partieel project zal de NV MESA, zijnde de meest belanghebbende, als 
eerste zich een oordeel moeten vormen omtrent de omvang van het project. 
Daarna kunnen economische zaken en verkeer en x̂ aterstaat oordelen. De 
voorwaarde dient mijn inziens dienovereenkomstig te worden aangepast. 
Bovendien acht ik de voorwaarde, dat rekening mag worden gehouden met de 
toegezegde subsidie ad 25 miljoen gulden, niet op zijn plaats. 

Pagina h. 
Putvt̂ ĉ  Indiea uit deze voorwaarde meet rorden gelezen dat de ZIJP niet 
risicodragend mag participeren, dan dient deze te vervallen, c.q. zoda
nig te worden geredigeerd, dat risicodragende participatie van de ZIJP 
mogelijk blijft. Verkeer en waterstaat ware er op te wijzen, dat de ZIJP 
slechts / 40.000,— in het project steekt en dat dat ook het uiterste is, 
waartoe de ZIJP wil gaan. Bovendien is de / 40.000,— in verhouding tot 
het totaal aandelenkapitaal slechts een fractie. 

2 e Alineii. Mijns inziens dient de rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders 
geen initiatief te nemen tot overleg met NEOM en PGEM, doch met de NV 
MESA, danwel met de NV MESA i.o. 
Bovendien acht ik de voorlichting aan de toekomstige gebruikers van stads
verwarming geen taak van COSA, doch van de NV MESA. De NV MESA moet name-
lijk gezien worden als een normaal distributiebedrijf. 

Ontwerp-brieven aan NEOM en PGEM. 

Algemeen. 
Deze brieven dienen te worden aangepast in die zin als hiervoor gesteld 
ten opzichte van de brief van verkeer en waterstaat d.d. 23 februari 1978. 
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Pagina 1. 
3e_AlinecU In de voorlaatste regel dienen, mijns inziens, conform het gestelde 
in het ontwerp-persbericht, de woorden "- en eventueel derden -", te worden 
verva.ngen door "en de ZIJP", omdat de ZIJP als volwaardig partner in het pro
ject participeert. 

Pagina 2. 
Laatste_zi.ru Ik vraag mij af wat de zin ervan is, dat de RIJP de COSA ter 
zake op de hoogte houdt. Mij lijkt het meer een zaak van de NV MESA of mis-
schien van beide. 

Pagina 3. 
5__d£_re.S_I.i ̂  a c n t deze regel overbodig. Ik vermag niet in te zien, waarom 
aan verkeer en waterstaat voorstellen dienen te worden gedaan met betrekking 
tot de op te richten maatschappij. Dit is namelijk een zaak voor de partici
panten. Ten behoeve van verlening van vergunningen is het voor verkeer en wa
terstaat voldoende te weten welke de naam en doelstellingen zijn van de NV. 
De indruk wordt nu gevestigd als zou verkeer en waterstaat de betreffende 
voorstellen aan een beoordeling gaan onderwerpen, hetgeen mijns inziens niet 
tot de competentie van het ministerie gerekend kan en mag worden. Bovendien 
vergroot dit de kans op vertraging in het project. 

Ontwerp- brieven aan ZIJP en GAMOG. 

Algemeen. 
Zie het gestelde onder "algemeen" en onder "pagina 1, 3e alinea" bij de ont-
werp-brieven aan NEOM en PGEM. 

Bij zonder. 
Bij lezing van de ontwerp-brieven rijzen bij mij nog de volgende vragen. 

1. Waarom krijgt de ZIJP een andersoortige brief als NEOM en PGEM? De ZIJP 
is toch ook risicodragende participant, terwijl de GAMOG slechts zijde-
lings bij het project is betrokken. 

2. Waarom wordt in deze brief geen gewag gemaakt van de voorwaarde, dat het 
project niet mag leiden tot financiele consequenties voor de begroting 
van verkeer en waterstaat. 

3. Waarom staat op pagina 2, laatste alinea "er op toe te zien". In de ont
werp-brieven aan NEOM, PGEM en COJA wordt een geheel andere en mir.der 
stringente formulering gebruikt. Eenduidigheid in formulering ware aan 
te bevelen. Bovendien riekt de zinsnede naar een toezicht op het geheel 
door de RIJP, dat ik niet passend en bevorderlijk acht voor het project. 

Ontwerp-brieven aan COSA en de RIJP, alsmede het ontwerp-persbericht. 

Met inachtneming van het hiervoor gestelde geen nadere op- en/of aanmerkin-
gen mijnerzijds. 

Concluderend meen ik te mogen. stellen, dat: 
1. bij verkeer en waterstaat een terughoudendheid ten opzichte van het 

onderhavige project valt te constateren; 
2. verkeer en waterstaat een te grote invloed in toezicht wenst bij de 

realisering; 
3. door het voldoen aan de door verkeer en waterstaat te stellen voorwaar

den, de aansluiting van de eerste 2.600 woningen op stadsverwarming on-
nodig in het gedrang komt, hetgeen het deels demonstratieve karakter 
van het project zal kunnen schaden en 

4. in de onderhavige stukken niet kan worden gesproken van eenduidigheid 
in formulering en berichtgeving. 

http://Laatste_zi.ru
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Ik hoop met he t vorens taande voldoende aan uw verzoek om een r e a c t i e mijner-
z i j d s tegemoet t e z i j n gekomen. 

Me^t-'-vr/Lendelijke g roe ten , 

p W ^ V e g a a r d 



datum 29 m a a r t 1978 
uw kenmerk 
ons kenmerk DS/CS 

behandeld door i r . G . R o o z e n d a a l 

ngekomen: 

LIJP 

aid. 

i Ociac * 
onderwerp Stadsverwarming Alirrjg^ B 

( Q med avr 

Q ing avr 

30 '378 L 
L5: ^ D 

an advies: 

fotocopie: 

M 

_ J C -__- 6>_ v. // 
utrechtsestraat 85 arnnem 
telefoon (085) 77 22 11 
telex 45290 pgem nl 
postrekening 82 62 74 arnnem 
bankrelaties 
AMRO-bank43 80 61853 
ABN 53 50 26 951 

De weledelgestrenge heer D.M.Boogaard 
Openbaar Lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpoiders 

Stadskantoor 
L e l y s t a d 

hoofdkantoor nv Provinciale 
Gelderse 
Elektriciteits -
Maatschappij 

Geachte heer Boogaard. 
M f̂̂  
JtyA 

Hierbij doen wij u 3 kopieen toekomen van onze brief aan de 
directeur van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders te Lelystad 
d.d. 28 maart 1978. 

Hoogachtend, 
nv Provinciale Gelderse 
Elektriciteits-Maatschappij 

Bi j i agen . 

2328.2 

de nv Is gevestigd te arnhem en 
aldaar ingeschreven in het 
handelsregister onder no. 2647 



datum 28 maart 1978 
uw kenmerk 
ons kenmerk QBB/Ro/TG 

behandeld door i r .G.Roozendaal 
onderwerp stadsverwarming Almere. 

utrechtsestraat 85 arnhem 
correspondentie-adres 
postbus 9039 
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Aan de directeur van de Rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpoiders 

Smedinghuis 
L e l y s t a d 

hoofdkantoor nv Provinciale 
Gelderse 
Elektriciteits-
Maatschappij PGEM 

•Ter voorbereiding van de bespreking met vertegenwoordigers van uw 
dienst op 30 maart 1978 te Almere, aanvang 1h uur, zenden wij u de 
volgende toelichting en aanvullende gegevens op ons'rapport 
betreffende de realisering van de stadsverwarming in Almere voor 
de 1e bouwfase van Almere-Stad' van 13 maart 1978. 
De indeling van deze brief volgt de indeling van het genoemde 
rapport naar hoofdstukken en bijbehorende bijiagen. 

Toelichting op de inleiding 
De opstelling van dit rapport geschiedt onder verantwoordelijkheid 
van de PGEM. Dit houdt in, dat ook de door de NEOM geschreven 
bijlage 2 daaronder valt. 

Het 'vestigingsklimaat' voor industrieen zal ons inziens geen 
nadelige invloed ondervinden van de stadsverwarming. 
In proceswarmte van andere condities kunnen hulpwarmtecentrales 
echter niet voorzien. Daarvoor dienen zonodig andere oplossingen 
te worden gecreeerd. Zo kunnen bijv. industrieen met behoefte 
aan aardgas worden gesitueerd op een industrieterrein, (de Yaart), 
waar aardgas beschikbaar blijft. 
In de omgeving van de warmtekrachtcentrale zal bovendien aftap-
warmte geleverd kunnen worden. 

Toelichting en aanvulling op hoofdstuk 1 met bijbehorende bijiagen 
PGEM zal worden benoemd tot enig bestuurder van de MESA, d.w.z. 
•zal de directie voeren, hetgeen geregeld wordt in de directie-
en exploitatie-overeenkomst tussen MESA en PGEM. PGEM exploiteert 
het warmtedistributiebedrijf. Formeel heeft NEOM het in de aandeel-
houdersvergadering volledig voor het zeggen als gevolg van de 
meerderheidsparticipatie van 51 procent. 
In de raad van commissarissen heeft NEOM echter niet de absolute 
•meerderheid. 
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De financiele risico's worden geheel gedekt door NEOM. 
Als de definitieve beslissing valt voor het aanleggen van SV 
voor een project van ca 15.000 woningen, dan geldt de garantie 
daarvoor. De eerste 2600 woningen vormen een onderdeel hiervan, 
zodat MESA uiteraard verplicht is het project door te zetten, 
ook bij hogere kosten van de 1e fase, dan was voorzien. 
Inmiddels heeft de minister van economische zaken in de tweede kamer 
de subsidiering, voor stadsverwarming in Almere formeel genoemd 
als beleidsvoornemen. De raad van commissarissen van NEOM is 
akkoord met de hierin genoemde NEOM-taken. 

Financiele risico's in het stadsverwarmingsproject zijn bij de 
rentabiliteitsberekening voldoende onderkend en kunnen in principe 
door tal van invloeden ontstaan. Bij beleidsbeslissingen is met 
e.e.a. voldoende rekening gehouden. 
De definitieve vaststelling van de MESA-overeenkomsten wordt 
niet gekoppeld aan een (latere) RIJP-MESA-overeenkomst. De MESA-
overeenkomsten hebben in principe een meer algemeen karakter 
dan de RIJP-MESA-overeenkomst. 
Aangenomen mag dus worden dat 'afstemmings-problemen' niet te 
verwachten zijn. 

De PGEM staat garant voor een goede technische opzet en uitvoering 
van het systeem. Te alien tijde zal de MESA voldoende warmte 
leveren, ook 's zomers of 's nachts. Slechts bij exceptionele 
storingen of overmachtsituaties zal aan het voorgaande niet 
kunnen worden voldaan. 

Inmiddels is er in het genoemde tijdschema enige vertraging 
opgetreden. De behandeling van de definitieve stukken in de raad 
van commissarissen van de PGEM zal nu op 9 mei 1978 geschieden. 
Hiermede zal de formele oprichting van de MESA omstreeks half juni 
1978 kunnen geschieden. 

Toelichting en aanvulling op hoofdstuk 2 met bijbehorende bijiagen 
Met 'differentiate van het tarief naar aansluitwaarde' wordt 
bedoeld: het vaste gedeelte van het tarief is gerelateerd aan de 
aansluitwaarde van het betrokken woningtype resp. gebouw. 
Geen differentiatie naar soort gebruiker. 
Voor de bepaling van de aansluitwaarde moge worden verwezen naar 
de toelichting op hoofdstuk U. Woningontwerp en isolatieklasse 
e.d. zijn uiteraard mede bepalend voor de warmtebehoefte. 
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Het is de bedoeling, dat er een schematische opzet komt van de 
tariefstructuur, op grond waarvan MESA de tarieven periodiek 
zal bijstellen. Deze opzet zal aan de RIJP ter beoordeling 
worden voorgelegd. 

Eventuele aanpassing van de tariefstelling ten gunste van de bewoner 
bij gunstige exploitatieresultaten zal t.z.t. ter beoordeling zijn 
van de MESA. 

De relatie tussen 'investering' en 'exploitatie woning' in bijlage 2b 
is gegeven via de technische levensduur van de technische voor-
zieningen. 
Het bedrag van / 897,20 is de sluitpost. Het onderhoud van de boiler 
behoort in de tariefstelling te worden meegenomen. 
In het overzicht in de bijiagen 2a en 2b is per abuis de post 
pannen weggevallen. Opname van deze post a / 15,91 doet het 
tariefgedeelte a / 897,20 dalen tot / 881,29. 

Er is geen aansluitplicht voor de stadsverwarming. De ZIJP treft 
echter maatregelen, dat in Almere-Stad geen gas wordt geleverd 
conform de COSA-beslissing terzake. 

Toelichting en aanvulling op hoofdstuk 3 met bijbehorende bijiagen 
Zoals in de toelichting op hoofdstuk 1 reeds is opgenomen geldt 
de garantie voor de uitvoering van het project tot 15000 woningen, 
indien dit besluit genomen zou worden. Dit project zal dan 
gefaseerd gerealiseerd moeten worden en alle daarvoor benodigde 
opdrachten zullen door MESA en PGEM moeten worden gegeven. 
De door PGEM daarvoor in het leven te roepen organisatie zal ook 
op deze omvang van het project gebaseerd worden. 
Afstemming van het woningbouwprogramma en het stadsverwarmings-
programma dient door RIJP en MESA te worden overeengekomen. 
Indien onverhoopt de situatie zal ontstaan dat de HWC's niet 
tijdig gereed zijn zullen mobiele huipketels worden ingezet. 

Toelichting en aanvulling sy'steembeschrijving stadsverwarming Almere. 

I Huisaansluitingen en -installatie 
. Het te verwachten max. warmteverbruik van de woningen zal bepaald 
worden door de door de RIJP aan te wijzen installateurs, welke 
voor de percelen de transmissieberekeningen zullen uitvoeren op 
basis van de gegevens van het bouwkundig bestek. 
Hiermede en de gegevens omtrent de max. aanvoer- en retourtemperatuur 
•van het secundaire distributiewater van de stadsverwarming en de aan 
te houden vertrektemperaturen zal de installateur de benodigde 
radiatoroppervlakken bepalen. Het te verwachten max. warmteverbruik 
vormt de aansluitwaarde van de woning en zal, bij juist gebleken 
dimensioneringen, overeenkomen met de contractuele aansluitwaarde 
voor de stadsverwarming. 
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Aan te bevelen is om over de bepaling hiervan met de MESA in 
contact te treden. 
Aangezien de huisinstallaties d.m.v. een warmtewisselaar gescheiden 
zijn van het primaire distributiesysteem, behoeven naast enkele 
kwalitatieve eisen geen speciale eisen t.a.v. druk, temperatuur 
of afmetingen van de radiatoren te worden gesteld. 

Voorgesteld is de radiatoren te voorzien van thermostatische 
radiatorkranen. Dit leidt tot een comfortabel verwarmingssysteem 
zonder dat belangrijke meerkosten optreden. (prijs thermostatische 
kraan is ca / 10,— a / 15,— hoger dan van normale kraan). 
Het onderhoud van deze thermostatische kranen zal mogelijk iets 
hoger zijn dan van normale kranen. De ervaringen hiermee zijn bij 
PEGUS nog onvoldoende. 
Regeling d.m.v. thermostatische kranen vraagt iets meer aandacht 
van de bewoner doordat deze de kranen op de door hem gewenste 
temperatuur moet instellen (dag/nacht). 
Voordeel is echter dat bij aanwezigheid van een extra warmtebron 
(b.v. zon of open haard) de verwarming in de overige vertrekken 
niet wordt gestoord. 
De voorgestelde regeling met thermostatische kranen houdt in dat 
doorgaans in de vertrekken een hogere temperatuur bereikt kan worden 
dan die waarvoor de installatie is ontworpen. Dit wordt veroorzaakt 
door het feit dat i.v.m. de individuele tapwatervoorziening de 
temperatuur van het aanvoerwater meestal hoger is dan de buiten-
temperatuur vraagt. 
Slechts in de winterpiek zal dit niet het geval zijn, zowel in 
verband met de aanvoertemperatuur als het V0 van de radiatoren. 

Andere type regelingen b.v. kamerthermostaat (al of niet met tijd-
klok) zijn mogelijk indien de eigenaar van de woning dit zou 
wensen. De kosten hiervan zullen echter al gauw hoger zijn dan van 
thermostatische kranen, afhankelijk van de kwaliteitseisen welke 
men eraan stelt. 
Als voordeel van de kamerthermostaat kan genoemd worden de een-
voudige bediening, nadeel vormt echter dat bij aanwezigheid van 
andere warmtebronnen in het vertrek waar de thermostaat zich 
bevindt de verwarming van de overige vertrekken wordt verstoord. 
De centrale voorregeling blijft in alle gevallen gehandhaafd. 

Voor de tapwatervoorziening is gekozen voor een voorraadvat van 
ca 80 1. hetgeen in het algemeen voldoende wordt geacht voor een 
woning met douche. Toepassing van grotere typen boilers (120 1.) 
is zonder meer mogelijk indien de huurder/eigenaar van de woning 
dit zou wensen. Ook doorstroomtoestellen zijn toepasbaar. 
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Zij hebben het voordeel van een geringer ruimtebeslag, maar het 
nadeel dat de tapcapaciteit zonder speciale voorzieningen 
(aanmerkelijke verhoging van de aansluitcapaciteit) beperkt is 
(vergelijkbaar met keukengeiser). 
Als voordeel van de voorraadboiler kan nog aangemerkt worden 
het feit dat men bij onderhoud aan het net niet direct zonder 
warm tapwater komt te zitten. 

Een collectieve tapwatervoorziening vraagt de minste ruimte 
en voorzieningen in de woningen en leidt tot een ruime tap
capaciteit per woning. Ook hier zal door toepassing van een 
voorraadvat (in de regelkamer) bij onderhoud aan het net aanbod 
van warmwater niet direct stagneren. 
Het tapwaterverbruik zal d.m.v. een extra watermeter in de 
woning (meterkast) gemeten moeten worden. 
De geisoleerde tapwaterleidingen en circulatieleidingen zullen 
door de kruipruimte gelegd moeten worden (bij eengezinswoningen). 
De afmetingen hiervan zijn echter kleiner dan van de secundaire 
distributieleidingen. 
Collectieve tapwatervoorziening maakt een totale weersafhankelijke 
regeling voor de ruimteverwarming mogelijk. 
Het onderhoud zal bij een collectief systeem geringer zijn dan 
bij de individuele systemen. 
De collectieve systemen lenen zich vooral voor de meer gesloten 
bouwblokken (rijwoningen, flats). 
Administratief en tarieftechnisch treden complicaties op door 
gelijktijdige levering van warmte en water. 
Aangezien de kosten van een collectief systeem vergelijkbaar zijn 
met die van een systeem met individuele voorraadboilers zal, 
indien de mogelijkheid van een collectief systeem aanwezig is, 
de keuze dikwijls door subjectieve factoren omtrent individualiteit/ 
collectiviteit bepaald worden. 

De bemeting van de afgenomen hoeveelheid warmte gebeurt door middel 
van een totale warmtemeting in de regelkamer en een watermeter 
per perceel. Ondanks het feit dat de temperatuurdaling van het 
aanvoerwater tussen het 1e perceel en het laatste vrij gering is, 
kan dit, bij grotere complexen op een regelkamer, procentueel 
toch een zodanige afwijking veroorzaken dat een correctie op de 
watermeting gewenst kan zijn. De bepaling van deze correctie 
vraagt echter nog nadere studie. 
Deze wijze van meten is niet exact maar weerspiegelt duidelijk de 
verschillen in verbruikspatroon. Mede doordat het variabele kosten-
aandeel kleiner is dan bij gasverwarming het geval is, wordt deze 
meetwijze acceptabel geacht. 
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De leveringsgrens van de nv MESA zal voor de verschillende type 
bebouwingen niet gelijk behoeven te zijn, zowel t.a.v. de 
aansluiting voor ruimteverwarming als voor de tapwatervoorzieningen. 
De leveringsgrens zal in overleg met de eigenaren bepaald moeten 
worden. 
Voor het blok 2B1 is gesteld de leveringsgrens te leggen direct 
na de afsluiters in de afgaande- en retourleiding van het perceel, 
zodanig dat de watermeter nog tot het SV-systeem behoort.(zie schema) 
Voor gesloten blokken (flats) behoort een levergrens welke ligt 
bij de uitgaande leidingen van de regelkamer eveneens tot de 
mogelijkheden. Een en ander zal wel een verschuiving van kosten 
tussen b.v. huur en het warmtetarief met zich meebrengen. 
Voor de individuele tapwaterinstallaties wordt gedacht aan 
een vorm van verhuur door de nv MESA. Extra eisen van bewoners 
t.a.v. deze installatie kunnen dan tot uiting komen in de huurprijs. 
Ook collectieve tapwatersystemen kunnen door de keuze van de 
leveringsgrens en de techniek het tarief beinvloeden, waarbij een 
en ander steeds gerelateerd zal moeten worden aan de standaard-
oplossing voor geval van gasverwarming. 
Bij een collectief systeem kan de leveringsgrens zowel liggen 
bij de afsluiter na de (warm)watermeter in de woning als bij de 
uitgaande leiding van de regelkamer. 

De secundaire distributieleidingen in de kruipruimten moeten door 
de fundatiebalken gevoerd worden en onder de (kop)gevelmuren door. 
De oversteek tussen blokken woningen kan d.m.v. normale terrein-
leidingen gebeuren, zodat hiervoor geen civiele voorzieningen 
nodig zijn. 
Aangezien de afgaande leidingen op de bovenzijde van de distributie
leidingen (aanvoer/retour) moeten aansluiten (i.v.m. ontluchting) 
moet het hart van de sec. distributieleidingen ca 30 cm onder de 
onderzijde van de vloer liggen (uitgaande van 225 0 leiding). 
Verbindingen tussen de kruipruimten onderling zijn wegens de gering 
geachte kans op storing in dit deel van het net niet noodzakelijk, 
zodat de kruipluiken in de woningen niet afsluitbaar hoeven te zijn. 
De afsluiters welke de eigendomsscheiding vormen tussen de stads-
verwarmingsinstallatie en de huisinstallatie moeten boven de vloer 
zitten en zich evenals de watermeter in de meterkast bevinden. 
Bij afwezigheid van de bewoners zijn deze afsluiters niet te 
bereiken, zodat in noodgevallen, onder toezicht van politie, 
toegang tot de woning verschaft zal moeten worden. 
De secundaire distributieleidingen kunnen in het bouwbestek opge
nomen worden. 
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Om bij zeer laag verbruik (zomerperiode) een te grote afkoeling 
in de secundaire distributieleidingen te vermijden, wordt een 
geregelde omloop aangebracht tussen aanvoer- en retourleiding 
op het eind van de aanvoerleiding. 

II Regelkamers 
In de regelkamers staan 2 parallel geschakelde warmtewisselaars 
(TSA) opgesteld van gelijke thermische capaciteit. Hiermede is 
gedurende ca 90% van de tijd van het jaar volledige reserve aanwezig. 
In de winterpiek (bij -10°C) kan met een TSA nog 50 a 60% van de 
warmtevraag worden gedekt. 
Het elektriciteitsverbruik van de pompen wordt gemeten d.m.v. in de 
regelkamer aangebrachte kWh-meters, welke bij voorkeur afgeschermd 
moeten zijn voor spuitend water. Een wandkast (b.v. schakelkast) 
is hiervoor toereikend. 
De regelkamer moet een aansluiting hebben op het drinkwaternet 
i.v.m. het vullen en suppleren van het secundaire systeem, zodat 
ook een watermeter moet worden geplaatst. 
Opnemen van de regelkamer in de bebouwing wordt wel mogelijk geacht. 
Wanneer echter de regelruimte grenst aan woon- of slaapvertrekken 
(ernaast of erboven) zullen geluidwerende voorzieningen getroffen 
moeten worden. (toegepast in flats in Utrecht). Grenzing aan 
bedrijfsruimten zal over het algemeen geen extra geluidwerende 
voorzieningen nodig maken. 
Tot de zwaarste onderdelen welke in de regelkamer moeten worden 
opgesteld behoren het expansievat (ca 2000 kg) en eventueel het 
voorraadvat bij collectieve tapwaterinstallaties (ook ca 2000 kg). 

De installatie moet ca 1 maand voor oplevering van de 1e 
woningen in een blok bedrijfsgereed zijn. Op dat ogenblik moet 
ook de secundaire distributieleiding van een blok gesloten zijn. 

Ill Primaire distributieleidingen 
Het primaire (hoofd-)distributienet volgt in principe de OV-banen. 
Voor het centrum wordt echter, o.a. uit veiligheidsoverwegingen, 
gedacht aan een splitsing van deze leiding in een westelijke en 
oostelijke tak. De westelijke leiding kan deels worden gevormd 
door de (tot ca U000 0 verzwaarde) leiding in het blok 2B1. 
Deze kan na kruisen van de spoordijk in de richting van Markerkant 
worden gelegd. De leiding in het centrum wordt daardoor een 
aftakking van het hoofdnet welke alleen het centrumgebied tussen 
de beide watergangen voedt. Deze leiding door het centrum en de 
oostelijke leiding kunnen in een latere fase aangelegd worden. 
Over de plaats van de eerste HWC is nog een studie gaande. 
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Gesteld kan worden dat starten met de 1e HWC op de Gooisekant al 
snel een 2e HWC op de Markerkant nodig maakt gezien het zwaartepunt 
van de 2e bouwfase. 
Het distributienet kan ook gelegd worden tijdens het bouwrijp maken, 
overleg hierover moet echter mogelijk blijven. 

Wij vertrouwen u met het voorgaande van dienst te zijn geweest. 

Hoogachtend, 
nv Provinciale Gelderse 
Elektriciteits-Maatschappij 

Bij lage 
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Stadsverwarming Almere. 

PGEM 
Rapport betreffende de realisering van de stadsverwarming in 
Almere voor de 1e bouwfase van Almere-Stad. 

Inhoud: 

Inleiding 

Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstuk k 

nv voor distributie van warmte 

Leveringsvoorwaarden en tarieven 

Organisatie 

Systeem 
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Bijiagen: 
1a Tijdschema RIJP 1e fase Almere-Stad 
1b Gebiedsindeling 1e fase Almere-Stad 
2 Gedachte organisatorische en financiele opzet 
2a Uitgangspunten tariefstelling 
2b Vergelijking kostenelementen CV en SV 
2c Algemene Voorwaarden nv PEGUS 
3 Elektrische kookapparatuur 
schema 1: Principeschema SV-installatie 
schema 2: Regelruimte 

Groei aansluitwaarde Almere-Stad 
Distributienet vlek 2B1 

figuur 3: Hoofddistributienet 
Tijdschema, technische aspecten 
Tijdschema, algemene aspecten 

k Gevolgen van het vervallen van de 1e fase. 
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PGEM 
Inleiding 
Ingevolge de aanbevelingen in het C.O.S.A.-rapport nr. 125 OU/ 
III.2.2 van 15 december 1977 om een definitief besluit te nemen 
tot de aanleg van stadsverwarming voor een eerste fase van 
12000 a 13000 woningen met bijbehorende bebouwing van Almere-Stad 
te zamen met een beginselbesluit dienaangaande voor de aanleg van 
.stadsverwarming in Almere-Stad, omvattende ca 30.000 woningen, 
dient dit rapport om vast te leggen welke acitiviteiten worden 
ondernomen en in welk tijdschema dit geschiedt, om het bouwtempo 
van Almere-Stad te volgen. 

0m dit laatstgenoemde punt volledig te kunnen realiseren moet het 
tijdschema in de aanloopfase zodanig zijn, dat ook de eerste 
aanzet van Almere-Stad met ca 2600 woningen met bijbehorende 
bebouwing binnen de door de R.IJ.P. vastgestelde planning op een 
stadsverwarmingssysteem kan worden aangesloten. 
De planning van de R.IJ.P. is weergegeven in bijlage 1a. 
Bijlage 1t> geeft de bijbehorende gebiedsindeling. 
Deze planning is opgezet voor individuele verwarming, zodat bij 
het besluit om tot stadsverwarming over te gaan dit uitgangspunt 
verandert, hetgeen in een aantal bestekken tot uiting zal moeten 
komen. 
Het principebesluit van de R.IJ.P. om hiertoe over te gaan moet 
uiterlijk 1 april 1978 worden genomen. 

De activiteiten, die zijn gestart om binnen dit tijdschema, 
aan de conclusies en aanbevelingen van het genoemde C.O.S.A.-
rapport gestalte te geven zijn: 

1 Het oprichten van een nv voor de distributie van warmte. 
2 Het vaststellen van leveringsvoorwaarden en tarieven van deze 
nv en daarmee samenhangende vraagstukken, zoals de levergrenzen 
e.d. 

3 Het vaststellen van de organisatie en de fasering en opbouw 
hiervan,uitgaande van de organisatie van de nv PGEM. 

k Het vastleggen van het toe te passen systeem en het maken van 
voorschriften voor architecten, stedebouwkundigen, aannemers enz. 

Aan elk van deze aspecten zal een apart hoofdstuk worden gewijd, 
waarbij steeds zal worden aangegeven hoe de stand van zaken 
op 1 maart 1978 is. 

-De opstelling van dit rapport geschiedt onder verantwoordelijk
heid van de PGEM. Daar de directie van de op te richten nv voor 
de warmtedistributie opgedragen zal worden aan de nv PGEM 
-overeenkomstig de aanbeveling nr. 1 van het C.O.S.A.-rapport-
strekt deze verantwoording zich uit over het geheel van de inhoud, 
dus ook over die zaken,waarvoor de op te richten nv de verant
woordelijkheid draagt. 
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Omtrent het in hoofdstuk h vastgelegde systeem kan worden gesteld 
dat dit voldoende mogelijkheden tot fasering biedt, zodat deze 
opzet past in een veel uitgebreider systeem, dat niet noodzakelijker-
wijs beperkt zou behoeven te blijven tot Almere-Stad. 

De conclusie uit hetgeen in de k volgende hoofdstukken is beschreven, 
moet luiden, dat het niet alleen technisch mogelijk is om het 
eerste contingent van 2600 huizen met bijbehorende bebouwing op de 
stadsverwarming aan te sluiten, maar dat ook de ontwikkelingen 
op beheerstechnisch- en bestuurlijk niveau daarvoor voldoende 
ver zijn voortgeschreden. 

Uit het oogpunt van de bouw en exploitatie van het stadsverwarmings-
systeem is het ongunstig om daarmede eerst in een van de volgende 
fasen van de ontwikkeling van Almere-Stad te beginnen. 
Bij bijlage k zijn deze nadelen puntsgewijze weergegeven. 
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Hoofdstuk 1 

Het oprichten van een nv voor distributie van warmte 

Op initiatief van NEOM en PGEM is een voorbereidingscorrnnissie 
onder voorzitterschap van de NEOM in het leven geroepen, waarin 
de drie participanten van de op te richten nv, t.w. de NEOM, de 
•ZIJP en de PGEM zitting hebben. 

Deze voorbereidingscommissie is op 30 januari 1978 voor het eerst 
bijeen geweest. Hierin werden ondermeer een 1e ' Concept-overeen-
komst van samenwerking' tussen de drie genoemde partijen besproken, 
alsmede de hoofdlijnen voor een managementsovereenkomst. 
Op de tweede vergadering op 9 februari 1978 werd een 2e concept 
van bovengenoemde overeenkomsten besproken, alsmede de hoofdlijnen 
van de statuten van de op te richten nv. In deze vergadering werd 
besloten de nieuwe nv de naam 'nv Maatschappij tot Exploitatie 
van Stadsverwarming Almere' te geven (nv MESA). 
Op 27 februari 1978 heeft de derde vergadering plaatsgevonden 
waarin de partijen over de diverse aspecten van de twee genoemde 
overeenkomsten en de statuten een zodanige overeenstemming hebben 
bereikt, dat het volgende tijdschema zal worden aangehouden: 

Omstreeks 15 maart 1978: Vaststelling van bovengenoemde stukken 
ter voorlegging aan de bestuursorganen. 

31 maart 1978 : Behandeling van de definitieve stukken 
in de raad van commissarissen van de 
PGEM. 

5 april 1978 : Behandeling van de definitieve stukken 
in de raad van commissarissen van de NEOM. 

11 april 1978 : Behandeling definitieve stukken in de 
adviesraad van de ZIJP. 

13 april 1978 : 5e Vergadering van de voorbereidings
commissie, waarbij zo mogelijk onder-
tekening zal plaats vinden van de 
'Overeenkomst van samenwerking' en de 
'Management en exploitatie-overeenkomst'. 

De formele oprichting van de nv MESA zal dan omstreeks 30 mei 
1978 kunnen geschieden. 
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In beide overeenkomsten is vastgelegd, dat de PGEM tot enig 
bestuurder der vennootschap zal worden benoemd. 
De betrokkenheid van de drie participanten en de RIJP (indien 
zulks voor de RIJP wordt gewenst) bij de ontwikkeling, bouw 
en exploitatie van het warmtedistributiesysteem komt tot uiting 
in een aantal artikelen van de 'overeenkomst van samenwerking'. 
In een dezer artikelen is vastgelegd, dat een commissie zal 
worden gevormd, waarin de 3 participanten en de RIJP (indien 
de RIJP zulks wenst) zitting zullen nemen. 
De directie van de MESA zal gehouden zijn bij deze commissie 
advies in te winnen over een aantal door de commissarissen 
van de nv MESA te bepalen zaken. 
Tevens zal de nv MESA met de nv PGEM een overeenkomst sluiten 
inzake de voorwaarden, waaronder zij van de PGEM warmte zal 
betrekken. 

Naast deze voor de realisatie van het project direct van belang 
zijnde artikelen bevatten de overeenkomsten artikelen, die de 
juridische en zakelijke verhoudingen van de partners regelen. 

Gezien de voortgang van de besprekingen is er alle reden om aan te 
nemen, dat het vorenstaande tijdschema zal kunnen worden aangehouden. 
Dit houdt in, dat er na medio april 1978 zekerheid omtrent de 
totstandkoming van de nv MESA zal bestaan. 
Daar de directie van de nv in oprichting direct haar bevoegdheden 
kan uitoefenen kunnen ook eventuele zeer vroeg door de MESA te 
nemen beslissingen genomen worden. 

De financiele risico's van de nv MESA, ook gedurende de oprich-
tingsfase, worden geheel gedekt door de NEOM. 
Wat uitvoeriger wordt hierop ingegaan in de door de NEOM bv 
geschreven bijlage 2. 

De PGEM staat garant voor een goede technische opzet en uitvoering 
van het systeem. 
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Hoofdstuk 2 

Het vaststellen van leveringsvoorwaarden en tarieven van de 
nv MESA en daarmee samenhangende vraagstukken, zoals de lever-
grenzen e.d. 

2.1 Leveringsvoorwaarden en daarmee samenhangende vraagstukken 
De transport- en distributie-installaties, de blokstations en 
de huisaansluitingen tot aan de toeloop en retour van de indivi
duele verwarmingsinstallaties, alsmede de bijbehorende ondersteu-
nende en andere hulpconstructies zijn het eigendom van -en vallende 
onder het beheer en de verantwoordelijkheid van- de nv MESA. 
Welke installaties hieronder vallen is afhankelijk van het toe te 
passen systeem. Hierop zal in hoofdstuk h nader worden ingegaan. 

De leveringsvoorwaarden voor warmtelevering worden thans door de 
juridische afdeling van de PGEM uitgewerkt. Wat betreft de 
juridische aspecten zullen deze voorwaarden veel verwantschap 
vertonen met die voor de elektriciteitsvoorziening. 
Wat betreft de technische aspecten, zullen de 'Voorwaarden voor 
warmtelevering van de nv Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts 
Stroomleveringsbedrijf te Utrecht' model staan. Een kopie 
hiervan treft u aan als bijlage 2c. 
Deze voorwaarden behoeven statutair de goedkeuring van de raad 
van commissarissen en de aandeelhouders van de nv MESA. 

Gezien de gang van de voorbereidingen en het tijdschema, waar-
binnen de nv MESA opgericht zal worden, is het zeer waarschijnlijk 
dat de algemene leveringsvoorwaarden nog in de loop van 1978 
beschikbaar zullen zijn. 

2.2 Tarieven 
In het C. O.S.A.-rapport is het beginsel van de tariefstelling 
door de partners aanvaard. Dit beginsel is in genoemd rapport 
als volgt geformuleerd: 
'Bij de tariefstelling wordt ervan uitgegaan dat de bewoner 
in beginsel bij S.V. niet meer betaalt dan bij individuele 
conventionele verwarming op aardgas. Voor de huurder betekent 
dit dat hij voor zijn totale huurkosten, d.w.z. huur plus 
servicekosten (waaronder begrepen kosten voor verwarming, 
warmwater en kolen) niet meer zal betalen dan in het conventionele 
geval'. 
Aan de uitwerking van het tarief, die momenteel bij de bedrijfs-
economische afdeling van de PGEM geschiedt, ligt dit beginsel 
ten grondslag. 
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Gedacht wordt aan een staffeling van het vaste tariefgedeelte 
in evenredigheid met de aansluitwaarde en een gelijke G.Joule-
prijs voor alle aangeslotenen. In bijlage 2a wordt dit principe 
iets verder uitgewerkt, terwijl bijlage 2b een vergelijking 
geeft van diverse kostenelementen bij individuele verwarming en 
stadsverwarming. 

De tarieven moeten dezelfde gang doorlopen in de nv MESA als de 
algemene voorwaarden. Het is zeer waarschijnlijk, dat zij in de 
loop van 1978 bekend zullen zijn. 

2346.0 



13maart 1978 
GBB/Ro/TG 
blad 7 

Hoofdstuk 3 

Het vaststellen van de organisatie en de fasering en opbouw hiervan, 
uitgaande van de organisatie van de PGEM. 

In de eerste aanloopfase van het project moeten alle voorbereidende 
werkzaamheden worden verricht binnen de bestaande organisatie van 
de PGEM aangevuld met de afdeling stadsverwarming van de nv PEGUS, 
waarmede de PGEM dit is overeengekomen. 
Op deze wijze wordt de verzekering gekregen, dat de know how van 
de nv PEGUS op dit gebied geheel aan het project ten goede zal komen. 
Daartoe zal in de aanloopfase van het project door de nv PEGUS 
worden verzorgd: 
1e: De advisering over technische- en daarmee samenhangende-zaken 

aan de directie van de PGEM. 
2e: De complete uitwerking en bewaking van het project. 

3e: De opleiding van technisch personeel voor het stadsverwarmings-
bedrijf. 

In de bestaande organisatie van de PGEM worden door de juridische 
afdeling en de afdeling 'bedrijfseconomische zaken en organisatie' 
de werkzaamheden verricht, zoals deze in de vorige hoofdstukken 
reeds zijn beschreven. 
Voor wat de onder ten 2e en ten 3e genoemde taken van het stads-
verwarmingsbedrijf van de nv PEGUS betreft is de co8rdinatie 
opgedragen aan het bestaande gemeenschappelijk bouwbureau 
PEGUS - PGEM. 
De administrate en het financiele beheer vindt geheel binnen de 
daarvoor bestaande structuur van de PGEM plaats. Deze taken zullen 
voor de MESA geheel gescheiden worden van de normale PGEM-
administratie. 
Opdrachten voor het totale stadsverwarmingssysteem zullen door 
de nv MESA of de PGEM, al naar gelang het distributie- of warmte-
produktiezaken betreft,worden gegeven. Uiteraard zullen de daarvoor 
in beide nv's geldende spelregels in acht moeten worden genomen. 
Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de in hoofdstuk 1 genoemde 
commissie. 
De totale technische voorbereiding van deze opdrachten vindt 
plaats bij de stadsverwarmingsafdeling van de nv PEGUS. 
Teneinde deze taken tijdig te kunnen verrichten is de huidige 
afdeling van ca 20 man stafpersoneel versterkt met: 
1 ingenieur, gedetacheerd door de PGEM 
1 ervaren HTS-er, eveneens gedetacheerd door de PGEM 
1 ervaren HTS-er, gedetacheerd door de NEOM. 
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Bovendien is van het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey Q e 

toezegging verkregen, dat op elk moment, dat dit noodzakelijk is, de 
medewerking kan worden verkregen van 5 tekenaars-constructeurs. 
Hiermede is de basis gelegd voor een ervaren projectteam, zodat 
de projecteringswerkzaamheden in voldoende hoog tempo worden 
uitgevoerd om de in bijlage 1a gegeven planning te kunnen volgen. 

Voordat de leidingaanleg in Almere begint zal er vanuit de PGEM 
een nieuwbouworganisatie aanwezig moeten zijn om daarop toezicht 
te houden en de coordinatie van de daarbij betrokken aannemers 
en leveranciers te verzorgen. Bovendien zullen de werkzaamheden 
ingepast moeten worden in de overige werkzaamheden van de bouw 
van Almere. 
De totale coordinatie van dit werk zal worden uitgevoerd door 
een ter plaatse te stationeren technicus, van voldoend hoog 
niveau mot ervaring op het gebied van pijpleidingwerken en kennis 
van stadsverwarming. 
De kennis betreffende het systeem en de opzet van het project 
Almere zal hij verkrijgen bij de nv PEGUS. 
In hoofdstuk k is uit het tijdschema te lezen, dat deze functionaris 
ca maart 1979 in Almere aanwezig zal moeten zijn. Bij aantrekking 
medio 1978 is voldoende inwerktijd voorhanden. 
Deze functionaris zal worden ter zijde gestaan door een chef 
uitvoering leidingnet en een chef uitvoering binnen-installaties. 
Deze beide functionarissen zullen vrijwel gelijktijdig moeten 
worden aangetrokken als de bovengenoemde functionaris. 
Hun kennis van het project verkrijgen zij bij de nv PEGUS. 
Onder de drie genoemde functionarissen zullen de nodige opzichters 
geplaatst worden met verdeling naar de aard van het werk, zoals 
bijv. graafwerk, isolatie, lassen e.d. 

Het aantal daarvan zal afhankelijk zijn van de omvang van de 
werkzaamheden. Er zal een vaste kern van PGEM-personeel bij aanwezig 
zijn,zonodig aangevuld met ingehuurde opzichters van bijvoorbeeld 
het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey. Deze vaste kern 
zal moeten worden aangetrokken nadat de 3 bovengenoemde functiona
rissen aanwezig zijn. 
In eerste instantie zal uit de groepering onder de chef binnen-
installaties de service gegeven worden aan de eerste op de stads
verwarming aangesloten huizen.Ook de storingen zullen van hieruit 
worden verholpen. Met het stijgen van het aantal aangeslotenen 
zal deze storings- en servicegroepering zich losmaken uit het 
nieuwbouwwerk en zelfstandig gaan opereren. Ze zullen dag- en 
nacht bereikbaar zijn op een vast telefoonnummer. De daarvoor 
benodigde organisatie toont veel overeenkomst met de storingsdienst 
voor de elektriciteitsvoorziening. 
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•Hoofdstuk h 

Het vastleggen van het toe te passen systeem en het maken van 
voorschriften voor architecten, stedebouwkundigen, aannemers enz. 

h.1 Inleiding 
Tot de 1e fase worden gerekend de gebieden 2B.1 t/m 6, 2A1 , en de 
bedrijfsterreinen Markerkant, Randstand en Draaiersplaats. 

Als uitgangspunt voor de technische aspecten zijn aangehouden: 
. het structuurschema Almere-Stad 
. de planning van de eerste bouwfase woningen en winkels 
. de verkavelingstekeningen van woongebieden (nr. 159692) 
. het definitieve ontwerp van gebied 2B1 
. telefonische informaties van de RIJP. 

Achtereenvolgens zal worden ingegaan op: 
. het systeem 
. enkele aspecten van het distributienet 
. tijdschema. 

U.2 Systeernbeschrijving ( z i e schema's 1 en 2) 

h.2.1 Aansluiting woningen 
Gezien de omvang van het distributienet in de eindfase, welke 
aanleiding kan geven tot de keuze van 'hogere' aanvoertemperaturen 
in het distributienet, is uitgegaan van een indirecte aansluiting 
van groepen woningen. Dat wil zeggen, dat de warmte via een 
warmtewisselaar in een regelkamer aan een of meer blokken woningen 
wordt afgegeven. Het aantal woningen dat op een regelkamer wordt 
aangesloten zal afhankelijk zijn van de aard van de bebouwing. 
Voor het gebied 2B1 wordt aan ca. 200 woningen (2 blokken) per 
regelkamer gedacht (of daaraan gelijkwaardige aansluitwaarde). 

h.2.2 Systeem installatieleidingen 
Gezien de ringvormige bebouv/ing in 2B1 kunnen de installatie
leidingen vanaf de regelkamers volgens het 'Tichelmann'-systeem 
worden gelegd. Daarmee wordt bereikt dat het drukverschil tussen 
aanvoer- en retourwater voor alle aangesloten percelen nagenoeg 
gelijk zal zijn, en kunnen drukverschilregelaars in woningen 
worden vermeden. Het diameterverloop van de installatieleidingen 
in de kruipruimten is voor aanvoer- en retourleidingen tegengesteld, 
•zodat een grote aanvoerleiding samengaat met een kleine retour-
leiding en omgekeerd. In blok 2B1 verlopen de diameters van 
125 mm 0 tot 20 mm 0. 
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k.2.3 Zekerheid levering 
Indien meerdere blokken zijn aangesloten op een regelkamer. 
zullen deze afzonderlijke circulatiecircuits vormen, zodat werk
zaamheden in een blok niet de warmtelevering aan de overige 
blokken verstoort. De afgaande leidingen naar de percelen worden 
voorzien van afsluiters, zodat ook werkzaamheden aan de huisin-
.stallaties de warmtelevering verder niet beinvloeden. 
Om een grotere mate van zekerheid te hebben in de levering wordt 
tevens de warmtewisselaar in de regelkamer gesplitst in een tweetal 
parallel geschakelde tegenstroomapparaten (TSA) van gelijke 
capaciteit. De totale capaciteit zal gelijk zijn aan de som van 
de aansluitwaarden van de aangesloten percelen (gelijktijdigheids-
graad = 1). 

U.2.U Regeling 
Het aanvoerwater naar de woningen zal een max. temperatuur hebben 
van 90°C (bij een buitentemperatuur van -10°C). Bij de max. aan-
voertemperatuur wordt een afkoeling van 20°C in de radiatoren 
verlangd. De temperatuur van het aanvoerwater wordt in de regel
kamer weersafhankelijk geregeld tot een minimum van 70°C i.v.m. 
de warmtapwatervoorziening. Deze regeling vindt plaats aan de 
primaire zijde van de warmtewisselaar. De regeling van de tempe
ratuur in de vertrekken van de woningen zou d.m.v. thermo
statische kranen op de radiatoren kunnen gebeuren. 

h.2.5 Warmtapwatervoorziening 
Uitgegaan is vaneen individuele tapwatervoorziening in de vorm 
van een voorraadapparaat van ca. 80 1. per woning. De verwar-
mingsspiraal wordt gevoed vanuit de aanvoerleiding in de woning. 
De tapwatertemperatuur zal ca. 60°C bedragen. 

U.2.6 Meting 
De bemeting vindt plaats d.m.v.: 

a een warmtemeter in de regelkamer aan de primaire zijde van de 
warmtewisselaar 

b een watermeter in de retourleiding van de percelen. 

De totale hoeveelheid geleverde warmte kan naar rato van de aan-
wijzingen van de watermeters over de aangesloten percelen worden 
verdeeld. Op deze wijze wordt de totale geleverde warmte bepaald 
voor ruimteverwarming en warmtapwater. 

I*.2.7 Voorzieningen 

a Regelkamer 
Een regelkamer voor ca. 200 woningen (of daaraan gelijkwaardige 
aansluitwaarde) vraagt een ruimte van ca. 6 x 3 x 2 , 3 m (zie 
schema). Hierin bevinden zich het afleverstation waarin opgenomen 
de apparatuur voor meting en regeling, de 2 tegenstroomapparaten, 
het expansievat voor de aangesloten blokken, de pompen en de 
verdeel- en verzamelleidingen. 

2346.0 
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De afmetingen van de ruimte en de opstelling van de apparatuur 
is zodanig, dat de diverse onderdelen via de deuropening kunnen 
worden verwijderd. De plaats van de warmtewisselaar ten opzichte 
van de deuropening is zodanig, dat de pijpenbundel van de warmte
wisselaar eruit getrokken kan worden. 
De toegankelijkheid van de deur van de regelkamer (van buitenaf) 
-moet voldoende zijn om deze handelingen te verrichten. 

Voor die gevallen waar collectieve warmtapwatervoorziening de 
voorkeur verdient is, naast de genoemde apparatuur, tevens een 
extra warmtewisselaar, een voorraadvat en een circulatiepompje 
nodig. De benodigde ruimte in de regelkamer is in dat geval groter 
nl. 1 m langer of ca. 0,5 m breder. 

b De woningen 
De voorzieningen per woning bestaan uit: 

. het aanbrengen van de benodigde openingen in de fundatiebalken 
voor het doorvoeren van de aanvoer- en retourleiding 
De plaats dient zodanig te zijn dat de bereikbaarheid van andere 
voorzieningen in de kruipruimten niet door de installatieleidingen 
wordt aangetast (max. uitwendige diameter installatieleiding ca. 
225 m) 

. doorvoering door de begane grondvloer 

. warmwatermeter in de retourleiding 

. radiatoren (90°/70°) met thermostatische kranen (geen 'speciale ' 
eisen t.a.v. de druk) 

. voorraadapparaat voor warmwatervoorziening (ca. 80 l). 
Deze zou op de voor de cv-ketel gereserveerde plaats kunnen worden 
geinstalleerd. Bij voorkeur nabij het punt van aansluiting. 

«« 
Bij collectieve warmtapwatervoorziening vervalt het voorraadvat 
maar is een extra tapwaterleiding nodig in de kruipruimte en een 
2e (warm)watermeter in de woning. Gedetailleerde gegevens t.b.v. 
het maken van de bestekken zullen tijdig worden verstrekt. 

U.3 Aspecten van het distributienet 
Overeenkomstig het 'structuurschema primair kabel- en leidingnet 
voor Almere-Stad' wordt aangenomen, dat de hoofddistributielei-
dingen de openbaarvervoersbanen volgen. 
Gezien de snelle groei van de aansluitwaarde van de woongebieden, 
zal de 1e HWC zeker voor September 1980 bedrijfsklaar moeten zijn. 

Indien wordt aangenomen dat de 1e HWC op het industrieterrein 
'Markerkant' zal worden gebouwd, betekent dit dat het in figuur 3 
aangegeven traject reeds in een vroeg stadium moet worden aangelegd, 
en wel voordat de eerste woningen worden opgeleverd (april 1980). 
Indien de aanleg van het distributienet of de bouw van de HWC 
vertraging ondervindt, zodat de warmtelevering van hieruit niet 
direct d.w.z. in april 1980 mogelijk is, kunnen in die gebieden 
waar dit nodig is mobiele ketels worden ingezet. De levertijd en 
de tijd van plaatsing en aansluiting van deze eenheden is daarvoor 
kort genoeg. 

2346.0 
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h.k Tijdschema 
In het bijgevoegde tijdschema zijn aangegeven de planning van de 
RIJP voor de 1e fase (i) en een daaraan gekoppelde globale planning 
voor de stadsverwarming (il). 

Over de tijdplanning kan het volgende worden opgemerkt: 

. Nadere gegevens omtrent de perioden waarin de zinkers in dit 
gebied moeten of kunnen worden gelegd ontbreken nog. 

. De perioden van het bouwrijp maken van de gebieden zijn direct 
aan de planning van de RIJP ontleend. 

. De perioden van de woningbouw en de oplevering van woningen zijn 
bepaald aan de hand van de aantallen woningen per gebied, een 
bouwtempo van ^0 woningen per maand en de begindata van bouw en 
oplevering. 

. Uit de groei van het aantal woningen is de toename van de aan
sluitwaarde bepaald. 

. Ervan uitgaande dat de eerste woningen warmte ontvangen van de 
HWC op het industrieterrein 'Markerkant', moet het eerste gedeelte 
van het hoofddistributienet in de periode april 1979 tot april 
1980. worden gelegd. Gesteld is dat dit gefaseerd gebeurd, nl. 
het deel van 2B3 naar 2A1 in de eerste 6 maanden en aansluitend 
het gedeelte van 2A1 naar Markerkant. 

. Gesteld is hier dat ca. een maand na de start van de woningbouw 
met de bouw van het distributienet in de wijk wordt begonnen. 
Deze aanleg moet zodanig plaatsvinden, dat zeker een maand voor 
oplevering de aansluiting op de regelkamers en het hoofddistri
butienet kan worden gemaakt. De wens bestaat echter om de aanleg 
in de wijken op een zo laat mogelijk tijdstip uit te voeren i.v.m. 
het gevaar van bouwschade. 

. De aanleg van de installatieleidingen in de kruipruimten loopt 
gelijk op met de woningbouw en eindigt ca. 6 maanden voor het 
voltooien van de bouw in een gebiedsdeel. 

. Drie maanden voor het opleveren van de eerste woningen in een 
blok (aangesloten op de regelkamer), wordt de regelkamer uitgerust 
met de benodigde apparatuur en kunnen de voorzieningen in de 
woningen worden aangebracht. De installatie moet ca. ] maand 
•voor oplevering bedrijfsgereed zijn. 

. Voor de bouw van de HWC wordt ca. .1 jaar uitgetrokken. 
Minimaal een maand voor oplevering van de eerste woningen dient 
voldoende capaciteit (inclusief reserve) bedrijfsklaar te zijn. 

Mede gezien het feit dat de in deze planning genoemde materialen 
een levertijd hebben van max. 3 maanden kan de planning als zeker 
haalbaar worden beschouwd. 

2346.0 
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Gedachte organisatorische en financiele opzet, 

1 PGEM zorgt voor de warmteproduktie, hetgeen de bouw en exploitatie 
inhoudt van de warmtekrachtcentrale en de hulpwarmtecentrales. 
Be in oprichting zijnde Naamloze Vennootschap Maatschappij tot 
Exploitatie van Stadsverwarming in Almere (NV MESA) treedt op als 

•
warmtedistribuant, en heeft daardoor de zorg voor de ontwikkeling, 
aanleg en exploitatie van het leidingnet, de blokstations en de 
warmtelevering aan de bewoners. 

2 MESA wordt opgericht door NEOM, PGEM en ZIJP, met een maatschappelijk 
kapitaal van f 1 mln. dat geheel geplaatst (en eventueel volgestort) 
zal worden in de verhouding 51s4514• Bit aandelenkapitaal bestaat 
voor de helft uit gewone aandelen, en voor de helft uit 4% preferente 
aandelen. NEOM houdt 92% van de gewone aandelen, terwijl PGEM en ZIJP 
daarvan 6 resp. 2% houden. 

Be risicodragende meerderheidsparticipatie van NEOM heeft alleen ten 
doel de realisering van het SV-projekt Almere mogelijk te maken, aan
gezien de daarvoor normaal in aanmerking komende instellingen, zoals 
een lokaal of regionaal nutsbedrijf en/of een gemeente ontbreken, 
resp. niet in staat c.q. bereid zijn de in de aanloopfase optredende 
risico's te dragen. Zodra een kostendekkende exploitatie bij MESA 
bereikt is en NEOM een redelijke vergoeding over het door NEOM gedragen 
risico (via aandelen kapitaal, verstrekte geldlening e.d.) heeft ont
vangen treedt NEOM uit. NEOM zal dan zijn aandelen in MESA aan het 

^k regionaal energiebedrijf, indien aanwezig, aanbieden, tegen een 
onderling over een te komen prijs en verdeling. 

3 PGEM en MESA zorgen ieder afzonderlijk voor de financiering van de 
investeringen die samenhangen met hun activiteit als warmteproducent 
resp. als warmtedistribuant. Naast de subsidie van / 25 mln. zal MESA 
voor de financiering van de investeringen ook kunnen beschikken over 
een achtergestelde renteloze e.v.t. in aandelenkapitaal om te zetten 
lening van / 1 5 mln. van NEOM. 
Be overige financieringsmiddelen zullen door MESA zonodig met Staats-
garantie op de (onderhandse) kapitaalmarkt aangetrokken worden. 

4 Tussen PGEM en MESA wordt een warmteleveringsovereenkomst gesloten, 
die het PGEM, behoudens in de aanloopfase, mogelijk zal maken de 
warmteproduktie in beginsel kostendekkend te exploiteren, waarbij de 
warmteprijs volgens een nader overeen te komen formule zal worden 
vastgesteld. Gedurende de aanloopfase zal PGEM niet de volledige 
kosten, doch in ieder geval de variabele kosten in rekening brengen. 
Beze aanloopfase zal lopen tot de ingebruikneming van de warmte
krachtcentrale, gepland in 1984» Be tijdens de aanloopfase niet in 
rekening gebrachte kosten zullen worden geactiveerd, en zal MESA 
tussen 1985 e*i 1995 aan PGEM vergoeden, als onderdeel van de kosten
dekkende warmteprijs. 
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5 Be oprichters van MESA sluiten met PGEM een managements-overeenkomst 
welke na totstandkoming van MESA overgaat op MESA, waarin de direktie-
voering en exploitatie door PGEM wordt geregeld. 
PGEM wordt daarin verantwoordelijk gesteld voor de technische uitvoering, 
en neemt eventueel daaruit voortvloeiende risico's voor zijn rekening. 

6 Financiele risico's van de exploitatie van MESA komen, gelet op de 
meerderheidsparticipatie, voor rekening van NEOM. 
Eventueel optredende exploitatietekorten die het gevolg kunnen zijn 
van ten opzichte van de verwachtingen achterblijvende energieprijs-
ontwikkelingen e.d., worden derhalve door NEOM gedekt op van geval 
tot geval vast te stellen wijze; EZ stelt NEOM in staat, waar nodig, 
de consequenties van zijn risicodragende participatie te dragen. 

7 Voor RIJP is PGEM de partij waarmede'over de technische aspekten van 
zowel de warmteproduktie als de warmtedistributie voor de aanleg van 
SV in Almere dient te worden overlegd. Zolang MESA nog niet formeel 
bestaat, is PGEM ook de verantwoordelijke rechtspersoon voor andere 
dan de technische aspekten van de warmtedistributie, en houdt daar-
over ruggespraak met NEOM. 
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PGEM 
Enige uitgangspunten en overwegingen ter zake van de tarief
stelling voor verbruikers aangesloten op stadsverwarming. 

De tariefstelling voor aangeslotenen op het stadsverwarmingsnet, 
zoals deze zich thans in het ontwerp-stadium bevindt, gaat uit 
van het beginsel, dat de bewoner voor ruimteverwarming, warmtap
watervoorziening en koken niet meer betaalt dan in een conventio
nele situatie. 

a Daarbij wordt in de situering t.o.v. de conventionele situatie 
deze laatste zo nauwkeurig mogelijk ontleed in bouwkundige voor
zieningen, kosten verbonden aan toestellen en installatie, als
mede vaste en variabele tariefkosten, met daarnaast een overeen-
•komstige opstelling in de situatie van stadsverwarming. 
Deze in bijlage 2b in min of meer balansvormige presentatie weer-
gegeven kostenelementen zijn hieronder nog eens salderend samen-
gevat. 

CV SV 

huur 
service 
aansluitkosten 
vastrecht 
gasverbruik 
elektrisch verbruik 
prive-aanschaffing 

X 

y 

+ 

+ 

310,85 
80,— 
37,^7 
69,-
87*4— 
36,-
U3,23 + 

x + 

\ 
y + 

1>405 
87,35 
331,21 

897,20 

9̂ ,50 
26,2U 

+ y + 1 450,55 x + y + 1 450,55 

Een ontwerptarief voor verbruikers van het stadsverwarmingsbedrijf 
wordt binnenkort aan de MESA-partners ter bespreking en discussie 
aangeboden, zolang over deze materie nog geen afsluitende bespre
king heeft plaatsgehad dient presentatie naar buiten nog achter-
wege te blijven. 

b Uiteraard wordt er wel mee gerekend,' dat van de verbruikers s.v., 
volgens het tarief dat de GAMOG voor verbruikers in het conven
tionele geval voor aardgas zou hebben toegepast, een vergoeding 
wordt gevraagd naar rato van de overeenkomstig opgetreden ver-
bruikshoeveelheid warmte-eenheden. Bij dit laatste speelt het 
rendement van gastoestellen in relatie tot het gemeten warmte
verbruik een rol. De c.v. rendementen kunnen daarbij in de lijn 
van het BAG-SV rapport worden gevolgd, of nog worden getoetst 
aan een referentie groep woningen, waarbij gedacht zou kunnen 
worden aan Almere-haven. 
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blad 2 van bijlage 2a 

Mede beinvloed door dat deel van de tariefkosten (gebaseerd op 
de alternatieve individuele gasaansluiting) dat in de huurwaarde 
van de percelen aangesloten op S.V. wordt verwerkt, ontstaat 
een S.V.-tarief dat in vast en variabel kan worden onderscheiden. 
Bij de bepaling van de verhouding vast en variabel kunnen diverse 
calculatorische overwegingen van invloed zijn. 
Zo zou het minimum verbruik dat in de gasaansluitingssituatie 
zeker optreedt in het vaste gedeelte van het tarief kunnen worden 
gebracht; ook kan bij een calculatorisch warmteverbruik (aansluit
waarde en bedrijfstijd) de factor netto naar bruto (toestel rende
ment) in m3 tot het vaste tariefelement worden gerekend. 
De tariefstructuur voor stadsverwarming, alhoewel gebaseerd op de 
alternatieve individuele C.V. situatie, zal ook in herkenbare mate 
de kostenstructuur van het distributiebedrijf voor stadsverwarming 
moeten weerspiegelen. 

Deze en andere stadsverwarming-tariefstructuur-overwegingen spelen 
een rol in een evenwichtige en verantwoorde tariefopbouw. 
De planning voor verdere uitwerking van de tariefstelling luidt: 
1—U-1978 ontwerp gereed, start uitwerking 
1—5—1978 bespreking, resp. goedkeuring door partners van de 

tariefstelling 
1-7-1978 uitwerking berekening van tariefcoefficienten in verband 

met prijsvariatie gevoeligheid van het tarief 
1—9—1978 definitieve goedkeuring tariefsformule. 

23460 



aWo 
Bijlage 2 b 

DetaWopstelling posten van invloed op tarWf c.q. 
huurwaarde woonpercelen Stadsverwarming 

Individuele gasaansl. Stadsverwarming 

I Bouwk. + Installatie aspecten 
(annuiteit 25 jr a Q% = 9,36%] 

a CV-ketel 

a1 rookkanaal zolder 
a2 afscherming of kast 
a3 aansluitpunt gasleiding 

b Warmwaterapp. /boiler 
b1 cntluchting/afvoer 
b2 aansluitpunt gasleiding 

a+b evtl.comfort: minder 
ruimtebeslag ketel/boiler; 
vervallen gemetselde 
schoorsteen 

1 

c Gasfornuis 
d aansluitpunt gasleiding 
c2 ontluchting/afvoer 

d Gasaansluiting + meter 
d1 bijdrage aansluitkosten 

II Apparaten Toestellen 
(annuiteit 15 jr a 8#=11,68J0 

a Gascomfoor/gaskookplaat 

a1 kooktoestel 
• a2 pannen 

b Warmwatertoestellen 

b1 gasboiler of gasgeysers 

c C.V.-ketel 

d ketel, thermostaat, exp. 
vat, pomp 

III Onderhoud 

fa1 onderhoud CV-ketel 
La2 serviceabonn-boiler/geysers 

IV Gastarief 

3290 m3 ruimte verv, 
360 m3 warm water 
150 m3 koken 
3800 m3 a 23 ct 
vast recht 

Elektra voor CV-pomp 

Investering 

200,— 
P.M. 
250,— 

P.M. 
100,— 

P.M. 

P.M. 

175,— 
P.M. 

UOO,™ 

/ 
200,— 
170,--

935,— 

/ 1.1U5,— 

/ 3.575,— 

Expl.woning 
Huurwaarde 

S.V.-tarief 

/ t8,7U 

/ 23,1*0 

/ 9,37 

/ 16,39 

/ 37,1*7 

/ 109,21 

/ 133.TU 

/ So,— 

Persoonlijke I Bouwk.+Install•aspecten 
Kosten 

/ 23,36 
/ 19,87 

/ ^28,32 / 1*3,23 

(annuiteit 25 jr, 
9,36$) 

a invoering warmteleL-
dingen 

adaptie kruipruimte P.M. 

b install, leidinp; 
b1 leiding van blokstat 

naar percelen / 2.000,— 
b2 onderhoud 3% 

c blokstations 
d bouwk. 100,— 
c2 inrichting 500,— 
c3 onderhoud 3% 

d warmta-pvatervo-orz. 
d1 leiding + apparaat / 935,— 
d2 onderhoud 1$ 

I apparaten/toestel len 
(annuiteit 25 jr.8$=9,3$# 

a kookapparaat 
a1 Elektr. l*pl.comfoor / 280,-
a2 pannen / 170,-
a3 voorziening (steker 

+ schakelaar) fornui;;-
leiding / 150,— 

a^ elektr.koken 
700 kWh a 13,5 ct 

!JI Stadsverwarmingstarief 

/ 871*,-
t 69,— 

/ 9fc3,— 

/ 36,— 

/ 979,— 
zziz=.^z^-^i-^= — ~ 

betreft in GJ-prijs 
ruimteverwarming + 
warm water/tapwater 
op gasbasis 

Investering 

/ 600,— 

Expl.woning 
Huurwaarde 

SV-tarief 

/ 187,1*0 
/ 60,— 

/ 56,22 

/ 18,— 

/ 87,59 
/ 9,35 

/ 1U.05 

/ 1+.235,— 
============*/ U32,61 

Persoonlijke 
Kosten 

/ 26,2U 
/ 25,29 

/ 9̂ ,50 

/ 1U6.03 

t 897,20 

De in de tweede bedragenkolom weergegeven 'jaarlasten' bij individuele gasaansluiting geven de bedragen weer die in de opbouw 

van een stadsverwarmingstarief in aanmerking kunnen worden genomen (alternatief van individuele gasaansluiting). Gekapitali-

seerd kan (eerste bedragenkolom) in bedrag een indruk worden verkregen tot welke omvang door bijv. een aansluitkosten bijdrage 

in de stadsverwarming, een verschuiving van SV-tarief naar huurwaarde/huurniveau van een woonperceel kan worden bewerkstelligd; 

de rechter kolommen, onder stadsverwarming geven dan aan in welke mate bij een bijdrage/via aansluitkosten of huurcomponent/ 

in de feitelijke kostenposten bij uitvoering SV ter verlaging van het SV-tarief wordt bijgedragen. 

NB. 

Bedragen en posities zijn benaderingen en zijn niet als zodanig maatgevend voor tariefstellingen. 

* Bijdrage voor GAMOG / 300,— voor aansluitingen, met maximum lengte van 15 m. 

\ 
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' i Bi j lage 2c 

Voorwaarden voor warmtelevering van de N.V. Provinciaal en Gemeentelijk 
Utrechts Stroomleveringsbedrijf te Utrecht 

€ 

Oe werkzaamheden verbonden aan de aanleg van do Installdtie r q Itel wtjzigen 
en eansluiten van een bestaande instal lat ie zijn. u vend Is het ondoi l 'oud h mi van, 
mat voor rekening en verantwoor duiykhuid van PEGUS. 

a. PEGUS veibindt ztch de nudige warmte te Ieveren en zt»i daaivoor zi jn In 
atdl laties zwd«#uy ui lvoeti-n dai hij In staat is een hoeveolheid waiinte Iw 
Ieveren, voldoende vuOf do bohoeke tot een minimum buitentemperaluur van 
—10* C 

t>. AWorens mot de warmlelevenng een aanvang wordt gemaakt. diunl de lit 
atallateur de msiolki t ie op zijn d ichlheid to beproeven. 

a. Het hi de aangesloiene mot geoot loofd wijziging In do instal lat ie aan i»; 
brengen, v o o i d j l PI GUS hiervan schnl te lyk in kennis Is goaiold 

b. By het weer in yebruik nemen von de gewljzigde inbtallatia 18 ai l ike l 2 b van 
toepassing. 

*_ Bi j het opucden van schade aan leidingen van PEGUS In hut aahgeslotc-n 
perceel of in het tot het perceel behorende terrem. 13 de aangei lotene ver-
pnoht, hiervan onverwij ld aan PEGUS kennis te geven, 

b. Indian de aangeslutene gedurende het verwarmingsaeizoen of eon deel daaivan 
zyn woning unoe wound uchter laat. dient de aangeslotene ervoor /o rg l« 
dragen. dat alle in zijn woning aanwezige radiatoren vo ia tv i l j wuiden algebteld 

a. PEGUS draagt geen onkele verantwoordel i jkheid vour schade aan de vei-
war niingainsi. i l I alio van de aangeslotene. of vuur de gevolgen hiervan. Hior-
ondef wuidt ui tdrukkelyk begrepen de schade, onlstaan door of tengevolge 
van bevrtezmg van het water in deze Insial lube. 

Het In het aerate l id van dit art ikel bepaalde bll j f t \/an toepasstng ook in dio 
neval len, dat door pet soneel van PE<oUS bij wijze van vr l jwi l l ige hulpvei-

,mng of op verzoek van aanges'otene of anderen onderhouds- of reparatie 
erkzaamhedon zouden z j n verncht. 

i r d i a n do aanyeslotena In verband met moell i jkheden ten aanzien \an de nalevlng 
%an de voor schr l i ten. pri js stelt op voo i l l ch l lng door PEGUS. kon dit worden 
a-angavraagd. 

Oe a^ngeslotene verbmdt zich, de voor do verwarming van hot In de overeert-
JraTia: genoemde peicx-el c.q. peic:eelsgedeeMe. nodige warnue v o w zover fiet 
centraie verwarming betreft, u i ts lu i tend te i.r.Menen aan warm water, dat door 
FEGUS wordt gekve rd . behoudena In geval len Man atorlnq of onderbreking van 
C-e levering 

P£GUS verbmdt zich, de In art ikel 7 bedoelde warmte te ieveren, mite voldaan 
h* aan het yealelde In art ikel 2 sub b. 

• „ Wanneer PEGUS. door omstandigheden niet van zijn w i l afhankelijk. aisr 
s takmyen, brand, opiocr . hoog bevel , of arideie gevallen van Overmacht. niet 
of s I d his gedee!teli jk in staat is, de nodige wot nite te Ieveren. houdt zijn 
ver pi lch t ing lot war nit el ever ing op tot hoi t i jdstip waarop do belemmeringen 
zi jn opgeheven. 
De aanyeslatene kan in een dergel i jk geval geen aanspraak maken op schade-
loosa'e ihng in welke vorni dan ook. 

fc- PEGUS ia verphchl . voor zover dit In zijn vermogen Ml, de warmtelevering 
zo epoedtg mogeli jk te hervatten. 

c PEGUS aanvaaidt generlei vcrantv^oordeli jkheid voor de gevolgen van stag
n a t e in do levering noor welke oorzaak ook, en de aangeslotene vrtjwaai I 
P t G U S voor aanspreken van derden te dezer zake. 

De nodige wairnte zal In de centrale regelkarn*;r worden ye l rw* id doof middel 
M D warm watei van een temperatuur van circa 90' C, bi j een bui lenienipeialuur 
van — I Q " C. of zoveel meer of minder ala (net de heerseride buftentemperytuur 
L*i overeenatemming zal zijn 

a Onder geen bed ing mag water aan de c i r cu la te worden onl trokken. met name 
is hot een uttdtufifcaUjfitf voorwaarde. dat geen water uit de Instal latie rnoi) 

•
rden afgetapt. 
;ntuele I rkken dienen onmiddelt l jk ter k»nnls van PEGUS te worden ge

bracht en door da ranges lot ano onverwl j ld to wrjrden npgeheven Betreft 
het een k k in de leidn-gen van PEGUS zelf. dan zal de reparai lp dv.or doze 
gescft ieden. 

a. Het bepaalde in het eerste en tweedo l id van het voriye art ikel Ie niet van 
tcepasaing indien het in verband met uit te voor en reparaMewerk/namheden 
roodzakel l jk la. het in de instal ta' ie aanwezige water af te teppnn, mils hier 
van onverwi j ld Kenrns wordt yeg/:ven aan PEGUS (zie ook ar t i k f l IS) 

b By hei w tde rom M. gebiuik atAli«n van d " Installatie nio.it tUn* met le idmq-
water worden g'-vuid. tsnzlj Pf.GUS loest«.'mfning vet U.-enl om filer voor water 
uit het net te gebruiken 

ft. Ind»en word: vastgesteld dat, door welke oorzaak ook. circuUit 'ewa'er v t l o r e n 
la gegaan. za' d** v r i o r e n g^rjane hoeveelhnld water ulsinerie de daa/in aan
wezige vv^imte in tekening worden qebracht 

k Indien v r - r k i en gaan van r l rcu la l 'ewntor te wl)ten Is aan ncttuld of grove na 
latt«)heid van de nantj-stotene. is art ikel 72 van toeaasug. onverminderd de 
tevoeqdhe.d van P t G U S als bedoeld In art ikel 23. 

De voor de verrokenmg nodige hf 'ofdmcters en eventuele vlo-* lalofverdampings -
w-;:e''S wo'den door nf vanwege PEGUS geplnatai en orid' i fhoutlen. 
PEGUS Is bevoegd d f mc-luru tu!;3entgda te controloren. te ijUen en te verwis-
se len 
in gevat V J I : veih^.z ing wutden de stand^n vr.n de vIotMstofvepd.inipMiQ-smeteiB 
•cssentgds opgenomen Ue fiieraan verbocden kosten zijn vou ' rekening van de 
aargesio iene. 

B-ijVt by het ond'-r/o'-k v j n de hoofdmeters door of vanwege PFCi'JS de hoeveel-
k« d ve ibru ik te wftfpnte c q. dou?q»-f;iroumd venter nlel \\t\>A aoi i . j r 'v^ven )e 7i)u 
Car, wrvd t het v . i b ru i k in het tl|dv.ik van do meterstunoy in di»f «/.•< j " bepaald. 
C*l t&w*«1 met de ueconnf i t rerde melerafwl jk lnq oh> m^t de aang iwrzen hoeveel-
be^d wo 'd t rekening gehouden, of wordt het verbru'k bij geb* eke van een 
bru>kbare aanwtjzmg door PEGUS near b l lh jkheld gesrhat. 

n. f let opnemen v u. de af.ind v.m do lmi..M;iieii-rs y- ' . . . l i i rd t niaandoHjks,. ft 
dien 11GUS / U * b M>dm .oord.-elt kan do . pneming ouk ever ko r t t ra i 
lanytrio tcrn.ijn gi-s- hieden. 

b. Bi j hel vdbihiel len van hcl aanlal veduuikte eenla-den z.n v^orden uilgega*. 
van 6«fl alKnelmg van fu-t ibtntjrvrMlf^jH weu-r v;.r t •nin.i»v,io 30* C 

di* vh>-;lbtofverdamplnqi 
aj | ire'c-n an afsluitei 

17. De aongeblotene wenbo ig r f,i*| nnbelommerd w*-;kcn v.n 
meters en l ie! ongeb< h.aidtfii bti/vnn van d<; »i<tii u.eler' 
aangebrachle Ztg«'• . cn t.t:r. Lev* tt*t*J**\$f4tbH$ti 

ta. BIJ moldlnyon ols bedoeld In »/1i| <. I 12 NHH l wor<Ie.i ..pg<.--.h ven, v^elke zege 
m verband met du uit h* vo>'M*n wethza-nnlK-den n i i / i ten woit l tHi verbiO^on. 
Binnen 7A uur rw b*i#tt)dt{lfii(| van di1 w«Tkz..«.rnl(i ot-n divi i t l . iorvan Kannl* I 
woiden y^guven iau I 'LOUS, opdal ope'm u'% k«ri wn-don ver/..'g*.'!d. 

19. Indien eon verbrokeri zcg. ' l woidt aanyel ioHen. y.auvan geen melding aan P t G U 
13 gedaan. is art ikel ')2 *<m tnrji.i'-.smg 

22 . 

23 

l\ 

i lot 
op I 
war.;-< 
— I.. 

Indiun ajnyi-.autei ie g«.-en n.ochtlginq ft^ett y tgr - . n 
vit.y van ztjn po:'!giro o* b.aipj.-keriirn) v.m d-1 

vcrjr w.ir i i i ictevM itnj vi- i.'.lai'digrie beOjaqen ol 
deze giro- of l»anki* ker.ing nt--l kan gnr.cluoden 
voldoend SaldO - daeit de uai-gestotet ft Zflf vi.^-r t i " 
en A U I ianiir-M 14 tlaqan na de d-.tum v . n dn (**•< 
Ovei het vers'. ln.ld'i jr le b-'dt ij a..n dtt voibKiit .ei h " d t 
hevel i jk, wunn-.-irr l o t b'-diag ve ischuimgd woidt du<H I 
de ti jd zoals bij 

aulo'nattsche afschri 
aur^d van hot tan« 
c«*r efschnjving va 
i v iu fbee id door o-
i n g zorg te drage 
niiwj .-.eike PEGU 
'H'v|czonderi. icapei 
* t ' i ke l ver loop vo 

and-'lyk1.'* vt.i>frii,h<*:Lotal.ny vf><.">r •...unv.t'! ver ing in ffa 
wonlncjpn y» h /uueh jk is, birmen M d i g e n na he| / r i ' i t h i j t «*n v*t\ dte terrniji 
I'EGUS is f j ' i v d i n g d by ItrtffO h r u l . n y dan hi«ihov«*ri -orme'd een rent-
veigoedmg in r i*kenirg U: b r rngy i i berckend n<.ar / % per |uar. 
Indien de eang.-slo'ene In gebieke biyft met de b*»taling v j n de hlerbove 
onder a en b bedoe'ef'1 bi.di agen woul t fe I v n . .J i i i r t i fdv V"tho: igd met e* 
boete vun 10 % / u l k i , m-:t p*ft r.iifii'in.rr. v»n / bu,-- f*f C'US heeft het re-.f 
de vofder ing uit handen te ye /en . rl»* Ki*:.!en hiervan komen ten last© van d 
armgeslotone. 

Warineer er vorM.ht! van menniy omtrent d'-- |uii:llii>id san di? tekening bestaa 
wordt daar door de verpl icht i iu i tot betalmg mot opgt r . rho i t . 

Do oanyesl't leraj is veiplmht p^ i so i v . i van PEGUS tuni-en 8 on 22 uur to* 
gang tot hot peicoel tn v«scnaf f i *n voor het opr omen v^n de meter* an h« 
verricht en van werkzaamheden. 
In geval van nood bestoat doze varp lk l i t tng yeduit-nde het gehele etmaal. 

In geval van ni-:l nalevaig van do vuorsdi**l t*:n of c.oraractuele verpl lcht inge 
he«-ft PEGUS h f l r o d it. de ni hado *n mkcmnq te bro' igen, die door hei 
als gevuly VFJII dit niet na' fv- .n kan zijn cielerien ZfindJr*f dat op hem d 
bewi j r las l rust, dat de/e scf»ad* inderd'iad len vo i le d<»or bent is geledet 
In het bijzonder yeldt dit In die geval len. dat de pewtaakta toealand t 
handidirig de rnngeli jkl ieid opent. do meting van bet v.diaueverbruik te 
gnnste vun de aantjeii lulene to beinvloeoen In e i r i dergel i jk geval wordl aar 
genomen. ilat d»» beinvloodtng Stnd/3 de laatste controle by voor tdunng hee' 
piaalsyevonden. 

Onvcrmmdeid f.et bepaalde in art ikel 22 is PI GUS I 
van do hicibi>vei' genoemde I.t j '-alingrn b ' - .negd, i 
vor7t i imstel l ing. dr; leveimq vtn\ war into te dneo ond* 
Op de hleivooi noodz-.keiijke werk /namhod in is Ftrtike! 2 

•i geval van overtredln 
r.itvjer enige nadere k 
rb r rke i i . 

van toepassing. 

goon 

Behoudena in hot ge/a l b e d o d d in a i t ikel » :-ub e. zal de besl iss ing vu 
ges'-htl len tussen P t G U S en aangeslolerie (hierna tez-imen lo noemen: pa: 
tljen) b(*ii«;flendc de wnimt. i lever ing, ook Hranneei s i r . Ms eon van partij*-
een gesi.lnl nnnwczig a< tit. met i n i s lu i l i r g van de rj .wor e recfiter worde 

* opgeJi oy^.n ...m f if te sclmids heden die in hocyste re^'Of t en ale 
mat men naar blllftkhcMd Z'n'i.n our do len 

b. De scheldsmannon worden benoemd door partmm of. Indien zij het omtrei 
de keuze niet eens zgri go worden binnen iweo w»H r ti r-nrlnl de ene por^ 
de andere bij deurwa/ndeuexplu i t herf ! aangejeud tot ill* b rnoemlng te w l l le 
over gaan, op VCM /oeksuhrift van de meest gnrede p j r t i j t\enr Ja Af rondlSbf 
menisretht brink te Utrecht, on het hoi en van de wt de> par t i j . sit liana der 
behoorl i jk opgoroepen. 

*: De Bcheidslieden zul len levens besl issen omtrent dr a ib l t ragekosten. waai 
onder to hegi i ipen het honnrnnum en rle wtS'^H^fcimlvn der a ib i ters. alsmed 
de door p i r l yen geniankt'; Kosten. voor zover arbiters dte tuidig nchton. 

d. A 'b l te ia en parti jen zullen aan ^t:rn wet lel i jko voimen Qeborifton zijn Arbiter 
/n l t ^n d r wyze vnn behandi' len van het geSfhi l v,i.-;i*;tellen, daarbi j part i j i 
In de yekcjenheid stel lend. binnen d*joi .nb'tei?. I* s 'e l ien leini t jnen, zowi 
pr.lirif i i ' lt jk als mundel ing. hun strmdpuiit loo to l ichten. 

r. f^urlgen zullen ho! ipohl hebfien personen to doen hoien, d u i h el ieon m tugo* 
v^ourdigh"ld van tie teyonparl l j . allhtins deze behoiT'lijk opgeroepen. en Biol 
ken over te leygen. 
Arbiters zul len in het alyemeen bovoegd zijn lot rjlhstt, wat zij tot een goed 
oplos'^ing v,in hot geschi l nntt iq en nodig oorde l rn . 

f. A i h l U t s zullen yoirun-hitqd zijn do dour hun-nr last t« veil.-nrjen In gov 
hur< dat rnnd/a !w l i |k vom koni l . le iwi j l inthen. In y 'v . t t van overhjrlen ontsi . 
ol y t i r m i d ' ; wi aKiny •. an eon of m i f v s ihe ids l leden pai t i jen binnen dr • 
•/.•eken n.i i-i-n da.J*loo st iekkende vo.vdr.Hht v. ir H* nu**--#1 peitrttfl pai t i j ove 
ennslemmiriy tn-nt l -en omt 'en l de vervui imy van do 'ipengev.iMen pfaats(fl'p 
do last di i o v n ig*> a- l ih - is niet g e n ht z.'l v- i i dt*n tr; zijn verval le i 
f.f \<>'H 7(iv*M- nofhg cot if or m do voi em;taando bo|iol in; jen te / t jn ver nieuw; 
lu;hi>udeii: het roi:ht van a i b i t t i s op honorarium en v . i goed tng van ve-
(;<hot'.en. Indien tleze overeee^irmming niet nt*»cM wmrlon bereikt . 

25. A l j regel /a l rf« warmleUver ing in d-* ren t in le reoelkarm r g-edttrpndu hot gehe' 
).iar kia' i ien t j 's t -hieden. Pf.GUS t ' fhoudl ; n l i c b i n hoi i< »ht vuor om In c 
per lode van Hi niel lo l 1G sepiemh^r de waimtetoevorr t i ideti jk te oriderbreke 
voor bet ver r l ih ion van ondethctidswerkzaamheden a.m het loldlngnet 
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* Bijlage 3. 
• 

hoofdkantoor 
afd.voorlichting 
13 maart 1978 
drs.J.A.Q.Steenveg 
blad 1 

PGEM 
Betreft! Enige mogelijkheden de toekomstige bewoners van 

Alme"re-stad te voorzien van elektrische kookapparatuur. 

1 Normale koop door de bewoner van een komfoor of fornuis bij 
een installateur. Deze installateur kan het betreffende toestel 
op zijn beurt betrekken bij de PGEM. De PGEM stelt de installa-
teurs in het eigen voorzleningagebied al jaren in staat een z.g. 
'aanbiedingsfornuie1 te Ieveren, tegen een vrij scherpe prijs 
die mede door inkoop op grote schaal laag wordt gehouden. 
Adviesprijs thans / 525,-. Eveneens is een komfoor leverbaar. 
Adviesprijs / 280,-. 
Ook andere fornuizen zijn op deze wijze leverbaar, doch duurder. 

2 In het onder 1 beschreven geval kunnen toekomstige bewoners 
gebruik maken van een bestaande, door de PGEM gefinancierde 
huurkoopregeling. 

Voorbeeld: 

komfoor 
aanbetallng / 91,14 + 9 twee-maandelijkse via de stroomrekening 
gelnde termijnen van / 24,-
'aanbiedings'fornuis 
aanbetallng / 179,91 + 9 termijnen als bovengenoemd van / 44,-

In beginsel bestaat de mogelijkheid de aanbetallng te laten 
vervallen en het aantal termijnen uit te breiden tot maximaal 
36. Bedacht moet daarbij worden, dat het risico van oninbaar-
heid na verhuizen, overlijden etc. groter wordt bij grotere 
spreiding. 

De PGEM heeft zich in het verleden tegenover de installateurs 
verplloht geen rechtstreekse verkoop van toestellen aan 
verbruikers te zullen bedrijven. In bovenvemelde constructie 
vindt de levering dan ook formeel plaats door de installateur, 
die hiervoor uiteraard een marge ontvangt, waardoor de koopprijs 
voor de verbruiker vrij belangrijk boven de inkoopprijs van 
de PGEM ligt. Mocht aan een lags inkoopprijs voor de toekom
stige bewoners een hoge prioriteit worden toegekend, dan kan 
aan een der volgende constructies worden gedaoht. 



hoofdkantoor 

13maart 1978 
drs.J.A.Q.Steenveg 
blad 2 

De PGEM bemiddelt slechts bij de verkoop van komforen en van 
ee'n of enkele typen fornuizen door de fabrikant aan de RIJP. 
Deze bemiddeling kan vrij ver gaan, kan desgewenst zelfs opslag, 
vervoer, aflevering etc. inhouden. Zelfs is het denkbaar dat 
de PGEM een zekere mate van voorraadrisico op zich neemt, 
omdat de betreffende komforen en fornuizen -mits niet in al te 
grote hoeveelheden- in de rest van het voorzieningsgebied op de 
gebruikelijke wijze nun weg naar de verbruikers kunnen vinden. 
Juridisoh en feitelijk zal de RIJP echter alB verkoper tegen-
over de bewoner moeten optreden. 

In deze oonstruotie zou de prijs voor de toekomstige bewoner 
bij het huidige prijsniveau voor een komfoor ca. / 200,- en 
voor het 'aanbiedings'fornuis ca. f 375,- worden. 

Het lijkt verstandig een dergelijk systeem te beperken tot ee'n 
type komfoor en 64n compleet, doch eenvoudig type fornuis. 
Bewoners die bereid zijn meer te betalen voor een meer luxe 
uitvoering, moeten zich dan tot een installateur wenden. 
De omzet van de installateurs wordt dan niet al te zeer aange-
tast. 

Aantrekkelijker nog wordt deze constructie voor de toekomstige 
bewoner, wanneer de RIJP aan de bewoner een huurkoopregeling 
zou kunnen aanbleden, waarbij de huurkoopbedragen tezamen met 
de huur van de woning zouden kunnen worden gelnd. 

Voor de uitvoering van de garantie kunnen door PGEM en RIJP 
nadere afspraken worden gemaakt. Normaal onderhoud (reparaties) 
kunnen na de garantieperiode door de PGEM voor rekening van 
de bewoner worden uitgevoerd. 

Een mogelijk nog verder aan de wensen van de toekomstige 
bewoners tegemoetkomende regeling is te vinden in de verhuur 
aan bewoners van de kookapparatuur in de keuken, als onderdeel 
van de woning. Daarbij is zowel te denken aan inbouw- als aan 
losstaande apparatuur. 

Een regeling van deze aard geeft zonder twijfel de meeste 
moeilijkheden in de uitvoering. intrusting van de woningen 
met een standaard keukenapparatuur zal stellig niet door alle 
bewoners worden gewaardeerd. Ook het onderhoud zal vermoedelijk 
aanleiding geven tot problemen. 

Tooh is de inbouw van een standaard kookapparatuur in de 
woningen een oplossing, die het overwegen waard is. De reali
satie hiervan zal echter zeker nader overleg noodzakelijk maken. 



hoofdkantoor 

15 maart 197B 
drs.J.A.Q.Steenweg 
blad 3 

Voor het elektrisch koken zijn goede pannen met redelijk vlakke 
bodem nodig. Tussen goede pannen voor gas- en elektrisch koken 
bestaat echter geen prijsverschil. Uit dit oogpunt is er geen 
noodzaak een speciale pannenregeling te ontwerpen. Eventueel zich 
voordoende vragen kunnen door de voor Almere op te zetten 'kook'-
voorlichting worden opgevangen. Ook hierover zal nader overleg 
noodzakelijk zijn. 

2346.0 
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Planning aanleg stadsverwarming Almere-stad, 1e "bouwfase - Algemene aspecten. 

Onderwerp 

Oprichting MESA 

(Overeenkomst van samenwerking 
Vaststelling:(Management- en exploitatieovereenkomst 

(Statuten 

Oprichten NV MESA 

Algemene leveringsvoorwaarden en tarieven. 

Uitgewerkt concept maken 

Vaststelling 

Organisatie. 

Aantx'ekken en inwerken 3 technici (zie hfd.st. 3) 

Aantrekken en inwerken verwarmingsdeskundige 

(zie hfd.st. 3) 
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Bi j lage k 

13 maart 1978 

"blad 1 

PGEM 

•Gevolgen van het vervallen van de 1e fase voor de stadsverwarming. 

1 "Zou de 1e fase voor de stadsverwarming komen te vervallen, dan 
moet het gebied toch via de openbaar-vervoersbanen doorkruist 
worden om de latere fasegebieden te kunnen bereiken. 

2 Aangezien het gebied van de 1e fase mogelijk toch op een later 
moment op de stadsverwarming wordt aangesloten, zal daarmee bij 
de bepaling van de leidingcapaciteiten rekening moeten worden 
gehouden. 

3 De 2e fase sluit in verschillende richtingen aan op de 1e fase. 
Het achterwege laten van SV in de 1e fase en het direct starten 
met de 2 fase betekent, dat in deze fase nagenoeg het gehele 
westelijke deel van het distributienet moet worden aangelegd, 
gezien de dan verspreid liggende delen van de 2e fase. 
Doordat de afname nu kleiner zal zijn bij dezelfde netkosten als 
met de 1e fase zullen de aanloopverliezen toenemen. 

h In het gebied van de 1e fase zal in de openbaar-vervoersbanen 
ruimte vrij gehouden moeten worden voor zowel gas- als SV-leidingen. 
Indien later in deze wijken een SV-net moet worden aangelegd, zal 
onder andere door de aanwezigheid van het gasnet en de reeds 
bewoonde bebouwing, de aanleg aanmerking worden bemoeilijkt. 
Te denken valt hierbij aan de bouw van regelkamers en het geen, 
of moeilijk, gebruik kunnen maken van de kruipruimten. 

5 .De aanloopverliezen en de exploitatieresultaten worden om reden 
van de bovengenoemde punten in nadelige zin beinvloed. 
Er zou zelfs een nieuwe studie nodig kunnen zijn om deze aan
loopverliezen opnieuw te bepalen en de benodigde subsidie van 
Economische Zaken te herzien. 



13 maart 1978 

blad 2 van bijlage h 

6 De exploitatie van het partie'le project van 12.000 woningen 
wordt op deze wijze eveneens nadelig beinvloedt, doordat geen 
redelijk aaneengesloten gebied ontstaat. 

7 Doordat voor de 1e fase gas beschikbaar wordt gesteld, kan de 
claim van GAMOG opnieuw ter discussie komen. 
De vraag is of gaslevering aan alleen de 1e fase voor GAMOG 
aanvaardbaar is. 

8 De problemen van de overgang van gas naar elektrisch koken 
zullen alleen maar worden vergroot. 

9 Het buiten de stadsverwarming houden van de 1e fase is niet 
overeenkomstig de conclusies en aanbevelingen welke in het 
COSA-rapport staan vermeld. 

Het gevaar is aanwezig, dat door het afvallen van de 1e fase 
ook andere delen van Almere-Stad niet meer op verantwoorde 
wijze op stadsverwarming kunnen worden aangesloten. 

10 Een globale berekening wijst erop dat door het afvallen van de 
1e fase de inkomsten met ca. 10$ dalen, terwijl de benodigde 
investeringen slechts ca. 5$ dalen. 

2346.0 



D.M. BOOGAARD 
lid dagelijks bestuur 
openbaar lichaam zuidelijke ijsselmeerpoiders 
tel. 03200^26844 

De welede lges t renge heer d r s . K. Lubbers, 
p / a Tweede Kamer der S ta ten-Generaa l , 

n fct. onmo lelystad, 11 a p r i l 1978. 
Postbus 20018, / . , 

stadskantoor 
2500 EA 's-GRAVENHAGE. 

Zeer geachte heer Lubbers, 

Zoals ik u reeds meedeelde, dreigen er problemen bij de stadsverwarming 
Almere. 
Het lijkt mij zinvol op zeer korte termijn in ieder geval de minister 
van economische zaken van de problemen op de hoogte te brengen. Een 
goede gelegenheid daarvoor leek mij het vragenuurtje van de kamer a.s. 
donderdag. Op bijlage 1 zijn daartoe enige vragen geformuleerd. 

Indien u het toch wijzer oordeelt om schriftelijke vragen aan zowel de 
minister van economische zaken als aan de minister van verkeer en wa
terstaat in te dienen, zou bijlage 2 als model kunnen dienen. 

Een exemplaar van de bijiagen heb ik tevens verstuurd aan de heer Van 
Houwelingen. 

Met vriendflijke groeten, 

D4i4';Boogaar4. 

UP' r 
/ 

Bijl.: 2. 



bijlage 1. 

Mondelinge vragen aan de Minister van Economische Zaken 

1. Heeft de minister kennisgenomen van het feit, dat de Rijksdienst voor de 

Ijsselmeerpoiders voornemfin3 is de eerste fase van het woningbouwproject 

-. Almere-Stad niet te doen aansluiten op het systeem van stadsverwarming 

een sjisteem waartoe zowel door u als door uw ambtgenoot van Verkeer en 

Waterstaat is besloten. 

2. Is de minister ook van mening, dat gepoogd moet worden de eerste te bouwen 

woningen in Almere-Stad alsnog te doen aansluiten op het stadsverwarmings-

systeem; zeker gelet op da omstandigheden, dat het technisch uitvoerbaar 

is en dat uit vergunning-technisch oogpunt geen beletselen bestaan; waarbij 

voorts dient te worden overwogen, dat de rentabiliteit van het project 

door het eerder genoemd R.IJ.P.-besluit in gevaar komt. 

3. Is de minister ook van oordeel dat het demonstratieve karkakter van het 

stadsverwarmingsproject Almere-Stad verloren gaat wanneer" pas in een later 

stadium tot aanleg van bedoeld systeem zou worden besloten. 

4. Is de minister ook niet van mening dat door dit besluitAan de Rijksdienst 

voor de Ijsselmeerpoiders het gehele project in gevaar komt? 

5. Is, gelet op het vorengenoemder d.e minister bereid met zijn collega van 

Verkeer en Waterstaat in overleg te treden, opdat, gezien het belang 

van energiebesparing, alsnog wordt geteacht ook de eerste fase van het 

woningbouwproject te Almere-Stad op stadsverwarming aan te sluiten. 



bijlage 2. 

Sehriftelijke vragen aan de Ministers van Economische Zaken en van Verkeer 

en Waterstaat. 

1. Hebben de Ministers kennisgenomen van het besluit van de directie van de 

Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders de eerste fase van het woningbouw

project te Almere-Stad, i.c.2600 woningen, niet te doen aansluiten op het sys

teem van stadsverwarming. Een systeem waarover door u, op grond van de 

conclusies en aanbevelingen van het terzake uitgebrachte rapport deor de 

C.O.S.A., in beginsel is besloten dat het in Almere-Stad dient te worden 

aangelegd. 

2. Zijn de ministers ook de mening toegedaan, dat alles in het werk dient 

te worden gesteld de eerste woningen, welke in Almere-Stad gebouwd zullen 

gaan worden, te doen aansluiten op het stadsverwarmingssyteem, zeker gezien het 

feit dat het project technisch uitvoerbaar is en vergunningtechnisch 

geen beletselen aanwezig zijn, waarbij dient te worden aangetekend, dat door 

eerder genoemd besluit van de rijksdienst de rentabiliteit van het project 

in gevaar komt. 

3. Zijn de ministers ook van oordeel dat het demonstratieve kark&ter van 

stadsverwarmingsproject Almere-Stad verloren gaat, wanneer pas in een later 

stadium tot aanleg van hetsysteem wordt overgegaan. 

4. Zjji de ministers ook de mening toegedaan, dat door eerder genoemd besluit 

van de directie van de rijksdienst het gehele project in gevaar komt. 

5. Indien de vragen 2, 3 en 4 bevestigend worden beantwoord, zijn de ministers 

dan bereid te bevorderen, dat alles in het werk wordt gee%®ld, mede gelet 

op het belang van de energiebesparing, om ook de eerste fase van het woning

bouwproject te Almere-Stad op het systeem van stadsverwarming aangesloten 

te krijgen. 



DM. BOOGAARD 

lid dage/ijks bestuur 
openbaar lichaam zuidelijke ijsselmeerpoiders 
tel. 03200-26844 

De weledelgeboren heer J . van Houwe-
l ingen , 
p / a Tweede Kamer der S ta t en -Generaa l , lelystad, 11 a p r i l 197f 

stadskantoor 
Postbus 20018, 

2500 EA 's-GRAVENHAGE. 

Zeer geachte heer Van Houwelingen, 

Aan de heer Lubbers heb ik heden zowel telefonisch als schriftelijk ge-
meld dat er problemen dreigen te ontstaan bij het project stadsverwar
ming Almere. 
Omdat ik weet dat u dit project een warm hart toedraagt, zend ik u hier
bij als bijiagen eventueel te stellen vragen. 

Het lijkt mij zinvol op zeer korte termijn in ieder geval de minister van 
economische zaken van de problemen op de hoogte te brengen. Een goede ge-
legenheid daarvoor leek mij het vragenuurtje van de karner a.s. donderdag. 
Op bijlage 1 zijn daartoe enige vragen geformuleerd. 
Indien u het toch wijzer oordeelt om schriftelijke vragen aan zowel de 
minister van .iconomische zak̂ r; als asn de minister ran verkeer en water
staat in te dienen, zou bijlage 2 als model kunnen dienen. 

Misschien is het goed om over de te voeren werkwijze contact met de heer 
Lubbers op te nemen. 

Met vriendelijke groeten, 

/ ) > 

1 f /Ail /*yr ^ 
/ A$fy''B00g 
/ if f /-r" 

aard. 
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bijlage 1. 

Mondelinge vragen aan de Minister van Economische Zaken 

1. Heeft de minister kennisgenomen van het feit, dat de Rijksdienst voor de 

Ijsselmeerpoiders voornemans is de eerste fase van het woningbouwproject 

j . Almere-Stad niet te doen aansluiten op het systeem van stadsverwarming 

een susteem waartoe zowel door u als door uw ambtgenoot van Verkeer en 

Waterstaat is basloten. 

2. Is de minister ook van mening, dat gepoogd moet worden de eerste te bouwen 

woningen in Almere-Stad alsnog te doen aansluiten op het stadsverwarmings-

systeea; zeker gelet op de omstandigheden, dat het technisch uitvoerbaar 

is en dat uit vergunning-technisch oogpunt geen beletselen bestaan; waarbij 

voorts dient te worden overwogen, dat de rentabiliteit van het project 

door het eerder genoemd R.IJ.P.-besluit in gevaar komt. 

5. Is de minister ook van oordeel dat het demonstratieve karkakter van het 

stadsverwarmingsproject Almere-Stad verloren gaat wanneer pas in een later 

stadium tot aanleg van bsdoeld systeem zou worden besloten. 

4. Is de minister ook niet van mening dat door dit besluit \an de Rijksdienst 

voor de Ijsselmeerpoiders het gehele project in gevaar komt? 

5. ISj gelet op het vorengenoemde, de minister bereid met zijr1 collega van 

Verkeer en Waterstaat in overleg te treden, opdat, gezien het belang 

van energiebesparing, alsnog wordt getsacht ook de eerste fase van het 

woningbouwproject te Almere-Stad op stadsverwarming aan te sluiten. 



bijlage 2. 

Schriftelijke vragen aan de Ministers van Economische Zaken en van Verkeer 

en Waterstaat. 

1. Hebben de Ministers kennisgenomen van het besluit van de directie van de 

Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders de eerste fase van het woningbouw

project te Almere-Stad, i.e.2600 woningen, niet te doen aansluiten op het sys

teem van stadsverwarming. Een systeem waarover door u, op grond van de 

conclusies en aanbevelingen van het terzake uitgebrachte rapport deor de 

C.O.S.A., in beginsel is besloten dat het in Almere-Stad dient te worden 

aangelegd. 

2. Zijn de ministers ook de mening toegedaan, dat alles in het werk dient 

te worden gesteld de eerste woningen, welke in Almere-Stad gebouwd zullen 

gaan worden, te doen aansluiten op het stadsverwarmingssyteem, zeker gezien het 

feit dat het project technisch uitvoerbaar is en vergunningtechnisch 

geen beletselen aanwezig zijn, waarbij dient te worden aangetekend, dat door 

eerder genoemd besluit van de rijksdienst de rentabiliteit van het project 

in gevaar komt. 

3. Zijn de ministers ook van oordeel dat het demonstratieve kark&ter van 

stadsverwarmingsproject Almere-Stad verloren gaat, wanneer pas in een later 

stadium tot aanleg van hetsysteem wordt overgegaan. 

4. Ziji de ministers ook de mening toegedaan, dat door eerder genoemd besluit 

van de directie van de rijksdienst het gehele project in gevaar komt. 

5. Indien de vragen 2, 3 en 4 bevestigend worden beantwoord, zijn de ministers 

dan bereid te bevorderen, dat alles in het werk wordt gesteld, mede gelet 

op het belang van de energiebesparing, om ook de eerste fase van het woning

bouwproject te Almere-Stad op het systeem van stadsverwarming aangesloten 

te krijgen. 
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SUGG2STIE: 

Haar aanleiding van de tijdens de bespreking van 30 maart jl. door 
u gestelde vragen betreffende de vergunningen en eventuele andere 
zakelijke- en juridische regelingen, die voor de aanleg van de 
stadsverwarming benodigd zullen zijn, hebben wij een lijstje 
samengesteld, zoals hierna vermeld. 

Uitgezonderd de procedures ter verkrijging van vergunningen op grond 
van de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Hinderwet en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (een vergunning op grond van 
laatstgenoemde wet is benodigd voor de WKC) behoeft het ver
krijgen van de diverse vergunningen en het treffen van de nood
zakeli jke regelingen niet al te veel tijd in beslag te nemen. 
Ook voor de meer tijdrovende procedures zal echter nog ruim tijd 
voorhanden zijn, indien op korte termijn de plaats van de HWC's 
zou kunnen worden vastgelegd. Over dit aspect is met de heren 
Trapman en Van Doorne van :'.',o "UP overleg gepleegd. 
Over alle aspecten is voorts gesproken met de heer Cals van uw 
dienst. 
Thans volgt bovenbedoeld lijstje. 

1 Leidingen 

1.1 Leidingen in openbare wegen 
Ten behoeve van leidingen in de openbare wegen zal een algemene 
vergunning van de RIJP dienen te worden verkregen. 
Deze algemene vergunning zou mogelijk een onderdeel kunnen vormen 
van de tussen RIJP en MESA te sluiten algemene overeenkomst. 
Voor kanaalkruisingen zal van de Dienst Zuiderzeewerken toestemming 
dienen te worden verkregen. 
"Btze zal van geval tot geval worden aangevraagd. 

AKKOORD j BESPREKEM 

r T •.' ;... 
1 BESL L.D.: 

— ? 3 m a . 
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1.2 Leidingen in particulier terrein 
Deze situatie zal in het beginstadium niet of zeer weinig voorkomen. 
Indien zich een dergelijk geval toch voordoet, zal een zakelijk recht 
als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub b van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht dienen te worden gevestigd. Bij de uitgifte van terrein 
door de RIJP aan een particulier zou gelijktijdig een dergelijk 
recht t.b.v. de MESA bij de transport-acte kunnen worden gevestigd. 
Het voorgaande zou alleen voor doorgaande leidingen kunnen gelden. 

Voor leidingen in particulier terrein t.b.v. eigen gebruik en 
gebruik door buren zal in de algemene voorwaarden voor de levering 
van warmte een vergunning kunnen worden opgenomen. Dit laatste 
geldt ook voor leidingen in kruipruimten. 
Bedoelde algemene voorwaarden zullen ten dele een onderdeel vormen 
van de overeenkomst tussen RIJP en MESA. 

Bekeken zou echter kunnen worden of het niet het eenvoudigst is ook 
met betrekking tot laatstbedoelde categorieen leidingen in particu
lier terrein t.b.v. de MESA een zakelijk recht als hiervoor 
omschreven te vestigen en wel telkens bij de eerste overdracht van 
grond aan een particulier. 

2 Regelruimten 

2.1 Bouwvergunning 
Deze dient te worden aangevraagd bij de ZIJP. 
Bestemmingsplannen en streekplannen bestaan voor dit gebied nog 
niet, zodat er voor het verkrijgen van de vergunning geen langdurige 
procedure nodig is. 

2.2 Hinderwetvergunning 
De regelruimtes zullen onderworpen zijn aan de Hinderwet. 
Vergunning zal moeten worden aangevraagd bij de ZIJP. Voor elke 
ruimte zal een afzonderlijke vergunning moeten worden verkregen. 
De arbeidsinspectie Utrecht zal de ZIJP omtrent Hinderwet-
vergunningen dienen te adviseren. 
Tot de procedure behoort een hoorzitting. 
De procedure is wat meer tijdrovend, maar kan bij vlotte mede
werking van alle partijen ruim binnen een jaar worden afgewerkt. 
Zodra de precieze plaatsen van de ruimten bekend zijn kunnen de 
aanvragen om vergunning worden ingediend. 

2.3 Verwerven van grond 
Het verdient aanbeveling de grond voor de regelruimten van de 
RIJP aan te kopen. Dit is thans ook bij de terreintjes t.b.v. 
transformatorhuisjes het geval. Een en ander zou kunnen worden 
vastgelegd in de tussen RIJP en MESA te sluiten overeenkomst. 

2346.0 
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3 Hulpwarmt e c e nt r ale s 

3.1 Bouwvergunning 
Zie hiervoor onder 2.1. 

3.2 Hinderwetvergunning 
De vergunning wordt verleend door of vanwege de minister van 
Binnenlandse Zaken. Indiening van de aanvraag kan via de ZIJP 
geschieden. Daar ook hier een vergunning op grond van de Wet 
inzake de luchtverontreiniging is vereist, en ook de procedure 
ter verkrijging van deze vergunning een hoorzitting voorschrijft, 
zouden de hoorzittingen gelijktijdig kunnen worden gehouden. 

3.3 Vergunning op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging 
Deze vergunning moet worden aangevraagd bij en wordt ook verleend 
door de ZIJP. 
De ZIJP moet in deze overleg plegen met de inspecteur van de dienst 
Volksgezondheid te Zwolle en het ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiene. De procedure kan circa 1 jaar in beslag nemen, 
gerekend vanaf het moment waarop de grootte van de in de HWC te 
plaatsen eenheden vast ligt. Zodra bekend is om hoeveel woning-
equivalenten het gaat, kan echter het vooroverleg beginnen. 

3.k Verwerven van grond 
Zie hiervoor sub 2.3. 

k Warmte-Kracht-Centrale 
Behalve bovengenoemde vergunningen t.b.v. de HWC, zal nog een 
vergunning nodig zijn op grond van de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren. Deze vergunning zal moeten worden aangevraagd bij 
en dient te worden verleend door Rijkswaterstaat. Enig vooroverleg 
dienaangaande is reeds gevoerd. De situering van de WKC zal in 
overleg met de projectgroep Almere van de RIJP dienen plaats te 
vinden. Ook hierover is reeds enig vooroverleg geweest. 
Aangezien de realisering van de WKC eerst in 198U is gedacht, is 
bij een bouwtijd van drie jaar nog voldoende tijd aanwezig om het 
nodige overleg te voeren en de benodigde vergunningen aan te vragen. 
Mogelijk zal in 198U de Wet geluidhinder in werking zijn getreden, 
zodat een afzonderlijke vergunning op grond van deze wet zal moeten 
worden aangevraagd en niet met een Hinderwetvergunning kan worden 
volstaan. 

Voorts zullen vroegtijdig contacten moeten worden opgenomen met 
de RIJP betreffende lozing van afvalwater en het opslaan van as 
en slakken, indien kolen zullen worden gestookt. 

2346.0 
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Weilicht zullen hiervoor vergunningen moeten worden aangevraagd 
ingevolge de Wet Chemische Afvalstoffen en de ontwerp-wet 
Bodemverontreiniging. 
Deze onderhandelingen zullen geruime tijd in beslag nemen. Er is 
echter nog voldoende tijd aanwezig om deze afgerond te hebben 
voor tot realisering van de WKC zal moeten worden overgegaan. 

Wij vertrouwen u hiermede naar genoegen te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 
nv Provinciale Gelderse 
Elektriciteits-Maatschappij 

\ 
J9 "444-

/./. 



Den Haag, 18 april 1978 

Mondelinge vragen van het lid J. van Houwelingen (CDA) aan 
de Ministers van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat 

1; Hebben de bewindslieden kennisgenomen van -:. • ~~r'::r~.̂ r̂  
de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders^:^^. 
de eerste fase van het woningbouwproject Almere-Stad 
nie't te doen aansluiten op het systeem van stadsver
warming ̂cr=» G££t£~&. waartoe It door U c=? oeic/at 

is besloten; 

2. Zijn de bewindslieden ook van mening, dat gepoogd meet 
worden de eerste te bouwen woningen in Almere-Stad 
alsnog te doen aansluiten .oo het stadsvervarmingssysteem;,, 

•, zeker gelet op de c : ~Z-"-"~r'r cat het tecnniscn uit-
"voerbaar is en dat uit vergunning-technisch oogpunt geen 
beletselen bestaan; waarbij voorts dient te worden overwogen 
'•dat o?a rentabiliteit van bet project door het eerder ge
noemd R.IJ.P.-besluit in gevaar komt: 

3. Zijn de bewindslieden ook van oordeei dat het aemonstra-
tieve karakter van het stadsverwarmingsproject Alnere-
Stad verloren gaat wanneer pas in een later .stadium tot 
aanleg van bedoeld systeem zou worden besloten; 

4. Zijn de bewindslieden ook niet van meni.-jg dat door dit 
besluit van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders het 
gehele project in gevaar komt? 

5. 
Zijn de "bewindslieden bereid alsr.cg maatregelen te nemen, 
opdat, gezien hen belang van energiebesparing, alsnog 
wordt getracht cck de .eerste fase van het woningbouwproject 
te Almere-Stad op stadsverv/arming aan te sluiten; 

. ' _'—: • -

A J - •- n , 
•* - -

. aa'a.B.- j 
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Antwoorden: 

Ja. 

2. In principe bevestigend beantwoord. Zowel EZ als V/W wijzen vertraging 

in woningbouw af, daarom nader onderzoek op dit punt gewenst. 

5. Voorwaardelijk bevestigend (voorwaarde vr, 2 vertraging woningbouw); 

derhalve grondig onderzoek. 

Er werd verder toegezegd dat de kamercommissies kennis kunnen nemen van 

de resultaten van bovengenoemd onderzoek. 

V/W sloot in grote lijnen bij opmerkingen van EZ aan en benadrukte dat 

projekt Almere uitermate moeilijk is. 

de Jong, EZ 

20 anril 1978. 
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Bremen 

met hem mocht hebben met betrek
king tot Fristho inzake het aftasten van 
andere gegadigden en een eventuele 
overgangsfinanciering, zich eigenlijk 
in geen enkel opzicht positieve ontwik-
kelingen hebben voorgedaan? 

Minister Van Aardenne: Ik wil dat be-
vestigen, mijnheer de Voorzitter! De 
ontwikkelingen zijn zelfs negatiever 
geworden. 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het waar dat de raad van 
commissarissen van het LIOF niet ne-
gatief heeft geadviseerd in deze zaak? 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik weet niet, of men van 
'niet negatief zou moeten spreken. 
Het was in ieder geval duidelijk niet 
positief. 

De heer Van der Linden (CDA): Mijn
heer de Voorzitter! Nu de minister he-
laas voor het bedrijf geen andere mo-
gelijkheid openlaat dan faillissement, 
zou ik hem willen vragen of er ook 
sprake is van een goed sociaal plan, 
met name omdat het hier weer gaat 
om een groot aantal oud-mijnwerkers. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben er niet precies mee 
op de hoogte of en in hoeverre Fristho 
BV een sociaal plan had. Door het fail
lissement is echter ook deze zaak ach-
terhaald; men valt thans voor een 
groot deel terug op de wettelijke rege
lingen die er zijn. Verder moge ik de 
heer Van der Linden wat de oud-mijn
werkers betreft, herinneren aan stap-
pen die in het kader van de Perspectie-
vennota genomen zullen worden, wel
ke mede een uitvloeisel zijn van een 
door hem ingediende en door de Ka
mer aangenomen motie. 

De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Zou de Minister kunnen 
aangeven op welke gronden een gein-
teresseerde Duitse gegadigde is afge-
wezen? 

Manister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de drie toetsings-
gronden genoemd. 

Aan de orde is de beantwoording van 
door het lid Van Houwelingen, over
eenkomstig artikel 107 van het Regle-
ment van Orde, gestelde vragen aan 
de Ministers van Economische Zaken 
en van Verkeer en Waterstaat om de 
eerste fase van het woningbouwpro
ject Almere-Stad te doen aansluiten bij 
het systeem van stadsverwarming6. 

|De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.] 

• 
De heer Van Houwelingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Energiebespa
ring is een onderwerp waarover bij
zonder veel wordt gesproken, maar 
helaas blijft het daarbij. Zo wachten 
wij bij voorbeeld al jaren op een natio-
naal isolatieplan, terwijl ook een van 
de experimenten op het gebied van de 
stadsverwarming de mist in dreigt te 
gaan. 

In Almere gaat het om de aan
sluiting van ongeveer 2600 woningen. 
Wij vragen ons af of, wanneer de eer
ste fase definitief niet doorgaat, het 
gehele project daardoor niet in gevaar 
kan komen. Na de zeer positieve op
stelling van de Minister van Economi
sche Zaken tegenover dit project, gaan 
wi j ervan uit, dat ook de Regering deze 
beslissing onjuist acht en maatregelen 
zal wil len nemen. 

• 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de eerste 
vraag is bevestigend, al moet ik daar
bij opmerken dat, waar hier sprake is 
van een gezamenlijk besluit van beide 
bewindslieden, het voorlopig besluit 
van mijn collega van Verkeer en Wa
terstaat aan voorwaarden was gebon-
den. Hij wilde namelijk eerst mijn ant
woord afwachten op een aantal door 
hem gestelde voorwaarden. Dit waren 
vrij ingewikkelde zaken. De concept-
brief werd mij voorgelegd, enkele da-
gen voordat het bericht van de Rijks
dienst voor de Zuidelijke Ijsselmeer
poiders afkwam dat men geen heil 
meer zag in het doen aansluiten van 
de eerste fase op de stadsverwarming. 
Het is echter bekend dat die concept-
brief op zichzelf bij de rijksdienst al 
aanwezig was op dat moment. 

Met betrekking tot de tweede vraag 
denk ik dat het de heer Van Houwelin
gen niet zal verwonderen dat ik uit 
hoofde van de noodzaak tot energie
besparing nog altijd op het standpunt 
sta dat het realiseren van stadsverwar
ming in Almere-Stad een bijzonder be
langrijke zaak is. De bezwaren van de 
Rijksdienst voor de Zuidelijke I jssel
meerpoiders richten zich erop dat de 
woningbouw door het realiseren van 
dit stadsverwarmingsproject ernstig 
vertraagd zou kunnen worden. Als 
men die vertraging afwijst (ik meen 
met mijn collega van Verkeer en Wa
terstaat dat wij dit moeten doen) dan 
zal volgens de rijksdienst het doen 
aansluiten van de eerste fase op de 
stadsverwarming niet meer mogelijk 

zijn. Wat dit aangaat, merk ik op dat 
naar mijn mening een nader onder
zoek op dit punt op zijn plaats is, om
dat ik vraag 2 in principe bevestigend 
zou willen beantwoorden. 

Echter, ik erken daarbij dat, indien er 
nog onvolkomenheden zijn en men de 
keus heeft tussen een aanmerkelijke 
vertraging van de woningbouw of het 
achterwege laten, zoals de rijksdienst 
voorstelt, van stadsverwarming in de 
eerste fase van de woningbouw, de 
keus misschien wel moet uitvallen In 
de richting van het voorstel van de 
rijksdienst. 

Wat de derde vraag betreft ben ik 
van mening, indien bij een volgende 
fase van bouw de stadsverwarming tot 
stand zal komen, dat ook dan het de
monstratieve karakter bewaard blijft. 
Ik betreur dan natuurlijk wel dat het 
niet vanaf de beginfase het geval zal 
kunnen zijn. Wat dat betreft druk ik mij 
dan wel, gezien mijn antwoord op de 
tweede vraag, voorzichtig uit. 

Wat de vierde vraag betreft zou men 
niet zonder meer kunnen stellen dat de 
rentabiliteit in groot gevaar komt. Ik 
wijs erop dat de aanloopverliezen na
tuurlijk wel groter worden en dat de 
omvang van het project kleiner wordt. 
Het heeft dus wel een ongunstig effect 
op de rentabiliteit. Ik ben dan ook van 
mening dat het uiterste moet worden 
gedaan, in een nadere studie, om te 
trachten deze eerste groep woningen, 
die verbonden zijn met Almere-haven, 
hoewel zij in Almere-stad zijn gelegen, 
van stadsverwarming te voorzien. 

Daarmee kan ik vraag vijf voorwaar-
delijk bevestigend beantwoorden. Ik 
heb de voorwaarden in mijn antwoord 
op vraag twee aangegeven. Er is alle 
reden voor een op korte termijn in te 
stellen zeer grondig onderzoek naar de 
argumenten die van weerskanten over 
de tafel worden gebracht. 

• 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor
zitter! Ik kan mij in zeer grote lijnen 
aansluiten bij het betoog van de Minis
ter van Economische Zaken. 

Het project-Almere is een uitermate 
moeilijk project. De druk die op het 
ogenblik, met name door het open
baar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpoi
ders wordt uitgeoefend om snel te be-
ginnen leidde in een bepaalde richting, 
zoals nu naar buiten is gebleken. 

Ik ben het echter met de Minister 
van Economische Zaken eens - mis
schien kan dat een geruststelling zijn 
voor de geachte vragenstel ler- dat de 
zaak zeer spoedig in nadere beschou-
wing moet worden genomen. 

Tweede Kamer 
20 april 1978 Vragen 2111 
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Van Houwelingen 
De heer Van Houwelingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben erg 
dankbaar voor de antwoorden van de 
bewindslieden op mijn vragen. Ik heb 
nog enkele aanvullende vragen. 

Is het juist dat er geen sprake was 
van financiele problemen en dat dit 
dus geen argument was? 

Is het ook juist dat het plaatselijk be
stuur, althans het openbaar lichaam 
Zuidelijke Ijsselmeerpoiders, unaniem 
zeer positief staat tegenover het pro
ject? 

De Minister heeft gezegd dat eigen-
lijk het enige argument was dat er 
sprake is van enige vertraging. Kan hij 
aangeven in welke orde van grootte 
wi j hierbij moeten denken? 

Tegen die achtergrond is het ook 
van belang dat die studie op zeer korte 
termijn wordt uitgevoerd. Kunnen wij l 
ook kennis nemen van het resultaat 
van de studie? 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Mij zijn geen financiele pro
blemen bekend. Mij is ook geen con
crete opgave van de vertraging be
kend. Dat is juist de reden dat ik meen 
dat een nader onderzoek is geboden. 
Het is ook duidelijk dat de resultaten , 
van dat onderzoek door de besluitvor- I 
ming ter kennis gebracht zullen wordenl 
aan de betrokken kamercommissies. 

Er is ook een vraag gesteld over het 
plaatselijk bestuur van de Zuidelijke 
Ijsselmeerpoiders. Het geval van de 
Z.IJ.P. en de R.IJ.P. onderling is altijd een 
moeilijke kwestie. Ik laat in het midden 
of er van unanimiteit sprake is, omdat 
ik aanwijzingen heb dat de landdrost 
misschien enige andere opvattingen 
heeft dan de andere leden van het be
stuur. Men kijkt echter in ieder geval in 
grote lijnen zeer positief tegen dit pro
ject aan. 

Min is terTui jnman: Mijnheer de Voor
zitter! Ik voeg aan het betoog van mijn 
collega van Economische Zaken toe, 
dat de landdrost een duidelijke priori-
teit heeft uitgesproken voor het aan-
vatten van het eerste woningbouw
project. In technische zin bestaan er 
nog een aantal problemen van plano-
logische aard. Het betreft in het bijzon
der de keuze van de plaats van de 
warmwatercentrale en dergelijke. 

De heer Van der Sanden (CDA): Mi jn
heer de Voorzitter! Achten de Minis
ters, gelet op dit antwoord, enige ver
traging aanvaardbaar, als daarmede 
het project gered kan worden? 

Minister Tuijnrnan: Mijnheer de Voor
zitter! Het is niet een kwestie van red
den van het project. Het uitgangspunt 
is, dat het project wordt gerealiseerd. 

Het probleem school nu juist in de eer
ste fase. 

Aan de orde is de beantwoording van 
door het lid Hartmeijer, overeenkom
stig artikel 107 van het Reglement van 
Orde, gestelde vragan aandeStaats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat 
over de kosten en baten bij de invoe-
ring van de Postcode7. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie]. 

'• 
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb deze vragen 
gesteld, omdat vooral de laatste we
ken nogal wat brieven binnenkomen 
van mensen die verontrust zijn over de 
ontwikkeling met betrekking tot de ar-
beidsplaatsen bij de PTT en over de 
ontwikkeling in het bedrijfsleven, waar 
mensen door de invoering van de 
postcode in problemen komen met de 
eigen werkgelegenheid. Vanuit die ge
dachte kom je tot de conclusie, dat ook 
een kamerlid eigenlijk te weinig op de 
hoogte is om een echt gesprek met de 
Staatssecretariste kunnen houden 
over de kosten en baten van zo'n pro
ject, over de gevolgen voor de werkge
legenheid in het particuliere bedrijfsle
ven en over het feit dat de overheid 
een voorbeeld zou moeten geven bij 
zaken die de werkgelegenheid betref-
fen. 

Een tweede reden is, dat bij voor
beeld bij de NOTU de problemen rond 
de posttarieven een duidelijke rol spe
len. Om die reden is het verstandig dat 
er openheid van zaken komt over de 
hele opzet van de postcode, over dat-
gene wat er met het particuliere be
drijfsleven is afgesproken en overde 
te gebruiken vormen van de steun die 
men vanuit de PTT wi l iy3ven. Dal zal 
natuurlijk wel neergelegd zijn in een 
kosten-batenanalyse. 

D 
Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! De geachte afgevaardig-
de de heer Hartmeijer heeft gevraagd 
om een kosten-batenanalyse over de 
invoering van de postcode. Ik ben het 
met de geachte afgevaardigde eens, 
dat een kosten-batenanalyse in sommi-
ge gevallen -waarb i j verschillende al
ternatieven bekeken moeten w o r d e n -
een heel nuttig instrument kan zijn. In 
andere omstandigheden heb ik daar 
ook wel eens om gevraagd. 

Het is echter gewenst, een kosten-
batenanalyse als een instrument in het 
beslissingsproces te zien en niet als 
een beslissingsmaker. De beleidsbe-

slissing om over te gaan tot de invoe
ring van de postcode is reeds geruime 
tijd geleden genomen. Een kosten-ba
tenanalyse achteraf lijkt mi j wein ig zin-
vo l , mede door een gebrek aan alter
natieven. Dit was het wezenlijke van 
mijn opmerkingen over de kosten-
batenanalyse. 

Er is uiteraard het alternatief ge
weest o m niets te doen, het zoge-
naamde nul-altematief. Het zal de ge
achte afgevaardigde goed doen te ver
nemen, dat ik in dit geval geen voor-
stander ben van deze null i jn, omdat 
het zou betekenen een afwijken van 
het efficiencystreven van de PTT, met 
alle maatschappelijke gevolgen van 
dien. 

Uiteraard ben ik bereid, de geachte 
afgevaardigde een globale indicatie te 
geven van de kosten en de baten. Bin
nen de PTT worden de kosten van het 
overgaan op de postcode geraamd op 
een bedrag van f 34 mil joen. Deze kos
ten zijn hoofdzakelijk eenmalig. Ik neem 
aan dat het overbodig is de geachte afge
vaardigde te zeggen dat d i t bedrag voor 
een zeer groot aantal jaren wordt uitge-
geven en dat men dan, de afschrijving 
in aanmerking genomen, op zeer lage 
bedragen per jaar uitkomt. 

Uitgaande van een vol ledige invoe
ring van de postcode en automatise-
ring van de s o r t e r i n g - w i j hopen deze 
situatie in 1986 te hebben bere ik t -z i jn 
baten van jaarlijks ongeveer f 60 mi l
joen becijferd. Dit bedrag komt over
een met ongeveer 3% van de kosten 
van het postbedrijf. Dit alles is bere-
kend op prijsbasis van 1978. 

Men kan ook de maatschappelijke 
baten bezien. Ik denk hierbij aan de 
veil igstel l ing van de dienstverlening 
op lange termi jn . Dit is een buitenge-
woon essentieel punt, zeker in de be-
nadering van de PTT van tegenwoor-
dig. Een ander punt, dat de heer Hart
meijer ook zal aan•ipreken, is de beper
king van detariefst i jgingen, hetgeen 
meehelpt, de inflatie te beperken. Dit is 
een duidel i jke bate van de invoering 
van de postcode. Een derde positief 
punt bestaat uit de sociale voordelen 
van minder avond- en nachtwerk. 

De geachte afgevaardigde vraagt 
mi j of ik bereid ben, mededelingen te 
doen over afspraken die zijn gemaakt 
met het bedrijfsleven en verenigingen 
over de kostenkant. Ik acht het voor de 
goede orde noodzakelijk, uiteen te zet
ten dat w i j hierbij spreken over de 
adresbestanden van grootgebruikers 
van de post: de conversie van de 
adresbestanden, om met een techni
sche term te spreken. Een aantal be
langrijke bestandbouders heeft de af-
gelopen jaren deelgenomen aan stu
dies in werkgroepen om dit probleem 
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§tadsverwarniing_Almere 

Met Uw brief van 23 februari 1978, RIJP/A-8929 deelde U mij 
mede voornemens te zijn een aantal besluiten te nemen in verband 
met de aanleg van stadsverwarming in Almere onder zekere voor
waarden. U vroeg mij of ik met de voorgenomen besluiten en de 
voorwaarden kon instemmen. Ik deel U hierover het volgende mede. 

De totstandkoming van het stadsverwarmingsproject in Almere 
wordt, naar U bekend is, door mij van groot belang geacht zowel 
om het energiebesparend effect van het project zelf, als om het 
demonstratiekarakter ervan. Uw bereidheid om over de aanleg van 
het project een positief besluit te nemen verheugt mij dan ook 
zeer. Alvorens nu in te -gaan op de door U voorgestelde beslui
ten en de daarbij gestelde voorwaarden wil ik eerst nog ingaan 
op het probleem van de aansluiting van ook de eerst te bouwen 
woningen in Almere Stad op een stadsverwarmingssysteem. 

Naar de mening van de RIJP zou door het vasthouden aan zo'n 
koppeling de voortgang van de woningbouw ernstig in gevaar kunnen 
komen welke visie door overige betrokken partijen niet wordt ge~ 
daeld. In vervolg op onze gezamenlijke stellingname hierover 
tijdens de interpellatie van de heer van Houwelingen in de Kamer 
op 20 april j.l. hecht ik eraan dat ten spoedigste wo idt onder-
zocht of het niet alsnog mogelijk is dat ook de eerst te bouwen 
26oo woningen op S.V. worden aangesloten zonder dat het voorziene 
woningbouv/programma ernstig in gevaar komt. Opdat het hieromtrent 
aan de Kamer toegezegde rapport snel gereed kan komen, heb ik de 
voorzitter van de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere (COSA) 
verzocht, alle terzake benodigde stappen te zetten. Ik ga ervan 
uit, dat in goed overleg tussen alle in COSA-verband samenwerken-
de groeperingen dit rapport zeer spoedig beschikbaar is. 

Ook wil ik nog een ogenblik stilstaan bij enkele in Uw brief 
genoemde algemene overwegingen. Op bladzijde 2 wijst U er op, 
dat uit het NEOM-rapport niet blijkt op welk deel van Almere-stad 
het voorgestelde partiele project van 15000 woningequivalenten 
betrekking heeft. Dit is juist. Bij de voorbereiding van het 
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rapport in de COSA is dit feit onderkend. Afgesproken werd dan 
ook dat na een positieve beslissing Uwerzijds en na kennisneming 
van het concrete woningbouwprogrnmma voor Almere, onmiddellijk 
het opstellen van een definitieve, gedetailleerde opzet van het 
project ter hand zou worden genomen. 

Voorts meent U - eveneens terecht - dat ten gevolge van het 
voorgaande de raming van de investering een globaal karakter 
heeft. Deze raming kon echter niet anders dan globaal zijn, aan
gezien immers de aan een meer exacte raming van de investeringen 
ten grondslag liggende uitgangspunten ontbraken. In dit verband 
is door U al gememoreerd dat voor Almere-Stad slechts een globaal 
struktuurschema voorhanden is. Overigens wordt van de kant van 
NEOM verzekerd dat de genoemde bedragen zeker realistisch kunnen 
v/orden geacht, dit onder meer naar aanleiding van enige ontvangen 
offertes en naar aanleiding van terzake veelvuldig gevoerd over-
leg met bijv. PEGUS. 

Thans wil ik ingaan op de door U voorgestelde besluiten. 
U stelt voor een beslissing te nemen voor de aanleg van een 
stadsverwarmingsproject van nader* te bepalen omvang, waarbij 
gestreefd wordt naar 15000 woningequivalenten (besluit 1). 
Dit project moet als een zelfstandige eenheid kunnen functioneren 
maar moet passen in een opzet van een stadsverwarmingssysteem dat 
geheel Almere-stad omvat, zodat uitbreiding tot andere kernen van 
Almere tot de mogelijkheden dient te behoren (besluit 2). 

Het derde door U voorgestelde besluit voorziet erin om NEOM 
B.V. en PGEM N.V. te verzoeken een plan tot aanleg en exploitatie 
van stadsverwarming overeenkomstig de besluiten 1 en 2 op te 
stellen, welk plan volgens voorwaarden a. en b een gedetailleerd 
inzicht dient te verschaffen in de technische en financiele con
sequenties van het project en waarin in een gefaseerde besluit
vorming en realisatie dient te worden voorzien. 

Met al deze voorgenomen besluiten kan ik instemmen met dien 
verstande dat het m.n. uit rentabiliteitsoogpunt aangewezen lijkt 
er naar toe te werken dat het beoogde, initiele project, inderdaad 
zo'n 15000 woningequivalenten omvat. Besluit 2 kan ik geheel on-
derschrijven aangezien U hiermee niet alleen tegemoet komt aan 
mijn verlangen dat een positief beginselbesluit over de aanleg 
van Stadsverwarming in Almere-stad wordt genomen maar tevens de 
blik richt op andere delen van Almere-stad. 

Ook uw derde voorgenomen besluit ondersteun ik ten voile. 
Een dergelijk plan, door U toegelicht onder voorwaarde a, is im
mers noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling van het S.V.-net. 

Het COSA-rapport alsmede het nadien aan U overhandigde rap
port van PGEM en NEOM over de aansluiting op s.v. van de eerst te 
bouwen woningen van de groep van 15000 kunnen hiervoor een aan-
knopingspunt vormen. Daarbij onderschrijf ik Uw conclusie dat dit 
plan een gefaseerde besluitvorming en realisatie mogelijk moet 
maken. Hierbij sluit U in wezen aan bij mijn stellingname dat 
thans wel een definitief besluit mogelijk is omtrent de aanleg 
van s.v. bij 15000 woningequivalenten, maar nog geen definitief 
besluit genomen kan v/orden tot de aansluiting van alle gebouv/en 
in Almere-stad. Met betrekking tot een eventuele verdere uit
breiding zal naderhand nader overleg moeten plaatsvinden tussen 
alle betrokken partijen, waarbij de onder £ genoemde -overigens 
dan nog nader uit te werken - criteria zeker in aanmerking moeten 
v/orden genomen. 
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Ten aanzien' van voorv/aarde d merk ik enerzijds op, dat ik 
deze voorv/aarde aldus begrijp dat aan de aanleg zelf en de ex
ploitatie van het stadsverv/armingsnet geen financiele consequen
ties voor de begroting van Uw ministerie verbonden zullen zijn. 
Anderzijds impliceert het feit dat U besluiten zult dat een stads 
verwarmingssysteem v/ordt aangelegd naar mijn oordeei, dat U in 
de programmering van de ontwikkeling van de Zuidelijke Ijsselmeer
poiders met de consequenties van Uw besluit ten aanzien van stads 
verwarming rekening dient te houden en dat U voor de inpassing 
van stadsverwarming in het geheel van de werkzaamheden betreffen
de de ontwikkeling van de Zuidelijke Ijsselmeerpoiders derhalve 
de hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid neemt. 

Voorwaarde d betekent overigens naar ik aanneem niet, dat 
het Openbaar Lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpoiders geen partici
pate zal kunnen nemen in de voorziene warmtedistributievennoot-
schap, de N.V. MESA i.o. 

Voor het overige geeft Uw brief mij nog aanleiding tot de 
volgende opmerkingen. 

Ter voorkoming van misverstanden wijs ik er nogmaals op dat 
mijn bereidheid een subsidie van / 25 miljoen te verlenen in be
ginsel gekoppeld is aan de totstandkoming van een project van 
ongeveer 39000 woningequivalenten. 

De rol van de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere, 
v/aarvan U met zowel het NEOM-rapport en met mij van oordeei bent 
dat hij moet voortbestaan, omschrijft U vooral als klankbord. 
Ik ga er daarbij wel van uit, dat deze commissie conform ook het 
gestelde in meergenoemd NEOM-rapport periodiek over de hele voort
gang van het project wordt gelnformeerd, dit met name gelet op 
het demonstratie-karakter van het project. 

De mij toegezonden"concepten voor een brief aan betrokkenen 
heb ik aan het in deze brief ingenomen standpunt getoetst, even-
als het ontv/erp-persbericht. Deze toetsing gaf mij aanleiding U 
de v/ijzigingen voor te stellen die in de hierbij gevoegde bijlage 
I zijn aangebracht. 

Ik vertrouw erop dat U thans zeer spoedig Uw voorgenomen be
sluiten tot uitvoering zult brengen. Tevens spreek ik de hoop 
uit dat zal blijken dat ook de eerst te bouwen 2600 woningen 
alsnog op het beoogde s.v.-net kunnen worden aangesloten. 

DE/MINISTER VAN ECONOMISCHE ^AKEN, 
/ 
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Bijlage 1 bij DGE - 378/V352 

DGE - 379/V/580 - . -

I. Concept-brief aan PGEM - N.V. 

II. Concept-brief aan NEOM - B.V. . " 

a. Pag. 2; 3e regel van boven: 

Het woord "circa" zou kunnen vervallen. Verder na "equiva-

lenten" s.v.p.. invoegen: "waaronder, indien enigszins moge

lijk, ook de eerst te bouwen woningen zullen zijn begrepen". 

III. Concept-brief aan de landdrost van het Openbaar Lichaam 
Zuidelijke Ijsselmeerpoiders. 

Dezerzijds is verstaan dat Uwerzijds ermee wordt ingestemd 

dat ZIJP als aandeelhouder participeert in de N.V. MESA. 

Hier rijst derhalve de vraag waarom ZIJP een andere brief 

is toegedacht dan de 2 overige aandeelhouders in de N.V. MESA. 

IV. Concept-brief aan de Directeur van de GAMOG. 

Pag. 2: 5e regel van boven: 

Deze regel s.v.p. als volgt wijzigen: 

"Wordt naar een grootte van 15 duizend woning-equivalenten, 

waaronder, indien enigszins mogelijk, ook de eerst te bouwen 

woningen zullen zijn beg aspen". 

V. Concept-brief aan de Voorzitter van de Commissie 
Overleg Stadsverwarming Almere. 

en IV. Concept-brief aan de RIJP. 

en VII. Concept Persbericht. 

De drie laatstgenoemde stukken behoeven geen commentaar. 

—̂ 



de landdrost 
van de zuidelijke ijsselmeerpoiders 

PERSOONLIJK. 

De minister van economische zaken, 

Bezuidenhoutseweg 30, 

' s - G R A V E N H A G E . 

Lelystad, 2 mei 1978, 

Naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen, d.d. 20 april 
1978, het volgende. 

Op biz. 2112 geeft u antwoord op vragen van de heer Van Houwelingen. 
Daar spreekt u er van dat u "aanwijzingen" heeft, dat de landdrost 
"misschien enige andere opvattingen heeft dan de andere leden van 
het bestuur". 

Ik ben eigenlijk wel benieuwd, welke deze "aanwijzingen" zijn. Ze 
zijn in ieder geval niet juist. De gekozen bestuurders vanhet open
baar lichaam en ik verschillen niet van mening over deze aangelegen-
heid. 

Hoogachtend, 

H. Lammers. 
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Van Houwelingen 

De heer Van Houwelingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben erg 
dankbaar voor de antwoorden van de 
bewindslieden op mijn vragen. Ik heb 
nog enkele aanvullende vragen. 

Is het juist dat er geen sprake was 
van financiele problemen en dat dit 
dus geen argument was? 

Is het ook juist dat het plaatselijk be
stuur, althans het openbaar lichaam 
Zuidelijke Ijsselmeerpoiders, unaniem 
zeer positief staat tegenover het pro
ject? 

De Minister heeft gezegd dat eigen-
lijk het enige argument was dat er 
sprake is van enige vertraging. Kan hij 
aangeven in welke orde van grootte 
wi j hierbij moeten denken? 

Tegen die achtergrdnd is het ook 
van belang dat die studie op zeer korte 
termijn wordt uitgevoerd. Kunnen wi j 
ook kennis nemen van het resultaat 
van de studie? 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Mij zijn geen financiele pro
blemen bekend. Mij is ook geen con
crete opgave van de vertraging be
kend. Dat is juist de reden dat ik meen 
dat een nader onderzoek is geboden. 
Het is ook duidelijk dat de resultaten 
van dat onderzoek door de besluitvor
ming ter kennis gebracht zullen worden 
aan de betrokken kamercommissies. 

Er is ook een vraag gesteld over het 
plaatselijk bestuur van de Zuidelijke 
Ijsselmeerpoiders. Het geval van de 
Z.IJ.P. en de P.iJ.P. onderling is altiid een 
moeiiijke kwestie. ik last in het midden 
of er van unanimiteit sprake is, omdat 

f ik aanwijzingen heb dat de landdrost 
I misschien enige andere opvattingen 
[ heeft dan de anaare ieden van het be

stuur. Men k;jic echter in ieder geval in 
grote b'jnen zeer positief tegen ci t pro
ject aan. 

Minister Tuijnroan: Mijnheer de Voor
zitter ! Ik voeg aan het betoog van mijn 
coliega van Economische Zaken toe, 
dat de landdrost een duidelijke priori-
teit heeft uitgesproken voor het aan-
vatten van het eerste woningbouw
project. in technische zin bestaan er 
nog een aantal problemen van plano-
logische aard. Het betreft in het bijzon
der de keuze van de plaats van de 
warmwatercentrale en dergelijke. 

De heer Van derSandsn (CDA): Mijn
heer de Voorzitter' Achten de Minis
ters, gelet op dit antwoord, enige ver
traging aanvaardbaar, als daarmede 
het project gered kan worden? 

Minister Tui jnman: Mijnheer de Voor
zitter! Het is niet een kwestie van red
den van het project. Het uitgangspunt 
is, dat het project wordt gerealiseerd. 

Het probleem school nu juist in de eer
ste fase. 

Aan de orde is de beantwoording van 
door het lid Hartmeijer, overeenkom
stig artikel 107 van het Reglement van 
Orde, gestelde vragen aandeStaats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat 
over de kosten en baten bij de invoe
ring van de Postcode7. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie], 

• 
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb deze vragen 
gesteld, omdat vooral de laatste we
ken ncga! wat brieven binnenkomen 
van mensen die verontrust zijn overde 
ontwikkeling met betrekking tot de ar-
beidsplaatsen bij de PTT en overde 
ontwikkeling in het bedrijfsleven, waar 
mensen door de invoering van da 
postcode in problemen komen mat de 
eigen werkgelegenheid. Vanuit die ge
dachte kom je tot de conclusie, dat ook 
een kamerlid eigenlijk te weinig op de 
hoogte is om een echt gesprek met de 
Staatssecretariste kunnen houden 
over de kosten en baten van zo'n pro
ject, over de gevolgen voor de werkge
legenheid in hat particuiiere bedrijfsle
ven en over het feit dat de overheid 
een voorbeeld zou moeten geven bij 
zaken die ds werkgelegenheid betref-
fen. 

Een tweede reden is, dat bij voor
beeld bij de NOTU de problemen rond 
de posttarieven een duidelijke rol spe
len. Om die reden is het verstandig dat 
er openheid van zaken komt over de 
hele cpzat van de postcode, over dat-
gene wat er met het parTicuiiarg be-
dri/fsleven is afgesproken en over de 
te gebruiken vormen van de steun die 
men vanuit de PTT wii geven. Dat za! 
na"Lu. lijk wei neergeiegd zijn in een 
kosten-batenanaiyse. 

Staatssecretaris Smir-Krces: Mijnheer 
de Voorzitter! De geachte afgevaardig
de de heer Hartmeijer heeft gevraagd 
om een kosten-batenanalyse overde 
invoering van de postcode. Ik ben het 
met de geachte afgevaardigde eens, 
dat een kosten-batenanalyse in sommi-
ge gevallen -waa rb i j verschiilende al
ternatieven bekeken moeten w o r d e n -
een heel nuttig instrument kan zijn. In 
andere omstandigheden hab ik daar 
ook we! eens om gevraagd. 

Het is echter gewenst, een kosten-
batenanalyse als een instrument in het 
beslissingsproces te zien en niet als 
een beslissingsmaker. De beleidsbe-
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slissing om over te gaan tot de invoe
ring van de postcode is reeds geruime 
ti jd geleden genomen. Een kosten-ba
tenanalyse achteraf lijkt mi j weinig zin-
vol , mede door een gebrek aan alter
natieven. Dit was het wezenlijke van 
mi jn opmerkingen over de kosten-
batenanalyse. 

Er is uiteraard het alternatief ge
weest om niets te doen, het zoge-
naamde nul-alternatief. Het zal de ge
achte afgevaardigde goed doen te ver
nemen, dat ik in dit geval geen voor-
stander ben van deze null i jn, omdat 
het zou betekenen een afwijken van 
het efficiencystreven van de PTT, met 
alle maatschappelijke gevolgen van 
dien. 

Uiteraard ben ik bereid, de geachte 
afgevaardigde een globale indicatie te 
geven van de kosten en de baten. Bin
nen de PTT worden de kosten van het 
overgaan op de postcode geraamd op 
een bedrag van f 34 mil joen. Deze kos
ten zijn hoofdzakelijk eenmalig. Ik neem 
aan dat he? overbodig is de geachte afge
vaardigde ts zeggen dat dit bedrag voor 
een zeer groot santal jaren wordt uitge-
geven en dat men dan, de afschrijving 
in aanmerking genomen, op zeer lage 
bedragen per jaar uitkomt. 

Uitgaande van een volledige invoe
ring van de postcode en automatise-
ring van de sortering - wi j hopen deze 
situatie in 1985 te hebben bere ik t -z i jn 
baten van jaarlijks ongeveer f 60 mi l 
joen becijferd. Dit bedrag komt over
een met ongeveer 3% van de kosten 
van het pestbedrijf. Dit alies is bere-
kend op prijsbasis van 1978. 

Men kan ook de maatschappelijke 
baten bezien. Ik denk hierbij aan de 
veiiigsteliing van de dienstverlening 
op lange termijn. Dit is een buitenge-
wocn essentieei punt, zeker in de be-
nadersng van de PTT van tegenwoor-
dig. Een ander punt, dat de heer Hart
meijer ook zal aanspreken, is de beper-
k i n j van de tar iefst i jg ingjn, hetgeen 
meeheipt, de inflatie te beperken. Dit is 
een duidelijke bate van de invoering 
van de postcode. Een derde positief 
punt besta3t u i : de sociale voordelen 
van minder avond- en nachtwerk. 

De geachte afgevaardigde vraagt 
mij of ik bereid ben, mededelingen te 
doen over afspraken die zijn gemaakt 
met het bedrijfsleven en verenigingen 
over de kostenkant. Ik acht het voor de 
goede orde noodzakelijk, uiteen te zet
ten dat w i j hierbij spreken over de 
adresbestanden van grootgebruikers 
van de post: de conversie van de 
adresbestanden, om met een techni
sche term te spreken. Een aantal be
langrijke bestandhouders heeft de af-
gelopen jaren deelgenomen aan stu
dies in werkgroepen o m dit probleem 
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met hem mocht hebben met betrek
king tot Fristho inzake het aftasten van 
andere gegadigden en een eventuele 
overgangsfinanciering, zich eigenlijk 
in geen enkel opzicht positieve ontwik-
kelingen hebben voorgedaan? 

Minister Van Aardenne: Ik wi l dat be-
vestigen, mijnheer de Voorzitter! De 
ontwikkelingen zijn zelfs negatiever 
geworden. 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het waar dat de raad van 
commissarissen van het LIOF niet ne-
gatief heeft geadviseerd in deze zaak? 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik weet niet, of men van 
'niet negatief zou moeten spreken. 
Het was in ieder geval duidelijk niet 
positief. 

De heer Van der Linden (CDA): Mijn
heer de Voorzitter! Nu de minister he-
laas voor het bedrijf geen andere mo-
gelijkheid openlaat dan faiilissernent, 
zou ik hem wilier: vragen of er ook 
sprake is van een goed sociaal plan, 
met name omdat het hier weer gaat 
om een groot aantal oud-rr,'jnwerkers. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben er niet p recies mee 
op de hoogte of en in hoeverreFristho 
BV eon sociaal plan had. Door het faii
lissernent is echter ock caze zaak ach-
terhaaid; men vait thans voor een 
groot deel terug op de wettelijke rege
lingen die er zijn. Verder moge ik de 
heer Van der Linden wat de oud-rnijn-
werkers betreft, herinnsren aan stap-
pen die in het kader van de Perspectie-
vennota genomen zullen werden. wel
ke msae een uitvloeisei zijn van een 
door hem ingediende en door de Ka
mer aangenomen motie. 

De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Zou de Minister kunnen 
aangeven op welke gronden een gein-
teresseerde Duitse gegadigde is afge-
wezen? 

Manister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de drie toetsings-
gronden genoemd. 

Aan de ordo is de beantwoording van 
door het lid Van Houwelingen, over
eenkomstig artikel 107 van het Regle-
ment van Orde, gestelde vragen aan 
de Ministers van Economische Zaken 
en van Verkeer en Waterstaat om de 
eerste fase van het woningbouwpro
ject Almere-Stad te doen aansluiten bij 
het systeem van stadsverwarming6. 

IDe vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.] 

• 
De heer Van Houwelingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Energiebespa
ring is een onderwerp waarover bij
zonder veel wordt gesproken, maar 
helaas blijft het daarbij. Zo wachten 
wi j bij voorbeeld al jaren op een natio-
naal isolatieplan, terwijl ook een van 
de experimenten op het gebied van de 
stadsverwarming de mist in dreigtte 
gaan. 

In Almere gaat he tom de aan
sluiting van ongeveer 2600 woningen. 
Wij vragen ons af of, wanneer de eer
ste fase definitief niet doorgaat, het 
gehele project daardoor niet in gevaar 
kan komen. Na de zeer positieve op
stelling van de Minister van Economi
sche Zaken tegenover dit project, gaan 
wi j ervan uit, dat ook de Regering deze 
beslissing onjuist acht en maatregelen 
zal willen nemen. 

• 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de eerste 
vraag is bevestigend, al moet ik daar
bij opmerken dat, waar hier sprake is 
van een gezameniijk besiuit van beide 
bewindslieden, het voorlopig besluit 
van mijn collega van Verkeer en Wa
terstaat aan voonA-aarden was gebon-
den. Hij wilde namelijk eerst mi jn ant
woord afwachten op een aantal door 
hem gestelde voorwaarden. Dit waren 
vrij ingewikkelde zaken. De concept-
brief werd mi j voorgelegd, enkele da-
gen voordat het bericht van de Rijks
dienst voor de Zuidelijke Ijsselmeer
poiders afkwam dat men geen hei! 
meerzsg in hstdoen aansluiten van 
de eerste fase op ae stadsverwarming. 
het is echte r bekend dat die concsct-
br.ef op zichze'f bii de rijksdienst a. 
aanwezig was op dat moment. 

Met betrekking to : de tweede vraag 
denk ik cat het de heer Van Houwelin
gen niet zai verwcnderen dat ik uit 
hoofde van de noodz=3k tot energie
besparing nog altiid op het standpunt 
sta dat het realiseren van stadsverwar
ming in Almere-Stad een bijzonder be
langrijke zaa< is. De bezwaren van de 
Rijksdienst vocr de Zuidelijke Ussei-
meerpoiders richten zich erop dat de 
woningbouw door het realiseren van 
dit stadsverwarmingsproject ernstig 
vertraagd zou kunnen worden. Als 
men die vertraging afwijst (ik meen 
met mijn coliega van Verkeer en Wa
terstaat dat wi j dit moeten doen) dan 
zal volgens de rijksdienst het doen 
aansluiten van de eerste fase op de 
stadsverwarming niet meer mogelijk 

zijn. Wat dit aangaat, merk ik op dat 
naar mijn mening een nader onder
zoek op dit punt op zijn plaats is, om
dat ik vraag 2 in principe bevestigend 
zou wil len beantwoorden. 

Echter, ik erken daarbij dat, indien er 
nog onvolkomenheden zijn en men de 
keus heeft tussen een aanmerkelijke 
vertraging van de won ingbouw of het 
achterwege laten, zoals de rijksdienst 
voorsteit, van stadsverwarming in de 
eerste fase van de woningbouw, de 
keus misschien wel moet uitvallen in 
de richting van het voorstel van de 
rijksdienst. 

Wat de derde vraag betreft ben ik 
van mening, indien bij een volgende 
fase van bouw de stadsverwarming tot 
stand zal komen, dat ook dan het de
monstratieve karakter bewaard blijft. 
Ik betreur dan natuurli jk we! dat het 
niet vanaf de beginfase het geval zal 
kunnen zijn. Wat dat betreft druk ik mij 
dan wel, gezien mi jn antwoord op de 
tweede vraag, voorzichtig uit. 

Wat de vierde vraag betreft zou men 
niet zonder meer kunnen stellen dat deM 
rentabiliteit in groot gevaar komt. Ik 
wijs erop dat de aanloopverliezen na
tuurl i jk we! groter worden en dat de 
omvang van het project kleiner wordt. 
Het heeft dus wel een ongunstig effect 
op de rentabiliteit. Ik ben dan ook van 
mening dat het uiterste moet worden 
gedaan. in een nadere studie, om te 
trachten deze eerste groep woningen, 
die verbonden zijn met.Aimere-haven, 
hoewel zij in Almere-stad zijn gelegen, 
van stadsverwarming te voorzien. 

Daarmee kan ik vraag vijf voorwaar-
delijk bevestigend beantwoorden. Ik 
heb de voorwaarden in mi jn antwoord 
op vraag twee aangegeven. Er is alle 
reden vocr een. op korte termijn in te 
stellen zeer grondig onderzoek naar de 
argumenten die van weerskanten over 
detafei worden georacht. 

• 
Minister Tu i jnman: Mijnheer de Voor- 4 
zitter! Ik kan mi ; in zeer grote li jnen f 
aansluiten bij het betoog van de Minis
ter van Economische Zaken. 

Het project-Aimere is een uitermate 
mceii i jk project. De druk die op het 
ogenbiik, met name door het open
baar lichaam Zuidelijke I jsselmeerpoi
ders wordt uitgeoefend om snel te be-
ginnen leidde in een bepaalde richting, 
zoals nu naar buiten is gebleken. 

ik ben het echter met de Minister 
van Economische Zaken eens - mis
schien kan dat een geruststelling zijn 
voor de geachte vragensteller - dat de 
zaak zeer spoedig in nadere beschou-
wing moet worden genomen. 

Tweede Kamer 
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•Ter voorbereiding van de vergadering op 25 mei 1978 te Utrecht 
zenden wij u in tweevoud de nota inzake het aansluiten van de 
eerste 2.600 woningen van Almere-Stad op het stadsverwarmings
net. 

Van de in de nota genoemde bijiagen hebben wij slechts die mee-
gezonden waarvan wij aannemen, dat ze nog niet in uw bezit zijn. 

Hoogachtend, 
nv Provinciale Gelderse 
Elektriciteits-Maatschappij 

ft 

•Bijiagen: 
nota (in 2-voud) 
bijlage 10 (in 2-voud) 
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Lijst van bijiagen behorend bij de 'nota inzake het aansluiten 
van de eerste 2600 woningen van Almere-Stad op het stads
verwarmingsnet ' . 

Bijlage 1 : Samenvatting COSA-rapport 

Bijlage 2 : Brief van de Minister van Economische Zaken 
377/V/227/EB van 19 december 19TT-

Bijlage 3 : Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat 
RIJP/A-8929 van 23 februari 1978. 

Bijlage k : Brief van de Minister van Economische Zaken 

DGE-378/V/352 en D.G.E.-378/V/580 van 21 april 1978. 

Bijlage 5 : Interpellatie van Houwelingen. 

Bijlage 6 : Antwoorden Ministers van Economische Zaken en 
Verkeer en Waterstaat op interpellatie van Houwelingen. 

Bijlage 7 : Rapport betreffende de realisering van de stads
verwarming in Almere voor de 1e bouwfase van 
Almere-Stad - GBB/Ro/TG van 13 maart 1978. 

Bijlage 8 : Brief GBB/Ro/TG van 28 maart 1978 van de PGEM aan de 
directeur van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders. 

Bijlage 9 : Brief GBB/Ro/TG van 17 april 1978 van de PGEM aan de 
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders. 

Bijlage 10 : Stadsverwarming in blok 2.B.1 van Almere-Stad 
(1e bouwfase). 
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PGEM 
Nota inzake het aansluiten van de eerste 2600 woningen van 
Almere-Stad op het stadsverwarmingsnet. 

Inleiding 
Met een brief, gedateerd 22 maart 1977 werd door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Economische Zaken gevraagd 
een standpunt te bepalen inzake de mogelijke toepassing van 
stadsverwarming in Almere. Aanleiding tot deze brief was het door 
de Rijksdienst Ijsselmeerpoiders uitgebrachte rapport van de 
Werkgroep Stadsverwarming Almere in Flevobericht 122. Door de 
Minister van Economische Zaken werd als reactie hierop de Commissie 
Stadsverwarming Almere (COSA) in het leven geroepen, die als taak 
kreeg op korte termijn te rapporteren of stadsverwarming in Almere 
tot stand gebracht zou kunnen worden. 
Op 15 december 1977 bracht deze commissie haar eindrapport uit. 
In bijgaande samenvatting (bijlage 1) zijn de studieresultaten 
beknopt weergegeven, terwijl de conclusies en aanbevelingen 
integraal zijn overgenomen. Naar aanleiding hiervan zond de 
Minister van Economische Zaken op 19 december 1977 een brief aan 
zijn collega van Verkeer en Waterstaat (zie bijlage 2), waarin hij 
de conclusies van het rapport onderschrijft. Hij verzoekt ver-
volgens de Minister van Verkeer en Waterstaat om de weg vrij te 
maken voor de aanleg, waarbij hij het advies steunt om een 
principe-besluit te nemen ten aanzien van het totale project van 
39.000 woningequivalenten en een definitief besluit ten aanzien 
van het partiele project van 15.000 woningequivalenten. Van zijn 
kant zegt hij toe te bevorderen dat aardgas ter beschikking 
wordt gesteld, dat NEOM de haar toegedachte rol kan spelen en 
dat / 25 mln. beschikbaar wordt gesteld voor dekking van 
aanloopverliezen en dergelijke. 

In antwoord hierop stuurde de Minister van Verkeer en Waterstaat een 
brief gedateerd 23-2-1978 (bijlage 3), waarin met name bij het 
partieel project een aantal kanttekeningen wordt geplaatst. Onder 
een aantal voorwaarden overweegt de Minister van Verkeer en 
Waterstaat te besluiten dat een project met een na te streven 
omvang van 15-000 woningequivalenten gerealiseerd wordt, welk 
project moet passen in een opzet die geheel Almere-Stad omvat. 
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De voorwaarden omvatten onder meer: het verschaffen van een ge-
detailleerd inzicht in de technische en financiele consequenties 
van dit deelproject, de opzet moet een gefaseerde besluitvorming 
en realisatie mogelijk maken, het project moet een bevredigende 
verhouding tussen baten en lasten hebben en geen consequenties 
voor de begroting van Verkeer en Waterstaat met zich meebrengen. 

Het antwoord hierop van de Minister van Economische Zaken werd op 
21 —i+— 1978 (bijlage k) verzonden. Hieruit blijkt, dat de minister 
in grote lijnen akkoord gaat met de door zijn collega aan een 
positief besluit ten aanzien van de stadsverwarming verbonden 
voorwaarden. Echter gaat deze brief allereerst in op het al dan 
niet aansluiten van de eerste 2600 woningen in Almere-Stad. 
Dit naar aanleiding van het inmiddels in begin april genomen 
besluit van de RIJP om deze niet op stadsverwarming aan te sluiten 
en de interpellatie van Houwelingen dienaangaande (bijlage 5). 
Door de ministers is in antwoord op de vragen van de heer 
Van Houwelingen (bijlage 6) de wens geuit het voor- en tegen 
van het aansluiten van deze woningen aan een nadere beschouwing 
te onderwerpen. 
Naar aanleiding van deze wens volgt hierna het standpunt van de 
nv MESA. Daar deze maatschappij thans nog niet formeel is opge
richt werd dit standpunt opgesteld door de nv PGEM. 

2 Standpunt nv MESA 
Zoals het COSA-rapport nr. 125 OU/III.2.2 van 15 december 1977 
duidelijk stelt biedt het toepassen van stadsverwarming voordelen 
wat betreft de besparing van primaire energiedragers. Daar staat 
tegenover, dat hiervoor investeringen moeten worden gedaan, die 
een dergelijk project, zeker in de aanloopfase, economisch niet 
aantrekkelijk maken. De opstellers van het rapport komen tot de 
conclusie, dat met toezeggingen van het Ministerie van Economische 
Zaken een kader kan worden geschapen, waarin de aanlooprisico's 
zodanig kunnen worden gedekt, dat zij aanbevelen de te verwachten 
30.000 woningen (d.i. 39.000 woningequivalenten) van Almere-Stad 
op stadsverwarming aan te sluiten. 
Daar er zich gedurende de bouw van Almere-Stad, die ca 20 jaar 
in beslag neemt, niet voorziene ontwikkelingen kunnen voordoen, 
is de aanbeveling gedaan om het besluit definitief te maken 
voor de eerste 12.000 woningen (ca 15-000 woningequivalenten). 
Voor de rest moet in een later stadium een beslissing worden 
genomen. 

2346.0 



19 mei 1978 
GBB/Ro/TG 
blad 3 

Het is dus geenszins zo, dat de projectopzet erop gericht is, dat 
het bij 15-000 woningequivalenten zal blijven. 
De projectopzet is er in tegendeel op gericht, dat 39-000 
woningequivalenten kunnen worden aangesloten, en eventueel nog 
meer, indien dit in een later stadium een aantrekkelijke oplossing 
blijkt te zijn. Indien echter de ontwikkelingen voor stadsverwarming 
zo ongunstig blijken te zijn, dat het bij 15-000 woning
equivalenten moet blijven is het een vraag waar in Almere-Stad 
deze woningen moeten zijn gesitueerd om een dan zo optimaal 
mogelijk systeem te hebben. 
Deze vraag is momenteel in studie. De definitieve rapportage 
hierover zal naar verwachting in de loop van juni plaatsvinden. 
De eerste zeer voorlopige calculaties wijzen uit, dat welke 
variant, gegeven de door de RIJP opgestelde bouwfasering, er ook 
gekozen wordt, er weinig verschil in financieel-economische 
resultaten bestaat. De beschouwde varianten, waarin ook de eerste 
bouwfase van 2600 woningen is meegenomen bereiken hun eerste 
positieve resultaat in 1988. De aanloopverliezen bedragen 
/ 18 a 20 mln. 
Ook in het geval van het tot deze omvang beperkte systeem zal 
een W.K.C. gebouwd moeten worden om het doel van de besparing 
van de primaire energiedragers zo goed mogelijk te dienen. 
De omvang van deze W.K.C. zal dan echter beperkt blijven. 
In de Elektriciteitsplannen van de nv SEP is voor dergelijk elek
trisch vermogen ruimte gelaten,zodat zodra de warmtevraag voldoende 
groot is een W.K.C. gebouwd kan worden, zonder dat er complicaties 
ontstaan ten gevolge van de uitbreiding van het elektrisch 
vermogen. 

Daar uiteraard de ontwikkeling van een stadsverwarmingssysteem 
de hoofdlijnen van de planning van het totale bouwproject volgt 
en gezien de in het COSA-rapport vervatte doelstellingen is 
in het PGEM-NEOM-rapport GBB/Ro/TG van 13 maart 1978 (naderhand 
verder toegelicht en aangevuld met de brief GBB/Ro/TG van 
28 maart 1978, bijlage 7 en 8) nagegaan in hoeverre het mogelijk 
zou zijn om het bouwtempo van de 1e aanzet van 2600 woningen 
in Almere-Stad te volgen. De conclusie van dit rapport luidt, 
dat het niet alleen technisch mogelijk is, maar dat ook de 
ontwikkelingen op beheerstechnisch- en bestuurlijk niveau 
daarvoor voldoende ver zijn voortgeschreden. 
Daarna is nog onderzocht of er problemen te verwachten waren, 
bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het treffen 
van eventuele andere zakelijke en juridische regelingen. 
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.In de brief GBB/Ro/TG van 17 april 1978 (bijlage 9) is over het 
resultaat van dit onderzoek gerapporteerd. De conclusie in deze 
brief is, dat ook uit dit oogpunt geen problemen van zodanige 
aard zijn te verwachten, dat het bouwtempo van de RIJP niet 
gevolgd zou kunnen worden. 
Daar de RIJP, zoals zij ons op 11 april 1978 mededeelde, op een 
aantal punten toch zoveel twijfels had over het welslagen van het 
project, dat zij meende de eerste 2600 woningen niet te moeten 
aansluiten op een stadsverwarmingssysteem, is deze dienst 
inmiddels verder gegaan met het uitwerken van de bestekken van 
dit stadsgedeelte op basis van individuele verwarming. 
Op het moment van deze rapportage is de situatie dus zo, dat 
bij een eventueel toch nog opnemen van de eerste 2600 woningen 
in een stadsverwarmingssysteem er speciale maatregelen moeten 
worden genomen. Deze zijn nader uiteengezet in het volgende 
hoofdstuk. 
Daar er ook op alle andere punten, die genoemd zijn in het rapport 
GBB/Ro/TG van 13 maart 1978, de brief GBB/Ro/TG van 28 maart 1978 
en de brief GBB/Ro/TG van 17 april 1978, verder wordt gewerkt 
kunnen we de daarin vervatte conclusie onzerzijds, dat alle 
benodigde voorbereidende werkzaamheden tijdig afgesloten kunnen 
zijn om geen vertraging in de oplevering van de 2600 woningen 
te veroorzaken, handhaven. 
Het nadrukkelijk niet buiten beschouwing laten van deze eerste 
fase heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo dient gedacht te 
worden aan de * reclame-functie' van de aanleg van stadsverwarming 
in Almere. Nu in Nederland op vele plaatsen gedacht en gestudeerd 
wordt over en op het aanleggen van stadsverwarming in nieuwbouw-
wijken, kan de concrete aanleg ervan in de eerstkomende jaren 
in een volledig nieuwe stadskern, waarvan de bouw met een meer dan 
gewone belangstelling gevolgd wordt, een belangrijk positief 
uitstralingseffect hebben. Immers daarmee toont de rijksover-
heid, bouwheer van Almere, aan dat zij het nut van energie
besparing door middel van stadsverwarming zeer hoog acht. 
Het voorbeeld van de rijksoverheid kan zeer stimulerend werken 
voor de lagere overheden bij het opzetten van stadsverwarmings-
projecten, wanneer deze zien dat de rijksoverheid erin gelooft. 
Het niet aansluiten van deze 2600 woningen kan op stadsverwarming 
in het algemeen een niet verdiend, negatief stempel drukken, juist 
omdat dit dan zou gebeuren bij het Almere-project. 
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3 Beschouwing omtrent de haalbaarheid van SV voor de 1e bouwfase. 

Voor het blok 2.B.1, dat het eerste deel vormt van de bouwfase 
van 2600 woningen worden thans de bestekken van de woningen en 
het stedebouwkundig matenplan samengesteld. Hierin wordt nog 
uitgegaan van individuele verwarming d.m.v. aardgas. 
Indien aangetoond kan worden dat SV voor het blok 2.B.1 nog 
haalbaar is, kan worden aangenomen dat dit eveneens geldt voor 
de overige delen van deze eerste bouwfase. In bijlage 10 is een 
korte technische beschrijving van het toe te passen systeem 
gegeven. 
Het kritieke pad in de bouwplanning van de RIJP wordt bepaald 
door het tijdstip waarop de bouwopdracht i.v.m. de subsidie-
regeling voor deze woningen moet worden gegeven. Hiertoe moet dit 
onderdeel op 1 augustus besteksgereed zijn. 
RIJP is van mening dat het alternatief SV niet in het bestek en het 
stedebouwkundig plan kan worden opgenomen zonder ernstige 
vertraging in de bouw te veroorzaken. 
MESA is echter van mening dat parallel aan het besteksgereed-
maken van deze fase een nota van wijziging kan worden opgesteld 
waarin de noodzakelijke voorzieningen bij toepassing van SV 
kunnen worden aangegeven en bovendien dat bij een positieve 
beslissing t.a.v. de stadsverwarming ook in de periode na het 
besteksgereedmaken nog wijzigingen kunnen worden aangebracht. 
Indien hieraan financiele consequenties zijn verbonden zouden 
deze door MESA kunnen worden gedragen. 
Voorafgaand aan de samenstelling van de nota van wijziging dient 
met de RIJP overeenstemming te worden verkregen over de 
beschikbaarstelling van de ruimten voor de regelkamers, aangezien 
de plaats van de regelkamers bepalend is voor leidingtrace's en 
diameters. 

Om enig inzicht te geven in de omvang van de aan te brengen 
wijzigingen in het bestek is hiervan een beknopt overzicht 
gegeven: 

. vervallen kunnen alle voorzieningen welke verband houden met de 
levering van aardgas (leidingen/meter) en de aansluiting en 
opstelling van gasverbruikende apparatuur (cv-ketel, geiser/boiler, 
fornuis), alsmede de voorzieningen welke nodig zijn voor de 
afvoer van rookgassen en de toevoer van verbrandingslucht. 
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Opgenomen moeten worden de afmetingen en het trac6 van de 
secundaire distributieleiding in de kruipruimten, de door-
voeringen in de fundatiebalken (indien noodzakelijk wij ziging 
van afmetingen en/of wapening van de balk), de ophanging van de 
leidingen aan de vloerbalken, de aftakking van de sec. distr. 
leiding naar de woning, de voorzieningen in de meterkast 
(afsluiters), doorvoering van gevelmuren met voorzieningen voor het 
opnemen van bodemdaling en expansie in de leidingen. 
Ook moeten worden opgenomen de voorzieningen ten behoeve van het 
aanbrengen van de tapwaterinstallatie. 
Wijzigingen moeten worden aangebracht in de CV-installatie voor 
wat betreft de plaats van het voedingpunt in het systeem en 
de regeling. 
Eveneens gewijzigd moet worden de leidingloop voor het warme tap-
water i.v.m. de plaats van de installatie. 
In de meterkast dient een eenvoudige scheidingswand te worden 
aangebracht tussen het deel voor de elektriciteitsmeters en dat 
voor de water/warmtemeting. 

De RIJP vreest, dat het inbrengen van de SV-leidingen (aftakkingen 
en aansluitleidingen regelkamers), in het stedebouwkundige 
matenplan niet mogelijk is zonder ernstige vertraging te veroor-
zaken. 
MESA stelt echter dat, doordat het trace in de wijk zelf beperkt 
is en de benodigde ruimte vrij gering, zonder veel problemen 
een plaats hiervoor is te vinden mede door het vervallen van 
de aardgasleidingen. 
Het systeem is ook zodanig flexibel dat krappe gedeelten kunnen 
worden vermeden door wijziging van het trace. 
Meer inzicht hierin kan pas worden verkregen wanneer de RIJP het 
matenplan ter beschikking stelt. 

Voor het opstellen van een nota van wijziging voor het bestek en 
het inpassen van de SV-leidingen in het matenplan kan over de 
assistentie van een terzake deskundig ingenieursbureau worden 
beschikt. 
In bijgaand schema is de tijdplanning aangegeven welke volgens 
de inzichten van MESA haalbaar moet worden geacht. 

Ervaringen van PEGUS leren dat inpassen van SV ook in een laat 
stadium niet tot noemenswaardige vertragingen hoeft te leiden. 
Voor het stadsdeel Rijnsweerd is in juli 1977 beslist tot SV 
over te gaan, terwijl de bouw reeds in augustus 1977 van start 
moest en de eerste woningen in juni 1978 opgeleverd moeten worden. 
Voor het plan Nieuwegein wordt thans beslist over de toepassing 
van een systeem voor SV. 
Het besteksgereedmaken is ook hier reeds gaande. 
Het bouwrijpmaken en het aanbrengen van de infrastructuur wordt 
in augustus a.s. gestart en de eerste woningen moeten medio 1979 
worden opgeleverd. 

2346.0 



no UUR 2 PLANNING T.B.V. 10JWBLQK 2.B.1 VAN DE EERSTE fl^JWFASE 

ONDERWERP 1978 
j f m a m j j a s o n d 

1979 
j f m a m j j a s 0 n d 

1950 
j f m a m j j a s o n d 

1981 
j f m a m j j a s o n d 

I P L A N N I N G R. 'J .P . 

WONINGBOUW 

STEDEBOUWK. PLAN 

BOUWR'JP MAKEN 

H P L A N N I N G M E S A 

A F T A K . /AANSLUIT. 

LEIDINGEN REGEL

KAMERS 

SEC. OISTR. LEIDING 

+ HUISAANSLUITING 

REGELKAMERS 

HOOFDDISTR. NET 

WARMTEPROD. (H.W.C.) 

o n t w e r p . bestek ;
 ( krediet / aanbes ted ing 

I I t 

i 

ontwerp t I ( 
matenp lan 

, ' b e s ^ k r k r e d i e t / a a n bested ing 
j ui tvoering 

i I 

inpassen maten 
I 

P - d e t a 
nolan-, | 
»-i 1—•—L 

uitvoering Js£L 
oplevering 1 e woningen 

lontwerp/ bestek/ levert i jd 

uitvoe ring 

j i 
i i 

nota wijziging bestek-] 
t- 1—i—L— 

overige wijzi g ingen / (bestek 1/levertijd 

i t 

! ! 

uitvoering 

vast leggen | 
lokatie/ruimte-i ! •—bouwkundig bes tek , 

) ' ' ' I i I : I I » — i 1—r—1 r 

; werk tu iakund iq ontwer p / bes tek / l e v e r t i i d 

| j 
bouwkundige uitvoering 

inpassen maten 
I i -

nplan-i 
i 1—i—L— 

deta i lontwerp /bestek / levert i jd 

uitvoering 

. o n t w e r p / b e s t e k / l e v e r t i j d ui tvoer ing 

J L 

in st a Heren ' apparatuur 

y-
te beset warmte beschikbaar 

I ! 
I 
! 

i i I 
i 

! ! 

i i 

OPM. L e v e r t i j d van de d iverse m a t e r i a l e n is max. 3 m a a n d e n 



PGEM 19 mei 1978 
GBB/Ro/TG Bijlage 10. 
blad 1 

Stadsverwarming in blok 2.B.1 van Almere-Stad (le bouwfase) 

1 Inleiding 
Het gebied 2.B.1 vormt het eerst ter hand te nemen woningbouw
project in de 1e bouwfase van Almere-Stad. Het omvat: 

. 7̂-8 woningen 
9 percelen voor bijzondere functies 
1 schoolgebouw (ca 3.000 m2) 
1 gereserveerde ruimte (3.000 m2) 

2 Toelichting op het SV-systeem 
a Algemeen 
Het gebied 2.B.1 wordt bij aansluiting op de stadsverwarming 
'gevoed vanuit de hoofddistributieleiding welke langs de OV-baan 
ten zuiden van het gebied loopt. 
De regelkamers welke opgenomen worden in de gereserveerde ruimten 
ten behoeve van de 'bijzondere functies' zijn aangesloten op de 
aftakleiding naar het gebied. 
Vanuit de regelkamers worden de aan te sluiten percelen van 
warmte voorzien door middel van, door de kruipruimten van de 
woningen gelegde secundaire-distributieleidingen. 

b Regelkamers 
De regelkamers hebben als doel de aan het hoofddistributienet 
onttrokken warmte via warmtewisselaars en meet- en regel-
inrichtingen in geconditioneerde toestand over aangesloten 
secundaire-distributieleidingen te verdelen en de watercirculatie 
in deze leidingen in stand te houden. 

Het aantal woningen dat op een regelkamer wordt aangesloten 
wordt o.a. bepaald door de aard van de bebouwing en de mogelijk
heden regelkamers hierin op te nemen. 
Gunstig is om aaneengesloten bouwblokken op een regelkamer aan 
te sluiten. 
Op een regelkamer worden de direct aanliggende bouwblokken 
aangesloten. Het aantal woningen per bouwblok is niet groter 
dan 100, terwijl het aantal bouwblokken per regelkamer 2 bedraagt, 
.Van de beschikbare ruimten voor bijzondere functies kunnen in 

k een regelkamer worden ondergebracht. 
Een regelkamer is op het terrein van de school gedacht. 
Voor een regelkamer is bij de beschikbare bouwhoogte een 
oppervlak nodig van ca 20 m2. 
De lokaties van de regelkamers staan aangegeven in figuur 1 
• van deze bijlage. 
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c Aftakking en aansluitleidingen 
Het gehele blok 2.B.1 kan door middel van een aftakleiding 
van 200 mm0 op het hoofddistributienet worden aangesloten. 
De aftakking wordt door een zinker in de vaart naar het bouw-
gebied geleid. 
De regelkamers worden door middel van aansluitleidingen 
(100 mm 0) op de aftakking aangesloten. 
De aftakleiding neemt derhalve in diameter af tot 100 mm 0. 
In figuur 1a staat het leidingtrace met diameters, benodigde 
sleufbreedte en -diepte aangegeven. 
Anderen dan het aangegeven trace zijn zonder grote financiele 
consequenties mogelijk. 

d Warmteproduktie 
Warmteproduktie vindt, zolang de warmteafname nog beperkt is, 
plaats in een oliegestookte ketelinstallatie (HCW), te bouwen 
op het bedrijfsterrein Markerkant, welke eveneens tot de 1e bouw
fase behoort. In een later stadium van het project moet de 
warmteproduktie worden overgenomen door een warmte-kracht-
centrale (WKC) teneinde de beoogde energiebesparing te bereiken. 
De HCW behoudt dan een piek- en reservefunctie. 

Aangezien voor de WKC de aanwezigheid van koelwater noodzakelijk 
zal zijn, ligt het voor de hand een der bedrijfsterreinen in 
het noordoosten van Almere aan de Hoge of Lage Vaart of het 
Oostvaardersdiep te kiezen. 
Bij de uiteindelijke keuze van de lokatie spelen de brand
stof soort en de afstand een rol. 

e Aansluiting percelen 
In afwijking van de bij gasaansluiting gevolgde techniek 
worden de percelen gevoed vanuit een in de kruipruimten onder-
gebracht leidingsysteem. (secundair distributienet) 
Behoudens de aftak- en aansluitleidingen naar de 5 regelkamers 
zijn, binnen de woonwijk derhalve geen leidingen in de openbare 
weg nodig. 
Wel moeten de fundatiebalken van de woningen van uitsparingen 
worden voorzien voor doorvoer van de leidingen. 
De CV-installatie binnen de woning verandert in die zin dat 
de ketelinstallatie met bijbehorende rookgasafvoer wordt ver-
vangen door een aansluitleiding vanuit de kruipruimte. 
De benodigde meet- en aansluitvoorzieningen (kranen) bij SV 
kunnen worden opgenomen in de meterkast ter plaatse van de 
vervallen gasmeter. 
De tapwaterinstallatie (geiser/boiler) wordt vervangen door een 
voorraadwarmtewisselaar welke in de entree boven de meterkast in 
een omkasting of in een door 'verlaagd plafond' ontstane ruimte zou 
kunnen worden ondergebracht. 
In de woning kunnen alle gasleidingen komen te vervallen, echter 
dient een aansluiting voor elektrisch koken te worden aangebracht. 
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R i j k s d i e n s t 
voor de I j s se lmeerpo iders 

Smedinghuis 
L E L Y S T A D . 

X 
lEi'MCSItSE 

ZIJP 2 2 ME/1978 

» Q rasd amr | fotooopik- PC? 

aUfop Aans lu i t i ng e e r s t e fase Almere-StaUrbp stadsverwarming. 

1 . B e g i n s e l b e s l u i t . 

De Minister van Economische Zaken heeft per brief van 21 april 1978 

ingestemd met de door de Minister van Verkeer en Waterstaat voorgestelde 

besluiten inzake de stadsverwarming Almere. Naar aanleiding van dit 

schrijven is door de Minister van Verkeer en Waterstaat verzocht op 

ambtelijk niveau duidelijkheid te bewerkstelligen inzake de financiele 

verantwoordelijkheid. De RIJP stelt zich voor daartoe ambtelijk een 

concept voor een aanvullende brief van de Minister van Economische 

Zaken aan de Minister van Verkeer en Waterstaat aan het Ministerie van 

Economische Zaken voor te leggen. 

Gelet op de discussie in de laatstgehouden COSA-vergadering wordt 

verondersteld dat de door de Minister van Verkeer en Waterstaat gevraagde 

duidelijkheid op korte termijn verkregen kan worden, zodat het beginsel

besluit voor 1 juli a.s. openbaar gemaakt kan worden. 

2. Uitvoeringsvoorwaarden. 
I 

Ingevolge het beginselbesluit dient door de MESA een plan te worden 

opgesteld dat een gedetailleerd inzicht verschaft in de technische en 

financiele consequenties van Ktet project. 

Dit plan, ter grootte van 15.000 woning-equivalenten, is reeds in vooi— 

bereiding en zal - volgens mededeling van de NEOM - voor de vacantie 

gereed zijn. Na beoordeling en goedkeuring door de Ministers van 

Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat kan de stadsverwarming tot 

uitvoering komen. 

Het vroegst denkbare tijdstip waarop voorbereiding van de uitvoering 

kan starten, zou dan 1 oktober kunnen zijn (indienen juni/juli, be-

spreken en goedkeuren augustus/september). \ 

Gelet op de omstandigheid dat medio mei de lokatie van het project 

nog niet was vastgesteld en op de omvang van het plan en de eisen, die 

aan de degelijkheid van het plan in technisch en financieel opzicht 

door de bewindslieden zullen worden gesteld, bestaat aan de door de 

NEOM opgegeven termijn dezerzijds grote twijfel. 

De RIJP is van mening dat de door de MESA i.o. voorgenomen realisatie 

van een stadsverwarmingsproject in Almere-Stad in gevaar wordt ge

bracht wanneer wordt voortgegaan met het produceren van het ene haastige 

rapport na het andere. 
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Het verdient in dit licht aanbeveling dat de MESA i.o., zodra deze 

voor zichzelf een concreet beeld heeft van de meest gewenste lokatie 

van het project alsmede van de lokatie van de daartoe behorende HWC's 

en de WKC, zich schriftelijk wendt tot de RIJP om dienaangaande 

omtrent de stedebouwkundige, milieu hygienische, financiele, en 

eventuele overige voorwaarden de voor het plan benodigde duidelijkheid 

te verwerven. 

3. Woningbouw Almere-Stad. 

De taakstelling bedraagt 800 woningen, op te Ieveren in 1980. 

De thans vigerende planning is gebaseerd op de oplevering van circa 

1000 woningen. In gebieden waarin al een continue bouwstroom op gang is 

(Lelystad, Almere-Haven) fieeft de ervaring namelijk geleerd, dat de 

planning van de oplevering twee jaar voor het opleveringsjaar tenminste 

20% boven de taakstelling moet liggen om die taakstelling ook inderdaad 

te halen. 

In Almere-Stad moet de bouwstroom nog geheel op gang komen, hetgeen 

een extra belemmerende factor is bij het realiseren van de taakstelling. 

Omdat er geen ruimte meer is tussen prognose en taakstelling wordt thans 

op alle betrokkenen binnen, maar ook buiten de dienst (adviseurs, 

architecten etc.) tot het uiterste een beroep gedaan om de planning 

strikt te realiseren. 

Indien inderdaad al per 1 oktober a.s. besloten wordt het stadsver-
L 

warmingsproject uit te voeren dan zijn op dat moment voor alle projecten, 

waarvan in 1980 woningen worden opgeleverd de stedebouwkundige maten-

plannen gereed. Verder zijn d&- woningbestekken grotendeels gereed en 

zijn ook de bestekken van het bouwrijpmaken in de laatste fase of al 

in aanbesteding. 

Invoering van stadsverwarming zal in ieder geval een wijziging van de 

matenplannen nodig maken en aanpassing van de diverse bestekken. 

Ten opzichte van de vigerende planning betekent het met betrekking tot 

het eerste project van de eerste fase een vertraging van een halfjaar, 

voor de overige projecten gaat het om vertragingen van 2 tot 4 maanden. 

De prognose van het aantal op te Ieveren woningen i's dan maximaal 

450 woningen, de realisatie zal dan nog eens een 20% lager uitkomen. 

Bij deze, kil cijfermatige benadering, derhalve een terugval van meer 

dan 50%; nog niet de helft van de taakstelling wordt gehaald. 
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In feite zal de situatie nog slechter zijn. De eigen en externe mede-

werkers die thans onder de hoogste spanning trachten de taakstelling 

te realiseren, kunnen in redelijkheid niet meer gemotiveerd worden om 

dezelfde inspanning nogmaals te Ieveren nu zij bij invoering van 

stadsverwarming halverwege de rit, weer geheel of gedeeltelijk op-

nieuw moeten beginnen. De vertraging zal daardoor zeker oplopen. 

In dat geval ligt de prognose voor de oplevering voor 1980 op enkele 

tientallen woningen. Het tijdstip waarop deze woningen klaar komen 

(november/december) kan daarnaast betekenen dat geen aanvang met de 

bewoning van Almere-Stad gemaakt zal worden in 1980. 

Conclusie. 

Koppeling van stadsverwarmiifg aan de e e r s t e woningen van Almere-Stad 

be teken t da t de R i jk sd i ens t voor de I j s se lmeerpo iders n i e t in s t a a t i s 

haar t a a k s t e l l i n g van 800 woningen in 1980 te r e a l i s e r e n . Waarsch i jn l i jk 

z a l het in dat geval in 1980 n i e t meer t o t bewoning van Almere-Stad kunnen 

komen. 

Le lys tad , 19 mei 1978, 

' Y. 

! 
: 

\ 

19-5-1978 'Uvl! 



Commentaar van MESA i.o. op RIJP notitie d.d. 19 mei 1978 terzake aansluiting 
van de le fase Almere-Stad op stadsverwarming. 

Algemene opmerkingen 

- De RIJP gaat niet in op de vraag waarom zij niet besloten heeft rekening te 
houden met het aansluiten van de eerste 2.600 woningen op stadsverwarming. 

- Bij brief van 18 november 197 7 (aangehaald in de brief van 23 februari 1978 
van de minister van verkeer en waterstaat aan de minister van economische 
zaken) heeft de minister van economische zaken aan de minister van verkeer 
en waterstaat medegedeeld, dat hij er prijs op stelt dat een onderzoek wordt 
verricht naar de mogelijkheid van een parallelle ontwikkeling tussen de 
woningbouw en de stadsverwarming in de zin, dat ook de eerste woningen in 
Almere-Stad op stadsverwarming zullen worden aangesloten. 
Ondanks herhaald verzoek van MESA i.o. heeft de RIJP, deels op formele gronden, 
geen gegevens verstrekt die nodig waren om een dergelijk onderzoek mogelijk 
te maken. 

Inhoudelijke opmerkingen 

- De door de RIJP gestelde onduidelijkheid omtrent de financiele verantwoorde
lijkheid is naar de mening van MESA i.o. reeds voldoende afgehandeld. Deze 
kwestie is voor een besluit t.a.v. de 2.600 woningen niet van belang. 

- De 2.600 woningen vormen naar de mening van MESA i.o. qua lokatie een onderdeel 
van het gewenste 15.000-woning-equivalenten-plan. Dit plan, dat thans in voor
bereiding is, heeft tot doel op basis van de meest recente gegevens de finan
ciele consequenties van een optimale projectopzet, als onderdeel van het totaal 
project van 39.000 woning-equivalenten, weer te geven. 
De inhoud van het 15.000-plan zal derhalve niet die gedetailleerdheid behoeven 
en kunnen hebben, welke uiteraard wel nodig is voor een uitgewerkt stadsver
warmingsproject. 

- De MESA i.o. handhaaft de conclusie dat, indien alle beschikbare technische 
gegevens op korte termijn uitgewisseld worden, met medewerking van de RIJP 
aansluiting van de 2.600 woningen op stadsverwarming realiseerbaar moet zijn, 
zonder dat ernstige vertraging optreedt in de woningbouw. 
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Geachte heer Geijzers, 

Bijgaand zend ik U namens de Maatschappij tot Exploitatie van Stads

verwarming Almere i.o., het door MESA opgestelde commentaar op de RIJP-

notitie, dd. 19 mei 1978, inzake aansluiting van de eerste fase Almere-

Stad op stadsverwarming. Zoals afgesproken kunt U dit c mentaar als 

bijlage toevoegen bij Uw schrijven aan de Minister van Verkeer en Water

staat en van Economische Zaken, betreffende de voortgang van het 

gevraagde onderzoek. 

Met vriendelijke groeten, 

hoogachtend, 

NEOM ;BV, 

Dr. D.B. Jochems, 

Bijlage: 1162U/III.2.2. 

kantooradres: ergelenkampstraat 57. sittard 
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Commentaar van MESA i.o. op RlJP-notitie d.d. 19 mei inzake aansluiting van de 

eerste fase Almere-Stad op stadsverwarming 

Algemene opmerkingen 

1. De RIJP gaat niet in op het kernpunt, n.l. dat de RIJP begin april 1978 niet 

besloten heeft bij de verdere voorbereidingen rekening te houden met het 

aansluiten van de eerste 2600 woningen op stadsverwarming, zodat deze woningen 

van de gebruikelijke conventionele ruimteverwarming e.d. zullen worden voor

zien. 

2. In zijn brief van 23 februari 1978 van de minister van Verkeer en Waterstaat 

aan de minister van Economische Zaken heeft eerstgenoemde een passage uit 

een schrijven van laatstgenoemde aangehaald, d.d. 18 november 1977, waarin 

de minister van Economische Zaken aan de minister van Verkeer en Waterstaat 

mededeelde, er prijs op te stellen dat 

'een onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheid van een parallelle ontwik

keling tussen de woningbouw en de stadsverwarming in de zin, dat ook de 

eerste woningen in Almere-Stad op stadsverwarming zullen worden aangesloten'. 

De thans in MESA i.o. vertegenwoordigde instellingen (ZIJP, PGEM en NEOM) 

hebben vanaf begin januari 1978 gepoogd dit onderzoek samen met de RIJP 

uit te voeren. 

Ondanks herhaald verzoek heeft de RIJP, deels op formele gronden bepaalde 

technische gegevens niet verstrekt die nodig waren om dit onderzoek, waar-

over MESA op 13 en 28 maart de RIJP heeft ingelicht, volledig te kunnen af-

ronden. 

Inhoudelijke opmerkingen 

3.. Een nadere uiteenzettinc van de financiele verantv/oordelijkheid mag geen rol 

spelen bij de beoordeling door de RIJP van de mogelijkheid van aansluiting van 

de eerste 2600 woningen. Overigens bestaat terzake reeds voldoende duidelijkheid 

gelet op de toezeggingen van EZ-zijde m.b.t. de rol van EZ en NEOM bij het projekt. 

4. Naar de mening van MESA i.o. vormen de eerste 2600 woningen qua lokatie een 

wezenlijk onderdeel van het projekt van 15.000 woningequivalenten waarmede 

in eerste aanleg wordt begonnen. 
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5. Het gewenste 15.000 woningequivalentenplan, dat thans in voorbereiding is, 

heeft ten doel op basis van de meest recente gegevens en inzichten de finan

ciele consequenties van een optimale projektopzet, mede als onderdeel van het 

totale projekt van 39.000 woningequivalenten, weer te geven. De inhoud van het 

15.000-plan zal derhalve niet die gedetailleerdheld behoeven en kunnen hebben, 

welke uiteraard wel nodig is voor het volledig uitgewerkte plan waarop de con

crete uitvoering wordt gebaseerd. 

6. MESA i.o. handhaaft de conclusie dat, indien alle beschikbare gegevens op korte 

termijn uitgewisseld worden, aansluiting van de eerste 2600 woningen op 

stadsverwarming, met medewerking van de RIJP, realiseerbaar moet zijn, zonder 

dat daardoor ernstige vertraging in de tijd optreedt in de woningbouw. 

Namens MESA i.o, 

Dr. D.B. Jochems, 

adj. dir. NEOM BV. 
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Hierbij zend ik U een afschrift van mijn brief aan de 

Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van 

Economische Zaken over bovenvermeld onderwerp0 

Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud daarvan. 

De Voorzitter van de Commissie Overleg 

Stadsverwarming Almere 

Drs, Geijzers) 
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De aanleg van stadsverwarming 

(SV) in Almere-Stad 

Op 11 april 1978 heeft de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders 

(RIJP) aan de leden van de Commissie Overleg Stadsverwarming 

Almere (COSA) meegedeeld dat de RIJP had moeten besluiten de 

eerste fase van het woningbouwproject Almere-Stad (2600 woningen) 

niet aan te sluiten op het beoogde systeem van stadsverwarming 

(SV) . 

In vervolg hierop heeft de heer van Houwelingen op 20 april 1978 

in de Tweede Kamer een interpellatie gehouden,, Er is toen toe

gezegd door U beiden, dat op korte termijn een studie verricht 

zou v/orden, die uitsluitsel zou geven omtrent de vraag welke 

consequenties de eventuele aansluiting van de eerst te bouwen 

2600 woningen op het beoogde SV-net zal hebben op het woning-

bouwprogramma van ; Almere-Stad. Toegezegd werd dat de resulta-

ten van dat onderzoek ter kennis gebracht zouden worden van de 

betrokken kamercommissies„ 

De Minister van Economische Zaken heeft hierop de voorzitter van 

de COSA verzocht, alle benodigde stappen te zetten, opdat het 

toegezegde rapport snel gereed zou komen. Ter voldoening aan 

dit verzoek heeft de COSA twee maal vergaderd en wel op 10 en 25 

mei 1978o Tijdens de eerste vergadering is afgesproken dat in 

-1-
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eerste instantie de meest betrokken partijen i.c de RIJP en de 

Maatschappij tot Exploitatie van Stadsverwarming Almere i0o. 

(MESA), hun visie zouden geven op de in het geding zijnde pro-

blematieko Deze zou vervolgens binnen COSA ter discussie staan. 

Op basis van dit alles zou dan getracht worden tot een gemeen-

schappelijke COSA-opstelling te komen0 

De RIJP heeft haar zienswijze hieromtrent weergegeven in de no

titie van 19 mei 1978 (bijlage 1). De conclusie daarvan luidt, 

dat koppeling van SV aan de eerste woningen van Almere-Stad 

betekent dat de RIJP niet in staat is haar taakstelling van 

800 woningen in 1980 te realiseren. "Waarschijnlijk zal het in 

dat geval in 1980 niet meer tot bewoning van Almere-Stad kunnen 

komen"„ 

MESA i,o0 heeft haar visie neergelegd in haar nota van 19 mei 

1978 (bijlage 2). Gesteld wordt daarin dat, indien een aantal 

speciale maatregelen getroffen worden er niet gevreesd behoeft 

te worden voor vertraging in de oplevering van de eerste 2600 

woningeno De aard van deze maatregelen is tentatief aangeduid 

in bijlage 2. Voor een meer concrete aanduiding is medewerking 

van de RIJP nodig„ 

Voorafgaand aan het opzetten van een gemeenschappelijke visie 

van de COSA zou nadere analyse nodig zijn van bovengenoemde con

clusies o Zo zou enerzijds onderzocht moeten worden of de door 

MESA noodzakelijk geachte wijzigingen in bouwtekeningen e.d. 

niet tot noemenswaardige vertraging van de voorbereidingen van 

het woningbouwprogramma zou behoeven te leiden; anderzijds zou 

de stelling van de RIJP geverifieerd moeten v/orden dat aanslui

ting voor de onderhavige 260 0 woningen het woningenbouwprogramma 

voor 1980 ongeveer zou halveren* 

RIJP heeft medewerking aan deze verificatie geweigerd. Daarvoor 

werden in wezen twee argumenten aangevoerd: 

-2-
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- Voordat de RIJP bij zijn planning, de opzet van matenplannen, 

bouwtekeningen e.d„ rekening kan houden met de gevolgen 

van de aanleg van SV, dient eerst een formeeL. besluit te 

zijn genomen m0b.t. de aanleg. Zo'n besluit bestaat thans 

- nog - niet0 De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft 

zich immers tot nu toe alleen maar bereid verklaard een 

zodanig besluit te zullen nemen, indien aan een aantal door 

hem te stellen voorwaarden zou zijn voldaan; 

- De gevraagde nadere analyse zou een ontoelaatbaar beslag 

leggen op tijd en mankracht van de RIJP, waardoor het be

oogde woningbouwprogramma op zich zelf al gevaar zou lopen, 

Het aanbod van MESA i.oQ tot het eventueel beschikbaar stellen 

van expertise, verlening van assistentie resp. de bereid-

verklaring tot participatie in de financiele gevolgen van 

benodigde aanpassingen, zou <-i\ aan deze situatie niets kunnen 

afdoen0 

Het bovenstaande impliceert dat een verificatie van de stand-

punten van zov/el RIJP als van MESA i.o. onmogelijk is. De COSA 

kan derhalve niet beoordelen welke de consequenties voor het 

woningbouwprogramma in Almere zouden zijn, indien de eerste 

2500 woningen op SV zouden wordei. aangesloten , 

Ik besef dat deze conclusie op zich zelf v/einig bevredigend 

is, Gelet op Uw verzoek om uitsluitsel op korte termijn leek 

het niet aangewezen te blijven hopen om de benodigde gegevens 

voor uitvoering van het door U gevraagde onderzoek alsnog te 
i 

verkrijgen,, Mijn persoonlijke indruk is overigens ook, dat 

daarvan weinig resultaten te verwachten zouden zijn geweesto 
i j 

Ingesloten treft U niet alleen de standpunten van beide par

tijen aan (bijlage 1 en 2) maar tevens het commentaar op elkaars 

! zienswijze (bijlage 3 en 4)„ Daaruit blijkt weinig anders dan dat 

j beide partijen hun zienswijze handhaven. 

file:///tmJ/mm
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Bovenstaande conclusies zou U kunnen mededelen aan de betrokken 

kamercommissies. Een meer gefundeerde visie is, zoals hierboven 

aangeduid, thans niet mogelijke Daartoe zou de bereidheid tot 

verlening van alle benodigde medewerking bij alle betrokkenen 

aanwezig moeten zijn0 Bovendien zou deze op zeer korte termijn 

al gegeven moeten worden, willen vertragingen in het geplande 

woningbouwprogramma uitgesloten, resp. zo beperkt mogelijk 

blijven«, 

Afschrift van deze brief doe ik toekomen aan alle COSA-leden. 

Voor de goede orde deel ik U tenslotte nog mede dat de N„V. 

GAMOG, participant in CASO, zich ten aanzien van de thans ont

stane situatie onthoudt van enige stellingname. Zij is de 

mening toegedaan over onvoldoende inzicht te beschikken om 

enige uitspraak in deze te kunnen doen. 

DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE OVERLEG 

STADSVERWARMING ALMERE 

T ̂ Geijzersl 
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ming in Almere. 
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Met Uw brief van 2 mei jl. refereerde U aan mijn beantwoor
ding van door de heer Van Houwelingen op 20 april jl. gestelde 
mondelinge Kamervragen over de aansluiting van ook de eerst te 
bouwen 2600 woningen in Almere-stad op een toekomstig stadsverwar
mingsnet. U stelde benieuwd te zijn, welke aanwijzingen er zouden 
bestaan "dat de Landdrost misschien enige andere opvattingen heeft 
dan de andere leden van het bestuur." 

Deze "aanwijzingen" ontleen ik aan het besprokene tijdens de 
vergadering op 11 april 1978 in "De Hulk" te Almere-haven, tijdens 
welke vergadering de RIJP meedeelde, dat de eerst te bouwen 2600 
woningen in Almere-stad niet meer op het toekomstige stadsverwar-
mings-systeem kunnen worden aangesloten. 

Tijdens deze vergadering werd zijdens de RIJP meegedeeld dat 
de RIJP over bovengenoemd besluit overleg had gevoerd met de Land
drost en het DAC van het openbaar lichaam op 7 april jl. De RIJP 
deelde over dit overleg mee: "Ook daar werd door het openbaar 
lichaam gesteld dat de voortgang van de woningbouw prioriteit moet 
hebben boven de realisatie van stadsverwarming in de eerste fase." 

Blijkens het cxancept-verslag van de vergadering van 11 april, 
welk verslag werd opgesteld door de RIJP, en niet door de secreta-
ris van COSA, daar het hier geen formeel "geconvoceerde COSA-verga
dering betrof, is in vervolg op deze stellingname van de RIJP door 
de ZlJP-vertegenwoordiging het volgende meegedeeld. 
"Afgelopen vrijdag is inderdaad in het overleg RIJP/Landdrost/DAC 
gesproken over de aanleg van stadsverwarming, zij het dat daarbij 
van RlJP-zijde meer de nadruk is gelegd op de zorg voor de woning-
produktie. Er viel overigens verschil in opvatting te constateren 
tussen de gekozen en benoemde bestuurders." 

Het is uiteraard thans niet meer na te gaan in hoeverre bo-
venstaand citaat een letterlijke weergave is van een uitspraak van 

de -
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de ZIJP-vertegenwoordiger tijdens het overleg op 11 april jl. Ik 
wijs er echter op dat mijn vertegenwoordigers tijdens het overleg, 
overtuigd zijn van de correcte weergave van de strekking van bo-
vengeciteerde mededeling. 

Hopend Uw verzoek voldoende te hebben beantwoord. 

DE MINISTER ECONOMISCHE ZAKEN, 

*-IIHI 1978 [D.A.C: 
ACW r \ : 

Een briefje van de landdrost aan de 
minister van economische zaken laten 
uitgaan. Hierin, na dank voor de 
brief, tot uitdrukking brengen dat 
er geen tegenstelling bestond/bestaat 
tussen de gekozen en benoemde be-
stuurders van de ZIJP. Voorts laten 
uitkomen, dat de ZIJP een vertraging 
van de woningproductie - ook als 
het gaat om het tot stand brengen van 
stadsverwarming - onder geen beding 
toelaatbaar wordt geacht. 
De mededeling moet in dit licht 
worden gezien. 

Be$L_lP. conform 



zuidelijke ijsselmeerpoiders 
lelystad 

l,02*: III 

stadikanloor lelystad 
telefoon 03200-26844 
het openbaar hchaam 
zuidelijke Ijsselmeerpoiders 
is ingesteld bij de wet 
van 10 nov 1955, s!b 521 

De minister van economische 
zaken, 

Postbus 20101 , 

2500 EC 's-GRAVENHAGE. 

10-

secr. 

dhr. 
Boogaard 

dhr. 
Vermeer 

dhr. Van 
Houten 
dhr. Gr. 
Koerkamp 

I I 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk lelystad, 

8 juni 1978 378/V/l100/EB/2.6. 16144-b 24 juli 1978 

bijiagen ver2onden onderwerp 

Aanleg stadsverwarming in Almere-
Stad. 

Mijnheer de minister, 

2 5 JJLIOT 

Voor uw reactie op mijn brief van 2 mei jl. zeg ik u hartelijk dank. 

Ter voorkoming van misverstanden meen ik u er nog even op te moeten 
wijzen dat er tussen de benoemde en de gekozen bestuurders van het open
baar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpoiders geen tegenstellingen bestaan 
of bestaan hebben over een vertraging van de woningbouwproduktie in 
Almere-Stad. 

Het dagelijks adviescollege van de Zuidelijke Ijsselmeerpoiders is van 
mening, dat vertraging van de woningproduktie - ook als dit verband zou 
houden met de aanleg van stadsverwarming - onder geen beding toelaat-
baar wordt geacht. 

De mededelingen die tijdens het overleg zijn gedaan moeten in dit 
licht worden gezien. 

Hoogachtend, 

De landdrost van de Zuidelijke Ijsselmeerpoiders, 
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Bijlage(n): 

toestel: 
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X p I i V " OSS)! » £ aanleg van stadsverwarming in AJ.rn.r-

Stad te besluiten. V-IOOI> .Uarbii tevens bereid een 

s LÎ S.™ r s ^ s r i - t s.». - en... 
tuele derden - op te richten maatschappij. 

• AI .- <;r*d zal onder bepaalde voorwaarden, een project van 
- in Almere-Stad zal, onaer a * nader te bepalen omvang. 

stadsverwarming " g e r e a l i s e e r d van nader ^ J l v a l e n t e n. 

van Almere behoort tot de mogelijkheden. 

- aan de NEOM en da PGEM U verzocht een plan tot ^ - ^ J ' ' ' 1 ' 

van stadsverwarming in Almere op to • " » » "ellen te doen omtrent 

- - de -

Verzoeke bij uw antwoord kenmerk en datum dezes te verme 
M M , en slechts een zaak in een brief te behandelen 

Mod.liliA.tlOMSf 

http://AJ.rn.r


- de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders is belast met het overleg 
met de NEOM en de PGEM, gericht op het tot stand brengen door dezen 
van het genoemde plan. 

- de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere, die ook reeds het tot 
stand komen van het eerder genoemde rapport van de NEOM begeleidde, 
is verzocht als klankbord te willen optreden voor de met de opstel
ling van dit plan belaste partijen. 

Nadere informatie over het project en zijn consequenties, ook voor de 
gebruiker, vindt u in het rapport van de NEOM van 15 december 1977, 
getiteld "De aanleg van stadsverwarming in Almere", dat u reeds eerder 
van de NEOM hebt ontvangen. 

Ik heb de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders verzocht erop toe te 
zien dat de hiervoor genoemde commissie regelmatig van de vorderingen 
van het project op de hoogte wordt gesteld. 

Ik vertrouw erop, in het licht van de door uw vertegenwoordiger in 
de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere ingenomen standpunten 
en gelet op uw voornemen te participeren in de N.V. MESA i.o., dat 
het openbaar bestuur in de Zuidelijke Ijsselmeerpoiders er het zijne 
toe zal bijdragen dat het stadsverwarmingsproject een succes wordt. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERS ilRSJAAT, 
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Stadsverwarming voor Almere 
2 1 . <?. "Z 

Stadsverwarming in opmars 

In Utrecht bestaat stadsver
warming al meer dan vijftig jaar. 
In Rotterdam wordt sedert 1952 
warmte geleverd die in combi-
natie met elektriciteit wordt 
geproduceerd. Thans wordt, mede 
ook door de activiteit van de 
door VEEN en VEGIN gezamen-
lijk ingestelde Beleidsadvies-
groep Stadsverwarming en door 
de activiteit van de NEOM, in veel 
gemeenten de toepassing van 
stadsverwarming overwogen. In 
Rotterdam/Capelle aan de Ussel, 
Den Haag en Almere is thans 
definitief besloten tot de aanleg 
van stadsverwarming overte 
gaan. In de provincie Noord-
Holland zijn de mogelijkheden 
voor stadsverwarming geinventa-
riseerd. Voorlopig zijn een acht-
tal plannen voor nadere studie 
aangewezen. De gemeente 
Amsterdam bestudeert de moge
lijkheden voor de Bijlmermeer en 
Gaasperdam. In de provincie 
Noord-Brabant wordt stadsver
warming weilicht haalbaar voor 
nieuwbouwwijken in Breda, 
Tilburg en Helmond. 
Over het project in Breda zal 
de gemeenteraad spoedig een 
besluit nemen. In de gemeente 
Utrecht breidt de stadsverwar
ming zich gestaag uit, terwijl ook 
in de gemeente Nieuwegein de 
mogelijkheid van stadsverwar
ming wordt beschouwd. 
Wat betreft de feitelijke reali
sering van de verschillende 
projecten zal veel afhangen van 
de mate waarin de rijksoverheid 
bereid en in staat is om te parti-
ciperen in de financiele risico's. 

In 1974 stelde de Rijksdienst Ijssel
meerpoiders een werkgroep Stads
verwarming Almere samen die de 
mogelijkheid van een geringer ener-
giegebruik voor ruimteverwarming in 
Almere moest onderzoeken. 
In maart 1977 werd geconcludeerd dat 
de aanleg van een SV-systeem in 
Almere technisch mogelijk was en 
onder bepaalde voorwaarden bedrijfs-
economisch zinvol kon zijn. 
De minister van Verkeer en Water
staat - onder deze minister ressor-
teert de Rijksdienst voor de Ijssel
meerpoiders -vroeg daarop advies 
aan de minister van Economische 
Zaken. Dit leidde tot de instelling van 
een commissie waarin beide minister 
ries, het Openbaar Lichaam Zuidelijke 
Ijsselmeerpoiders (ZIJP), de nv Pro
vinciale Gelderse Elektriciteits-
Maatschappij (PGEM), de nv GAMOG 
Gasmaatschappij Gelderland en de 
Nederlandse Energie Ontwikkelings-
maatschappij (NEOM) zijn vertegen-

woordigd. 
Deze commissie bracht reeds in 
december 1977 rapport uit, met als 
conclusie dat aanleg van stadsver
warming in Almere verantwoord is; als 
uitgangspunt gold dat het project 
alleen met financiele steun van de 
overheid kon worden gerealiseerd. 
Aan dit laatste uitgangspunt is 
inmiddels voldaan. 
De minister van Economische Zaken 
heeft een subsidie van f 25 miljoen 
toegezegd, waarmee de aanloop
verliezen voor een deel kunnen 
worden opgevangen. Daarnaast neemt 
de NEOM met risicodragend kapitaal 
deel in de voor de warmtedistributie 
in Almere op te richten nv; ook zal de 
NEOM een lening verstrekken van 
f 15 miljoen, tegen nader overeen te 
komen voorwaarden. 

Organisatorische opzet 
Uitgangspunt bij de organisatorische 
opzet is dat de PGEM, het bedrijf dat 

Almere - gezien door het (camera-) 
oog van Bart Hofmeester. 



voor Gelderland en de Flevopolders 
elektriciteit opwekt en distribueert, 
zich belast met alle beherende en 
uitvoerende werkzaamheden met 
betrekking tot de bouw en exploitatie 
van stadsverwarming in Almere. 
De voordelen van deze opzet zijn 
duidelijk: door gebruik te maken van 
een bestaande organisatie die in 
velerlei opzichten gelijksoortige 
werkzaamheden verricht - produceren 
op een centrale plaats, het produkt 
via een wijdvertakt leidingennet huis 
aan huis Ieveren, aflezen van meter-
standen en factureren - kunnen 
kosten worden bespaard. Door deze 
oplossing behoeft daarvoor geen 
aparte organisatie te worden ge-
formeerd. 
Met handhaving van dit uitgangspunt 
bleek het wel nodig een aparte nv 
voor de warmtedistributie in Almere 
op te richten. 
Het exploiteren van een warmte-
distributienet brengt financiele risico's 
met zich mee, die de PGEM niet op de 
verbruikers van elektriciteit mag 
afwentelen. Een belangrijk voordeel 
van een aparte rechtspersoon is, dat 
de lokale bevolking meer rechtstreeks 
bij het bestuur ervan kan worden 
betrokken. 
De oprichting van de nv Maatschappij 
tot Exploitatie van Stadsverwarming. 
in Almere (MESA) is thans in voor
bereiding. 
Aan de PGEM wordt de directie over 
en de exploitatie van de MESA 
opgedragen. Het ligt in de bedoeling 
dat de werkzaamheden van de MESA 
geheel door PGEM-personeel worden 
uitgevoerd. 
Van de raad van commissarissen van 
de MESA zullen drie leden worden 
aangewezen door de NEOM, twee 
door de PGEM en twee door de ZIJP. 
Het ligt in de bedoeling dat NEOM 
zich uit het project zal terugtrekken 
wanneer het in een eindfase is ge
komen en blijkt rendabel tezijn. 

Technische opzet 
In beginsel gaat het bij stadsverwar
ming van Almere om 30.000 woningen 
voor Almere-Stad, de hoofdkern van 
Almere. De mogelijkheid is daarbij 
aanwezig om uit te breiden naar de 
andere nog te bouwen kernen. 
Door het langdurige karakter van het 
project zal om te beginnen een defi
nitief besluit over de eerste 12 a 
13.000 woningen met bijbehorende 
bebouwing, zoals kantoren en winkels, 
worden genomen. 
De PGEM zal de warmte aan de 
MESA Ieveren. 
In eerste instantie zal hiervoor een 
hulpwarmtecentrale worden gebouwd 

met een thermisch vermogen dat 
uitgroeit tot 120 a 160 MW in de eind
fase. Zodra dewarmteafname vol
doende groot is, naar verwachting 
halverwege de jaren tachtig, zal een 
warmte-krachtcentrale worden 
gebouwd. 
Hiervoor wordt onder andere gedacht 
aan STEG-eenheden en ean gas-
turbine met in de eindfase totaal een 
elektrisch vermogen van maximum 
155 MW. 
In de hulpwarmtecentrale wordt alleen 
warmte geproduceerd; in een warmte-
krachtcentrale wordt elektriciteit en 
warmte opgewekt. 
Met name bij deze laatste produktie-
wijze kan de warmte, als bijprodukt 
van de elektriciteitsopwekking, nuttig 
worden gebruikt. 
Bij een warmte-krachtcentrale, die 
met kolen kan worden gestookt, krijgt 
de energiebesparing een extra dimen-
sie: door het stoken van kolen voor 
ruimteverwarming en elektriciteits
opwekking wordt zuiniger omgespron-
gen met het beschikbare aardgas. 
In de eindfase van het Almere-project 
zal een energiebesparing van 24% 
kunnen worden bereikt ten opzichte 
van de totaal benodigde energie voor 
de gescheiden opwekking van 
dezelfde hoeveelheden warmte en 
elektriciteit. 
De PGEM heeft zich verzekerd van 
nauwe samenwerking met de nv Pro-
vinciaal en Gemeentelijk Utrechts 
Stroomleveringsbedrijf, die reeds vele 
tientallen jaren ervaring heeft met het 
bedrijven van stadsverwarming. 
De leidingnetten worden ontworpen 
door de afdeling stadsverwarming 
van de PEGUS te Utrecht, waar de 
PGEM enkele medewerkers heeft 

gedetacheerd. De bouw van de warm
te-krachtcentrale wordt voorbereid 
door het gemeenschappelijk bouw-
bureau PEGUS-PGEM te Arnhem. 

Diverse aspecten 
Bij de voorbereiding van dit project 
komen diverse aspecten aan de orde: 
• De voorlichting aan de toekomstige 
bewoners van Almere-Stad. Hieraan 
zal veel aandacht worden besteed. 
Een bijzonderheid hierbij is dat geen 
gasnet wordt aangelegd, zodat 
bijzondere aandacht aan elektrisch 
koken zal moeten worden besteed. 
. Het tarief. Uitgangspunt voor de 
tariefstelling is dat de bewoner voor 
zijn verwarming en warm water niet 
meer betaalt dan het geval zou zijn bij 
individuele centrale verwarming. 
• Financiele aspecten. Tot het jaar 
2000 zal een bedrag van f 300 miljoen 
worden gei'nvesteerd (prijzen van 
1977). 
Omstreeks dat jaar zullen naar ver
wachting de aanloopverliezen mede 
onder invloed van de toegezegde 
overheidssubsidies zijn gecompen-
seerd door de positieve resultaten. 
De werkelijke uitkomsten zullen uiter
aard in hoge mate worden bei'nvloed 
door de ontwikkeling van de energie
prijzen. 
• Kassenverwarming. Bestudeerd 
wordt of een systeem voor stadsver
warming mede kan worden benut voor 
verwarming van kassen in de om
geving van Almere. 
. De werkgelegenheid. Tot rond het 
jaar 2000 zijn met het stadsverwar
mingsproject ongeveer 6000 manjaren 
gemoeid, ongeveer 3500 manjaar 
meer dan bij conventionele ruimte
verwarming. 
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Stadsverwa 

Stadsverwarming in opmars 

In Utrecht bestaat stadsver
warming al meer dan vijft ig jaar. 
In Rotterdam wordt sedert 1952 
warmte geleverd die in combi-
natie met elektriciteit wordt 
geproduceerd. Thans wordt, mede 
ook door de activiteit van de 
door VEEN en VEGIN gezamen-
lijk ingestelde Beleidsadvies-
groep Stadsverwarming en door 
de activiteit van de NEOM, in veel 
gemeenten de toepassing van 
stadsverwarming overwogen. In 
Rotterdam/Capelle aan de IJssel, 
Den Haag en Almere is thans 
definitief besloten tot de aanleg 
van stadsverwarming ove r te 
gaan. In de provincie Noord-
Holland zijn de mogelijkheden 
voor stadsverwarming geinventa-
riseerd. Voorlopig zijn een acht-
tal plannen voor nadere studie 
aangewezen. De gemeente 
Amsterdam bestudeert de moge
lijkheden voor de Bij lmermeer en 
Gaasperdam. In de provincie 
Noord-Brabant wordt stadsver
warming weil icht haalbaar voor 
nieuwbouwwijken in Breda, 
Tilburg en Helmond. 
Over het project in Breda zal 
de gemeenteraad spoedig een 
besluit nemen. In de gemeente 
Utrecht breidt de stadsverwar
ming zich gestaag uit, terwij l ook 
in de gemeente Nieuwegein de 
mogeli jkheid van stadsverwar
ming wordt beschouwd. 
Wat betreft de feiteli jke reali
sering van de verschil lende 
projecten zal veel afhangen van 
de mate waarin de ri jksoverheid 
bereid en in staat is om te parti-
ciperen in de financiele risico's. 

^Sf ln^ t f f e te lde de Rijksdienst IJssel-
m4$tipolde 'flieen v> avkgroe 3vStads 
verwarminb AlmerA samenldie de 

Almere - gezien door het (camera-) 
oog van Bart Hofmeester. 
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mogelijkheid van een geringer ener-
giegebruik voor ruimteverwarming in 
Almere moest onderzoeken. 
In maart 1977 werd geconcludeerd dat 
de aanleg van een SV-systeem in 
Almere technisch mogelijk was en 
onder bepaalde voorwaarden bedri j fs-
economisch zinvol kon zijn. 
De minister van Verkeer en Water
staat - onder deze minister ressor-
teert de Rijksdienst voor de Ijssel
meerpoiders - vroeg daarop advies 
aan de minister van Economische 
Zaken. Dit leidde tot de instell ing van 
een commissie waarin beide ministe-
ries, het Openbaar Lichaam Zuideli jke 
Ijsselmeerpoiders (ZIJP), de nv Pro
vinciale Gelderse Elektriciteits-
Maatschappij (PGEM), de nv GAMOG 
Gasmaatschappij Gelderland en de 
Nederlandse Energie Ontwikkel ings-
maatschappij (NEOM) zijn vertegen-

woordigd. 
Deze commissie bracht reeds in 
december 1977 rapport uit, met als 
conclusie dat aanleg van stadsver
warming in Almere verantwoord is; als 
uitgangspunt gold dat het project 
alleen met financiele steun van de 
overheid kon worden gerealiseerd. 
Aan dit laatste uitgangspunt is 
inmiddels voldaan. 
De minister van Economische Zaken 
heeft een subsidie van f 25 miljoen 
toegezegd, waarmee de aanloop
verliezen voor een deel kunnen 
worden opgevangen. Daarnaast neemt 
de NEOM met risicodragend kapitaal 
deel in de voor de warmtedistr ibutie 
in Almere op te richten nv; ook zal de 
NEOM een lening verstrekken van 
f 15 miljoen, tegen nader overeen te 
komen voorwaarden. 

Organisatorische opzet 
Uitgangspunt bij de organisatorische 
opzet is dat de PGEM, het bedrijf dat 



voor Gelderland en de Flevopolders 
elektriciteit opwekt en distribueert, 
zich belast met alle beherende en 
uitvoerende werkzaamheden met 
betrekking tot de bouw en exploitatie 
van stadsverwarming in Almere. 
De voordelen van deze opzet zijn 
duidelijk: door gebruik te maken van 
een bestaande organisatie die in 
velerlei opzichten gelijksoortige 
werkzaamheden verricht - produceren 
op een centrale plaats, het produkt 
via een wijdvertakt leidingennet huis 
aan huis Ieveren, aflezen van meter-
standen en factureren - kunnen 
kosten worden bespaard. Door deze 
oplossing behoeft daarvoor geen 
aparte organisatie te worden ge-
formeerd. 
Met handhaving van dit uitgangspunt 
bleek het wel nodig een aparte nv 
voor de warmtedistributie in Almere 
op te richten. 
Het exploiteren van een warmte-
distributienet brengt financiele risico's 
met zich mee, die de PGEM niet op de 
verbruikers van elektriciteit mag 
afwentelen. Een belangrijk voordeel 
van een aparte rechtspersoon is, dat 
de lokale bevolking meer rechtstreeks 
bij het bestuur ervan kan worden 
betrokken. 
De oprichting van de nv Maatschappij 
tot Exploitatie van Stadsverwarming 
in Almere (MESA) is thans in voor
bereiding. 
Aan de PGEM wordt de directie over 
en de exploitatie van de MESA 
opgedragen. Het ligt in de bedoeling 
dat de werkzaamheden van de MESA 
geheel door PGEM-personeel worden 
uitgevoerd. 
Van de raad van commissarissen van 
de MESA zullen drie leden worden 
aangewezen door de NEOM, twee 
door de PGEM en twee door de ZIJP. 
Het ligt in de bedoeling dat NEOM 
zich uit het project zal terugtrekken 
wanneer het in een eindfase is ge
komen en blijkt rendabel te zijn. 

Technische opzet 
In beginsel gaat het bij stadsverwar
ming van Almere om 30.000 woningen 
voor Almere-Stad, de hoofdkern van 
Almere. De mogelijkheid is daarbij 
aanwezig om uit te breiden naar de 
andere nog te bouwen kernen. 
Door het langdurige karakter van het 
project zal om te beginnen een defi
nitief besluit over de eerste 12 a 
13.000 woningen met bijbehorende 
bebouwing, zoals kantoren en winkels, 
worden genomen. 
De PGEM zal de warmte aan de 
MESA Ieveren. 
In eerste instantie zal hiervoor een 
hulpwarmtecentrale worden gebouwd 

met een thermisch vermogen dat 
uitgroeittot 120 a 160 MW in de eind
fase. Zodra de warmteafname vol
doende groot is, naar verwachting 
halverwege de jaren tachtig, zal een 
warmte-krachtcentrale worden 
gebouwd. 
Hiervoor wordt onder andere gedacht 
aan STEG-eenheden en ean gas-
turbine met in de eindfase totaal een 
elektrisch vermogen van maximum 
155 MW. 
In de hulpwarmtecentrale wordt alleen 
warmte geproduceerd; in een warmte-
krachtcentrale wordt elektriciteit en 
warmte opgewekt. 
Met name bij deze laatste produktie-
wijze kan de warmte, als bijprodukt 
van de elektriciteitsopwekking, nuttig 
worden gebruikt. 
Bij een warmte-krachtcentrale, die 
met kolen kan worden gestookt, krijgt 
de energiebesparing een extra dimen-
sie: door het stoken van kolen voor 
ruimteverwarming en elektriciteits
opwekking wordt zuiniger omgespron-
gen met het beschikbare aardgas. 
In de eindfase van het Almere-project 
zal een energiebesparing van 24% 
kunnen worden bereikt ten opzichte 
van de totaal benodigde energie voor 
de gescheiden opwekking van 
dezelfde hoeveelheden warmte en 
elektriciteit. 
De PGEM heeft zich verzekerd van 
nauwe samenwerking met de nv Pro-
vinciaal en Gemeentelijk Utrechts 
Stroomleverin'gsbedrijf, die reeds vele 
tientallen jaren ervaring heeft met het 
bedrijven van stadsverwarming. 
De leidingnetten worden ontworpen 
doorde afdeling stadsverwarming 
van de PEGUS te Utrecht, waar de 
PGEM enkele medewerkers heeft 

gedetacheerd. De bouw van de warm
te-krachtcentrale wordt voorbereid 
door het gemeenschappelijk bouw-
bureau PEGUS-PGEM te Arnhem. 

Diverse aspecten 
Bij de voorbereiding van dit project 
komen diverse aspecten aan de orde: 
e De voorlichting aan de toekomstige 
bewoners van Almere-Stad. Hieraan 
zal veel aandacht worden besteed. 
Een bijzonderheid hierbij is dat geen 
gasnet wordt aangelegd, zodat 
bijzondere aandacht aan elektrisch 
koken zal moeten worden besteed, 
• Het tarief. Uitgangspunt voor de 
tariefstelling is dat de bewoner voor 
zijn verwarming en warm water niet 
meer betaalt dan het geval zou zijn bij 
individuele centrale verwarming. 
e Financiele aspecten. Tot het jaar 
2000 zal een bedrag van f 300 miljoen 
worden geinvesteerd (prijzen van 
1977). 
Omstreeks dat jaar zullen naar ver
wachting de aanloopverliezen mede 
onder invloed van de toegezegde 
overheidssubsidies zijn gecompen-
seerd door de positieve resultaten. 
De werkelijke uitkomsten zullen uiter
aard in hoge mate worden beinvloed 
door de ontwikkeling van de energie
prijzen. 
• Kassenverwarming. Bestudeerd 
wordt of een systeem voor stadsver
warming mede kan worden benut voor 
verwarming van kassen in de om
geving van Almere. 
. De werkgelegenheid. Tot rond het 
jaar 2000 zijn met het stadsverwar
mingsproject ongeveer 6000 manjaren 
gemoeid, ongeveer 3500 manjaar 
meer dan bij conventionele ruimte
verwarming. 
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uw referentie onze referentie 
1 7 3 9 U / I I I . 2 . 2 , 

telefoon 04490-^451 

sittard, 
14 augustus 1978. 

Mijne Heren, 

Spoedshalve zend ik U bijgaand, namens de NV Maatschappij tot Exploitatie van 
Stadsverwarming Almere (i.o.), rechtstreeks een afschrift van het heden aan de 
Minister van Verkeer en Waterstaat gericht schrijven, waarin hem naar aanleiding 
van zijn verzoek, vervat in zijn schrijven van 4 augustus 1978, gericht aan 
zowel de NV PGEM, als aan de BV NEOM, een rapport: 'Het Partieel Projekt Stads
verwarming Almere-Stad' is toegezonden, dat een uitgewerkt plan omvat inzake 
de aanleg van stadsverwarming in het centrum van Almere-Stad, ter grootte van 
15.000 woningequivalenten. Het betreffende rapport hebben wij in 10-voud bijge-
voegd. 

Gaarne zouden wij op korte termijn met IJ het overleg openen, zoal vermeld 
in de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat, teneinde met U na te 
gaan of voldaan is, zoals wij menen, aan alle voorwaarden, vermeld in boven-
bedoelde brief, om tot uitvoering van de aanleg van stadsverwarming voor een 
projekt van 15.000 woningequivalenten over te gaan. 

Wij hebben met gelijke post een afschrift van de door ons heden verzonden brief 
(met bijlage) aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken 
alsmede aan Uw Directie, toegezonden aan de deelnemers in de Commissie Overleg 
Stadsverwarming Almere. Wij stellen ons voor dat met name in laatstgenoemd 
overleg de aansluiting van de eerste 2.600 woningen in het kader van het totale 
15.000 woningequivalenten-projekt, aan de orde zal komen. 

Gaarne tot nadere toelichting bereid, 

(\ 

hoogachtend, 
NEOM B. 

)r. D.B. Jochems, 
adj.-direkteur . 

Bijiagen 

kantooradres: engelenkampstraat 57. sittard 

telegramadres: neom b.v. telex 56836 
neom b.v. (nederlandse energie ontwikkelings maatschappij b.v.) 

handelsregister heerlen. nr. 29.017 
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Aan de deelnemers in de 

Commissie Overleg Stadsverwarming Almere 

postbus 17, sittard telefoon 04490-14451 

uw brief van uw referentie onze referentie 
1 7 3 2 U / I I I . 2 . 2 , 

sittard, 

14 augustus 1978. 

Bijgaand zend ik U een afschrift van een aantal brieven die de BV NEOM namens 

de NV MESA (i.o.) heden heeft verzonden naar aanleiding van het besluit van de 

Minister van Verkeer en Waterstaat inzake het aanleggen van stadsverwarming 

in Almere. De inhoud spreekt verder voor zichzelf. 

Voor eventuele nadere toelichting op de inhoud van het bijgevoegde rapport: 

'Het Partieel Projekt Stadsverwarming Almere-Stad' kunt U zich wenden tot 

ir. G. Roozendaal(PGEM) en ir. J.C. Resing (PEGUS) voor technische aspekten, 

en tot drs. H.P. Verwey (NEOM) voor financieel-economische aspekten. 

Voorshands wordt er dezerzijds van uitgegaan dat het verdere besluitvormings-

proces niet voor de tweede helft van September zal zijn afgerond. 

Met vriendelijke groeten, 

hoogachtend, 

V NEOM BV, 
\ I ( 

Dr. D.B. Jochems 

adj.-direkteur. 

Bijiagen 

kantooradres: engelenkampstraat 57, sittard 
telegramadres: neom b.v. telex 56836 

neom b.v. {nederlandse energie ontwikkelings maatschappij b.v.) 
handelsregister heerlen, nr. 29.017 
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Verzendlijst behorende bij 1732U/III.2.2, 

OL ZIJP De heer: Boogaard (3x) 

RIJP De heer: Frieling (2x) 

PGEM De heer: v.d. Broeke (3x) 

PEGUS De heer: Resing (lx) 

GAMOG De heer: Ketel (2x) 

EZ De heren: Geijzers (2x) 

Willekens (lx) 

NEOM De heer: Jochems (3x) 
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Aan Zijne Excellentie de 
Minister van Economische Zaken 

Postbus 20101 

2500 EC *s-GRAVENHAGE 

postbus 17, sittard telefoon 04490-14451 

uw brief van uw referentie onze referentie 

1 7 3 1 U / I I I . 2 . 2 , 

sittard, 
14 augus tus 1978. 

Stadsverwarming Almere 

Excellentie, 

Naar aanleiding van de brieven die de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft 

doen uitgaan op 4 augustus 1978 aan de NV Provinciale Gelderse Elektriciteits 

Maatschappij en de BV Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij, heeft 

de NV Maatschappij tot Exploitatie van Stadsverwarming (i.o.) op 11 augustus 

1978 Uw ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat een rapport 'Het partieel projekt 

stadsverwarming Almere-Stad' (ad 9 augustus 1978) toegezonden. Bijgaand gelieve 

U een afschrift daarvan, alsmede van de begeleidende brief, aan te treffen. 

Beide dokumenten zend ik U namens de NV MESA (i.o.) toe, waarin de NV PGEM, 

de BV NEOM en het Openbaar Lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpoiders participeren. 

Naar onze mening staat thans niets meer het definitieve besluit tot uitvoering 

van een projekt van 15.000 woningequivalenten in het centrum van Almere-Stad 

in de weg, met inbegrip van de eerste 2.600 woningen. Wij vertrouwen dat U 

een dergelijk besluit zult willen bevorderen. 

Gaarne zijn wij tot nadere toelichting bereid, 

hoogachtend, 

NEOM BV, 

Dr. D.B. Jochems 

Adj.-Direkteur. 

kantooradres: engelenkampstraat 57. sittard 
telegramadres: neom b.v. telex 56836 

B i j i a g e n 
neom b.v. (nederlandse energie ontwikkelings maatschappij b.v.) 
handelsregister heerlen, nr. 29.017 
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Zijne Excellentie de 

Minister van Verkeer en Waterstaat 

Piesmanweg 1-6 

2597 JG 's-GRAVENHAGE 

postbus 17, sittard telefoon 0449044451 

uw brief van uw referentie onze referentie sittard, 

1704U/III.2.2. 14 augustus 1978. 

Stadsverwarming Almere 

Excellentie, 

Met Uw brieven van 4 augustus 1978 (kenmerk RIJP/C 35191 resp. RIJP/C 35181) 
deelde U zowel aan de NV Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij 
als aan de BV Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij mede besloten 
te hebben dat in Almere-Stad een projekt van stadsverwarming zal worden gerea
liseerd van nader te bepalen omvang. Gestreefd zal daarbij worden naar een 
grootte van 15.000 woningequivalenten. Dit projekt zal als zelfstandige een
heid moeten kunnen funktioneren. Het zal echter ook moeten passen in een opzet 
die geheel Almere-Stad omvat, terwijl een verdere uitbreiding tot andere 
kernen van Almere tot de mogelijkheden zal behoren. 

U hebt voorts beide bovengenoemde maatschappijen gevraagd om een plan tot aan
leg en exploitatie van het hiervoren bedoelde stadsverwarmingsprojekt op te 
stellen. Dit plan zal met name moeten dienen ter voorbereiding van verdere, 
meer konkrete besluitvorming. 

Namens de NV Maatschappij tot Exploitatie van Stadsverwarming in Almere (i.o) 
waarin naast de NV PGEM en de BV NEOM, ook het Openbaar Lichaam Zuidelijke 
Ijsselmeerpoiders zal participeren, zend ik U bijgaand een rapport: 'Het 
Partieel Projekt Stadsverwarming Almere-Stad'. Dit rapport omvat een uitge-
werkt plan tot aanleg en exploitatie van stadsverwarming in het centrumgebied 
van Almere-Stad, met aansluiting vanaf 1980 van ongeveer 15.000 woning
equivalenten. Het rapport is onder auspicien van de NV MESA (i.o.) opgesteld 
door de NV PGEM en de BV NEOM, welke maatschappijen menen hiermede gevolg 
te geven aan Uw verzoek tot opstelling van bovenbedoeld plan. 

.Aangezien wij reeds eerder op de hoogte waren van Uw intenties inzake een plan 
voor 15.000 woningequivalenten, waren de NV PGEM en de BV NEOM al een aantal 
maanden bezig met de opstelling van een dergelijk plan. Dit maakt het ons 
mogelijk thans snel op Uw verzoek te reageren. 

kantooradres: engelenkampstraat 57, sittard neom b.v. (nederlandse energie ontwikkelings maatschappij b.v.) 
telegramadres: neom b.v. telex 56836 handelsregister heerlen, nr. 29.017 
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Gaarne zullen wij met de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders in overleg 
treden om na te gaan of met dit plan, zoals wij menen, aan alle voorwaarden 
is voldaan welke U stelt in vorengenoemde brief van 4 augustus j.l. 

Met gelijke post hebben wij een afschrift van deze brief met bijgevoegd rapport 
gezonden aan Uw ambtgenoot van Economische Zaken. Voorts hebben wij spoedshalve 
de direktie van de RIJP reeds enkele exemplaren van dit rapport rechtstreeks 
toegezonden. Ook hebben wij exemplaren doen toekomen aan de deelnemers van 
de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere. 

Naar aanleiding van Uw verzoek om nadere voorstellen omtrent de NV Maatschappij 
tot Exploitatie van Stadsverwarming in Almere (i.o.) hoop ik U op korte termijn 
volledig te kunnen informeren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de 
statuten van de onderneming alsmede aan de overeenkomst van samenwerking die 
zal worden gesloten tussen de aandeelhouders van de NV MESA. 

Teneinde, overeenkomstig Uw en onze bedoeling, de verdere, concrete besluit
vorming zoveel mogelijk te bespoedigen, zullen wij, zoals gezegd, op zeer 
korte termijn in kontakt treden met de RIJP. Overigens blijven wij in afwachting 
van Uw bericht en zijn wij gaarne bereid tot nadere toelichting. 

Hoogachtend, 

NEOM BV, 

Dr. D.B. Jochems, 

Adj.-Direkteur. 

Bijlage. 



MESA 

NV Maatschappij tot exploitatie van Stadsverwarming in Almere 
in oprichting 

Het partieel project Stadsverwarming Almere-stad 



M E S A 

NV MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN STADSVERWARMING IN ALMERE 

(in oprichting) 

'HET PARTIEEL PROJEKT STADSVERWARMING ALMERE-STAD' 
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•I. Samenvatting en conclusies van de studie 

I.1. Samenvatting 

In zijn brief d.d. 4 augustus 1978 aan NEOM en PGEM (zie bijlage A) 

verzoekt de Minister van Verkeer en Waterstaat deze instanties, op 

basis van zijn beslissing om in Almere-Stad een stadsverwarmingspro-

jekt van nader te bepalen omvang (gestreefd wordt naar ca. 15.000 

woningequivalenten) te realiseren en ter voorbereiding van verdere, 

meer concrete besluitvorming, een plan tot' aanleg en exploitatie van 

stadsverwarming voor het bedoelde projekt op te stellen. Als voorwaarde 

voor uitvoering noemt hij onder meer het verschaffen van een gedetail-

leerd inzicht in de technische en financiele consequenties. 

In dit rapport wordt - op basis van alle tot nu toe, op sommige onder-

delen nog beperkt beschikbare informatie - een zo goed mogelijk inzicht 

in deze consequenties gegeven, alsmede de aan de hand daarvan getrokken 

conclusies. Dit rapport is opgesteld door PGEM en NEOM, onder auspicien 

van MESA (i.o.), waarin naast PGEM en NEOM ook het Openbaar Lichaam 

Zuidelijke Ijsselmeerpoiders participeert. 

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: 

1. De projektstudie steunt op een globaal structuurplan van Almere-Stad, 

aangevuld met enkele recente gegevens over de exacte bouwfasering 

van de RIJP. 

2. Het 15.000 woningequivalenten-projekt, waarvan een tweetal alterna

tieven onderzocht zijn, is gelegen in de middenstrook van Almere-

Stad en krijgt voor 80% zijn beslag in de eerste en tweede bouwfase, 

die volgens de meest recente gegevens gepland zijn in de periode 

1979 tot 1988. Gestart wordt derhalve in 1980 met aansluiting van 

de eerste 2600 woningen, synchroon met het bouwprogramma van de RIJP. 

Afhankelijk van het te kiezen alternatief wordt de maximale warmte-

vraag in 1988 resp. 1991 bereikt. 

3. Het eerste alternatief (model A) dat onderzocht is, gaat ervan uit dat 

het woningbouwprogramma zich geheel richt op het uit oogpunt van 

stadsverwarming meest ideale gebied (qua groepering van de aan te 

sluiten wijken). 
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Dit optimale alternatief betekent een gedeeltelijke aanpassing, reeds 

in de tweede bouwfase, van de bouwfasering, zoals deze nu voorligt. 

In het tweede alternatief (model B) wordt deze bouwfasering wel ge

volgd, maar dan zodanig dat in de derde bouwfase eerst de wijken in 

het centrum volgebouwd worden. Daarmede wordt met de wijken van de 

eerste en tweede fase een zo goed mogelijk aaneengesloten gebied 

verkregen. Deze variant is in feite een geoptimaliseerde versie van 

het 'oude' partiele projekt uit het NEOM-rapport. 

In beide gevallen wordt het leidingnet zodanig gedimensioneerd dat 

uitbreiding naar tenminste 39.000 woningequivalenten zonder meer 

mogelijk is. Teneinde inzicht te verkrijgen in de consequenties van 

de overdimensionering voor de rentabiliteit en investeringsomvang 

zijn ook calculaties gemaakt waarbij deze overdimensonering achter-

wege blijft (model Al t.o.v. A0, resp. model Bl t.o.v. model BO). 

Bij de projektopzet is ervan uitgegaan dat de warmte geleverd wordt 

uit een kolengestookte WKC (80 MW), gelegen op het bedrijventerrein 

de Vaart, en een HWC (op stookolie) van 165 MW, gelegen op het be

drijventerrein Markerkant. Blijkt de gedachte technologie van 

wervellaagverbranding (FBC) het op milieu-vriendelijke wijze stoken 

van kolen in de WKC in 1986 toch nog niet toe te laten, dan is het 

alternatief een gasgestookte WKC (STEG) op het bedrijventerrein aan 

de Hoge Vaart. 

Overigens staat deze brandstofkeuze los van de te nemen beslissing 

inzake de uitvoering van het partieel projekt van 15.000 woningequi

valenten. Genoemde keuze behoeft pas over drie of vier jaar te wor

den gedaan (1981-1982). Planologisch dient echter wel voorshands met 

de terreinreservering voor beide WKC-alternatieven rekening gehouden 

te worden. 

De jaarlijkse energiebesparing bij het 15.000 w.e.-projekt ligt in 
3 

de eindfase in de orde van grootte van ca. 550 TJ (ca. 17 mln. m 
aardgasequivalenten) indien een kolengestookte WKC toegepast wordt. 
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Voor het geval een aardgasgestookte WKC (STEG) de warmte zal Ieveren, 
3 

is de jaarlijkse energiebesparing ca. 950 TJ (ca. 30 mln. m aardgas-
equivalenten). Echter de 'echte' aardgasbesparing bedraagt in het 

3 
eerste geval minstens 45 mln. m per jaar d.w.z. de hoeveelheid die 

anders in de individuele c.v.-installaties verstookt zou worden. 

Over de gehele periode tot en met 2000 zal de aardgasbesparing, in 
3 

het geval van de kolengestookte WKC, gesommeerd circa 750 mln. m 

aardgas bedragen. 

7. Voorzover nu te overzien valt zullen, door het benutten van kolen 

voor de WKC en van stookolie voor de HWC, de thans geldende en de 

voor de nabije toekomst te verwachten milieunormen niet overschreden 

worden. 

8. Bij de berekening van de financieel-economische resultaten is zoveel 

mogelijk aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van het NEOM-

rapport. Mede met het oog daarop zijn de berekeningen in feite nog 

gebaseerd op een gasgestookte WKC aan de Hoge Vaart. 

Uit recente globale berekeningen blijkt dat de daaruit voortvloeiende 

resultaten naar verwachting volledig representatief te achten zijn 

voor een projekt met een kolengestookte WKC, aangezien de hogere 

kapitaalslasten bij kolenstook (o.a. door een leiding naar het Oost-

vaardersdiep en door te treffen voorzieningen voor kolenhandling en 

asverwerking) tenminste gecompenseerd worden door lagere brandstof-

kosten. 

9. De financieel-economische resultaten van het 15.000 w.e.-projekt 

zijn voor beide alternatieven belangrijk gunstiger dan de uitkomsten 

voor het partiele projekt in het NEOM-rapport van december 1977. 

De totale aanloopverliezen (som van de contante waarden van de nega-

tieve exploitatieresultaten in lopende prijzen in de aanloopfase) 

bedragen / 16 mln. (model A ) , en / 19 mln. (model B), ten opzichte 

van / 38 mln. in het 'oude' NEOM-rapport. Het eerste jaar waarin 

een positief resultaat wordt bereikt, is 1994 of 1995 (ten opzichte 

van 2002). 
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Tot de aanloopverliezen zijn ook gerekend de effekten van de 

aanvankelijk tot 1982 bij de HBO-I-pariteit achterblijvende klein-

verbruikers-aardgasprijzen, alsmede de kapitaalvernietigingsclaim 

van het gasdistributiebedrijf. 

Dit verschil in resultaten wordt voornamelijk (ca. 75%) verklaard 

door het toespitsen van het ontwerp van het distributie- en transport-

net op het partieleprojekt. Daarnaast spelen de hogere bouwsnelheid, 

de latere inzet van de WKC (1986 i.p.v. 1984) en de verder uitgewerkte 

fasering van het transport-en distributienet een rol. Als gevolg van de 

optimalisaties ligt het investeringsbedrag voor warmteproduktie en 

distributie samen (/ 145 mln. in prijzen van 1977):ru:im/ 20 mln. lager 

dan hetoorspronkelijke in het NEOM-rapport voorziene bedrag . 

De relatieve verbetering van de resultaten van het 15.000 w.e.-

projekt houdt overigens niet in dat de aanloopverliezen van een 

39.000 w.e.-projekt ook met hetzelfde bedrag zullen dalen. 

10. Een 15.000 w.e.-projekt, zonder dat daarin rekening is gehouden met 

overdimensionering in verband met uitloop tot 39.000 w.e., hetgeen 

een ca. / 6 mln. lager totaal-investeringsbedrag betekent, geeft 

aanloopverliezen van ca. / 12 mln. a / 15 mln. Het eerste jaar van 

positief resultaat valt dan in 1991 of 1994 hetgeen enkele jaren ligt 

na afsluiting van het bouwprogramma. Een dergelljke ontwikkeling 

stemt gelet op de NEOM-ervaringen redelijk overeen met die bij 

soortgelijke SV-projekten. 

1.2. Conclusies 

De resultaten van deze studie leiden tot de volgende conclusies: 

1. De projektopzet is zodanig gekozen dat een projekt ter grootte van 

15.000 w.e., gelegen in de middenstrook van Almere-Stad, als een 

zelfstandige eenheid kan funktioneren, en dat past in een opzet, die 

geheel Almere-Stad omvat. 
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Uitbreiding naar andere woonkernen van Almere, is bovendien 

volledig mogelijk. 

2. Binnen zekere grenzen laat de opzet van dit plan een gefaseerde 

besluitvorming en realisatie toe. Bij tijdige afstemming van de 

planning van RIJP en MESA/PGEM zijn n.l. varianten in tijd en 

lokatie van de voorllggende alternatieven mogelijk. 

3. De financieel-economische resultaten geven aan, dat het eerste jaar 

waarin een positief resultaat verwacht mag worden, bereikt wordt 

enkele jaren na de technische afronding van het partiele projekt, 

ook in geval van dimensionering op een eindomvang van 39.000 w.e. 

Er is derhalve sprake van een op termijn rendabel projekt dat een 

vergelijking met soortgelijke projekten redelijk kan doorstaan. 

In relatie tot de te realiseren 'echte' aardgasbesparing van 45 mln. 
3 3 

m per jaar (750 mln. m over de gehele periode tot 2000) , en gelet 

op de belangen van de bewoners om niet meer te betalen dan in het ge

val van individuele verwarming op aardgas is de omvang van het projekt 

zodanig dat na de aanloopperiode een bevredigende verhouding tussen 

kosten en opbrengsten bestaat. 

4. De aanloopverliezen van het 15.000 w.e.-projekt worden in voldoende 

mate gedekt door de van de zijde van Economische Zaken toegezegde 

subsddie van / 25 mln. (gericht op een projekt van 39.000 w.e.). 

Voor de opvang van de risico's van hogere aanloopverliezen als ge

volg van bij de realisering optredende ongunstige afwijkingen van 

de bij de berekeningen gehanteerde uitgangspunten, zal MESA i.o. be-

schikken over een achtergestelde renteloze converteerbare geldlening 

van / 15 mln. van NEOM. Mede door de risicodragende meerderheidspar-

ticipatie van NEOM in MESA zijn derhalve de risico's van de aanleg 

van SV in Almere volledig gedekt en zijn uit dien hoofde geen conse

quenties voor de begroting van het Ministerie van V en W te duchten. 

De besluitvorming bij de 'hogere' organen van NEOM, PGEM en ZIJP is 

zodanig voortgeschreden, dat de formele oprichting van MESA in sep-

tember/oktober 1978 zal kunnen plaatsvinden. 
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1.3. Aanbevelingen 

Om de aanleg van het stadsverwarmingssysteem mogelijk te maken en in 

goede banen te leiden is een goed samenspel met de RIJP noodzakelijk. 

Voor de RIJP en eventuele andere instanties betekent dit dat voortaan 

bij de projektering en fasering van Almere ook het distributiebedrijf 

MESA en het produktiebedrijf PGEM betrokken worden. 

Het is wenselijk dat een permanente overlegstructuur en gegevensuit-

wisseling wordt gecreeerd naar analogie van hetgeen gebruikelijk is 

bij de overige nutsbedrijven, waarbij zowel technische als procedurele 

aspekten ten aanzien van overeenkomsten, vergunningen etc. aan de orde 

komen. 

In concreto wordt thans met name van de Rijksdienst Ijsselmeerpoiders 

gevraagd: 

a. Ruimte te reserveren voor het te installeren produktieverraogen, 

nl. : 

- ca. 13,5 ha. aan het Oostvaardersdiep, 600 meter ten noordoosten 

van het gemaal, de Blocq van Kuffeler; 

- ca. 4 ha. ten noordoosten van Almere aan de Hoge Vaart; 

- ca. 1 ha. op het bedrijventerrein Markerkant. 

b. Op de aangegeven trace's bij de projektering van openbaar vervoers-

banen, wegen, kunstwerken etc. rekening te houden met de benodigde 

ruimte voor stadsverwarmingsleidingen. Voor de hoofddistributielei-

dingen moet gerekend worden met een maximale sleufbreedte van 1,6 

meter. Voor het leidinggedeelte tussen. HWC en WKC is ca. 2 meter sleuf

breedte vereist, uitgaande van in kanaal gelegde leidingen. 

c. In de bebouwingsgebieden rekening te houden met ruimte voor regel

kamers, afhankelijk van de bebouwingswijze, een per 50 a 150 woningen 

van de afmetingen 6 x 3 x 2,3 meter. De lengte van het secundaire 

distributienet via de kruipruimten van de aan te sluiten woningen 

dient zo gering mogelijk te blijven evenals het aantal overgangen 

van fundaties naar terrein. 
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d. Met betrekking tot de woningen rekening te houden met de benodigde 

ruimte voor secundaire distributieleidingen in de kruipruimten en 

doorvoering door de fundatiebalken. De uitwendige diameters van de 

leidingen zullen maximaal ca. 225 mm. bedragen. De aansluiting van 

de woningen gebeurt via de meterkast van gangbare afmetingen, waarin 

de meetinrichting wordt opgenomen. 

e. Mede te werken aan de spoedige totstandkoming van de eerdergenoemde 

permanente overlegstructuur, waarin de verdere planning wordt aange-

pakt, en waarbij op de kortste termijn de maatregelen worden getrof-

fen ter aansluiting van de eerste 2.600 woningen, zo synchroon moge

lijk met het woningbouwprogramma van de RIJP. Voorts start het voor-

lichtingsteam van MESA, in overleg met RIJP, de noodzakelijke acties 

ter informatie van de toekomstige warmte-afnemers. 
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II. Studie Partieel Projekt Stadsverwarming Almere-Stad 

II.1. Inleiding 

Met brief 377/V/227/EB d.d. 19 december 1977 van de Minister van Eco

nomische Zaken aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, werd aan 

laatstgenoemde Minister geadviseerd 'zo spoedig mogelijk het besluit 

te nemen dat de weg vrijmaakt voor aanleg van het SV-systeem in Almere'. 

De Minister van Economische Zaken ondersteunt daarbij het advies van 

het NEOM-rapport, waarin staat dat in eerste instantie naast een 

beginselbesluit inzake het hele potentiele projekt van 39.000 woning

equivalenten een definitief besluit genomen zou dienen te worden met 

betrekking tot een partieel projekt van ca. 15.000 woningequivalenten. 

Naar aanleiding van dit advies heeft de Minister van Verkeer en Water

staat zich op 4 augustus 1978 met een vrijwel identiek schrijven 

gericht tot PGEM en NEOM. In deze brief (zie de als bijlage A opgenomen, 

aan NEOM gerichte brief, kenmerk RIJP/C 35181) stelt de Minister het 

volgende: , 

'Op grond van dit advies en van nader overleg terzake kan ik 

U, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken meedeien 

dat ik het volgende - onder hierna te specificeren voorwaar

den - heb besloten: 

In Almere-Stad zal een projekt van stadsverwarming worden ge

realiseerd van nader te bepalen omvang. Gestreefd wordt naar 

een grootte van 15 duizend woningequivalenten. 

Dit projekt zal als zelfstandige eenheid moeten kunnen 

functioneren. Het dient echter te passen in een opzet die 

geheel Almere-Stad omvat. 

Een verdere uitbreiding van de stadsverwarming tot andere 

kernen van Almere behoort tot de mogelijkheden. 

Ik verzoek U tesamen met de PGEM op basis van deze beslissing 

en ter voorbereiding van verdere, meer concrete besluitvor

ming thans een plan tot aanleg en exploitatie van stadsver

warming voor het hiervoor bedoelde projekt op te stellen. 
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Alvorens tot uitvoering van dit plan kan worden overgegaan, 

dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

a. het bedoelde plan dient een gedetailleerd inzicht te 

verschaffen in de technische en financiele consequenties 

van het projekt. Het door U opgestelde rapport kan daar

voor als uitgangspunt worden genomen. 

b. de opzet van dit plan dient een gefaseerde besluitvor

ming en realisatie mogelijk te maken. 

c. de omvang van het projekt dient te worden bepaald door 

een bevredigende verhouding tussen de kosten van het 

projekt en de opbrengsten ervan, met inbegrip van de 

energiebesparing en ervan uitgaande dat de bewoners niet 

meer betalen dan bij individuele verwarming op aardgas. 

Een en ander zal worden onderworpen aan het oordeei van 

de Ministers van Economische Zaken en van Verkeer en 

Waterstaat. 

Hierbij mag rekening worden gehouden met de door de Mi- » 

nister van Economische Zaken toegezegde subsidie van 

/ 25 mln. gulden. 

d. het projekt mag direkt, noch indirekt leiden tot finan

ciele consequenties voor de begroting van het Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat'. 

Het thans voorliggende rapport is opgesteld door PGEM en NEOM onder 

auspicien van de NV Maatschappij tot Exploitatie van Stadsverwarming 

in Almere (in oprichting) MESA. In MESA participeert naast PGEM en NEOM 

ook het Openbaar Lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpoiders. 

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een studie van 

een projekt ter grootte van ca. 15.000 woningequivalenten, dat zonodig 

als zelfstandige eenheid kan functioneren, maar dat ook kan passen in 

een opzet die geheel Almere-Stad omvat. Bij deze studie is gebruik 

gemaakt van alle tot dit moment beschikbare informatie. Wanneer er 

geen aanleiding was om hiervan af te wijken, werden de uitgangspunten 

en veronderstellingen uit het in december uitgebrachte NEOM-rapport 

gevolgd. 
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Als uitgangsgegevens voor de studie hebben gediend: het (globale) 

structuurplan van Almere-Stad en tevens de beschikbare recente gege

vens over het bouwprogramma en over de fasering voor de eerste en de 

start van de tweede bouwfase. 

Een verdergaande technische detaillering b.v. een exacte tracering 

van het distributienet en de plaats en omvang van de diverse regelka

mers binnen de bebouwing, is op grond van deze gegevens en die van 

de eerste vlek (2B1) van de eerste bouwfase niet mogelijk. 

De stedebouwkundige en bouwkundige consequenties van de stadsver

warming zijn op basis van de beschikbare gegevens van de eerste bouw

fase (vlek 2B1) reeds In een eerder stadium behandeld (Rapport d.d. 

13-03-1978, betreffende de realisering van de stadsverwarming in 

Almere voor de le bouwfase van Almere-Stad met daaraanvolgende brieven 

van PGEM, d.d. 28 maart 1978 en 17 april 1978). Zie verder ook bijlage 

C. 

Ter toelichting diene tenslotte: 

In hoofdstuk II.2.1. wordt ingegaan op de projektopzet, waarvan een 

tweetal varianten zijn onderzocht. 

In hoofdstuk III.2.2. met bijbehorende bijiagen C en D komen het trans

port- en distributienet aan de orde. 

Hoofdstuk III.2.3. met bijbehorende bijlage E gaat in op de warmte

produktie. 

Hoofdstuk III.2.4. geeft een aantal uitgangspunten voor de technische 

planning. 

Hoofdstuk II.3. bespreekt de financieel-economische uitgangspunten. 

In de hoofdstukken II.4. en II.5. komen resp. de te bereiken energie

besparing en de milieu-consequenties aan de orde. 

De laatste hoofdstukken bespreken de financieel-economische resultaten 

en het beheer en de organisatie. 
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II.2. Technische uitgangspunten 

II.2.1. Projektopzet 

Bij de keuze van de projektomvang en de lokatie moet worden 

gestreefd naar een zoveel mogelijk aangesloten gebied zonder 

lange 'uitlopers', daarnaast is het kunnen aanleggen van een 

ringvormig hoofddistributienet binnen dit gebied gunstig voor 

het verkrijgen van een bedrijfszeker distributienet. Het 

partieel projekt van 15.000 woningequivalenten kan derhalve 

het beste gesitueerd worden in het middengebied van Almere-Stad 

Als redenen hiervoor kunnen verder aangevoerd worden: 

a) het centrumgebied, dat van dit gebied een belangrijk deel 

uitmaakt, kenmerkt zich door een hoge warmtedichtheid, 

hetgeen een gunstig effect heeft op de kosten van het dis

tributienet; 

b) de eerste en tweede bouwfase, omvattend respectievelijk 

2.600 en 8.200 woningen te bouwen in de periode 1979-1988, 

zijn volgens de huidige opzet, hoofdzakelijk gepland in 

dit middengebied, zodat goede mogelijkheden aanwezig zijn 

om het stadsverwarmingssysteem in oostelijke en westelijke 

richting uit te breiden (zie figuur B4); 

c) een projekt-lokatie in het middendeel van Almere-Stad met 

een hulpwarmtecentrale op het bedrijventerrein Markerkant 

kan volledig geintegreerd worden in een stadsverwarmingssys

teem voor geheel Almere-Stad, omdat in dat systeem hetzelfde 

voorzieningsgebied voor deze HWC geprojekteerd is. 

Aldus gegeven zijnde, dat het 15.000 w.e.-projekt in het mid

dengebied van Almere-Stad gesitueerd moet worden, zijn in deze 

studie een tweetal alternatieven daarvan onderzocht. 
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A. In het eerste alternatief (model A-) wordt het uit oogpunt 

van stadsverwarming meest ideale gebied gekozen. Het uit

gangspunt daarbij is, dat voordat aan de bouw in het weste-

lijk en oostelijk deel van Almere begonnen wordt, eerst 

het op SV aan te sluiten middengebied volgebouwd moet zijn. 

Dit tegen de achtergrond van een door de vertegenwoordigers 

van de RIJP uitgesproken bereidheid om bij nadere concre-

tisering van de bouwfasering, waar mogelijk met stadsver

warming rekening te houden. 

Bij vergelijking van dit gebied, zoals weergegeven in figuur 

Bl, met de in figuur B4 gegeven fasering voor geheel Almere 

blijkt dan dat het uit oogpunt van stadsverwarming ideaal 

zou zijn wanneer in plaats van twee in het zuidwesten 

gelegen gebieden in de tweede bouwfase eerst een stuk vol

gebouwd zou worden, dat aansluit aan het middengebied en 

dat oorspronkelijk in de 3e of 4e bouwfase gepland is. 

Hierdoor kan het voor het 39.000 w.e.-project geplande 

ringnet om het centrum gesloten worden. 

Dit model vraagt dus een aanpassing van de bouwfasering 

zoals deze nu gepland is. 

B. In het tweede alternatief (model Bl) vindt een dergelijke 

'uitruil' niet plaats. Uitgangspunt hier is dat binnen de 

huidige bouwfasering van de RIJP voor geheel Almere (zie 

figuur B4) gezocht wordt naar een zo goed mogelijk aaneen-

gesloten middengebied. Aangenomen is daarbij dat het op 

SV aan te sluiten gedeelte uit de derde fase gebieden, 

gelijktijdig met de andere derde fasegebieden wordt ont-

wikkeld (zie figuur B2). 

In beide modellen is uitgegaan van de RlJP-prognose van de 

kwantitatieve woningbouw voor Almere-Stad van januari 1978 

(zie figuur B3). In tabel 1 op pag. 13 is de hierop gebaseerde 

ontwikkeling van het aantal woningen en het in de overige 

bebouwing te realiseren aantal woningequivalenten voor beide 

modellen weergegeven. 
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Tabel l: Cumulatieve ontwikkeling aansluiting woningen en bijzonder bebouwing 

volgens 2 alternatieven (afgerond in 25-vouden) 

jaar 
(ultimo) 

1978 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

aantal 
woningen 

_ 

800 

1.800 

2.800 

4.200 

5.700 

7.400 

9.100 

10.800 

11.800 

11.800 

11.800 

11.800 

11.800 

Alternatief 

bijzondere 
bebouwing 
in w.e. 

100 

475 

850 

1.225 

1.600 

1.975 

2.300 

2.725 

3.100 

3.450 

3.450 

3.450 

3.450 

3.450 

enz. 

A 

totaal 
aantal 
woning
equivalenten 

100 

1.275 

2.650 

4.025 

5.800 

7.675 

9.750 

11.825 

13.900 

15.250 

15.250 

15.250 

15.250 

15.250 

aantal 

woningen 

— 

800 

1.800 

2.800 

4.200 

5.700 

7.400 

9.200 

10.800 

11.325 

11.325 

11.325 

11.325 

11.325 

Alternat 

bijzondere 
bebouwing 

100 

375 

675 

950 

1.250 

1.525 

1.800 

2.100 

2.375 

2.675 

2.950 

3.225 

3.500 

3.500 

enz. 

ief B 

totaal 

aantal 
woning-
equival. 

100 

1.175 

2.475 

3.750 

5.450 

7.225 

9.200 

11.300 

13.175 

14.000 

14.275 

14.550 

14.825 

14.825 
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De eindomvang wordt bij alternatief A eerder bereikt dan bij 

alternatief B n.l. in 1988 respectievelijk in 1991 terwijl 

de totale warmtevraag in alternatief A ook hoger is. Beide 

ontwikkelingen zijn ook ge'illustreerd in figuur B5. 

Andere warmtevraag van bijv. kastuinbouw is buiten beschouwing 

gelaten. 

De opzet van het distributiesysteem is erop gericht dat na 

uitbreiding van het SV-systeem tot een omvang van 39.000 w.e. 

totaal 3 hulpwarmtecentrales staan opgesteld op de bedrijven-

terreinen Markerkant, Pampuskant, en Flevokant. Het hoofd-

distributienet dat deze HWC's onderling en met de afnamege-

bieden verbindt wordt in hoofdzaak gepland langs de openbaar-

vervoersbanen. Slechts het ringnet om het Stadscentrum zal 

gedeeltelijk door de bebouwde gebieden en langs autowegen 

moeten leiden. Vanuit dit hoofddistributienet worden de woon-

gebieden en bedrijventerreinen ontsloten en worden de afnemers 

op 'indirekte' wijze, d.m.w. warmtewisselaars in de regel- , 

kamers, van warmte voorzien. 

In hoofdstuk II.2.2. wordt nader op de aspekten van de aan

sluiting van de verbruikers en de distributie en transport van 

warmte ingegaan. 

De warmteproduktie zal in de beginfase van het SV-projekt 

d.m.v. oliegestookte ketelinstallaties in hulpwarmtecentrales 

plaatsvinden. Centraal staat daarbij de reeds genoemde hulp

warmtecentrale op het bedrijventerrein Markerkant. Pas wanneer 

de warmte-afname een voldoende omvang heeft gekregen wordt de 

warmteproduktie grotendeels overgenomen door een warmte/kracht 

installatie. 

Gezien het feit dat naast een algemene energiebesparing tevens 

een aardgasbesparing wordt nagestreefd, worden de inspanningen 

voor de.WKC gericht op het opstellen van een kolengestookte 

fluid-bed-ketelinstallatie met aftap-condensatieturbine aan 

het Oostvaardersdiep. De ontwikkelingen op het gebied van de 

fluid-bed verbranding zijn nog gaande; verwacht wordt echter 

dat deze binnen afzienbare tijd (2 a 3 jaar) tot een bedrijfs-

zekere uitvoering zullen leiden. 
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Indien de aan dit systeem thans nog verbonden problemen niet 

tijdig en/of bevredigend worden opgelost, zal worden terug-

gevallen op de bekende gasturbine-technologieen. 

De WKC kan dan aan de Hoge Vaart worden gesitueerd. Mede om

dat de distributieproblematiek losstaat van die van het WKC-

vermogen speelt de keuze voor het warmte/krachtvermogen geen 

rol bij de thans te nemen beslissing omtrent de realisering 

van de stadsverwarming. 

De gekozen opzet maakt een gefaseerde besluitvorming en reali

sering mogelijk, zij het binnen zekere grenzen van de voor-

liggende alternatieven waarbij overigens nog (beperkte) 

varianten daarop, qua tijdstip en lokatie van de bouwfasering, 

denkbaar zijn. 

II.2.2. Transport en distributie 

De distributie van de warmte naar de afnemers vindt plaats 

via een net van hoofddistributieleidingen welke zoveel mogelijk 

de openbaarvervoersbanen volgen, zie figuren DI en D3, via 

aftakleidingen naar de bebouwde gebieden en via aansluitlei

dingen naar de regelkamers. Alleen het rond het centrum aan 

te leggen ringnet zal evenwel niet geheel de openbaar ver-

voersbanen kunnen volgen. In geconditioneerde toestand d.m.v. 

warmtewisselaars in de regelkamer wordt de warmte via een 

secundair distributienet naar de afnemers gebracht. Voor de 

woongebieden zullen afhankelijk van de wijze van bebouwen 

50 a 150 woningen op een regelkamer kunnen worden aangesloten. 

De secundaire distributieleidingen zullen (bij laagbouw) door 

de kruipruimten van de woningen lopen. 

In bijlage C wordt een meer gedetailleerde beschrijving hier

van gegeven. 
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Daarin komen diverse aspecten aan de orde als de aansluiting 

van de woning, het systeem van de secundaire distributieleiding; 

de zekerheid van de levering, de regeling van de temperatuur 

van het aanvoerwater, de warmtapwatervoorziening, de wijze van 

meting en de voorzieningen die vereist zijn met betrekking 

tot de regelkamers en de woningen. 

De realisatie van de beoogde WKC, waarbij kolen verstookt 

worden in een fluid-bed verbrandingsinstallatie (FBC), is 

gepland op het bedrijventerrein de Vaart aan het Oostvaarders-

diep. Het transportnet wordt in het 15.000 w.e.-projekt gevormd 

door de ca. 4,5 km lange verbinding tussen de WKC en de aan

sluiting op het distributienet in het N.O. van Almere-Stad. 

Bij uitbreiding tot 39.000 w.e. wordt dit net uitgebreid met 

een aftakking naar een HWC op het bedrijventerrein Flevokant. 

Indien ook Almere-Pampus wordt aangesloten op het stadsver

warmingssysteem wordt in deze richting een aftakking van de 

transportleiding gelegd via de leidingstraat rond Almere-Stad 

waarop ook een HWC op het bedrijventerrein 'Pampuskant' kan 

worden aangesloten. Voor het partiele projekt van 15.000 w.e. 

kan worden volstaan met een HWC op het bedrijventerrein Marker

kant. 

De netfiguratie wijkt met de nu gekozen opzet af van die in 

het NEOM-rapport. Daarin is gesteld dat de HWC's Markerkant 

en Flevokant door middel van het transportnet direkt met de 

WKC worden verbonden, waardoor een zekere vrijheid ontstaat 

in de keuze van temperatuurniveau in transportnet en distri

butienet. Beide netgedeelten kunnen dan afzonderlijk voor te 

verwachten eindomvang en produktiewijze worden geoptimaliseerd. 

Bij de direkte aansluiting van het transportnet op het distri

butienet vervalt deze vrijheid, hetgeen voor kleinere netten 

zoals voor het partiele projekt nog acceptabel is. Wanneer het 

net later wordt uitgebreid naar geheel Almere-Stad en de 

overigekernen, kunnen alsnog aanvullende maatregelen genomen 

moeten worden om het samenspel van produktie en distributie te 

optimaliseren en de bedrijfszekerheid van het net te verhogen. 

Daarmee zal dan meer overeenstemming ontstaan met de opzet van 

het NEOM-rapport. 



neom 
nederlandse energie ontwikkelings maatschappij b.v. 

•1580U/III.2.2. 9 augustus 1978 - 17 

Omdat een 15.000 w.e.-projekt moet kunnen worden uitgebreid tot 

39.000 w.e. dienen de transport- en de hoofddistributieleidingen 

gedimensioneerd te worden voor een eindcapaciteit van 39.000 w.e. 

Om het effect van deze overdimensionering op de rentabiliteit van 

het 15.000 w.e.-projekt te bepalen, zijn de transport- en hoofd

distributieleidingen zowel met overdimensionering (basisvarianten 

AO en BO) als zonder overdimensionering (varianten Al en Bl) bere-

kend. De financieel-economische berekeningen zijn mede teneinde 

de uitkomsten zo goed mogelijk vergelijkbaar te doen zijn met die 

van het NEOM-rapport, gebaseerd op de uitgangspunten van het al

ternatief, de gasgestookte WKC, gelegen op het bedrijventerrein 

in het N.O. van Almere-Stad aan de Hoge Vaart. Het transportnet 

is dan derhalve korter. Op de achtergronden van deze aanname wordt 

in hoofdstuk II.3, nader ingegaan. 

11.2.3. Warmteproduktie 

De opstelling van warmteproduktievermogen t.b.v. de stadsverwarming 

wordt aan de ontwikkeling van de warmtevraag aangepast. Gezien de 

verwachte snelheid waarmee de warmtebehoefte toeneemt is het ge-

wenst dat de (eerste) hulpwarmtecentrale reeds in de aanvang van 

het projekt ingezet kan worden, d.w.z. bij oplevering van de eerste 

woningen. Indien voor dat tijdstip reeds 'bouwwarmte' nodig is 

kan hierin worden voorzien door 'mobiele' hulpketels. Ook meer afge

legen warmte-afnemers kunnen tijdelijk d.m.v. dergelijke, met 

lichte olie gestookte, ketels worden gevoed totdat de aansluiting 

op het distributienet mogelijk of zinvol is. 

De HWC blijft de gehele warmteproduktie verzorgen totdat de aan

sluitwaarde ca. 60% van de eindomvang bedraagt, waardoor een vol

doende hoge bedrijfstijd (ca. 2500 h/j) kan worden behaald met het 

op dat moment op te stellen warmte/krachtvermogen. 

Voor beide modellen van het 15.000 w.e.-projekt wordt een HWC op hei 

bedrijventerrein Markerkant bij de kruising van de openbaar ver-

voersbaan en de hoofdautoweg voldoende geacht. De benodigde ruimte 

bedraagt ca. 1 ha. De HWC zal in de eindfase een capaciteit van ca. 

165 MW hebben, hetgeen overeenkomst met ca. 80% van de aansluitwaar

de van 15.000 w.e. De HWC wordt gestookt met zwavelarme zware stook

olie. Bij uitbreiding naar 39.000 w.e.worden twee HWC's op de be-

drijventerreinen Pampuskant en Flevokant geplaatst. 
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In hoofdstuk II.2.1. is gesteld dat voor de WKC primair 

gestreefd wordt naar de opstelling van een kolengestookte 

fluid-bed installatie en wel uit het oogpunt van de wens tot 

een absolute aardgasbesparing, de brandstoffen diversificatie 

en het prijsniveau van deze 'laagwaardiger' brandstof. 

Wat betreft de brandstoffen diversificatie kan gemeld worden 

dat het systeem van de 'fluid-bed verbranding' (FBC) het 

verstoken van brandstoffen van uiteenlopende aard mogelijk 

maakt zoals kolen en olie en met een zekere aanpassing zelfs 

huisvuil en rioolslib. De toepassing van een dergelijke in

stallatie bergt derhalve de mogelijkheid van een veelzijdiger 

inzet in de stedelijke problematiek in zich. In verband met 

de mogelijkheden van brandstofaanvoer en -opslag en afvoer 

van as wordt als lokatie voor deze WKC gedacht aan een terrein 

van maximaal 13,5 ha., ca. 600 m ten noordoosten van het gemaal 

Blocq van Kuffeler (naast de kolk). 

Voor een projektomvang van 15.000 w.e. wordt een aftap-conden-,. 

satieturbine opgesteld met een elektrisch vermogen van max. 45 

MW (condensatiebedrijf). Het thermisch vermogen bedraagt max. 

ca. 80 MW hetgeen overeenkomt met ca. 40% van de totale aan

sluitwaarde van het partiele projekt. 

Uit de voorlopige resultaten van optimalisatieberekeningen 

blijkt dat inbedrijfname van de WKC in 1986 tot lagere aan

loopverliezen leidt dan wanneer 1984 wordt aangehouden. In 

dit opzicht wijkt de huidige aanname af van het oorspronkelijke 

NEOM-rapport. Indien de fluid-bed installatie ten tijde van 

de beslissing over de aard van het WKC-vermogen tegen de ver-

wachtingen in, niet kan voldoen aan de te stellen eisen, kan 

de WKC als gasgestookte installatie (STEG) worden uitgevoerd, 

zoals ook in het NEOM-rapport omschreven. Alsdan kan ook de 

beslissing genomen worden over de vestigihgsplaats van deze 

STEG. 
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Zowel de omvang van deze installaties als de brandstofaanvoer 

en de optredende milieubelasting maken het mogelijk, en yan-

wege de rentabiliteit (in de huidige verhoudingen) gewenst, 

dit type WKC dichter bij de bebouwing te plaatsen. Hiervoor 

wordt, zoals reeds vermeld, het bedrijventerrein in het 

noordoosten van Almere-Stad aan de Hoge Vaart gekozen. De 

koelwatercapaciteit is op deze plaats ruim voldoende (ook 

voor 39.000 w.e.) indien koelwater wordt onttrokken aan de 

Lage Vaart en geloosd in de Hoge Vaart. Indien het gemaal 

niet in werking is, wordt het koelcircuit gevormd door het 

kanalensysteem in de polder (ca. 55 km). 

Het ruimtebeslag voor een gasgestookte WKC zal ca. 4 ha 

bedragen. In de figuren El en E2 is voor beide modellen de 

opbouw en de fasering in de tijd van het te installeren 

warmteproduktievermogen voor STEG-eenheden weergegeven. Uit

gangspunt is daarbij de aansluitwaarde en de daarvan afgeleide 

maximale warmtevraag. > 

II.2.4. Uitgangspunten yoor_technische planning SV-aanleg Almere 

HWC 

- Verwerving van grond; overleg PGEM/RIJP September 1978. 

- Bouwtijd incl. engineering ca. 1,5 jaar. 

- Bouwvergunning, hinderwetvergunning, vergunning op grond 

van wet luchtverontreiniging: start overleg PGEM/ZUP 

uiterlijk januari 1979, procedure in 1 jaar af te ronden. 

- HWC in bedrijf: minimaal 1 maand voor oplevering eerste 

woningen, dus rond maart/april 1980; zonodig kan door inzet 

van mobiele ketels warmtelevering eerder plaatsvinden. 

Mobiele ketels dienen in ieder geval in 1979 voor tijdelijke 

levering aan b.v. telefooncentrale. beschikbaar te zijn. 
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WKC 

_ Verwerving van grond: overleg PGEM/RIJP September 1978. 

- Definitieve besluitvorming type WKC + plaatskeuze rond 

1981/1982. 

- Bouwvergunning, hinderwetvergunning, vergunning op grond 

van luchtverontreiniging: start voor overleg PGEM/ZIJP in 1980; 

vergunning op grond wet verontreiniging oppervlaktewateren; 

start voor overleg PGEM/Rijkswaterstaat in 1980; vergunning 

op grond van wet chemische afvalstoffen en wet bodemveront-*-

reiniging: start vooroverleg PGEM/ZIJP in 1980. 

- Bouwtijd incl. engineering 3 a 4 jaar (kolengestookte een

heid). In bedrijfname medio 1986. 

Regelkamers 

- Verwerving van de grond: overleg MESA/RIJP, periodiek, dus 

telkenmale bij gelegenheid vaststelling matenplannen be

bouwing . 

- Bouwvergunning en hinderwetvergunning per regelkamer: over-

leg MESA/ZIJP, periodiek, te beginnen in September 1978. 

- Bouwtijd inclusief engineering ca. een half jaar per regel

kamer. 

- Oplevering(bedrijfsgereed) ca. 1 maand voor de eerste daar

bij behorende woningen worden opgeleverd. 

Transportleidingen en hoofddistributieleidingen (ringnet) 

- 'Verwerving' trace's: overleg MESA/RIJP, periodiek, dus te 

beginnen in September 1978. 

- Algemene vergunning mogelijk als onderdeel van te sluiten 

RIJP-MESA-overeenkomst. 

- Kanaalkruisingen: overleg MESA met Dienst Zuiderzeewerken, 

te beginnen in november 1978. Per geval te bespreken. 
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- Start bouw leidingen globaal medio 1979, in bedrijfname 

minimaal 1 maand voor oplevering eerste woningen, dus 

rond maart/april 1980. 

Distributienet (in de wijken) 

- 'Verwerving' trace's, start bouw en in bedrijf. als bij 

hoofddistributieleidingen. 

Secundaire distributieleidingen 

Engineering: opgave van situering leidingen, plaats, aantal 

en afmetingen van sparingen in fundatiebalken en vloeren, 

gelijktijdig met bestektekeningen en matenplannen (overleg 

te starten September 1978). Aanleg: parallel aan bouwstroom, 

dus eerste leidingen in bedrijf rond maart/april 1980. 



• 
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II.3. Financieel-economische uitgangspunten 

Investeringen stadsverwarming 

In hoofdstuk II.2.1. is gesteld dat een tweetal modellen wordt 

beschouwd n.l. een waarin de fasering en lokatie van de bouw wordt 

aangepast aan de belangen van de stadsverwarming (model A) en een 

waarin de bouwfasering van de RIJP uitgangspunt is (model B). 

In de basisvarianten wordt uitgegaan van een dimensionering van 

het hoofddistributie- en transportnet welke een uitbreiding tot 

./. • 39.000 w.e. mogelijk maakt (AQ en BQ)• De investeringen genoemd 

in tabel F2 en F7 voor distributie (hoofddistributienet + aftak

kingen en aansluitleidingen naar regelkamers) zijn hierop gebaseerd. 

./. Verder staan in de tabellen F3 en F8 de investeringen in het 

distributienet vermeld bij dimensionering voor 15.000 w.e. (modellen 

Al en Bl). 

De investeringsbedragen van de overige componenten worden door dit 

wel of geen rekening houden met overdimensionering niet of nauwe-

lijks belnvloed. 

Bij de bepaling van de investeringen in de HWC op Markerkant wordt 

./. rekening gehouden met een gefaseerde opbouw van de HWC (zie bij

lage E) . 

In de beginfase moeten daardoor hogere kosten gemaakt worden dan 

volgt uit de specifieke investeringskosten voor de eindomvang. 

™ Hiermee wordt afgeweken van de benaderende berekeningswijze in 

het NEOM-rapport, waarbij de investering uitsluitend aan de hand 

van de specifieke investering is bepaald. 

Zoals reeds vermeld wordt bij de berekeningen ervan uitgegaan als

of de warmte wordt geleverd vanuit een gasgestookte WKC aan de Hoge 

Vaart. Reden hiervan is dat uit globale berekeningen is gebleken 

dat de invloed van de uiteindelijke brandstofkeuze op de financiele 

resultaten in dit geval betrekkelijk gering is. De kostenverhogende 

effekten van de 'kolenoptie' als gevolg van hogere investerings

bedragen voor de WKC, HWC en het transportnet worden, naar ver-

wachting( tenminste eecompenseerd door.de lagere brandstofkosten. 

Voor het overige zijn bij het bepalen van de investeringsbedragen 

de uitgangspunten van het NEOM-rapport van december 1977 gehanteerd. 

http://door.de
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De beschikbare, meer gedetailleerde gegevens van de le bouwfase 

gaven geen aanleiding om de in het genoemde rapport gehanteerde 

specifieke investeringsbedragen te wijzigen. De verschillen 

betreffen derhalve het hoofddistributie- en transportnet. Van

wege de vergelijkbaarheid met het NEOM-rapport is het prijs-

niveau 1977 aangehouden. Ook de invloed van de bouwrente is op 

dezelfde wijze verwerkt. 

Rekening houdend met een dimensionering voor 39.000 w.e. bedragen 

de investeringen voor model A en B (in constante prijzen en incl. 

bouwrente) / 165 mln. resp. / 160 mln. Zonder overdimensionering 

zijn deze bedragen circa / 6 mln. resp. f 4 mln. lager. Dit 

betekent dat de uitgevoerde optimalisaties tot ruim / 20 mln. 

lagere investeringen hebben geleid, die geheel tot uiting komen 

in de investeringen voor transport en distributie. 

Tabel 2: Investeringen voor partiele SV-projekt Almere-Stad 

Investeringen voor SV 
(x / 106) 
(afgerond) 

Warmte (kracht) produktie 

Transport en distributie 

Totaal 

Aftrekpost voor produktie 
van elektriciteit 

Restant specifiek voor SV 

Alternatief Ao 

Prijzen 
van 
1977 

70 

95 

165 

40 

125 

Lopende 
prijzen 

100 

125 

225 

60 

165 

Alternatief BQ 

Prijzen 
van 
1977 

70 

90 

160 

40 

120 

Lopende 
prijzen 

100 

120 

220 

60 

160 

Alternatief 
oude NEOM-

rapport 
Prijzen 

van 
1977 

70 

115 

185 

40 

145 

Lopende 
prijzen 

100 

155 

255 

60 

195 

Bedacht moet overigens worden dat bovenstaande investerings

bedragen inzake de warmte (kracht) produktie betrekking hebben op 

een gasgestookte WKC en HWC; zij zullen hoger liggen bij een kolen

gestookte WKC. De lagere E-produktie bij een kolengestookte WKC 

heeft via de SEP-vermogensvergoeding ook invloed op de hoogte van 

de specifieke investeringen voor de warmteproduktie (door een 

lagere aftrekpost) die ten laste van het SV-bedrijf gebracht moet 

worden. 
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Investeringen conventionele1 verwarming 

De investeringen in het geval van conventionele verwarming zijn 

geheel overeenkomstig het NEOM-rapport en behoeven derhalve hier 

geen nadere toelichting (zie tabellen F4 en F9). 

Jaarlasten van stadsverwarming en conventionele verwarming 

De percentages voor rente, inflatie, onderhoud en bediening alsmede 

de diverse rendementen van installaties en brandstofprijzen zijn 

geheel overeenkomstig die in het NEOM-rapport. 

Gevoeligheidsanalyse 

Teneinde de invloed van diverse grootheden op de exploitatie-

resultaten na te gaan worden de volgende varianten bekeken: 

Variant 

I 

II 

III 

IV 

Grootheid 

Rentevoet 

inflatie per jaar 

CV-rendement 

extra investering per woning 

stijging energieprijzen per 
jaar 

Investeringsniveau 

Waarde in 
hoofdmodel 

8 % 

3,85% 

70 % 

-

3,85% 

100 % 

Waarde in 
variant 

9 % 

6 % 

80 % 

/ 350,-

4,85% 

110 % 

(zie tabellen F2, F3, F7 en F8 voor nadere specifikatie). 

Bij de berekeningen is rekening gehouden met het achterblijven van 

de aardgasprijs tot 1982. In 1982 wordt de aardgasprijs, conform 

het regeringsvoornemen, geacht op HBO I-pariteit te zijn. 

Als variant hierop is nagegaan de invloed van de veronderstelling, 

dat de aardgasprijs eerst in 1986 dit niveau bereikt. 
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II.4. Energiebesparing door SV 

De energiebesparing welke het doel is van het systeem van stads

verwarming wordt pas bereikt wanneer de warmte gecombineerd met 

elektriciteit wordt opgewekt. De grootte van de besparing welke 

wordt behaald is afhankelijk van de aard van het produktievermogen 

zoals ook uit onderstaande tabel volgt. Een overzicht van de bereik-

bare energiebesparingen en brandstofbesparingen voor een projekt-

omvang van 15.000 w.e. staat hieronder weergegeven. 

Tabel 3: Energie- en brandstofbesparing 

Brandstof in 
elektr. centrale 

Per saldo bespaarde 
energie per jaar 

T J / j 
10 6 m3 

a . e . / J ^ 

V e r b r u i k ( p e r j a a r ) 
i n C V - i n s t a l l a t i e s 

en E - c e n t r a l e 

( i n d i v i d u e e l ) 

Verbru ik (per j a a r ) 
i n WKC en HWC 

(SV) 

I. WKC op kolen (fluid bed) 

aardgas 

olie 

kolen 

550 

550 

550 

II. WKC op aardgas (STEG) 

aardgas 

olie 

kolen 

950 

950 

950 

17 

17 

17 

30 

30 

30 

6 
70.10 m3 gas 

6 
45.10 m3 gas 
20.10 ton olie 

6 
45.10 m3 gas 
25.10 ton kolen 

) 
) 

) 55.10;: 
) 3.10" 
) 
) 

ton kolen 
ton olie 

1 4 0 . 1 0 

7 5 . 1 0 | 

45.10 1 

1 0 5 . 1 0 
4 5 . 1 0 

6 

6 

m3 gas 

ton olie 
m3 gas 

ton kolen 
m3 gas 

) 
) s 
XLlO.iq; m3 gas 
) 3.10 ton olie 
) 
) 

*y 
aardgasequivalent (31,65 MJ/m3) 

Hoewel bij een WKC op aardgas de jaarlijkse energiebesparing in 

aardgasequivalenten groter is dan bij een WKC op kolen (30 mln. m3 t.o.v. 

17 mln. m3) treedt bij een WKC op kolen echte aardgasbesparing op. 

In dat geval vervalt namelijk het aardgasverbruik volledig dat 

anders voor het stoken van de individuele cv-installatie nodig 

zou zijn. 
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Bovendien wordt de elektriciteit dan ook opgewekt op basis van 

kolen en niet aardgas. Immers het gebruik van aardgas voor elektri-

citeitsopwekking druist geheel in tegen de thans geldende beleids-

opvattingen. Naast de zojuist gegeven besparingen die per jaar na 

voltooiing van het projekt gelden, zijn ook de besparingen 

berekend over de gehele periode tot en met het jaar 2000. De 

energiebesparing bij een WKC op kolen, resp. gas belopen dan in 

totaal 200 mln. resp. 350 mln. m3 aardgasequivalenten. Een echte 

aardgasbesparing van 750 mln. m3 aardgas treedt op bij een kolen

gestookte WKC. 

II.5. Milieu-aspekten 

Bij de beschouwing van de milieu-aspekten spelen zowel de te ver-

stoken brandstoffen als de lokatie van de produktiemiddelen een 

rol. Op de lokaties van de produktiemiddelen is in het voorgaande 

reeds ingegaan. 

Op enkele milieutechnische aspekten van de diverse produktie

middelen wordt hierna nader ingegaan. 

- 'Mobiele' hulpketels 

De omvang van de inzet van deze kleine, relatief goedkope ketels 

(die op korte termijn leverbaar zijn) kan thans onvoldoende 

worden overzien. Kenmerkend voor deze opwekwijze is echter dat 

de ketels gedurende een korte periode vrij dicht bij de aan te 

sluiten afnemers zullen staan. De brandstof voor de ketel is 

lichte olie, zodat de emissies vrijwel overeen komen met die 

van normale oliegestookte CV-installaties. 

- Hulpwarmtecentrales 

Tot het moment dat de WKC in bedrijf wordt genomen (1986) wordt 

de produktie verzorgd door de HWC op Markerkant. Na dit tijdstip 

neemt de HWC hoofdzakelijk een piekfunktie in waardoor de 

bedrijfstijd van het opgestelde vermogen nog slechts 200 a 300 h/j 

bedraagt. Hierbij is afgezien van de reserve-funktie van de HWC. 

Bij een projektgrootte van ca. 15.000 w.e. wordt dan per jaar 

ca. 3000 ton zwavelarme stookolie verbruikt. 
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De SO -emissie zal bij een zwavelpercentage van 1% gemiddeld 

over het jaar 6 a 7 kg/h bedragen en bij piekbedrijf (zonder 

inzet van reservevermogen) ca. 160 kg/h (ca. 320 kg/h met 

inzet van reservevermogen). De grootste emissies zullen op-

treden in de periode kort voordat de basisbelasting door de WKC 

wordt overgenomen; de maximale uitworp van SOg kan 4an tot ca. 

250 kg/h oplopen. 

De NO -emissie zal in de eindfase (15.000 w.e.) in de piek ca. 

60 kg/h bedragen, hetgeen hoger is dan de NO -emissie van indi

viduele CV's onder piekomstandigheden (ca. 40 kg/h). De gemid-

delde emissie over het jaar van de HWC is echter aanmerkelijk 

lager. Bij een schoorsteenhoogte van 40-60 m voor de HWC lijken 

vooralsnog de toelaatbare immissie-niveaus niet te worden over-

schreden. Geluidshinder zal bij een HWC op een bedrijventerrein 

nauwelijks een rol spelen. 

- Warmte/krachtcentrale 

De lozingen van de warmte/krachtcentrale bestaan uit: 

. thermische energie in het koelwater; 

. SO en NO in de rookgassen; 

. as (vliegas + 'bed'-materiaal) bij kolengestookte installaties. 

Gezien het beperkte aftapcondensatievermogen dat voor de warmte

levering wordt ingezet is voldoende koelcapaciteit aanwezig. 

Rekening houdend met een uitbreiding van de stadsverwarming tot 

geheel Almere (ca. 80.000 woningen) zal het condensatievermogen 

zeker niet meer dan 200 MW bedragen. 

Bovendien zal dit vermogen slechts bij uitzondering worden gehaald 

(bij ernstige storingen in de E-produktie elders). 

De in het voorgaande genoemde lokatie van de kolengestookte WKC, 

600 m ten noordoosten van het gemaal, maakt onttrekken van koel

water aan de kolk en lozing ten noorden van de WKC mogelijk. Ver-

plaatsing van de toegang tot de kolk naar het zuiden verbetert de 

koelwatersituatie in die zin dat de koelwateruitlaatleiding aan

merkelijk kan worden bekort (zie fig. D2). 
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Vestiging van een gasgestookte WKC tussen de Hoge en Lage Vaart, 

b.v. op het bedrijventerrein in het noordoosten van Almere-Stad, 

lijkt qua koelwaterpositie eveneens goed mogelijk. Het koelwater 

kan dan aan de Lage Vaart worden onttrokken en in de Hoge Vaart 

worden geloosd. Het koelcircuit wordt, indien het gemaal niet in 

werking is, gevormd door het kanalensysteem in de polder. 

Voor het 'partiele' projekt zal de warmtestroom naar het koel

water voor de kolengestookte WKC max. ca. 230 GJ/h bedragen en 

voor de gasgestookte WKC ca. 130 GJ/h. 

Voor een projektomvang van 15.000 w.e. zijn de maximale en jaar

lijkse gemiddelde emissies van NO en SO_ voor beide typen 
X L, 

centrales bepaald en in onderstaande tabel weergegeven. Voor de 

kolengestookte centrale is uitgegaan van een zwavelpercentage 

van 1,5%. 

Tabel 4: Overzicht emissies 

WKC 

Max. emissie kg/h 

Jaar gemiddeld kg/h 

Kolen 

S02 

110 

50 

NO 
X 

60-100 

25 

Gas 

S02 

-

NO 
X 

60 

35 

Bij het verstoken van kolen in een fluid-bed installatie wordt de 

zwavel voor een belangrijk gedeelte door de toegevoegde mergel 

gebonden. De totale asproduktie bestaat derhalve uit de in de kool 

aanwezige as en de resterende produkten van de mergel. 

De gevormde as wordt voor ca. 60% als 'bed'-materiaal en voor ca. 

40% als vliegas afgevoerd. De totale asproduktie van een 45-MW-

eenheid kan max. ca. 6 ton/h bedragen. Indien geen afzetgebied 

voor de as wordt gevonden, zal de as moeten worden gestort. 

Over de problematiek van asafzet en asdeponie zijn thans nog 

studies gaande, ook landelijk. 
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II.6. Financieel-economische resultaten 

De op basis van bovengenoemde uitgangspunten verkregen financieel-

economische resultaten zijn samengevat in tabel 5 op pag. 30 en 

nader gespecificeerd in de tabellen F5 en F10. Bij het bepalen van 

deze resultaten is rekening gehouden met de kapitaalvernietigings-

claim van het gasdistributiebedrijf ad / 0,8 mln. Voorts is ervan 

uitgegaan dat de aardgaskleinverbruikersprijs eerst in 1982 de 

HBO I-pariteit bereikt, en zijn de daardoor ontstane lagere op-

brengsten in de jaren 1980 en 1981 in de aanloopverliezen verdis-

conteerd. 

De contante waarden van de aanloopverliezen bedragen bij de ver-

onderstellingen volgens het basisgeval voor model Arj resp. model 

Bo / 16,1 mln. en / 18,6 mln. Wanneer geen rekening wordt gehouden 

met overdimensionering bedragen de contante waarden van de aanloop

verliezen / 11,5 mln. (Al) en / 14,9 mln. (Bl). Het jaar van het 

eerste positieve resultaat is 1994 (Ao) of 1995 (BQ) en zonder 

overdimensionering 1991 (Al) of 1994 (Bl). 

De contante waarden van het totaal der exploitatieresultaten, 

bezien over een periode van 25 jaar, bedragen / 9,8 mln. (AQ) en 

/ 13,9 mln. (Bg) negatief. Geen rekening houdend met overdimensio

nering zijn deze bedragen / 2,7 mln. (Al) en / 8,7 mln. (Bl) 

negatief. 

Indien de aardgasprijs eerst in 1986 op het niveau van HBO I komt 

(in plaats van in 1982 zoals in het basisgeval verondersteld) moet 

met een extra aanloopverlies van / 2 mln. rekening gehouden worden. 

De gevoeligheidsanalyse waarvan de resultaten in tabel 6 op pag. 31 zijn 

gegeven, toont aan dat vooral de variant van 10% hogere inves

teringen de cijfers aanmerkelijk, negatief, beinvloedt, en het 

eerste jaar van positief resultaat circa 4 jaar naar achteren 

schuift. De reele stijging van de energieprijzen (variant 3) heeft 

vooral effekt op de contante waarden van het totaal der exploitatie

resultaten en wel in positieve richting; het eerste jaar van posi

tief resultaat komt daardoor circa 3 jaar eerder te liggen. Een 

hoger c.v.-rendement (variant 2) vergroot de aanloopverliezen, 

maar heeft vooral een negatieve uitwerking op het resultaat over de 

periode van 25 jaar. 
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Tabel 5: Overzicht financiele resultaten (in / 10") in lopende prijzen 

Jaar 

1978 

1979 

•1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Model A-. 

nomi-
naal 

-0,3 

-0,4 

-2,2 

-2, A 

-2,2 

-2,1 

-2,3 

-2,3 

-4,6 

-3,3 

-2,2 

-1,8 

-1,4 

-1,0 

-0,5 

-0,1 

+0,4 

1,1 

1,9 

2,8 

3,7 

4,8 

5,9 

7,0 

8,2 

con-
tant 

-0,3" 

-0,3 

-1,8 

-1,8 

-1,5 

-1,3 

-1,4 

-1,2 

-2,3 

-1,5 

-i,o 

-0,7 

-0,5 

-0,3 

-0,2 

-0,0 

+0,1 

0,3 

0,4 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,1 

1,2 

con-
tant 
cumu
latief 

-0,3 

-0,6 

-2,3 

-4,1 

-5,6 

-7,0 

-8,4 

-9,6 

-11,9 

-13,4 

-14,3 

-15,1 

-15,6 

-15,9 

-16,1 

-16,1 

-16,0 

-15,7 

-15,3 

-14,7 

-13,9 

-13,1 

-12,1 

-10,9 

- 9,8 

Model B Q 

nomi-
naal 

-0,3 

-0,4 

-2,1 

-2,3 

-2,3 

-2,2 

-2,4 

-2,7 

-4,9 

-3,7 

-3,0 

-2,6 

-2,1 

-1,6 

-1,3 

-0,8 

-0,4 

+0,3 

1,1 

1,8 

2,7 

3,7 

4,8 

5,9 

7,0 

con-
tant 

-0,3 

-0,3 

-1,8 

-1,8 

-1,5 

-1,4 

-1,4 

-1,5 

-2,5 

-1,7 

-1,3 

-i,o 

-0,8 

-0,6 

-0,4 

-0,2 

-0,1 

+0,1 

0,2 

0,4 

0,5 

0,7 

0,8 

0,9 

1,1 

con-
tant 
cumu
latief 

-0,3 

-0,6 

-2,4 

-4,2 

-5,7 

-7,1 

-8,5 

-10,0 

-12,4 

-14,1 

-15,4 

-16,5 

-17,3 

-17,8 

-18,2 

-18,5 

-18,6 

-18,5 

-18,2 

-17,9 

-17,3 

-16,6 

-15,8 

-14,9 

-13,9 

Model Al 

nomi-
naal 

-0,3 

-0,4 

-1,8 

-1,8 

-1,8 

-1,7 

-1,7 

-1,5 

-3,6 

-2,3 

-1,2 

-0,8 

-0,4 

0,0 

+0,5 

1,0 

1,5 

2,2 

3,0 

3,9 

4,9 

5,9 

7,0 

8,2 

9,4 

con-
tant 

-0,3 

-0,3 

-1,5 

-1,5 

-1,2 

-1,1 

-i,o 

-0,8 

-1,8 

-1,1 

-0,5 

-0,3 

-0,1 

0,0 

+0,2 

0,3 

0,4 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

con-
tant 
cumu
latief 

-0,3 

-0,6 

-2,1 

-3,5 

-4,7 

-5,8 

-6,8 

-7,6 

-9,4 

-10,5 

-11,0 

-11,4 

-11,5 

-11,5 

-11,3 

-11,0 

-10,6 

-10,1 

- 9,4 

- 8,5 

- 7,6 

- 6,5 

- 5,3 

- 4,0 

- 2,7 

Model Bl 

nomi-
naal 

-0,3 

-0,4 

-2,0 

-2,0 

-2,0 

-2,0 

-2,0 

-2,1 

-4,2 

-2,9 

-2,3 

-1,8 

-1,4 

-0,9 

-0,4 

0,0 

+0,5 

1,1 

1,9 

2,7 

3,6 

4,6 

5,7 

6,8 

8,0 

con-
tant 

-0,3 

-0,3 

-1,7 

-1,6 

-1,4 

-1,2 

-1,2 

-1,1 

-2,1 

-1,4 

-i,o 

-0,7 

-0,5 

-0,3 

-0,1 

0,0 

+0,1 

0,3 

0,4 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,1 

1,2 

con-
tant 
cumu
latief 

-0,3 

-0,6 

-2,3 

-3,9 

-5,2 

-6,4 

-7,6 

-8,8 

-10,9 

-12,2 

-13,2 

-13,9 

-14,4 

-14,7 

-14,9 

-14,9 

-14,7 

-14,4 

-14,0 

-13,4 

-12,7 

-11,9 

-10,9 

- 9,8 

- 8,7 
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Tabel 6: Oveszicht financiele resultaten basismodellen en varianten in lopende prijzen 

(x /. 106) 

Model/kengetalien 

Model AQ: - fasering afgestemd op SV 
- 'dim. voor 39.000 w.e. 

P- 2 contante waarden over 25 jaar 

- eerste jaar van positief resultaat 

- 2» contante waarden aanloopverliezen 

Model 3Q: - fasering volgens RIJP 
- dim. voor 39.000 w.e. 

- 2. contante waarden over 25 jaar 

- eerste jaar van positief resultaat 

- £contante waarden aanloopverliezen 

Model Al: - fasering afgestemd op SV 
- dim. voor 15.000 w.e. 

- i contante waarden resultaten 25 jaar 

- eerste jaar van positief resultaat 

- ̂ contante waarden aanloopverliezen 

FModel 31: - fasering volgens RIJP 
- dim. voor 15.000 w.e. 

- Z_contante waarden resultaten 25 jaar 

- eerste jaar van positief resultaat 

- 2.contante waarden aanloopverliezen 

Eoofd-
model 

- 9,8 

1994 

-16,1 

-13,9 

1995 

-18,6 

- 2,7 

1991 

-11,5 

- 8,7 

1994 

-14,9 

Variant op model 
1 

9% rente 
6% in

flatie 

- 5,9 

1993 

-19,6 

-10,9 

1994 

-22,1 

+ 2,0 

1992 

-14,7 

- 5,1 

1993 

-18,3 

2 

CV-
rende-
ment 
80% 

-15,0 

1995 

-19,4 

-18,9 

1997 

-22,1 

- 7,8 

1993 

-14,2 

-13,8 

1995 

-18,1 

3 

1% 
sterkere 
stijging 
energie
prijzen 

- 1,0 

1991 

-14,2 

- 5,5 

1992 

-16,2 

+ 6,2 

1989 

-10,4 

- 0,3 

1991 

-13,2 

4 

10% 
hogere 
inves
tering 

-26,5 

1998 

-28,7 

-30,5 

1999 

-31,8 

-18,7 

1996 

-22,1 

-24,8 

1998 

-26,8 

Een hogere rente vergezeld van een hoger inflatiecijfer vergroot 

de aanloopverliezen, maar verbetert de resultaten over de 25 jaars-

periode. 

Vergelijking met het 'partiele' projekt uit het NEOM-rapport (zie 

tabel 7 op pag. 32) toont dat het resultaat is verbeterd, ondanks het feit dat 

de specifieke uitgangspunten (meterprijzen voor de investeringen in 

het transport en distributienet) niet zijn gewijzigd. 
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Tabel 7: Vergelijking met resultaten 'partieel projekt' in NEOM-rapport 

(in bedragen x / 10 ) 

Nieuw 

Model 

Ao/Bo 

Al/Bl 

Ao/Bo 

AQ/BO 

Variant in 
gevoeligh. 
analyse 

basis 

basis 

1 

3 

Oud 

Vergelijkbaar met 
partieel projekt 
NEOM-rapport 
(tabel 15) 

variant nr. 

I (basis 

lb 
6 

(/ 13.10 lagere 
investering 
transportnet) 

IV 

(9% rente, 6% in
flatie) 

VIII 
(1% sterkere stij
ging energie
prijzen) 

Eengetal 

21 c.w. over 25 jaar 

le jaar positief resultaat 

2_ c.w. aanloopverliezen 

21 c.w. over 25 jaar 

le jaar positief resultaat 

2_ c.w. aanloopverliezen 

2. c.w. over 25 jaar 

le jaar positief resultaat 

2_ c.w. aanloopverliezen 

2_ c.w. over 25 jaar 

le jaar positief resultaat 

/ c.w. aanloopverliezen 

Resul
taat 
oud 

/ -38,0 

2002 

/ -38,4 

/ -23,1 

1996 

/ -25,1 

/ -36,0 

1996 

/ -41,6 

/ -24,3 

1995 

/ -29,1 

nieuw 

B 

f -13,9 

1995 

/ -18,6 

/ - 8,7 

1994 

/ -14,9 

/ -10,9 

1994 

/ -22,1 

/ - 5,5 

1992 

/ -16,2 

A 

/ -9,8 

1994 

/ -16,1 

/ - 2,7 

1991 

/ -11,5 

/ - 5,9 

1993 

f -19,6 

/ - 1,0 

1991 

/ -14,2 

De verklaringen hiervoor zijn in het voorgaande reeds aan de orde 

geweest zoals: 

a. de bouwsnelheid, die hoger is dan geraamd in het structuurplan 

(1700 woningen per jaar in plaats van 1500); 

b. de latere inzet van de WKC (1986), waardoor de investeringen 

van WKC en transportnet bij de aanvang van de warmtelevering 

uit de WKC een groter draagvlak hebben, zodat de aanloop

verliezen geringer worden; 

c. het toespitsen van de leidingopzet van distributie en transport-

net op het partiele projekt; 
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d. de verder uitgewerkte fasering van het transport- en 

distributienet; in het NEOM-rapport was de fasering slechts 

tot 1984 nader onderzocht. 

De hierdoor optredende lagere aanloopverliezen (verschil ca. 20 

miljoen) worden voor ca. 75% verklaard door de aangepaste leiding

opzet . 

Uitdrukkelijk moet er echter rekening mee worden srehouden dat men 

dit verschil in aanloopverliezen niet zonder meer mag extra-

poleren voor de resultaten van het 39.000 w.e.-projekt. Bij ver-

wezenlijking van de uitbreiding naar 39.000 w.e. zullen namelijk 

weer extra aanloopverliezen kunnen optreden. De effekten van optimali-

sering en hogere bouwsnelheid (de beste gebieden voor SV zijn 

geconcentreerd in het 15.000 w.e.-projekt aangepakt) zullen daarnaast 

ook hun uitwerking hebben op het totale projekt waardoor het 

genoemde verschil in resultaten nog verder zal worden verkleind. 

II.7. Beheer en organisatie 

In hoofdstuk 7 van het NEOM-rapport van december 1977 worden op 

basis van een aantal aspekten een drietal modaliteiten voor de 

organisatie- en samenwerkingsvorm voor het van de grond brengen 

en exploiteren van stadsverwarming in Almere overwogen. De tussen-

vorm C, waaraan COSA de voorkeur gaf, houdt in dat PGEM de 

produktie-aktiviteiten van warmte en elektriciteit in het eigen 

bedrijf onderbrengt, terwijl een NV, bestaande uit meerdere deel-

nemers, de warmtedistributie e.d. verzorgt, met PGEM als direktie 

en belast met de exploitatie. 

Sedert december 1977 heeft overleg plaats gevonden tussen NEOM, 

PGEM en ZIJP om tot deze constructie te geraken. De overeenkomst 

van samenwerking tussen de partners en de statuten van deze maat

schappij zijn inmiddels aan de besluitvormende organisaties voor-

gelegd. Te verwachten valt dat in september/oktober de formele op

richting plaats heeft van de Maatschappij tot Exploitatie van 

Stadsverwarming in Almere (MESA). 
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Aansluitend zal het overleg tussen MESA en RIJP geopend moeten 

worden om te komen tot een overeenkomst, waarin o.a. de leverings

voorwaarden en de tariefstelling worden vastgelegd. Zodra MESA is 

opgericht zal de reeds geconcipieerde direktie- en exploitatie

overeenkomst tussen MESA en PGEM afgesloten worden, terwijl daar

naast een warmteleveringsovereenkomst tussen MESA en PGEM op

gesteld zal worden. 

Wanneer de beslissing inzake de aanleg van stadsverwarming is 

gevallen, zal het reeds geformeerde voorlichtingsteam van MESA/ 

PGEM starten met het in samenwerking met de RIJP verstrekken van 

informatie aan toekomstige bewoners van Almere-Stad. 

Wat de tarieven betreft zal het uitgangspunt zijn en blijven dat 

de afnemer niet meer betaalt dan in het geval van verwarming door 

middel van een individuele c.v. op aardgas. In het genoemde rapport 

met bijbehorende brieven (zie pag. 10) is het onderwerp tarieven 

reeds aan de orde geweest. 



B i j l a g e A 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

' s -Gravenhage - Piesmanweg 1-6 - Telefoon 070-747474 - Telex 32562 

AAN: 
NEOM B.V. 
Postbus 17 
6130 AA Sittard, 

Uw brief van: 's-Gravenhage, 4 a u g U S t U S 1 9 7 8 

Uw kenmerk: Ons kenmerk: R I J P / C 3 5 1 8 1 toestel: 

Onderwerp: s t a d s v e r w a r m i n g A l m e r e . Bijlage(n): 

Op 22 maart 1977 heb ik de Minister van Economische Zaken advies 
gevraagd inzake de aanleg van stadsverwarming in Almere, aan de 
hand van een door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders opgesteld 
rapport (Flevobericht 122). 
Op 19 december 1977 heb ik van mijn ambtgenoot van Economische Zaken 
advies gekregen, op basis van een rapport van uw maatschappij om tot 
aanleg van stadsverwarming in Almere-Stad te besluiten. 
De Minister van Economische Zaken bleek daarbij tevens bereid een 
subsidie voor dit project te verstrekken van 25 mln gulden, alsmede 
om te bevorderen dat uw maatschappij een belangrijk risicodragend 
aandeel neemt in de ten behoeve van dit project door uw Maatschappij 
en de PGEM - en eventuele derden - op te richten maatschappij. 

Op grond van dit advies en van nader overleg terzake kan ik u, mede 
namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken meedeien dat ik het 
volgende - onder hierna te specificeren voorwaarden - heb besloten: 

In Almere-Stad zal een project van stadsverwarming worden gerealiseerd 
van nader te bepalen omvang. Gestreefd wordt naar een grootte van 
15 duizend woning-equivalenten. 
Dit project zal als zelfstandige eenheid moeten kunnen functioneren. 
Het dient echter te passen in een opzet die geheel Almere-Stad omvat. 

Een verdere uitbreiding van de stadsverwarming tot andere kernen van 
Almere behoort tot de mogelijkheden. 
Ik verzoek u tesamen met de PGEM op basis van deze beslissing en ter 
voorbereiding van verdere, meer concrete besluitvorming thans een plan 
tot aanleg en exploitatie van stadsverwarming voor het hiervoor bedoelde 
project op te stellen. 

- Alvorens -

Verzoeke bij uw antwoord kenmerk en datum dezes te vermelden, en slechts een zaak in een brief te behandelen 

Model 515 A . 610225 f 
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Alvorens tot uitvoering van dit plan kan worden overgegaan, dient 
aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

a. het bedoelde- plan dient een gedetailleerd inzicht te verschaffen 
in de technische en financiele consequenties van het project. 
Het door u opgestelde rapport kan daarvoor als uitgangspunt worden 
genomen. 

b. de opzet van dit plan dient een gefaseerde besluitvorming en 
realisatie mogelijk te maken. 

c. de omvang van het project dient te worden bepaald door een 
bevredigende verhouding tussen de kosten van het project en de 
opbrengsten ervan, met inbegrip van de energiebesparing en ervan 
uitgaande dat de bewoners niet meer betalen dan bij individuele 
verwarming op aardgas. 
Een en ander zal worden onderworpen aan het oordeei van de Ministers 
van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat. 
Hierbij mag rekening worden gehouden met de door de Minister van 
Economische Zaken toegezegde subsidie van 25 mln gulden. 

d. het project mag direct, noch indirect leiden tot financiele 
consequenties voor de begroting van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. 

De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpoiders zal het initiatief nemen tot 
nader overleg met uw Maatschappij en de PGEM gericht op het tot stand 
komen van het bedoelde plan. 

Ik heb de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere verzocht als 
klankbord te willen optreden voor de partijen die met het opstellen 
van het meergenoemde plan zijn belast. De Rijksdienst voor de Ijssel
meerpoiders draagt er daarbij zorg voor dat de Commissie regelmatig van 
de vorderingen van het project op de hoogte wordt gesteld. 

Gaarne verneem ik van u of u zich met de hier beschreven opdracht 
wilt belasten en op welke termijn ik het bedoelde plan tegemoet kan zien. 
Tevens verzoek ik u in samenwerking met de PGEM mij nadere voorstellen 
te doen omtrent de door u op te richten maatschappij tot stadsverwarming 
in Almere met het oog op de te gelegener tijd aan u te verlenen 
vergunningen tot aanleg en exploitatie van stadsverwarming in Almere. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAJ, 

4, * 
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RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Smedinghuis 
L E L Y S T A D 

j a n u a r i 1978 

I WONINCBOUW (OPLEVERING) 

Jaar 
Ultimo 

l 9 7 5n 
1976 : 
1977 ̂  
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Lelystad 
p.j. 

1.216 
1.595 
1.890 
1 .800 
1.700 

1.500 
1.500 
1 .500 
1.500 
1.500 

1.500 
1.500 
1 .300 
1.200 
1.000 

cum 

5.747 
7.342 
9.232 
11.000 
12.700 

14.200 
15.700 
17.200 
18.700 
20.200 

21.700 
23.200 
24.500 
25.700 
26.700 

Almere 
p.j. 

_ 

71 
610 
900 

1.500 

1 .200 
1 .000 
1.000 
600 
400 

200 
-
-
-
-

-Haven 
cum-

_ 

71 
681 

1.600 
3.100 

4.300 
5.300 
6.300 
6.900 
7.300 

7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 

Almere 
p.j. 

_ 

-
-
-
-

800 
1.000 
1.000 
1.400 
1.500 

1.700 
1.700 
1.700 
1 .700 
1.700 

-Stad 
cum 

_ 

-
-
-
-

800 
1.800 
2.800 
4.200 
5.700 

7.400 
9.100 
10.800 
12.500 
14.200 

Almere 
p.j. 

_ 

-
-
-
-

-

-
300 
400 
600 

900 
900 
900 
900 
900 

-Buiten 
cum 

-

-
-
-
-

-

-
300 
700 

1.300 

2.200 
3. 100 
4.000 
4.900 
5.800 

Almere-4 
p.j. 

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

100 
200 
300 
400 

cum 

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

100 
300 
600 

1.000 

Totaal 
p.j. 

-

71 
610 
900 

1.500 

2.000 
2.000 
2.300 
2.400 
2.500 

2.800 
2.700 
2.800 
2.900 
3.000 

Almere 
cum 

-

71 
68) 

1 .600 
3. 100 

5. 100 
7.100 
9.400 
11.800 
14.300 

1 7.100 
19.800 
22.600 
25.500 
28.500 

Overig 
p.j. 

-

2 
2 
5 

40 

80 
150 
200 
250 
250 

250 
150 
50 
50 
50 

7.. F1. 
cum 

21 
23 
25 
30 
70 

150 
300 
500 
7 50 

.000 

.250 

.400 

.450 

. 500 • 

.550 

Lelystad+Alme 
p.j. 

1.216 
1.668 
2.502 
2.712 
3.250 

3.600 
3.650 
4.000 
4. 150 
4.250 

4.550 
4.350 
4. 150 
4. 1 50 
4.050 

re+Z.Flevola 

cum 

5.768 
7.436 
9.938 
12.650 
15.900 

19.500 
23.150 
27. 150 
31.300 
35.550 

40.100 
44.450 
48.600 
52.750 
56.800 

* • i n c l . l ande l i jk gebied 0. Flevoland 
i)= r e a l i s e r i n g 

era 
c 
c 
• 1 

C D 
co 
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•Systeembeschrijving 

Aansluiting woningen 

Gezien de omvang van het distributienet in de eindfase, welke aanleiding kan 

geven tot de keuze van 'hogere' aanvoertemperaturen in het distributienet, is 

uitgegaan van een indirecte aansluiting van groepen woningen. Dat wil zeggen, 

dat de warmte via een warmtewisselaar in een regelkamer aan een of meer blokken 

woningen wordt afgegeven. Het aantal woningen dat op een regelkamer wordt aan

gesloten zal afhankelijk zijn van de aard van de bebouwing. 

Systeem secundaire distributieleidingen 

Bij ringvormige bebouwing kunnen de secundaire distributieleidingen vanaf de 

regelkamers volgens het 'Tichelmann'-systeem worden gelegd. Daarmee wordt 

bereikt dat het drukverschil tussen aanvoer- en retourwater voor alle aangesloten 

percelen nagenoeg gelijk zal zijn, en kunnen drukverschilregelaars in woningen 

worden vermeden. Het diameterverloop van de secundaire distributieleidingen in 

de kruipruimten is voor aanvoer- en retourleidngen tegengesteld, zodat een 

grote aanvoerleiding samengaat met een kleine retourleiding en omgekeerd. 

Zekerheid levering 

Indien meerdere blokken zijn aangesloten op een regelkamer zullen deze afzonder

lijke circulatiecircuits vormen, zodat werkzaamheden in een blok niet de warmte

levering aan de overige blokken verstoren. De afgaande leidingen naar de per

celen worden voorzien van afsluiters, zodat ook werkzaamheden aan de huisinstal

laties de warmtelevering verder niet belnvloeden. 

Om een grotere mate van zekerheid te hebben in de levering wordt tevens de warmte

wisselaar in de regelkamer gesplitst in een tweetal parallel geschakelde tegen

stroomapparaten (TSA) van gelijke capaciteit. De totale capaciteit zal gelijk 

zijn aan de som van de aansluitwaarden van de aangesloten percelen (gelijktijdig-

heidsgraad = 1). 

Regeling 

Het aanvoerwater naar de woningen zal een max. temperatuur hebben van 90 C (bij 

een buitentemperatuur van -10 C). Bij de max. aanvoertemperatuur wordt een 

o 
afkoeling van 20 C in de radiatoren verlangd. De temperatuur van het aanvoer
water wordt in de regelkamer weersafhankelijk geregeld tot een minimum van 

o 
70 C i.v.m. de warmtapwatervoorziening. 
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De regeling vindt plaats aan de primaire zijde van de warmtewisselaar. De 

regeling van de temperatuur in de vertrekken van de woningen zou d.m.w. thermo

statische kranen op de radiatoren kunnen gebeuren. 

Warmtapwatervoorziening 

Uitgegaan wordt van een individuele tapwatervoorziening in de vorm van een voor-

raadapparaat van ca. 80 1. per woning. De verwarmingsspiraal wordt gevoed vanuit 
o 

de aanvoerleiding in de woning. De tapwatertemperatuur zal ca. 60 C bedragen. 

W Meting 

De bemeting vindt plaats d.m.v.: 

a. een warmtemeter in de regelkamer aan de primaire zijde van de warmtewisselaar, 

b. een watermeter in de retourleiding van de percelen. 

De totale hoeveelheid geleverde warmte kan naar rato van de aanwijzingen van de 

watermeters over de aangesloten percelen worden verdeeld. Op deze wijze wordt 

het aandeel in de totale geleverde warmte bepaald voor ruimteverwarming en 

warmtapwater. v 

Voorzieningen 

a. Regelkamer 

•

Een regelkamer voor ca. 150 woningen (of daaraan gelijkwaardige aansluitwaarde) 

,/. vraagt een ruimte van ca. 6 x 3 x 2,3 m (zie bijgevoegde schema's). Hierin 

bevinden ±ich het afleverstation waarin opgenomen de apparatuur voor meting 

en regeling, de 2 tegenstroomapparaten, het expansievat voor de aangesloten 

blokken, de pompen en de verdeel- en verzamelleidingen. 

De afmetingen van de ruimte en de opstelling van de apparatuur is zodanig, 

dat de diverse onderdelen via de deuropening kunnen worden verwijderd. De 

plaats van de warmtewisselaar ten opzichte van de deuropening is zodanig, dat 

de pijpenbundel van de warmtewisselaar eruit getrokken kan worden. 

De toegankelijkheid van de deur van de regelkamer (van buitenaf) moet vol

doende zijn om deze handelingen te verrlchten. 
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Voor die gevallen waar collectieve warmtapwatervoorziening de voorkeur verdient 

is, naast de genoemde apparatuur, tevens een extra warmtewisselaar, een voor

raadvat en een circulatiepompje nodig. De benodigde ruimte in de regelkamer is 

in dat geval groter nl. 1 m langer of ca. 0,5 m breder. 

b. De woningen 

De voorzieningen per woning bestaan uit: 

- het aanbrengen van de benodigde openingen in de fundatiebalken voor het door-

voeren van de aanvoer- en retourleiding. De plaats dient zodanig te zijn dat 

de bereikbaarheid van andere voorzieningen in de kruipruimten niet door de 

installatieleidingen wordt aangetast (max. uitwendige diameter installatie-

leiding ca. 225 mm) 

- doorvoering door de begane grondvloer 

- warmwatermeter in de retourleiding 

- radiatoren (90 /70 ) met thermostatische kranen (geen 'speciale' eisen t.a.v. 

de druk) 

- voorraadapparaat voor warmwatervoorziening (ca 80 1). Deze zou op de voor de 

cv-ketel gereserveerde plaats kunnen worden geinstalleerd. Bij voorkeur 

nabij het punt van aansluiting. 

Bij collectieve warmtapwatervoorziening vervalt het voorraadvat maar is een 

extra tapwaterleiding nodig in de kruipruimte en een 2e (warm) watermeter in 

de woning. 

In figuur Cl is aangegeven hoe bij wijze van voorbeeld de benodigde installaties 

in een woning aangebracht zouden kunnen worden. 
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• 

Hoofddistributie- en transportnet 

Achtereenvolgens wordt de aanleg, fasering en uitbreidingsmogelijkheid van 

hoofddistributienet en transportnet voor de modellen A en B beschouwd. 

Model A 

In dit model wordt uitgegaan van een bouwfasering welke voor wat betreft 

de le fase overeenkomt met de fasering van de RIJP doch verder aangepast is aan 

de belangen van de stadsverwarming. Dit betekent in hoofdzaak een zodanige uit

breiding van het net naar aanliggende gebieden dat geen onnodig lange leidingen, 

of leidingen in een te vroeg stadium,moeten worden gelegd. 

Het hoofddistributienet wordt in deze variant gevormd door een ringleiding om 

het centrum met aftakkingen naar de diverse aanliggende bouwgebieden. Doordat 

de HWC aan deze ringleiding is gelegen ontstaat een bedrijfszekere netvorm. 

De voeding vanaf de WKC vindt plaats via de aftakking in het noordoosten van 

Almere-stad. 

Om het investeringsverloop van het hoofddistributienet te kunnen bepalen is een 

gedetailleerde fasering van dit net aangenomen. Uitgangspunt is daarbij wel dat in 

1986 de WKC op het distributienet kan worden aangesloten. 

De fasering van het distributienet staat weergegeven in figuur DI. De jaartallen 

geven het tijdstip aan waarop de leiding geacht wordt in gebruik genomen te 

worden. De daardoor optredende investeringspartonen van hoofddistributienet met 

aftakkingen en aansluitleiding naar de regelkamer staan voor de varianten Ao 

en Al (resp. voor een dimensionering van het hoofddistributienet voor 39.000 w.e. 

en 15.000 w.e.) aangegeven in de tabellen F2 en F3. 

De lokatie van de HWC op het bedrijventerrein Markerkant is gekozen bij het 

kruispunt van de openbaar-vervoersbaan en de kernhoofdweg. Vanaf de HWC leiden 

hierlangs in de eindfase 4 leidingstraten naar de bebouwing. Voordeel daarvan is 

dat in de HWC de massastroom direkt verdeeld wordt, hetgeen de diameters van de 

afgaande leidingen beperkt houdt en de bedrijfszekerheid verhoogt. 

Het hoofddistributienet volgt in het algemeen de OV-banen met uitzondering van 

enkele delen van de reeds genoemde ringleiding om het centrum. Voor deze delen 

zal een trace door de bebouwing moeten worden gevonden. 
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De WKC wordt in 1986 in bedrijf genomen. Op dat moment moet het transportnet gereed 

zijn en aan kunnen sluiten op het distributienet. In verband hiermee is aan

genomen dat het NO-deel van Almere-stad, waar de aansluiting moet plaatsvinden, 

in de periode '84 - '86 tot ontwikkeling komt. Het trace van het transportnet 

hangt af van de plaats van de WKC. 

Voor de beoogde kolengestookte fluid-bed installatie liggend aan het Oostvaarders-

diep op een afstand van ca. 600 m. ten noorden van het gemaal is een trace aan

genomen evenwijdig aan de Lage Vaart. Na kruising van S.A.W. 1 buigt dit naar het 

westen en sluit na kruising van de Lage en de Hoge Vaart aan op het distributienet 

(zie figuur D2). 

De kruisingen met de Lage en Hoge Vaart worden bij voorkeur gemaakt door de 

leiding op te nemen in de brugconstructies ten behoeve van de OV-banen. 

Bij realisering van een gasgestookte WKC op het bedrijventerrein aan de Hoge 

Vaart kan met een korte transportleiding parallel aan de Hoge Vaart worden vol-

staan welke eveneens aansluit op het hoofddistributienet in N.O. Almere-stad 

(zie figuur D2). 

In figuur D3 is de vorm van het hoofddistributienet weergegeven voor het geval 

geheel Almere-stad op de stadsverwarming wordt aangesloten. Hierin staat tevens 

globaal aangegeven het gebied dat bij piekbelasting via de HWC op Markerkant 

wordt gevoed. Bij model A valt het project geheel binnen dit gebied zodat met 

alleen deze HWC kan worden volstaan. 

Wanneer in de 3e bouwfase (vanaf 1987) het westelijk deel van Almere-stad tot 

ontwikkeling komt en ook op het SV-systeem aangesloten wordt op het bedrijven

terrein aan de Pampus-zijde een 2e HWC geplaatst en op het reeds bestaande net 

aangesloten. 

Gezien de afstand tot de WKC zal de HWC II niet d.m.v. een transportleiding op 

de WKC worden aangesloten. Deze HWC verzorgt in de eindfase (39.000 w.e.) ten 

tijde van piekbelasting de gehele produktie voor het westelijke deel van Almere-

stad. Tijdens deellastbedrijf (gedurende het grootste deel van het jaar) zal het 

westelijk deel ook vanuit de WKC via de HWC op Markerkant worden gevoed. 

Wanneer ook Almere-Pampus op het stadsverwarmingssysteem zou worden aangesloten, 

kan een aftakking van de bestaande transportleiding vanaf de WKC gelegd worden, 

welke ook HWC II kan voeden. 
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Gedurende de 4e bouwfase (vanaf 1990) komt het oostelijk deel van Almere-stad 

tot ontwikkeling en wordt de 3e HWC op het bedrijventerrein Flevo-kant gebouwd. 

Gezien de afstand van deze HWC III tot de transportleiding naar HWC I (of de 

WKC ingeval van gas) ligt een direkte verbinding met de WKC d.m.v. een aftak

leiding voor de hand. Bij aansluiting van Almere-3e kern op het SV-systeem kan 

voor de voeding vanuit de WKC o.a. van de transportleiding naar HWC III gebruik 

gemaakt worden. 

Model B 

In dit model wordt uitgegaan van de huidige globale bouwfasering van de RIJP. 

Aangezien bij dit partiele project het oostelijk deel van het centrumgebied niet 

op het SV-systeem wordt aangesloten, wordt slechts de westelijke tak van de ring

leiding rond het centrum aangelegd. Parallel hieraan wordt een aftakleiding door 

het centrum aangelegd waardoor toch het effect van een ringleiding ontstaat. 

De lokatie van de HWC op het bedrijventerrein Markerkant is gelijk aan die in 

model A. Ook de opmerkingen over de aansluiting op de WKC zijn voor dit model 

geldig. 

De aangehouden fasering van het distributienet staat weergegeven in figuur D4. 

De jaartallen geven het tijdstip aan waarop de leiding geacht wordt in gebruik 

genomen te worden. Op deze fasering zijn de investeringspatronen voor de 

distributie voor de varianten Bo en Bl. (resp. dimensionering voor 39.000 w.e. 

en 15.000 w.e.) gebaseerd (zie tabel F7 en F8). 

Voor de aanleg van de hoofddistributieleidingen, de transportleidingen en de 

mogelijkheden tot uitbreiding van het systeem tot geheel Almere-stad en ook de 

andere kernen, geldt voor deze variant over het algemeen hetzelfde als voor het 

voorgaande model A. 

Bij aansluiting van de geplande 3e-fase gebieden aan de oostelijke zijde van 

Almere-stad kan worden volstaan met de aanleg van de oostelijke tak van de ring

leiding om het centrum. De HWC op het bedrijventerrein Flevokant kan dan toch 

tijdens 4e bouwfase (na 1990) worden gebouwd. Enkele wat meer afgelegen bedrijven-

terreinen welke gedurende de 3e fase tot ontwikkeling komen kunnen tijdelijk 

door 'mobiele' ketels van warmte worden voorzien. 
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Als zelfstandig partieel project is model B wat minder gunstig dan model A. 

Indien tijdens de realisering blijkt dat geen uitbreiding zal plaatsvinden, 

kan naar model A worden toegewerkt door niet de bouwstroom van de RIJP te 

blijven volgen. Het project dient dan aan de tijdfasering van de RIJP te worden 

aangepast. 
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Warmteproduktie 

De warmteproduktie dient te worden aangepast aan de warmtevraag van de aangeslo

ten afnemers. 

De ontwikkeling van de aansluitwaarde wordt bepaald door het tempo van de woning

bouw en de overige bebouwing zoals scholen, kantoren etc. Bij de bepaling van de 

aansluitwaarde is uitgegaan van de ramingen van de RIJP van januari 1978 (figuur B3) 

Voor de overige bebouwing is aangenomen dat deze na een korte aanloop een constante 

toename vertoont. 

De toename is zodanig gekozen dat, na voltooiing van de bouwfase (model B) of van 

het aantal woningaansluitingen (model A) de overige bebouwing binnen het op de 

stadsverwarming aangesloten gebied haar eindomvang heeft bereikt. 

De aansluitwaarde per woning (-equivalent) is gelijk gekozen aan die in het NEOM-

rapport, d.w.z. 13 kW. 

De ontwikkeling van de aansluitwaarden van de modellen A en B staan weergegeven 

in de figuren El en E2. 

Bij een projectomvang van 15.000 w.e. bedraagt de totale aansluitwaarde ca. 

200 MW. Deze wordt voor ca. 40% gedekt door de WKC. Bij een gelijktijdigheids-

graad van 80% is de warmtevraag maximaal ca. 160 MW zodat in de HWC minimaal een 

vermogen van 80 MW moet worden opgesteld. Daarnaast moet tevens reservevermogen 

worden opgesteld waarvan de omvang bepaald wordt door de opbouw van de WKC. 

Gesteld wordt dat v66r de oplevering van de eerste woningen reeds enkele warmte-

afnemers aanwezig zullen zijn (bv. telefooncentrale). Voor de voorziening hier

van en voor het beschikbaar stellen van bouwwarmte zullen enkele 'mobiele' ketels 

worden ingezet, welke ook later nog als tijdelijke voorziening voor afgelegen 

afnemers kunnen worden gebruikt of kunnen dienen als noodvoorziening. Uitgegaan 

is voorlopig van een totaal ketelvermogen van 6 MW. 

Kort voor de eerste woningen worden opgeleverd (voorjaar '80) dient de le HWC 

op Markerkant in bedrijf te worden genomen. Deze HWC wordt zoals in bijlage D reeds 

gesteld, gesitueerd op het kruispunt van de OV-baan en de kernhoofdweg, teneinde 

direkt in de diverse richtingen te kunnen distribueren. 



neom 
nederlandse energie ontwikkelings maatschappij b.v. 

.1580U/IH.2.2. ,9 augustus 1978 . .- 2 -

Om voor een hoge graad van bedrijfszekerheid te zorgen wordt gesteld dat een 

eenheid van de HWC moet kunnen uitvallen, zodat de HWC gestart wordt met 2 een

heden van 15 MW. 

De eindomvang van de HWC is afhankelijk van de opbouw van het WKC-vermogen. 

Gesteld wordt dat de reservecapaciteit in de vorm van HWC-ketels gelijk moet 

zijn aan de grootste produktie-eenheid in de WKC. 

In geval van een kolengestookte installatie dient 80 MW reservevermogen te 

.worden opgesteld zodat de eindomvang dan ca. 165 MW bedraagt. 

Uitgaande van een capaciteit van ca. 15 MW per ketel zijn respectievelijk 8 en 

11 ketels nodig. De inzet van deze eenheden staat voor het geval van een gas

gestookte WKC weergegeven in de figuren El en E2. 

Uitbreiding van het SV-systeem tot 39.000 w.e. heeft geen invloed op de eind-

capaciteit van de HWC op de Markerkant. Bij installering van een (gasgestookte) 

STEG-eenheid met 2 gasturbines kan worden volstaan met een reservecapaciteit van 

40 MW zodat de HWC een eindcapaciteit krijgt van 120 MW. 

De olievoorraad bij de HWC wordt gesteld op ca. 3000 ton hetgeen in de eindfase 

voldoende is voor een vorstperiode van ca. 2 weken indien de WKC niet aan de 

produktie deelneemt Het benodigde grondoppervlak voor de HWC wordt daarmee ca. 

0,5 ha voor 120 MW en ca. 0,6 ha voor 16 5 MW eindcapaciteit. De hoogte van het 

ketelhuis bedraagt ca. 9 m. terwijl de schoorsteen i.v.m. oliestoken naar ver-

wachting een hoogte van 40-60 m. zal moeten hebben. 

Bij de aangenomen projectopzet heeft de afzet van warmte in 1986 voldoende omvang 

om de investeringen in de WKC te rechtvaardigen. Afgeweken wordt dus van de in 

het NEOM-rapport genoemde gefaseerde opbouw van de WKC-eenheid vanaf 1984. 

Aangezien primair nagegaan wordt of een kolengestookte fluid-bed installatie 

als warmte/krachteenheid in Almere mogelijk is zal eerst op de aspecten van deze 

installatie en vervolgens op die van de gasgestookte STEG-installatie worden 

ingegaan. 

De WKC met fluid-bed verbrandingsinstallatie (FBC) bestaat in principe uit een 

stoomketel en een aftap-/condensatieturbine van waaruit de warmte wordt geleverd. 

De fluid-bed ketel wijkt in die zin af van een conventionele ketel dat de 

verbranding op een lager temperatuurniveau en onder toevoeging van kalksteen 

plaatsvindt in een door de verbrandingslucht tot werveling gebracht 'bed' van 

onbrandbaar materiaal. 
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Gevolg van het lagere temperatuurniveau en de kalktoevoeging is dat de emissie 

van zowel NO als SO afneemt. De asproduktie is echter groter dan van de 
x £ 

conventionele kolengestookte ketel. Deze techniek maakt het tevens mogelijk 

om brandstoffen van uiteenlopende aard en kwaliteit te verstoken. 

Voor een projektomvang van 15.000 w.e. is een installatie nodig met een warmte-

capaciteit van ca. 80 MW. In condensatiebedrijf zal deze ca. 45 MW electr. kunnen 

opwekken. De totale installatie t.b.v. de warmte/krachtproduktie omvat naast de 

ketel- en turbine-installatie tevens een opslagterrein voor kolen, een loods 

voor mergelopslag, een assilo en verder voor reserve-doeleinden een stookolie-

tank. Daarnaast is tevens een onderstation voor het transport van het electrisch 

vermogen en een kantoor met werkplaats en magazijn nodig. De asopslag in silo's 

is slechts bedoeld voor een korte periode van enkele dagen. Indien geen of on-

voldoende afzetgebied voor de as wordt gevonden, moet elders een opslagterrein 

worden gerealiseerd. Het totale centrale-terrein zal bij een partieel projekt 

met een produktie-eenheid ca. 3 ha. kunnen bedragen. Bij uitbreiding naar 

39.000 w.e. zullen meerdere produktie-eenheden nodig zijn. Tevens rekening 

houdend met uitbreiding naar andere kernen en met mogelijke andere toepassingen 

is dan maximaal een terrein nodig van 13,5 ha. 

Enige markante afmetingen van de installatie zijn verder de hoogte van het 

ketelhuis van ca. 25 m. en de hoogte van de schoorsteen welke ca. 50 m. zal 

kunnen bedragen. 

Gezien de goede aanvoermogelijkheden van brandstoffen en mergel en de mogelijke 

afvoer van as is een lokatie gekozen aan het Oostvaardersdiep ca. 600 m. ten 

noordoosten van het gemaal van de Blocq van Kuffeler (naast de kolk). Koelwater 

kan dan aan de kolk worden onttrokken en in het Oostvaardersdiep worden geloosd 

ten noordoosten van de centrale. 

De voor het partiele projekt benodigde STEG-installatie heeft een thermisch ver

mogen van ca. 83 MW. De STEG-eenheid omvat 2 gasturbines van ca. 25 MWe, 2 af-

gasketels en een aftap/condensatie turbine van ca. 23 MWe. De eenheid kan ook 

met een gasturbine worden bedreven, zodat niet voor het voile vermogen reserve

capaciteit in de HWC is vereist. Het benodigde oppervlak voor een dergelijke 

centrale bedraagt in totaal ca. 2 ha. (inclusief gasontvangststation en onder

station) . Voor een gasgestookte WKC lijkt het bedrijventerrein in het noordoos-

.ten van Almere-Stad aan de Hoge Vaart zowel uit het oogpunt van milieu als 

stedebouwkundig een aanvaardbare plaats (zie figuur D2). 
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Indien de projectomvang wordt uitgebreid tot 39.000 w.e. of meer, dient het 

produktievermogen te kunnen worden aangepast. 

De uitbreiding van het HWC vermogen vindt achtereenvolgens plaats in de op te 

richten HWC's op de bedrijventerreinen Pampuskant en Flevokant. In de eindfase 

(d.w.z. 39.000 w.e.) is het opgestelde vermogen in deze HWC's resp. ca. 100 MW 

en 90 MW. 

De kolengestookte WKC kan met een identieke eenheid worden uitgebreid. 

Ook de gasgestookte WKC kan worden uitgebreid met een 2e STEG-eenheid (met 

tegendrukturbine) en een gasturbine met afgasketel. 

Zolang de mogelijkheid tot uitbreiding ook tot andere kernen en andere toe-

passingen moet worden opengehouden en zolang de keuze van het WKC-vermogen niet 

definitief is moet dienovereenkomstig voldoende ruimte gereserveerd worden d.w.z, 

- ca. 13,5 ha. op bedrijventerrein de Vaart aan het Oostvaardersdiep, 600 m. 

ten N.0. van het gemaal; 

- ca. 1 ha. op het bedrijventerrein Markerkant bij de kruising van QV-baan en 

hoofdautoweg; 

- ca. 4 ha. op het bedrijventerrein in het noordoosten van Almere-Stad aan de 

Hoge Vaart. 
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Tabel Fl: Model A - Overzicht warmteverbruiken en brandstofverbruiken 

Jaar 
(ultimo) 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Aantal 
woningen 

-

800 

1.800 

2.800 

4.200 

5.700 

7.400 

9.100 

10.800 

11.790 

11.790 

11.790 

11.790 

11.790 

11.790 

Aantal 
woning eq. 
in overige 
bebouwing 

100 

475 

850 

1.225 

1.600 

1.975 

2.350 

2.725 

3.100 

3.465 

3.465 

3.465 

3.465 

3.465 

3.465 

Aansluit
waarde 

produktie-
zi jde 

(MWth) 

1,3 

17,0 

35,3 

53,6 

77,3 

102,3 

130,0 

157,7 

185,4 

203,4 

203,4 

203,4 

203,4 

203,4 

203,4 

Netto 
j aarverbr. 
woningen + 
overige 
bebouwing 

(MWh) 

1.560 

23.900 

50.360 

76.820 

111.530 

148.300 

189.180 

230.070 

270.960 

297.060 

297.060 

297.060 

297.060 

297.060 

297.060 

Bruto 
j aarverbr. 
woningen + 
overige 
bebouwing 

(MWh) 

1.730 

26.560 

55.960 

85.360 

123.920 

164.780 

210.200 

255.630 

301.070 

330.070 

330.070 

330.070 

330.070 

330.070 

330.070 

Brandstofverbruik 
per jaar t.b.v. SV 

(x 10 MWh) 

HWC 

2,0 

31,3 

66,0 

100,6 

146,1 

194,3 

247,9 

12,4 

22,7 

21,6 

21,6 

21,6 

21,6 

21,6 

21,6 

WKC 

-

-

-

-

-

-

-

770,3 

834,5 

962,8 

962,8 

962,8 

962,8 

962,8 

962,8 
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Tabel F2: Model AO (fasering aangepast aan SV; dim, voor 39.000 w.e) 

Jaar 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Cumulatieve invest eringen bij SV in 
basis 1977 constante prijzen 

Distr. -
net 

0,2 

9,4 

13,5 

16,5 

20,0 

26,3 

31,7 

40,0 

44,2 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

Sec. 
distr.-
leidingen 

1) 

-

1,6 

3,6 

5,6 

8,4 

11,4 

14,8 

18,2 

21,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

Regel
kamers 

2) 

0,1 

0,7 

1,5 

2,2 

3,2 

4,3 

5,5 

6,7 

7,9 

8,7 

8,7 

8,7 

8,7 

8,7 

8,7 

Transp.-
net 

3) 

-

-

-

-

-

-

-

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

6 
/ 10 (excl. bouwrente) prijs-

Warm-
tapwater 
install. 

-

0,8 

1,7 

2,6 

3,9 

5,3 

6,9 

8,5 

10,1 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

HWC 

0,3 

5,0 

5,7 

6,4 

7,8 

8,5 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 
i 

WKC 

-

-

-

-

-

-

-

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

Totaal 

0,6 

17,5 

26,0 

33,3 

43,3 

55,8 

68,1 

140,9 

151,3 

157,1 

157,1 

157,1 

157,1 

157,1 

157,1 

1) NEOM-rapport: installatieleidingen 

2) NEOM-rapport: blokstations en meet-/regelinrichtingen 

3) Trajekt vanaf WKC tot aansluiting distributienet 
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Tabel F3: Model Al (fasering aangepast aan SV; dim, voor 15.000 w.e.) 

Jaar 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Cumulatieve investeringen bij SV in 
basis 1977 constante prijzen 

Distr.-
net 

0,2 

7,2 

10,6 

13,6 

17,1 

22,5 

27,1 

34,6 

38,7 

40,8 

40,8 

40,8 

40,8 

40,8 

40,8 

Sec. 
distr.-
leidingen 

1) 

-

1,6 

3,6 

5,6 

8,4 

11,4 

14,8 

18,2 

21,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

Regel
kamers 

2) 

0,1 

0,7 

1,5 

2,2 

3,2 

4,3 

5,5 

6,7 

7,9 

8,7 

8,7 

8,7 

8,7 

8,7 

8,7 

Transp.-
net 

3) 

-

-

-

-

-

-

-

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

6 
/ 10 (excl. bouwrente); prijs-

Warm-
tapwater 
install. 

-

0,8 

1,7 

2,6 

3,9 

5,3 

6,9 

8,5 

10,1 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

HWC 

0,3 

5,0 

5,7 

6,4 

7,8 

8,5 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

WKC 

-

-

-

-

-

• -

-

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

Totaal 

0,6 

15,3 

23,1 

30,4 

40,4 

52,0 

"63,5 

135,3 

145,7 

151,4 

151,4 

151,4 

151,4 

151,4 

151,4 

1) NEOM-rapport: installatieleidingen 

2) NEOM-rapport: blokstations en meet-/regelinrichtingen 

3) Trajekt vanaf WKC tot aansluiting distributienet 
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Tabel F4: Model AO/Al (fasering aangepast aan SV) 

Jaar 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Cumulatieve investeringen bij individuele verwarming in / 10 
bouwrente) prijsbasis 1977 constante 

C.V.-
woningen 

-

1,1 

2,4 

3,7 

5,5 

7,5 

9,8 

12,0 

14,2 

15,6 

15,6 

15,6 

15,6 

15,6 

15,6 
1 

Warm-
tapwater-
installatie 

-

0,7 

1,7 

2,6 

3,9 

5,3 

6,9 

8,5 

10,1 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

C.V. 
overige 
bebouwing 

0,1 

0,5 

1,0 

1,4 

1,8 

2,3 

2,7 

3,1 

3,6 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

prijzen 

Gasnet 

-

1,0 

2,3 

3,5 

5,3 

7,1 

9,3 

11,4 

13,5 

14,7 

14,7 

14,7 

14,7 

14,7 

14,7 

E-vermoeen 

-

-

-

-

-

-

-

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

(excl. 

Totaal 

0,1 

3,3 

7,4 

11,2 

16,5 

22,2 

28,7 

77,6 

84,0 

87,9 

87,9 

87,9 

87,9 

87,9 

87,9 
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Tabel F5: Overzicht jaarlasten SV en individuele verwarming voor model AO 

Jaar 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

•2002 

Jaarlasten SV (incl. E-produktie) 
in lopende prijzen 

Vaste 
kosten 
(x f 106) 

0,3 

0,4 

3,1 

4,4 

5,8 

7,5 

9,8 

12,1 

27,2 

29,6 

31,1 

31,5 

31,8 

32,2 

32,6 

33,1 

33,5 

34,0 

34,4 

34,9 

35,4 

36,0 

36,5 

37,1 

37,7 

Variabele 
kosten 
(x / 10 ) 

-

0,1 

0,7 

1,7 

2,5 

3,9 

5,3 

7,1 

23,3 

26,4 

31,5 

32,7 

34,0 

35,3 

36,7 

38,0 

39,5 

41,0 

42,7 

44,3 

46,0 

47,7 

49,6 

51,5 

53,5 

Totale 
kosten 
(x / 10 ) 

0,3 

0,5 

3,8 

6,1 

8,3 

11,4 

15,1 

19,2 

50,5 

56,0 

62,6 

64,2 

65,8 

67,5 

69,3 

71,1 

73,0 

75,0 

77,1 

79,2 

81,4 

83,7 

86,1 

88,6 

91,2 

Jaarlasten individuele verwarming 
(incl. E-produktie) 
in lopende prijzen 

Vaste 
kosten 
(x / 10 ) 

-

-

0,4 

1,0 

1,5 

2,3 

3,1 

4,1 

12,3 

13,5 

14,4 

14,6 

14,8 

15,0 

15,2 

15,4 

15,7 

16,2 

16,7 

17,3 

18,0 

18,7 

19,5 

20,4 

21,3 

Variabele 
kosten 
(x / 10 ) 

-

0,1 

1,3 

2,9 

4,6 

7,0 

9,7 

12,8 

33,6 

39,2 

46,0 

47,8 

49,6 

51,5 

53,6 

55,6 

57,7 

59,2 

62,3 

64,7 

67,1 

69,8 

72,5 

75,2 

78,1 

Totale 
kosten 
(x / 10 ) 

-

0,1 

1,7 

3,9 

6,1 

9,3 

12,8 

16,9 

45,9 

52,7 

60,4 

62,4 

64,4 

66,5 

68,8 

71,0 

73,4 

76,1 

79,0 

82,0 

85,1 

88,5 

92,0 

95,6 

99,4 
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Tabel F6: Overzicht warmteverbruiken en brandstofverbruiken. Model B 

Jaar 
(ultimo) 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Aantal 
woningen 

-

800 

1.800 

2.800 

4.200 

5.700 

7.400 

9. 100 

10.800 

11.315 

11.315 

11.315 

11.315 

11.315 

11.315 

Aantal 
woning eq. 
in overige 
bebouwing 

100 

385 

670 

955 

1.240 

1.525 

1.810 

2.095 

2.380 

2.665 

2.950 

3.235 

3.505 

3.505 

3.505 

Aansluit
waarde 

produktie-
zi jde 

(MWth) 

1,3 

15,8 

32,9 

50,1 

72,5 

96,4 

122,9 

149,4 

175,8 

186,6 

190,3 

194,1 

197,6 

197,6 

197,6 

Netto 
jaarverbr. 
woningen + 
overige 
bebouwing 

(MWh) 

1.560 

22.500 

47.550 

72.610 

105.910 

141.2 0 

180.760 

220.250 

259.730 

274.790 

279.240 

283.690 

287.900 

287.900 

287.900 

Bruto 
jaarverbr. 
woningen + 
overige 
bebouwing 

(MWh) 

1.730 

24.990 

52.840 

80.680 

117.680 

156.970 

200.850 

244.720 

288.590 

305.330 

310.270 

315.210 

319.890 

319.890 

319.890 

Brandstofverbruik 
per jaar t.b.v. SV 

(x 103 MWh) 

HWC 

2,0 

29,5 

62,3 

95,1 

138,8 

185,1 

236,9 

11,9 

18,8 

24,0 

16,0 

17,4 

18,7 

18,7 

18,7 

WKC 

-

-

-

-

-

-

-

706,1 

834,5 

898,6 

962,8 

962,8 

962,8 

962,8 

962,8 
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Tabel F7: Model BO (fasering volgens RIJP; dim, voor 39.000 w.e.) 

Jaar 

' 1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Cumulatieve investeringen bij SV in 
basis 1977 constante Driizen 

Distr.-
net 

0,2 

9,2 

13,2 

16,1 

19,4 

25,5 

32,5 

39,1 

43,3 

44,6 

45,0 

45,5 

45,9 

45,9 

45,9 

Sec. 
distr.-
leidingen 

1) 

-

1,6 

3,6 

5,6 

8,4 

11,4 

14,8 

18,2 

21,6 

22,6 

22,6 

22,6 

22,6 

22,6 

22,6 

Regel
kamers 

2) 

0,1 

0,7 

1,4 

2,1 

3,1 

4,1 

5,3 

6,4 

7,6 

8,0 

8,1 

8,3 

8,4 

8,4 

8,4 

Transp.-
net 

3) 

-

-

-

-

-

-

-

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

f 10 (excl. bouwrente): prijs-

Warm-
tapwater 
install. 

-

0,7 

1,7 

2,6 

3,9 

5,3 

6,9 

8,5 

10,1 

10,6 

10,6 

10,6 

10,6 

10,6 

10,6 

HWC 

0,3 

5,0 

5,7 

6,4 

7,8 

8,5 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

WKC 

-

-

-

-

-

-

-

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

Totaal 

0,6 

17,2 

25,6 

32,8 

42,6 

54,8 

68,7 

139,7 

150,1 

153,3 

153,8 

154,5 

155,0 

155,0 

155,0 

1) NEOM-rapport: installatieleidingen 

2) NEOM-rapport: blokstations en meet-/regelinrichtingen 

3) Trajekt vanaf WKC tot aansluiting distributienet 
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Tabel F8: Model Bl (fasering volgens RIJP); dim, voor 15.000 w.e.) 

Jaar 

• 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Cumulatieve investeringen bij SV in 
basis 1977 constante prijzen 

Distr.-
net 

0,2 

8,6 

11,4 

14,3 

17,7 

23,0 

29,1 

35,2 

39,2 

40,5 

40,9 

41,4 

41,8 

41,8 

41,8 

Sec. 
distr.-
leidingei 

1) 

-

1,6 

3,6 

5,6 

8,4 

11,4 

14,8 

18,2 

21,6 

22,6 

22,6 

22,6 

22,6 

22,6 

22,6 

Regel
kamers 

i 

2) 

0,1 

0,7 

1,4 

2,1 

3,1 

4,1 

5,3 

6,4 

7,6 

8,0 

8,1 

8,3 

8,4 

8,4 

8,4 

Transp.-
net 

3) 

-

-

-

-

-

-

-

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

6 
/ 10 (excl. bouwrente); prijs-

Warm-
tapwater 
install. 

-

0,7 

1,7 

2,6 

3,9 

5,3 

6,9 

8,5 

10,1 

10,6 

10,6 

10,6 

10,6 

10,6 

10,6 

HWC 

0,3 

5,0 

5,7 

6,4 

7,8 

8,5 

9,2 

9,2 

9,2 

9 2 
=r , u 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

WKC 

-

-

-

-

-

-

-

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

56,8 

Totaal 

0,6 

16,6 

23,8 

31,0 

40,9 

52,3 

65,3 

135,6 

145,8 

149,0 

149,5 

150,2 

150,7 

150,7 

150,7 

1) NEOM-rapport: installatieleidingen 

2) NEOM-rapport: blokstations en meet-/regelinrichtingen 

3) Trajekt vanaf WKC tot aansluiting distributienet 
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Tabel F9: Model BO/Bl (fasering volgens RIJP) 

Jaar 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

6 
Cumulatieve investeringen bij individuele verwarming in f 10 
(excl. bouwrente) constante prijzen prijsbasis 1977 

C.V. 
woningen 

-

1,1 

2,4 

3,7 

5,5 

7,5 

9,8 

12,0 

14,2 

14,9 

14,9 

14,9 

14,9 

14,9 

14,9 

Warm-
tapwater-
install. 

-

0,7 

1,7 

2,6 

3,9 

5,3 

6,9 

8,5 

10,1 

10,6 

10,6 

10,6 

10,6 

10,6 

10,6 

C.V. 
overige 

bebouwing 

0,1 

0,4 

0,8 

1,1 

1,4 

1,8 

2,1 

2,4 

2,7 

3,1 

3,4 

3,7 

4,0 

4,0 

4,0 

Gasnet 

-

1,0 

2,3 

3,5 

5,3 

7,1 

9,3 

11,4 

13,5 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

E-
vermogen 

-

-

-

-

-

-

-

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

Totaal 

0,1 

3,2 

7,2 

10,9 

16,1 

21,7 

28,1 

76,9 

83,1 

85,3 

85,6 

85,9 

86,2 

86,2 

86,2 
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Tabel FIO: Overzicht jaarlasten SV en Individuele verwarming voor model BO 

Jaar 

1978 

• 1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Jaarlasten SV (incl. E-nroduktie) 
in lopende prijzen 

Vaste 
kosten 
(x / 10 ) 

0,3 

0,4 

3,1 

4,4 

5,7 

7,4 

9,6 

12,3 

27,0 

29,3 

30,4 

30,9 

31,5 

32,1 

32,5 

33,0 

33,4 

33,9 

34,3 

34,8 

35,4 

35,9 

36,5 

37,0 

37,6 

Variabele 
kosten 
(x / 10 ) 

-

0,1 

0,7 

1,6 

2,4 

3,7 

5,1 

6,7 

21,4 

26,4 

29,5 

32,6 

33,8 

35,2 

36,6 

37,9 

39,4 

40,9 

42,6 

44,2 

45,8 

47,6 

49,4 

51,4 

53,4 

Totale 
kosten 
(x / 10 ) 

0,3 

0,5 

3,8 

6,0 

8,1 

11,1 

14,7 

19,0 

48,4 

55,7 

59,9 

63,5 

65,3 

67,3 

69,1 

70,9 

72,8 

74,8 

76,9 

79,0 

81,2 

83,5 

85,9 

88,4 

91,0 

Jaarlasten individuele verwarming 
(incl. E-produktie) in lopende 

prijzen 

Vaste 
kosten 
(x / 10 ) 

-

0 

0,4 

0,9 

1,4 

2,2 

3,1 

4,0 

12,2 

13,4 

13,9 

14,2 

14,5 

14,8 

15,0 

15,2 

15,4 

15,9 

16,5 

17,0 

17,6 

18,4 

19,2 

20,0 

20,9 

Variabele 
kosten 
(x / 10 ) 

-

0,1 

1,3 

2,8 

4,4 

6,7 

9,2 

12,3 

31,3 

38,6 

43,0 

46,7 

48,7 

50,9 

52,8 

54,9 

57,0 

59,2 

61,5 

63,8 

66,3 

68,8 

71,5 

74,3 

77,1 

Totale 
kosten 
(x / 10 ) 

-

0,1 

1,7 

3,7 

5,8 

8,9 

12,3 

16,3 

43,5 

52,0 

56,9 

60,9 

63,2 

65,7 

67,8 

70,1 

72,4 

75,1 

78,0 

80,8 

83,9 

87,2 

90,7 

94,3 

98,0 
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Tabel Fll: Overzicht financiele result'aten (in / 10 ) in lopende prijzen 

Jaar 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Model AO 

-0,3 

-0,4 

-2,1 

-2,2 

-2,2 

-2.1 

-2.3 

-2.3 

-4,6 

-3,3 

-2,2 

-1,8 

-1,4 

-1,0 

-0.5 

-0.1 

+0,4 

1.1 

1.9 

2,8 

3,7 

4,8 

5,9 

7,0 

8,2 

Model BO 

-0,3 

-0,4 

-2,1 

-2,3 

-2,3 

-2.2 

-2,4 

-2,7 

-4.9 

-3.7 

-3.0 

-2.6 

-2,1 

-1.6 

-1.3 

-0,8 

-0.4 

+0,3 

1,1 

1,8 

2.7 

3,7 

4,8 

5,9 

7,0 

Model Al 

-0,3 

-0,4 

-1,8 

-1,8 

-1,8 

-1.7 

-1.7 

-1.5 

-3.6 

-2.3 

-1.2 

-0,8 

-0,4 

0,0 

+0,5 

1.0 

1.5 

2.2 

3,0 

3,9 

4,9 

5,9 

7,0 

8,2 

9,4 

Model Bl 

-0,3 

-0,4 

-2,0 

-2,0 

-2.0 

-2.0 

-2,0 

-2,1 

-4,2 

-2.9 

-2.3 

-1.8 

-1.4 

-0,9 

-0,4 

0,0 

+0,5 

1,1 

1.9 

2,7 

3,6 

4,6 

5,7 

6,8 

8,0 
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Ministerie van Econdmische Zaken 

Openbaar Lichaam Zuidelijke Ijsselmeer

poiders 

Stadskantoor 

LELYSTAD 
D.A.C. -12.MLWL 
SUGGESTIE: I" *«**<# 2u 

~k**y' c*K.<~tfuSf/U- /Xrr> i 
24 augustus 1978 
E 
378/V/1686/EB/24.8 

co pie wz^^y 

*«<«r JeX**^ ̂ » J V / ^ <S<SCM y . *oCU!, 

Besluitvorming Minister van Verkeer en Waterstaa adsverwarming. 

Hierbij doe ik U mijn concept antwoord namens COSA (bijlage) toekomen op 

de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 augustus (bijlage 2) 

waarin medegedeeld wordt dat stadsverv/arming in Alirerestad zal worden 

gerealiseerd onder nader te bepalen voorwaarden. 

Gaarne verneem ik van U of U kunt instertiren met de tekst van dit concept 

en verzoek ik U eventueel caimentaarmij op korte termijn te doen toekomen. 

y\ 
De voorzitter van de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere. 

(Drs. H.F.6r"Geijzers) 
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CONCEPT 

Ministerie van Econormsche Zaken 

Aande heer 

Minister van Verkeer en Waterstaat 

Piesmanweg 1-6 

's-Gravenhage. 

24/8/1978 
E 
378/V/1599/EB/24.8 

Stadsveiwarming Almere. 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van Uw brief d.d. 4 augustus 

kenmerk RYP/C35197 waarin U mededeel^/dat in Almerestad een stadsverwarmings

project zal worden gerealiseerd onder nader te bepalen voorwaarden. 

Het doet mij genoegen te kunnen constateren dat de werkzaamheden van de 

Coinmissie mede van invloed zijn geweest op een positieve beslissing Uwerzijds, 

Namens de Commissie Overleg Stadsverwarming Almere deel ik U mede gaarne 

bereid te zijn, de in Uw brief beschreven taak te vervullen. Ze zal mede 

naar aanleiding van Uw beslissing op korte termijn door mij bijeengeroepen 

worden om de door U voorgestelde taakstelling nader uit te werken. 

De Voorzitter van de Commissie Overleg Stadsverv/arming Almere. 

(Drs. H.F.G. Geijzers) 
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Openbaar Lichaam "Zuidelijke 
Ijsselmeerpoiders" 

Stadskantoor 

LELYSTAD 

Uw brief van 

Uw kenmerk 

Onderwerp Stadsverwarming 
Almere 

Lelystad, 21 maart 1979 

Mijn kenmerk Cn 12753 

Bij lage(n) 

T o e s t e l n r . 

V e r z . : 2 6 HURT 1979 

B i j b r i e f van 8 december 1978 h e e f t de M i n i s t e r van Verkee r en Wa
t e r s t a a t m i j m e d e g e d e e l d , b e s l o t e n t e hebben t o t v e r s n e l d e a a n l e g 
van h e t p r o j e c t S tadsverwarming in A l m e r e - S t a d . 

De M i n i s t e r h e e f t m i j b e l a s t met de v e r d e r e r e g e l i n g e n met de d i 
v e r s e b e t r o k k e n e n . 

Thans wi l i k U e n i g e g l o b a l e i n f o r m a t i e v e r s c h a f f e n , t . z . t . z a l ik 
m i j n a d e r met U v e r s t a a n over e v e n t u e l e s p e c i f i e k e a a n g e l e g e n h e d e n 
d i e U r e g a r d e r e n . 

De s t a d s v e r w a r m i n g in Almere -S tad z a l worden v e r z o r g d door de N.V. 
MESA i . o . ( w a a r i n deelnemen de NEOM B.V. , de N.V. PGEM en h e t o . l . 
Z . U . P . ) . 

In o n d e r h a n d e l i n g t u s s e n de N.V. MESA en de R . I J . P . i s t h a n s een t e 
s l u i t e n overeenkomst i n z a k e de w a r m t e l e v e r i n g in A l m e r e - S t a d , a l s 
mede h e t c o n c r e e t u i t w e r k e n van de algemene u i t g a n g s p u n t e n , z o a l s 
d i e i n de v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s z i j n v e r w o o r d . 

Naar v e r w a c h t i n g z a l in v o o r j a a r 1979 de e e r s t e a c t i v i t e i t " t e v e l -
de" i n Almere -S tad in o p d r a c h t van de N.V. MESA p l a a t s v i n d e n . Het 
o v e r l e g t . b . v . a a n p a s s i n g van r e e d s b e s t a a n d e s t edebouwkund ige en 
bouwkundige p l annen v o r d e r t eveneens g e s t a a g . Binnen de R . I J . P . i s 
i r . Ca l s v o o r l o p i g aangewezen a l s c o o r d i n a t o r t . a . v . de s t a d s v e r 
warming . Bi j hem kunt U t e r e c h t voor h e t v e r k r i j g e n van n a d e r e i n 
f o r m a t i e over h e t p r o j e c t . 

DE DIRECTEUR VAN DE R1JKI 
VOOR DE IJSSELMEEB 

22-3-79/WH Prof. Dr. R. H. A. van Duin 

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 
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Bolworksweg 35, Postbus 73 

Telefoon (05760)-10888* 

• 

Giro 81330* . 
Banklere: N.V. Bank voor Ned. Gemeenten, Den Haag" rek. nr. 23j50.jl.8i2 

Amro-bank N.V., kantoor 2utphon, Houtmarkt 68, rek. nr. 48.63.25.202 
Alfjemcna Bonk Nederland, Zu'.phen, IJsselkade 16, rck. nr. 53.'/A.21.051 

' Rabo-bank, Zutphen, Statlorwstraal 14, rek. nr. 37.67.10.004 

" ' - * ^ i i 

Aan de Direkteur 
A1 ge ni e e n E n e r g i e b e 1 e i d 
Di~. J.W.H. Ge e r l i n g s , 
Bezuidenhoutseweg 30, 
1 s '- G r a v e n h "a q e. 

J\v kenmerk: Uw brief van: 

inderv l̂ Commiss ie O v e r l e g 
warming Almere . 

1 eve ir

ons kenmerk: 
5 . 1 3 7 . 7 7 / D i : 

ZUTPHEN, 16 a u g u s t u s 19 77 . 

Nr 
„L/£B • 

cr, 

"-i.su-.ua .-..( 

We3edelzeergeleerde heer, 

Naar wij vernemen is een commissie Overleg Stadsverwar
ming Almere ingesteld, waarbij die instanties betrokken zijn, 
die aanrakingsvlakken hebben met een stadsverwarming in 
Almere-Stad, te weten de P.G.E.M., R.IJ.P., Z.IJ.P. en N.E.O.M. 

Het komt ons voor, dat wij als gasdistributiebedrijf van 
Almere eveneens nauw betrokken zijn bij een dergelijk project, 
enerzijds voor de toekomstige ontv/ikkeling van onze maatschap
pij in dit gebied, anderzijds .met betrekking tot de reeds uit-
gevoerde werken en daarmede verband houdende investeringen, 
alsmede de binnenkort uit te Voeren werken. Hierbij dient op-
gemerkt tq worden, dat bepaalde reeds verrichte werken in 
Almere-Haven uit gasdistributie-technisch oogpunt niet los 
gezien kunnen worden van Almere-Stad. 

Ook uit een gesprek op 11 augustus 19 77 met de heren 
Dr. D.B. Jochems en G.J.J.M. Taks van de N.E.O.M. zijn ons de 
nauwe bctrekkingen van onze maatschappij met een stadsverwar
mingsproject in Almere gebleken. 

Wij verzoeken u dan ook een vertegenwoordiger van onze 
maatschappij toe te voegen aan de commissie Overleg Stadsver
warming Almere. 

Vertrouwende, dat u aan ons verzoek zult voldoen, 

Cone: Dir 
Typ.: Ky 
Col.: t~. 

< «. 

hoogachtend, 
N.V;-;, GAMOG",' 

•ng. L Ketel 
y Directeur 

Do N.V. «GAMOG» voert tevens do dlrektlo en exploitatie van het Elcktrlciteltobedrljf van do (jemeente Zutphen. 
Ingeschreven bij hot hando!srer)lster van do K. v. K. to Zutphen onder no. 18523. 

http://23j50.jl.8i2
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Banklers: I1 .V. Bank voor Ned. Gemeenten, Den Haag, rek, 

Amro- Dank N.V., kantoor Zutphen, Houtmarkt 68, rek. 
TTrenje Bank Nederland, Zutphen, IJsselkade 16, rek. 

Rabo-bank, Zutphen, Statlonsstraat 14, rek. 

Giro 8133 02 
nr. 28.50.11.812 
nr. 48.63.25.202 
nr. 53.24.21.051 
nr. 37.67.10.004 

Zuidelijke Ijsselmeerpoiders, 
Stadskantoor, 
L e l y s t a d . 

T.a.v. de heer D.M. Boogaard. 

Uw kenmerk: Uw brief van: 

)nderwerP: S t a d s v e r w a r m i n g A l m e r e - S t a d . 

Ons kenmerk: 

6 . 6 3 8 . 7 7 / B o r 

ZUTPHEN, 14 o k t o b e r 1977 

Mijne heren, 

Zoals afgesproken in de COSA-vergadering d.d. 
11 oktober jl. doen wij u hierbij onze brieven nr. 
5.630.77/Dir d.d. 15 September jl. en nr. 6.427.77/Bor 
d.d. 6 oktober jl. toekomen. 

Hoogachtend, 
N.V^GAMOG", 

\As^\ 

Cetel 
Directeur 

cone: B o r 

Typ.: B s / M . K . 
Col.: U-« 

B i j i a g e n . 

D.A.C: 

SUGGESTIE: 

AKKOORD 

TT" 
BESL. LD-: 

BESPREKEfX' 

1101 

De N.V. «GAMOG-> voert tevens de direktie en exploitatie van het Elektriciteltsbedrijf van de gemeente Zutphen. 
Ingeschreven bij het handelsregister van de K. v. K. te Zutphen onder no. 18523. 



Kopie: Arch, Dir, Wa, Bor, 

N.E.O.M. B.V., 
Postbus 17, 
S i t t a r d . 

T.a.v. de Weledele heren Dr. D.B. 
Jochems en G.J.J.M. Taks. 

81SU/III.2.2. 5 September 1977 5.630.77/Dir 

) 15 September 1977. 

Geachte heren, 

Naar aanleiding van uw bovengenoeiy schrijven an het 
daaropgevolgde onderhoud met uw heren Dr. D.B. Jochems en 
G.J.J.M. TakB op vrijdag 9 September 1977 doen wij u hierbij 
de volgende gegevens toekomen: 

«L SSS^S g*3nveateert3 t.b.v. de gasvoorzlening v&r. 
AlmerVfrtac: j £ 1.12Cc7̂ i« 
Spsclf icatie.. 
a. over investering ontvang station o.a. Alraere-Kaven " 158.800 
b. overinvestering kantoor, magazijn, werkplaats 

idem " 19J.600 
c. ontvangscation c.a. Almere-Stad * 359.200 
d. twee sinkers lden * 181*500 
•• distributienet industrieterrein rDe Vaart' " 433.400 

P Toelichting. 
ad a. uitgegaan is van een gasvoorzlening van 7.000 percelen 
In Almere-Haven, 30.000 in Almere-Stad an 5.000 in Aliuere III, 
tezanen 42.000 percelen. De helft hiervan sou van het ont-
vangstation Almere-Haven uit worden voorzien, dus 21.000 
percelen. De totale investering bedraagt £ 396.900. Bij inte-
grale toerekening van kosten sou 2/3 (14.000 : 21.000) ten 
laste van Almere-Stad komen. Het komt ons echter redelijk 
voor slechts de meerkosten van de te grote Investering in 
beschouwing te nemen. Wij schatten deze op 40% van de totale 
kosten, dus 0,4 x f 396.900 - f 158.800. 
ad b. Een taxatie van de overInvestering van het kantoor c.a. 
is moellljker omdat er in Almere-Haven een gebouw verrezen 
is tezamen voor de R.IJ.P. (afd. Hater), P.G.E.M. en .GAMOG". 
Uitgaande van dezelfde gedachtengang als onder a. en rekening 

Dir boudende met de verpllchtingen die wij hebben aangagaan tegen-
Bs over de P.G.E.M., de juridische eigenaar van het gezamenlijke 

gedeelte van het gebouw, raiaen wij hier de overinvestering 
op f 193.800. 

— ad c. De totale investering — 

h 
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Gasmaatschappij Gelderland 
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Behoort bij briefnr. 5.630.77/Dir d.d. 15 September 1977 gericht aan 
N.E.O.M. B.V. te Sittard. 

ad c. De totale investering van grond, gebouw, beetrating, hekwerk an 
leidingen, editor exclueief de meet- en regelinstallatie in het ge
bouw, (die van "Gasunie" is), bedraagt f 359.200. 
fidjfl. D00*" <*e Hoge Vaart an door de Lage Vaart zijn reeds zinkers gelegd 
tezamen met "Gasunie" om kosten te besparen. Onze investering bedraagt 
f 181.500. 
ad e. Op een gedeelte van het industrieterrein "De Vaart" is door on& 
reeda een lage druk distributienet gelegd. Waarschijnlijk zal een deel 
van de kosten wel rendalx*! zijn ook al koiat de "Stadsver*warming" tot 
uitvoering. Onze investering hier bedraagt tot dusver f 433.400. 

II Invertering en jaarlijkse kosten kookgasnet. 

Specificatie. (Par aansluiting bij 30.000 percelen). 
a. Kantoor, magazijn, werkplaats 
b. Ontvangstation c.a. 
c. Hoge en lage druk buizennet 
d. Drakregelapparatuur c.a. 
e. Dienstleiding, gasmeter e.d. 

Af: Bijdrage aansluitkosten 

Totaal 

Jaarlijkse kosten (per aansluiting) 
Kapitaalslasten 
Onderhoud en inspektle 
Administratie, beheer en meteropname 
Gasinkoop 105 m 

Opbrengst (huidig tarief axel. O.B.) 
Tekort f 105,— 

f 
It 

H 

H 

> 

f 
l < 

f 

R 

»> 
It 

r 

£ 
ii 

6 , — 
1 3 , -

6 0 0 , — 
8 , — 

5 5 0 , — 

1 . 3 7 7 , — 
3 0 0 , — 

1 . 0 7 7 , — 

1 0 8 , — 
2 0 , — 
3 0 , — 
1 9 , — 

1 7 7 , — 
7 2 , — 

— O.Tt tot een sluitende — 
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Gasmaatschappij Gelderland 
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Behoort bij brlefnr. 5.630.77/Dir d.d. 15 September 1977 gericht aan 
N.E.O.M. B.V. te Sittard. 

Om tot een sluitende exploitatie te komen zou het vastrechtbedrag, 
thans f 45,— per jaar met tenminste f 105,— moeten worden verhoogd 
tot £ 150,— per jaar. 

Toelichting. 
In het bovenstaande is uitgegaan van het volgende: 
1. Alle 30.000 in de eindtoestand aanwezige percelen zijn aangesloten 
op het kookgasnet. 
2.In alle (of nagenoeg alle) percelen wordt aardgas voor koken ge-
bruikt. _ 
3. Het gemiddeld gebruik per perceel per jaar bedraagt 100 » aardgas. 
4. Bij „GAMOG" wordt via 2.700 km hoge- en lage druk distributieleiding 
gas geleverd aan 150.000 aansluitlngen in steden, dorpen an gehuchten, 
dus axclusief het echte platteland, dit is 18 m per aansluiting. Het 
lijkt ons verantwoord in Almere-Stad uit te gaan van een bebouwing die 
een iets meer stedelijk karakter heeft dan bet gemiddelde van het 
„GAMOC"-gebied, wij namen daarom 16 m per aansluiting. 
5. De kosten per m hoofdleiding (hoge- an lage druk doorSen) bedragen, 
uiteraard gebaseerd op het huidige prijspeil f 50, — . 
6. De kosten van de dienstleidingen, de huisdrukregelaars en de gas-
meters bedragen per perceel £ 550,—. Lvenals alders in het MGAMOG

n-
gebied worden hiervan de bijdragen van £ 300,— per perceel afgetrokken, 
die door de huiselgenaren (c.q. bouwers) aan ,.GAMOG" worden betaald. 
7. Een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar van de investeringen 
achten wij verantwoord. Bij aen rentepercentage van 91 worden, Indien 
op annuXteitsbasls wordt afgeschraven de jaarlijkse kapitaalslasten 
10% van de investering. 
8. De kosten van administratie an meteropname liggen, bij gasleverlng 
ultsluitend voor koken, niet lager dan bij levering ook voor verwarming. 
9. De kosten voor onderhoud en lnspektie liggen wel lager. -
10. Het gasverbrulk ultsluitend voor koken la ongeveer 100 m per per
ceel per jaar; bij aan inkoopprijs van 18,2 ct/ra . 
11. Rekening dient gehouden te worden met aen distrlbutieverlies van 
5TT 

— 12. Het huidige verkooptarief — 
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Behoort bij briefnr. 5.630.77/Dir d.d. 15 September 1977 gericht aan 
N.E.O.M. B.V. te Sittard. 

12. Het huidige verkooptariaf ISJ f 45,— vastrecht per jaar • f 0,27-
per m (e.e.a. axel. 4% O.B.). Zou het gemiddelde verbruik niet 100 ro /a 
doch 150 m /a bedragen, dan sou de kostendekkende verhoging van het 
vastrecht niet £ 150,— maar £ 146,— per jaar moeten bedragen; geen 
wezenlijk verschil dus. 
13. Bij het bovenstaande zijn de aanloopkosten, die een niet te ver-
waarlozen faktor uitmaken, buiten beschouwing gelaten. 

Ill Werkgelegenheid. 
Wij schatten de werkgelegenheid bij volledige gasvoorzlening, dus ook 
voor verwarming van 30.000 percelen in Almere-Stad op 55 man, waarvan 
circa 45 in Almere en oa. 10 in Zutphen, incl. de mankracht voor onder
houd van verhuurde boilers an geisers. Indien ultsluitend kookgas zou 
worden geleverd sal de besetting 10 man bedragen, dus de werkgelegen
heid verminderen met ca. 45 man, waarbij geen rekening is gehouden met 
het aanleggen van de leidingnetten o.a. 

Toelichting. 
De huidige personaelsbazetting van onze vennootschap bedraagt 2,0 man 
per 1.000 aansluitingen. Een uitbreiding met 30.000 aansluitingen in 
Almere-Stad sal ongeveer 1,6 man per 1.000 aansluitingen vergen. Hierbij 
is geen rekening gehouden met de werkgelegenheid bij het aanleggen van 
de leidingnetten c.a. Het aanleggen van aen leidingnet sal ongeveer 
0,5 manweek par aansluiting vargan, hetgeen bij 30.000 aansluitingen 
neerkorot op circa 300 manjaren. 

Hoogachtend, 
N.V..GAMOG", 

Wg. G. Hoogenstrijd 



/ Kopie : Arch , B o r , Wa 

N .E .O .M. , 
P o s t b u s 1 7 , 
S i t t a r d . 

T.a.v. de Weledelgestrenge Heer 
Dr. D.B. Jochems. 

6.427.77/Bor 

Stadsverwarming Almere-Stad. 6 oktober 1977. 

Weledelgestrenge Heer, 

Hierbij doen wij u toekomen een viertal bijiagen t.w 

- Beschouwing gemiddelde aansluitwaarde indu3triele ver
bruikers. 

- Aandeel industrieel verbruik in het totale verbruik in 
Lelystad over de periode 1 juni 1976 - 1 juni 1977. 

- Opmerkingen betreffende de vermelde nunerieke gegevens 
in uw brief 934U/III2.2. d.d. 30 September jl. 

- Technische en financiele gevolgen wanneer een zestal in-
dustrieterreinen van aardgasleidingen worden voorzien. 

Wij hopen hiermede naar genoegen op de door u gestelde 
vragen te hebben geantwoord. 

Hoogachtena, 
N.V.„GAMOG", 

w-9 G Hooflen«r;JC: 

Bor 
Bs 

4 bijiagen. 



N.V.BGAMOG" Bijlage 1 
Gasmaatschappij Gelderland 
Zutphen. 

Behoort bij briefnr. 6.427.77/Bor d.d. 6 oktober 1977 gericht aan 
de N.E.O.M. te Sittard. 

Onderwerp: Stadsverwarming Almere-Stad. 

Vraag N.E.O.M.: Wat is de gemiddelde aansluitwaarde van de toe
komstige verbruikers op de?grote industrieterreinen in Almere-Stad? 
N.E.O.M.-aanname 0.06 kW/m . 

N.V.„GAMOG": Uit de gegevens van de thans gevestigde gasverbruikers 
op de industrieterreinen "Oostervaart" te Lelystad en "De Steiger" 
te Almere-Haven blijkt een tendens ,**xaorrv<t\ aangenomen sou kunnen wor
den dat genoemde aanname voor de grote industrieterreinen aangehou
den kan worden en dat de aanname voor de relatief kleine industrie
terreinen aan *de te lage kant is. 

Toelichting. 
- Almere-Haven, industrieterrein "De Steiger" 
oppervlakte 8,6 ha. 
Max. uurafgifte, incl. gen hogedrukaansluiting (nodig voor email-
leerbedrijf) is 14,6 MW. 
Per m dus 0,17 kW. 
Max. uurafgifte, excl. de hogedrukaansluitingen 11,5 MW. 
Per m , gerekend met een oppervlakte van 8 ha is dan 0,143 kW. 

- Lelystad, industrieterrein "Oostervaart". 
Oppervlakte, excl. Binnenhavenweg (vierbaansweg) ca. 91 ha. 
Max. uurafgifte, incl. de hogedrukaansluitingen is 32,99 MW. 
Per m dus 0,036 kW. 



y 
N.V..GAMOG"- Bijlage 2 
Gasmaatschappij Gelderland 
Zutphen. 

Behoort bij briefnr. 6.427.77/Bor d.d. 6 oktober 1977 gericht aan 
de N.E.O.M. te Sittard. 

Onderwerp: Stadsverwarming Almere 

Vraag N.E.O.M.: Wij hebben gekregen een overzicht van het gasver-
bruik in Lelystad over de periode 1 juni 1976 -
1 juni 1977. Wat is het aandeel van het industrieie 
verbruik hierin? 

N.V.„GAMOG": Op onderstaande tabel hebben wij o.a. het verbruik 
aangegeven van die grootverbruikers, waarvan hun 
jaarverbruik groter is dan 50.000 m (1,585 TJ). 
Eveneens hebben wij aangegeven het maximum- en 
minimumverbruik per maand per aansluiting excl. 
het industrieie verbruik en het gemiddelde verbruik 
per jaar per aansluiting eveneens excl. het indus
trieie verbruik. 
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N.V.,, GAMOG" 
Gasmaatschappij Gelderland 
Zutphen. 

Bijlage 3 

Behoort bij briefnr. 6.427.77/Bor d.d. 6 oktober 1977 gericht aan 
de N.E.O.M. te Sittard. 

Onderwerp: Stadsverwarming Almere. 

Vraag N.E.O.M.: Wat vindt „GAMOG" van de toegepaste numerieke ge
gevens zoals die zijn aangegeven in de bijiagen bij brief 934U/III 
2.2. d.d. 30 September jl., in het bijzonder wat betreft de gege
vens betreffende de gasgestookte toestellen. 

N.V.,,GAMOG": In het algemeen kunnen wij ons verenigen met vermelde 
getallen echter ten aanzien van een aantal hieronder vermelde ge-
tallen menen wij enige opmerkingen te moeten maken. 

a. Investering van eeh gasfornuis. 
N.E.O.M. vermeldt f 600,—. 
De adviesprijzen van de fabrikanten lopen uiteen van f 800,-- naar 
f 1.100,—. Rekening houdend met het verkrijgen van enige korting 
bij de aankoop van een dergelijk fornuis menen wij dat een aankoop-
prijs van f 700,-- beter op zij/i plaats is. Daarbij komen nog de 
kosten van de betreffende gasbinnenleiding en de aansluitleiding 

!met kraan. De installatiekosten incl. materiaal schatten wij op 
f 100,--. 
Zodat wij menen dat voor een gasfornuis als investering f 800,--
vermeld dient te worden. 

b. Investering van een elektrisch fornuis. 
N.E.O.M. vermeldt f 700,—. 
De adviesprijzen van de fabrikanten geven aan f 1.050,— tot f 1.215, 
Eveneens rekening houdend met korting lijkt ons een koopprijs van 
f 900,— reeeler. 
Daarbij komen nog de aansluitkosten, incl. een aparte aansluiting 
vanuit de meterkast die wij schatten op f 170,--. 
Wij menen dat er voor de investering van een elektrisch fornuis • 
f 1.070,— vermeld dient te worden. 



N.V.,, GAMOG" 
Gasmaatschappij Gelderland 
Zutphen. 

Vervolg bijlage 3 

Behoort bij briefnr. 6.427.77/Bor d.d. 6 oktob.er 1977 gericht aan 
de N.E.O.M. te Sittard. 

c. Verbruiksrendementen van de verbruikstoestellen. 
Wij stellen vast dat gezien de vermelde gegevens in de diverse rap
porten hierover geen gelijkluidende mening aanwezig is. Zie tabel 
(gebaseerd op onderwaarde). 

N.E.O.M. 

70 % 

58 % 

65 % 
90 % 

R.IJ.P. 

65 % 

50 % 
50 % 
70 % 
90 % 

Han) 

65 

cn 

60 
70 

iatt 

% 

Q 

% 
% 

Bag SV 

76 % (la
ter 70%) 

45 % 
45 % 
4,65 GJ 
7,2 GJ 

Gasgestookte C.V. ketel 

" geiser 
" gasboiler 
" gasfornuis 

elektrisch fornuis 

Om ons standpunt in deze te bepalen hebben wij inlichtingen ingewonnen 
bij het VEG-Gasinstituut, ir. A.C. Koelewijn. 
In aansluiting op de artikelen in het maandblad "GAS" van juni 1977 
en uitgaande van de toestellen_die na 1980 op de markt zullen ver-
schijnen meent hij dat onderstaande verbruiksrendementen haalbaar 
zullen zijn: 

C.V. ketels 82 - 86 % op onderwaarde. 
geisers 68 - 72 % op onderwaarde. 

Hij gaat hierbij uit van kleine C.V. ketels voorzien van zogenaamde 
eco's (economizer). 
Ten aanzien van de rendementen van elektrische- en gasfornuizen 
dient het volgende gesteld te worden. Uitgaande van elektriciteits-
rendement van 35 % verbruikt een elektrisch fornuis tweemaal zoveel 
primaire energie als een gasfornuis. 
Gezien het bovenstaande adviseren wij in het rapport het volgende te 
vermelden. 
Verbruiksrendement C.V. ketel 80 % op onderwaarde. 
Verbruiksrendement keukengeiser 65 % op onderwaarde. 
Gasverbruik gasfornuis 3,1 GJ/a (100 m /a). 
Gasverbruik elektrisch fornuis 6,2 GJ/a (200 m /a). 

2. 



N. V.,, GAMOG" 
Gasmaatschappij Gelderland 
Zutphen. 

Vervolg bijlage 3 

Behoort bij briefnr. 6.427.77/Bor d.d. 6 oktober 1977 gericht aan 
de N.E.O.M. te Sittard. 

Onderhoudskosten en jaarlasten. 

Wij verhuren in ons voorzieningsgebied keuken- en badgeisers en gas-
boilers. In Lelystad bij 80 % van onze verbruikers. 
De totale kosten voor de verbruikers bedragen dus de huurkosten, d.w.z 

Keukengeiser huur f 43,80 (excl. 18 % O.B.) per jaar. 
Boilerhuur fl05,60 (excl. 18 I O.B.) per jaar. 

Wij menen dat u deze kosten al-s verbruikerskosten dient te verwerken. 

i 



N.V...GAMOG" B i j l a g e 4 
G a s m a a t s c h a p p i j G e l d e r l a n d 
Zutphen 

Behoort bij briefnr. 6.427.77/Bor d.d. 6 oktober 1977 gericht aan 
de N.E.O.M. te Sittard. 

Onderwerp: Stadsverwarming Almere-Stad 

Vraag N.E.O.M. als ook van de R.IJ.P.: Hce groot is het onrendabele 
gedeelte van een gasleidingnet wanneer in Almere-Stad de geplande 
"grote" industrieterreinen van aardgas worden voorzien. 

N.V.,,GAMOG" : Op verzoek van de R.IJ.P. (dhr. v.d. Weide) hebben we 
de financiele gevolgen (globaal) bekeken van onderstaande indus
trieterreinen. Aangezien de exacte terreingroottes snerehdeols nog 
niet bekend zijn hebben wij deze door meting vanaf het struktuur-
schema Almere-Stad (Flevobericht nr. 126) trachten vast te stellen. 

- Markerkant 47 ha 
- Flevokant 50 ha 
- Geldersekant 50 ha 
- Stichtsekant 50 ha 
- Gooisekant 30 ha 
- Hollandsekant 55 ha 

totaal 282 ha 
2 

Uitgaande van de reeds eerder genoemde 0,06 kW per m vergt dit 
aan aansluitwaarde 169,2 MW d.w.z. ca. 18.000 m aardgas per uur. 
Om deze industrieterreinen van aardgas te voorzien zal het nodig 
zijn een hogedruk (H.D.) aardgastransportleiding te leggen vanaf 
Almere-Haven "De Steiger" en vanaf het gasontvangstation "De 
Vaart" naar de desbetreffende industrieterreinen. Aangezien de 
terreinen in een ringvorm om Almere-Stad liggen zal dit H.D. net 
in de eindfase als een ring om Almere-Stad liggen (veiligheidstel-
ling gaslevering). 
Deze hogedruk gasleiding kan ondergebracht worden (gefaseerd) in 
de ondergrondse "leidingstraat" die langs alle genoemde industrie
terreinen geprojecteerd is. 

1 . 



f 
N.V.,, GAMOG" 
Gasmaatscharppij Gelderland 
Zutphen. 

Vervolg bijlage 4. 

Behoort bij briefnr. 6.427.77/Bor d.d. 
de N.E.O.M. te Sittard. 

6 oktober 1977 gericht aan 

Indien in Almere-Stad alleen de industrieterreinen voorzien worden 
van een aardgasleidingnet dan is, bij gelijkblijvende tarieven en 
bijdragen in de aansluitkosten t.o.v. onze andere industrieie ver
bruikers, het onrendabele gedeelte van het gasnet dat gedeelte dat 
het transport moet verzorgen naar deze terreinen, dus de hogedruk-
transportleidingen. 
Uitgaande van een hogedrukleiding langs de ondergrondse leiding-
straat en voeding vanaf de beide gasontvangstations zal dit hoge-
drukleidingnet een leidinglengte vergen van ca. 30 km. 
Globaal vergt een dergelijk leidingnet-, uitgaande van normale Fle-
vopolder omstandigheden 'een investering van f 4.750.000. 
Per m industrieterrein is dit een extra investering van ca. f 1,70 

2. 
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N.V. „GAMOG" 
G a s m a a t s c h a p p i j G e l d er l a n d 

Z U X P H E N 

Postbus: 
Adres: 
Telefoon: 
Postgiro: 

73, 7200 AB Zutphen 
Bolwerksweg 35, Zutphen 

(05750)-10888* 
81 33 02 

Bank v. Ned. Gemeenten, Den Haag: 28.50.11.812 
Amro-bank, Zutphen: 48.63.25.202 
A.B.N., Zutphen: 53.24.21.051 
Rabo-bank, Zutphen: 37.67.10.004 

Z u i d e l i j k e I j s s e l m e e r p o i d e r s , 
S t a d s k a n t o o r , 
L e l y s t a d . 
T . a . v . de h e e r D.M.IBoogaard 

»9*fcMM 
•7TTTJ 

71 r i i j 13299 
/ m :: 

z. •. n i 
Uw kenmerk: Uw brief van: 

kOnderwerp: S t a d s v e r w a r m i n g A l m e r e , 

T 
Ons kenmerk: 

7 . 4 9 8 . 7 7 / D i r 

ZUTPHEN, 

i»3; 

17 november 19 77 

Mijne heren, 

Hierbij zenden wij u een afschrift van onze 
brief nr. 7.497.77/Dir d.d. 17 november 1977, ge
richt aan het Ministerie van Economische Zaken, 
Directoraat Generaal Energiebeleid, inzake boven
vermeld onderwerp. 

Hoogachtend, 
N.V MOG", 

1 b i j l a g e . 

ing. L Ketel 
Directeur 

Cone: X J i l ' 
Typ-: B s / M . K . 
Col.: 

D.A.C: 

SUGGESTIE: 

?n ! 

BESL. . 

IBESPREKEMI 

r r l -
De N.V. „GAM0G" voert tevens de direktie en exploitatie van het Elektriciteltsbedrijf van de gemeente Zutphen. 

Ingeschreven bij het handelsregister van de K.v.K. te Zutphen onder no. 18523. 



(mm 

N.V. „GAMOG" 
Gasmaatschappl j Ge ld er land 

Z U T P H E N 

Postbus: 73, 7200 AB Zutphen 
Adre8: Bohverksweg 35, Zutphen 
Telefoon: (05750) -10888* 
Postgiro: 81 33 02 
Bank v. Ned. Gemeenten, Den Haag: 28.50.11.812 
Amro-bank. Zutphen: 48.63.25.202 
A.B.N.. Zutphen: 53.24.21.051 
Rabo-bank. Zutphen: 37.67.10.004 

Ministerie van Economische Zaken, 
Directoraat Generaal Energiebeleid, 
t.a.v. de Weledelgeleerde Heer 
Drs. H.F.G. Geijzers, 
Bezuidenhoutseweg 30, 
D e n H a a g . 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: 

^pnderwerp: s t a d s v e r w a r m i n g Almere . 

7.497.77/Dir 

ZUTPHEN, 17 november 1977 

Weledelgeleerde Heer, 

In aansluiting op ons schrijven 5.630.77/Dir d.d. 
15 September jl. en de in verband daarmede gehouden bespreking 
op 3 november 1977 te Utrecht, delen wij u het volgende mede: 

Ervan uitgaande dat de 7.000 in Almere-Haven te bouwen 
percelen door ons van aardgas zullen worden voorzien en al-
daar dus geen stadsverwarming zal worden aangelegd, zijn wij 
bereid onze „claim" te stellen op f 846.200 (valutadatum 
1 juli 1978). 
Specificatie: 
a. Overinvestering ontvangstation Almere-Haven f 158.800 
b. Overinvestering kantoor, magazijn, 

werkplaats idem " 
c. Ontvangstation c.a. Almere-Stad 
d. Twee zinkers idem 
e. Distributienet industrieterrein „de Vaart" 

r> 

n 

f 

289 
181 
216 

846 

200 
. 5 0 0 
.700 

. 200 

Onze „claims" betreffende de punten a. en d. moeten wij geheel 
handhaven. Het onder b. in ons schrijven van 15 September jl. 
vermelde bedrag van f 193.800 zijn wij bereid te laten vervallen 
ondanks de onzekerheden inzake het rendabel maken van de over-
investeringen voor het kantoor enz. Het onder c. genoemde bedrag 
van f 359.200 hebben wij verminderd met f 70.000, zijnde de in-
vesteringskosten voor een klein ontvangstation geschikt voor de 
levering van aardgas op het industrieterrein de Vaart ten be
hoeve van procesgas e.d. 

Cone: D i r 
Typ.: B S / M . K . 
Col.: 

— Ten aanz ien van — 

De N.V. ..GAMOG'" voert tevens de direktie en exploitatie van het Elektrlciteitsbedrijf van de gemeente Zutphen. 
Ingeschreven bij het handelsregister van de K.v.K. te Zutphen onder no. 18523. 



N.V.„GAMOG" 
Gasmaatschappij Gelderland 
Zutphen. 

Behoort bij briefnr. 7.497.77/Dir d.d. 17 november 1977 gericht aan 
het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag. 

Ten aanzien van de reeds gepleegde investeringen in het distri
butienet op het industrieterrein de Vaart zijn wij bereid te 
veronderstellen dat mogelijk 50% hiervan ooit nog eens rendabel 
zal blijken te zijn. Wij hebben daarom het bedrag gehalveerd en 
gebracht op f 216.700. 

Wij nemen aan dat het bovengenoemde bedrag van f 846.200, in
dien tot uitvoering van stadsverwarming in Almere-Stad wordt besloten, 
zal worden inbegrepen in de toe te kennen subsidie voor aanloop
verliezen en tijdig aan onze vennootschap zal worden uitgekeerd. 

Hoogachtend, 
N.V.„GAMOG", 
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rijksdienst voor de ijsselmeerpoiders 

1 Hystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 99111 / telex 4 011 
_ ( orrespondentie-adres: postbus 600 

( 200 ap lelystad 

r 
£otocopt»: 
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De Landdrost van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke Ijsselmeerpoiders" 
Stadskantoor 
LELYSTAD 

GasmaatRchappij N.V,^*Gamog" 

Postbus 73 

7200 AB ZUTPIIEN 

uw brief van 3 maart 1978 

uw kenmerk 1.696.78/Dir 

onderwerp Schadeclaim 

lelystad 27 juni 1978 

mijn kenmerk rjng 29293* 

bijlage(n) 

toestelnr. 

v e r z- : 3 0 MM 1878 

In antwoord op Uw bovenvermelde brief deel ik U mede, dat mij het 
door U voorgestelde overlegkader inzake een eventuele schadeclaim, 
voortvloeiende uit de tussen U en de Rijksdienst voor de Ijsselmeer
poiders gesloten privaatrechtelijke overeenkomst, niet juist voor-
korat. 

Overigens acht ik het prematuur deze zaak thans al in behandeling 
te nemen. 
Ik merk hierbij nog op, dat dezerzijds tegen de aan U verleende 
vergunning beroep is ingesteld, zodat de tussen U endde Staat der 
Nederlanden gesloten privaatrechtelijke overeenkomst naar mijn mening 
nog onverkort van kracht is. 

Een afschrift van deze brief zend ik aan de landdrost van het open
baar lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpoiders". 

BE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Voor deze: 

^FSCHWFI i 

K. van Aalderen 
plv. Directeur. 

28-6-1978/il bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 
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zuidelijke ijsselmeerpoiders 
lelystad 

-W'M.yil 

ARCHIEF 
s l x U k c e t o w lalyatad 
lelefoon 03200 • 25S44 
he! openbaar Irchaam 
zu'deli jka Ijsaetmeerpolders 
is ingesteld bij de wel 
van 10 nov ISS5. 9tb 521 

Het bestuur van de NV Gamog, 

Postbus 73, 

1 1 
seer. 

dhr. 
Boogaard 

dhr. 
Vermeer 

\ dhr. Van 
Houten 
:dhr. Gr. 
1Koerkamp 

7200 AB ZUTPHEN. 

uw brief van 

3 maart 1978 
uw kenmerk 

549.78 
589.78/Dir 

ons kenme>v \) lelystad. 

10502-1 19 mei 1978 

b-jtagen v f ; onden 

Concept-gasvergunning/stadsverwar-

ming Almere - claim / 846.200, . 1 I \\c\ id/8 

fi\werc 
# 

I ! 

I I 

IV 

V 

VI I 

Naar aanleiding van uw boVenvermelde brief deel ik u, in overeenstemming 

met het dagelijks adviescollege, het volgende mede. 

In het rapport van de NEOM (Nederlandse Energie Ontwikkelingsmaatschappij 
BV) over de aanleg van stadsverwarming in Almere wordt over uw voornoemde 
claim op pagina 19 opgemerkt dat "voorshands wordt uitgegaan van een__claim 
van circa / 800.000, — , welk bedrag bij de berekening van de financiele 
resultaten als aanloopverlies moet worden beschouwd". 

Ue minister van economische zaken heeft zich met dit rapport kunnen ver
enigen en heeft tegelijkertijd een subsidie van / 25.000.000,— toegezegd. 

Binnenkort zal de minister van verkeer en waterstaat - op basis van het 
rapport van de NEOM en de beslissing van de minister van economische 
zaken - een beslissing nemen inzake de aanleg van stadsverwarming m 
Almere. 

Er is ons inziens geen reden het openbaar lichaam in het kader van de pro
cedure tot verlening van een gasvergunning aan uw maatschappij_te betrek 
ken bij de afhandeling van de door u ingediende schadeclaim. Wij wijzen 
deze dan ook van de hand. 

Inmiddels is de adviesraad akkoord gegaan met het verlenen van een gas

vergunning aan de NV Gamog. In een afzonderlijk schrijven komen wij hier 

op terug. 

De landdrost van de zuidelijke ijsselmeerpoiders, 
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zuidelijke ijsselmeerpoiders 
almere 

.. t .c9 2 M . | t'b 

DAC-A D A C . B ) > ^ 

Aan het dagelijks 
adviescollege 

Almere, 6 nov. 1978 

onderwerp: Kennismaking met directeuren B.V. NEOM 

(betr. brief d.d. van 
steller: 

afdeling/bureau: 

paraaf chef: 

medeparaaf; 
JL 

VOORSTEL: 
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken) 

Indien behoefte bestaat aan deze kennismaking datum 

en tijdstip vaststellen. 

DAC-leden 

adj.-secretaris: R. 
DAC-B da tum: 9 november 1978 agendanr.:JJ_3 

omschrijving: Nota d.d. 6 november 1978 van afdeling I inzake kennismaking met 
directeuren BV NEOM. 

CONCLUSIE: 

a. Het dagelijks adviescollege acht deze kennismaking een goede zaak. 
£ b. Bijeenkomst zal plaatsvinden op 7 december a.s. tijdens de lunch. 

* tjo . De Lena.— {}L«_t 
c 

1 / 2 . i O XJULflr tU 

, o o JU— *lo&r€.a... Si fc^ArWtvtXrt'e 

DAC-A datum: p a r a f e r i n g 

SUGGESTIE: AKKOORD 

conform v o o r s t e l 

BESPREKEN 

J l IV 



toelichting op yoorstel aan het dagelijks adviescollege 

Dhr. Jochems, directeur van de B.V. NEOM,heeft telefonisch 

de wens uitgesproken samen met zijn mededirecteur, dhr. 

B M M W ? . zijn opwachting te maken bij het d.a.c.-Almere. 

De bedoeling is enig inzicht te verschaffen in wat de 

NEOM, partner in het stadsverwarmingsproject Almere, aan 

aktiviteiten ontwikkelt ook naast stadsverwarmingsprojec-

ten. 

Deze kennismaking zou kunnen plaats vinden op een donder

dag na de gebruikelijke d.a.c.-vergadering, bijvoorbeeld 

tijdens de lunch. Dhr. Jochems denkt, dat e.e.a. een half 

uurtje in beslag kan/zal nemen. 

7 December zou een geschikte datum zijn. 

voor vervolg mtegvel gebruiken 
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Aan Burgemeester en Wethouders 
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8224 AC LELYSTAD 
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Den Haag, 2 3 November 19 7 8 

Edelachtbare Dames en Heren, 

In verband met Uw gemeentelijke energiebeleid is het 
onderwerp 
Ve] 
e 
d 
vragen Uw aandacht 

Gedurende de laatste vijftig jaar heeft men in verband met 
de stadsverwarming in Zweden essentiele ervaringen ver-
zameld. De ontwikkelingen op dit gebied zijn daarom in ons 
land ver yooruit. Het lijkt ons raadzaam een open dialoog 
met Uw collegae van verschillende gemeentes in' Zweden te 
voeren en zo eventueel Uw taak op dit gebied te kunnen 
verlichten. 

Namens onze regering hebben wij hiermee het genoegen om 
de desbetreffende ambtenaren van Uw gemeente voor een 
studiebezoek aan Zweden uit te nodigen. Hierbij denken wij 
van'het'Bureau^^ 1 1^" V O O r E n e^ i eP l anning, en afgevaardigden 
Tmax'drie p ^ s o n e n ? ^ 1 3 ^ 1 ^ " U W G — ^ l i j k e Energiebedrxjf, 

Het is de bedoeling dat Uw delegatie overleg zou kunnen pleaen 
met de desbetreffende specialisten van drie verschillende 
gemeentes waar moderne installaties gedurende de laatste 
jaren gerealiseerd zijn. 

Mail address 

Box 85884 

2508 CN Den Haag. Nederland 

Office address 

Laan Copes van Caltenburch 131 
2585 EZ Den Haag 

Telephone 

070 - 60 99 07 

070 46 I 2 32 

Telex address 

33374 - zweka nl. 

Bank 

Algemene Bank Nederland N.V. 
Javastraat 1. Den Haag 
Rekening nr. 5 1 . 7 5 . 1 4 . 9 5 8 



ZH-Haag 
23 November 1978 
WH/Em 

2 (2) 

Deze uitnodiging omvat alle verblijfskosten voor Uw 
delegatie in Zweden. Vliegkosten tussen Nederland en 
Zweden zijn voor eigen rekening. Onze delegatie is 
verantwoordelijk voor de organisatie van dit studie
bezoek . 

Verdere genodigden zijn de Gemeentes Breda, Purmerend, 
Tilburg, Zoetermeer, Amsterdam, Enschede, Helmond, 
Heerlen, Dordrecht en Soijkenisse. 

Ons plan is dat het studiebezoek tussen 21 en 24 Januari 1979 
zal plaats vinden. Wij stellen het zeer op prijs Uw voor
lopige reactie voor 8 Decmeber a.s. te ontvangen. 

Hoogachtend, 
ZWEEDSE HANDELSDELEGATIE te DEN HAAG 

v W.H. Haufd 



zuidelijke ijsselmeerpoiders 
lelystad 

ivsl!>us9l 
8.;0i) AB lelysrad 

hot openbaar lichaam 
,:cirjf[ijkp ijss?!in'?erPOiriers 
i? i^qe^tofd hi| de wet 
van lOnov. 1955. sth 521 

Do Zweedse l l a n d e l s d e l e g a t i e , 

P o s t b u s 8 5 8 8 4 , 

2508 CN 's-GRAVENHAGE. 

uw l:""'l van 

23 november 1978 

or,r\<y\: Prp 

Studiebezoek stadsverwarming 

uw kenmerk 

WH/Em 

a r m i n g . 

ons ken'nerk 

25664-1 
t s t . 250 

bijiagen 

lelystad 

5 december 

vnrzonrjen 

7 DEC. 13/3 

1978 

™ In antwoord op uw bovenvermelde brief deel ik u - in overeenstemming 
met de dagelijks adviescolieges Lelystad en Almere - het volgende mede. 

Het openbaar lichaam Zuidelijke Ijsselmeerpoiders is als voorloper van 
de gemeenten Lelystad en Almere werkzaam voor beide steden. Omdat de ge-
meentewording van Lelystad reeds in het stadium van gevorderde voorbe
reiding yerkeert, is voor beide steden een ambtelijk en een bestuuriijk 
apparaat gecreeerd. 

Daar voor beide gebieden wordt gedacht aan de aanleg van stadsverwarming, 
lijkt hot ons t̂ enselijk dat beide steden aan het door u te organiseren 
studiebezoek deelnemen. 

In verband hiermede verzoeken wij u ons toe te staan om in plaats van een-
maal drie vertegenwoordigers thans tweemaal twee vertegenwoordigers aan 
te wijzen. Indien u hiermee kunt instemmen, zal namens het onenhaar lirhram 
Zuiie'ijke IJsselmeerpuldevs"aan 'nee studiebezoek worden deelgenomen door: 
voor Lelystad: 
de heer D.M. Boogaard, lid van het dagelijks adviescollege Lelystad; 
de heer K. van der Woude, medewerker aid. algemene zaken, Lelystad; 
voor Almere: 
de heer R. de Boer, lid van het dagelijks adviescollege Almere; 
de heer J. Hahn, chef afd. algemene zaken Almere. 

Uw nadere informatie omtrent de organisatie van het studiebezoek iien wij 
gaarne tegemoet. 

De landdrost van de Zuidelijke Ijsselmeerpoiders, 

/•vM 

hn/ookadres stadskantoor. manrlant 10 lelystad, telelo'jn 03200 2684.4 
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SWEDISH TRADE COMMISSIONER 
ZWEEDSE HANDELSDELEGATIE 

De Heer R. de Boer 
Zuidelijke Ijsselmeerpoiders 
Postbus 91 
82 00 AB LELYSTAD 

Onze ref. 

Var ref. WH/em 
Uw ref. 

Er ref. 
Den Haag. 8 Januari 19 79 

Studiebezoek aan Zweden in het kader van de stads-
verwarming 

Geachte Heer de Boer, 

Uw positieve reactie om onze uitnodiging voor het studie
bezoek aan Zweden te aanvaarden, hebben wij met groot 
genoegen vernomen. 
Wij verheugen ons samen met U de gekozen stadsverwarmings-
projekten in Zweden te bestuderen. Tot dusver hebben zich 
elf Nederlandse gemeenten met totaal achtentwintig afge-
vaardigden voor het studiebezoek opgegeven. 

Voor Uw verdere informatie zenden wij het ingesloten voor
lopige programma. Het definitieve programma en verdere 
gegevens doen wij U op uiterlijk 15 januari toekomen. 
Het reispakket wordt door de Zweedse Handelsdelegatie 
volledig verzorgd, de vliegbiljetten worden U op Schiphol 
overhand!gd. 

Mocht U meer inlichtingen wensen dan kunt U te alien tijde 
met ons kontakt opnemen. 

Wij hopen U op Schiphol te zien tussen 10.00 - 11.00. 

Hopgachtend, 
JWPE/S>SE HANDELSDELEGATIE 

H a u f e 

Bijlage: programma 

SWEDISH TRADE COMMISSIONER 
ZWEEDSE HANDELSDELEGATIE 

Postbus 85884 • Laan Copes v. Cattenburch 131 - 2508 CN Den Haag - Nederland 

Telephone 
070 • 60 99 07 
070 - 46 12 32 
Telex address 
33374 - zweka nl. 

Bank 
Algemene Bank Nederland N.V. 
Javastraat I, Den Haag 
Rekening nr. 51.75.14.958 



oYWEOERO 

Voorlopig programma s tud iebezoek Zweden. 

2 i_2§nuar i_1979. 

10.00 - 11.00 

10.30 - 11.45 

12.05 

ca. 15.30 

ca. 17.00 

Uitdeling van de vliegbiljetten op Schiphol 
naast de check-in balie. 

Receptie in de perskamer op Schiphol en kennis
making van deelnemers. 

Vertrek vliegtuig naar Norrkoping via 
Kopenhagen. 

Met bus van Norrkoping vliegveld naar Lin-
koping. 

Aankomst Esso Motor Hotel. 

22_ianuari_1979 

ca. 08.00 

ca. 09.00 

c a . 12.30 

c a . 14.30 

c a . 15.30 

c a . 16.15 

c a . 19.30 

c a . 20.30 

Ontbijt. 

Vertrek per bus naar stadhuis. 
Ontvangst door burgemeester en wethouders en 
bespreking. 
Bezoek aan warmtekracht centrale. 

Lunch. 

Vertrek per bus van Linkoping. 

Bezoek. aan Rok Runensteen. 

Vertrek naar Vaxjo. 

Aankomst OK Motor Hotel. 

Diner. 



OWEOCSRa 

2 3 _ j a n u a r i _ 1 9 7 9 . 

c a . 0 8 . 0 0 

c a . 0 9 . 0 0 

c a . 1 2 . 3 0 

c a . 1 4 . 3 0 

c a . 1 6 . 3 0 

c a . 1 9 . 0 0 

c a . 2 0 . 0 0 

24_ianuari_1979, 

ca. 08.00 

ca. 09.00 

c a . 1 3 . 0 0 

c a . 15 .00 

c a . 2 0 . 0 5 

c a . 2 1 . 3 0 

Ontbijt. 

Vertrek per bus naar stadhuis, bespreking 
met burgemeester en wethouders, bezoek 
aan warmtecentrale. 

Lunch. 

Vertrek per bus naar glasfabriek "Kosta - Boda" 
Bezichtiging en mogelijkheid tot kopen van 
kristal. 

Vertrek per bus naar Malmo. 

Aankomst Hotel St. Jorgen. 

Diner. 

Ontbijt. 

Vertrek per bus naar stadhuis, bespreking 
met burgemeester en wethouders, bezoek aan 
warmtekracht centrale. 

Lunch. 

Vertrek per bus en veerboot naar Kopenhagen. 

Vertrek vliegtuig van Kopenhagen naar Amsterdam. 

Aankomst Schiphol. 



zuidelijke ijsselmeerpoiders 
almere n ARCHIEF 
postbus 200 
1300 AE almere 

het openbaar lichaam 
zuidelijke ijsselmeerpoiders 
is ingesteld bij de wet 
vanlOnov. 1955, stb. 521 

De Zweedse Handelsdelegatie, 

Postbus 85884, 

2508 CN 'S-GRAVENHAGE. 

uw brief van 

8 j a n u a r i 1979 

onderwerp 

Studiebezoek stadsverwarming. 

uw kenmerk ons kenmerk almere, 

WH/em 128-1 12 j a n u a r i 1979 

bijiagen verzonden 

1 5 JAN. 1979 
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief moet ik tot mijn spijt mee
deien, dat ik verhinderd ben van uw uitnodiging gebruik te maken. 

Het zal bij u weilicht geen bezwaar ontmoeten, dat in mijn plaats een 
ander lid van het dagelijks adviescollege Almere aan het studiebezoek 
deelneemt. 
Binnen het dagelijks adviescollege Almere hebben wij afgesproken dat 
mevrouw I.C.E. Visser-Thiry mijn plaats zal innemen. 
Ik neem aan dat u, voorzoveel nodig, hiermee rekening houdt. 

Het definitieve programma kunt u zenden aan mevrouw Visser voornoemd, 
gebouw De Hulk, Haak 60, Almere. 

Met vriendelijke groeten, 

R. de Boer. 
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bezoekadres: gebouw „de hulk", haak 60, almere, telefoon 03240-10194 
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SWEDISH TRADE COMMISSIONER 
ZWEEDSE HANDELSDELEGATIE 

De H e e r R. 
Z u i d e l i j k e 
P o s t b u s 9 1 
82 00 AB LELYSTAD 

de B o e r 
I j s s e l m e e r p o i d e r s 

Onze ref.: 

Var ref.: 

WH/LC Uw ref.: 

Er ref.: 

Den Haag. 15 j a n u a r i 3 9 7 9 

Studiebezoek aan Zweden 

Geachte Heer de Boer, 

Hiermede doen wij U het definitieve programma en de deel-
nemerlijst toekomen. 

Voor Uw verdere informatie delen wij U mede, dat U voor 
deze reis volledig verzekerd bent. De verzekering is bij 
de Europese Assurantie Mij. afgesloten en houdt in: bagage 
t.m. f 4.000,-, ziekte t.ia. f 9.000,- en ongevallen t.m. 
f 22.500,-. Vanzelfsprekend is dat de Zweedse Handelsdele
gatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verdere 
verliezen of beschadigingen. 

De kosten voor Uw vliegbiljet bedragen f 405,-
na het studiebezoek in rekening gebracht. 

Dit wordt 

Wij hopen dat aan Uw verwachtingen volledig wordt voldaan. 

Hoogacjhtend, 
DE"" ZWEEDSE HANDELSDELEGATIE 

/ i) $&*. 
Wolfgang H./ Haufe 

Bijl.: programma 
deelnemerlijst 

Mail address 
Box 8 5 8 8 4 
2508 CN Den Haag, Nederland 

Office address 
Laan Copes van Cattenburch 131 
2585 EZ Den Haag 

Telephone 
070 - 60 99 07 
0 7 0 - 4 6 12 32 
Telex address 
33374 - zweka nl. 

Bank 
Algemene Bank Nederland N.V. 
Javastraat 1. Den Haag 
Rekening nr. 5 1 . 7 5 . 1 4 . 9 5 8 



^WHEJEIRO l (5) 
HS-Haag 
1979-01-15 
WH/Lc 

PROGRAMMA STUDIEBEZOEK ZWEDEN 

21_252H^li_I979 

10.00 - 11.00 Uitdeleling van de vliegbiljetten op Schiphol 
bij check-in balie nr. 12. 

10.30 - 11.45 Receptie in de perskamer op Schiphol. Kennis
making van deelnemers. 

12.05 Vertrek vlucht nr. SK 552 naar Kopenhagen. 

13.20 Aankomst Kopenhagen. 

13.55 Vertrek vlucht nr. SK 834 naar Norrkoping. 

15.25 Aankomst Norrkoping. 

15.4 5 Vertrek met bus naar Linkoping. 

16.4 5 Aankomst Esso Motor Hotel Linkoping. 

18.30 Vertrek met bus voor diner receptie. 

19.00 Toespraak door Mr. Roland Larsson, burge

meester Linkoping. 

19.30 - 21.30 Diner. 

21.45 Vertrek met bus naar hotel. 

22_nanyari_1979 

07.00 Ontbijt 

0 8.00 Vertrek met bus naar Linkoping Energiewerken. 

0 8.15 Energievoorziening toen en nu, toespraak 
door Mr. Bengt Oberg, directeur Energi-
werken. 
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Vervolg 22 januari, 1979 

08.4 5 Linkoping Stadsverwarmingdistributie. Toe-
i • spraak door Mr. Herbert Ronthen, chef 

Warmtewerken. 

09.15 Energiebalans en enercieproauktie in Linkoping. 

Toespraak door Ir. Erik Danver. 

09.45 Koffie. 

10.00 Economie, tarieven, eensgezinswoningen etc. 

Toespraak door Ir. Ingvar Carlsson. 

10.4 5 Rondleidina Warmtewerken door Erik Danver e.a. 

11.30 Algemeen overleg. 

12.00 Lunch. 

13.00 Stadsplanningsaspekten i.v.m. stadsverwarming. 

Toespraak door chef Stadsplanningbureau. 

13.25 Afsluiting van het programma. 

13.40 Wandeling in het centrum. 

14.10 Visite "Gamla Stan", de oude stad. 

14.45 Vertrek met bus van Linkoping. 

16.00 Visite runensteen Rok. 

16.30 Bustocht voortgezet naar Vaxio. 

19.30 Aankomst OK Motor Hotel Vaxio. 

20.30 Diner. 
2 3_ianuari_19 79 

07.15 Ontbijt 

0 8.30 Vertrek met bus naar Vaxjo Energiewerken. 

0 8.45 Welkomsttoespraak door I. Dominique, burge
meester Vaxjo. 
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09.15 Presentatie Vaxjo Energiewerken door Mr. 
Bn Estberger, directeur Energiewerken. 

09.30 Achtergrond stadsverwarming Vaxjo door 
Mr. Bo Estberger. 
Uitgangssituatie 
Technisch, economisch studie 
Maatschappelijke gezichtspunten - overheids-
kontakten 
Project, organisatie 

10.30 Uitbouwfase 
Productie, distributie 

11.00 Koffie 

11.15 Economie: 
Stadsverwarmingstarieven 
Economisch resultat 
Budget 

12.00 Algemeen overleg 

12.30 Lunch 

14.00 Studiebezoek warmtekrachtcentrale "Sand-

vikswerk" 

15.00 Vertrek met bus naar glasfabriek 

16.00 Rondleiding glasfabriek 

17.00 Vertrek met bus naar Malmo 

19.00 Aankomst Hotel S:t Jorgen Malmo 

19.30 Wandeling naar "Kockska Krogen" 

20.00 Diner aangeboden door Malmo Energiewerken 

22.00 Wandeling naar Hotel S:t Joroen 
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07.00 Ontbijt 

0 8.10 Vertrek met bus naar hoofdkantoor Malmo 
Energiewerken 

08.30 Toespraak over het stadsverwarmingssystem 

in Malmo door directeur Olof Blomqwist 

Algemeen overleg 

Koffie 
Rondtour Malmo Centrum en bezoek Warmte-
krachtwerken "Heleneholmsverket" 

Bezoek van een grotere abonneecentrale 

Bezoek aan stadsverwarmingscentrale 
"Utklippanverket" 

13.00 Lunch op het Stadhuis aangeboden door de 
Gemeente Malmo 
Toespraak door burgemeester Arne Lundbera 

14.30 Rondleiding Stadhuis 

15.00 - 16.00 te besteden naar eigen keuze 

16.30 Vertrek met bus en veerboot van Malmo naar 

Kopenhagen 

17.20 Aankomst Dragor 

17.50 Aankomst Kopenhagen luchthaven "Kastrup" 

18.15 Check-in 

20.05 Vertrek vlucht nr. KL 174 

21.25 Aankomst Amsterdam Schiohol 
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Op de studiereis bent U het best bereikbaar in de hotels 
Adressen en telefoonnrs. als volgt: 

1. Esso Motor Hotel, Rydsv.-Merdtorpsa., Linkoping, 
tel. : 09-46 13 17 10 60. 

2. OK Motor Hotel, Sandviksvagen 1, Vaxjo, 
tel.: 09-46 470 290 50. 

3. Hotel S:t Jorgen, St. Nvgatan 35, Malmo, 
tel.: 09-46 40 773 00. 

De zelfde bus wordt door de hele reis tussen Norrkoping 
en Kopenhagen Luchthaven "Kastrup" gebruikt. 
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DEELNEI'IERS AAN DE STUDIEBEZOEK NAAR ZWEDEN, 
21 - 24 januari, 1979 

R. de Boer 

D.M. Boogaard 

J. van Dalsen j 

Ir. H.G. Dekkers 

Lid Dag.Adv.Coll. 

Lid Dag.Adv.Coll. 

Ec.Dir. Energie
bedr i jven 

Spec. Feasibilitv 
Study, NEOM 

Ir. F.H.M. van Eijnd- Hoofddir. P.E.N 
hoven 

J.A. Geukers 

Ir. H. van Gool 

W.J.M. van Gorp 

J. Harm 

Ir. T. Hart 

V7.H. Haufe 

F.D. Huber 

P.C. Janse 

E. Jenne 

J.P. Jorritsma 

A.J. Kerkhof 

H. Kraaijeveld 

M. Luinge 

Ir. R.J.J. Mertens 

Ir. T.C.D. van Noord 

B.B. Pijpker 

A. de Raaf 

H. Roestenberg 

A.O.H. Rozeboom 

Th.H.A. van Rijn-
soever 

W. Schaap 

Burgemeester 

Spec. Feasibility 
Study, NEOM 

Adviseur Gemeente-
best. 

Chef Afd.Alg. Zaken 

Adj.Dir. Energie-en 
Waterbedrijf 
Marketing Man. -
Industrial prod. 

Gem. Energiebedr. 

Wethouder 

Wethouder 

Wethouder 

Afd. Financien 

Dir. Gemeentebedr. 

Wethouder 

Dir. Publieke 

Werken 

Gem. Energiebedr. 

Gem. Energiebedr. 

Wethouder 
Hoofd Gem.Projekt-
bur. 

Wethouder 

Wethouder 

Redakteur Econ. 
Dagblad 

Almere , 

Lelystad 

Tilburg 

Sittard 

Bloemendaal 

Helmond 

Sittard 

Tilburg 

Almere 

Breda 

Den Haag 

Dordrecht 

Dordrecht 

Zoetermeer 

Spijkenisse 

Breda 

Zoetermeer 

Spijkenisse 

Helmond 

Amsterdam 

Amsterdam 

Breda 

Spijkenisse 

Heerlen 

Purmerend 

Den Haag 



^ 

HS-Haag 
1979-01-10 
LC 

2 (2) 

Vervolg, deelnemers 

H.A. van de Stadt 

Drs. H.I.A.M. 
Terwisse 

J.H.L. Theunissen 

J.F. van Veelden 

Ir. E. v.d. Velden 

P.I.A. Vlas 

J. Wakker 

R.G.A. Wentholt 

R. van der Woude 

A.F. van Zweeden 

Adj.Dir. 

Wethouder Bedr. 

Chef Stedebouw
kundige Afd. 

Dienst Openb. 
Werken 

Dir. Gemeentebedr. 

Dir. Gemeentebedr. 

Chef Afd. Planning 

Hoofd Afd. Bouw-
kunde 

Medew. Alg. Zaken 

Red. NRC Handelsblad 

Enschede 

Helmond 

Heerlen 

Dordrecht 

Helmond 

Heerlen 

Enschede 

Purmerend 

Lelystad 

Den Haag 
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Handlaggare / Ondergetekende: 

Ert datum / Uw datum : 

Vart datum / Onze datum: 

Er ref. / Uw ref. : 
o 

Var ref. / Onze ref.: 

WH/Lc 

Den Haag. 1 3 . m a a r t 19 79 

Mevr. I.C.E. Visser-Thiry 
Zuidelijke Ijsselmeerpoiders 
Postbus 91 
82 00 AB LELYSTAD 

Zeer geachte KlisXK Mevr. Visser-Thiry, 

Hierbij wil ik U alsnog bedanken voor Uw aanwezigheid 
tijdens ons studiebezoek naar Zweden tussen 2] en 24 
januari j.1. 

Wij hopen dat de informaties over de Zweedse warmte-
krachtcentrales voor U van belang zijn geweest. Als 
verdere geheugensteun doen wij U het bijgesloten vol
ledige rapport toekomen. Het spijt ons dat het rapport 
aan de late kant is, dit als gevolg van laat inkomend 
materiaal uit Zweden. Indien U nadere gegevens wenst 
over stadsverwarming in Zweden staan wij altijd graag 
tot Uw volledige beschikking. 

Mocht U gedetailleerde technische inlichtingen wensen 
dan zouden wij U echter willen adviseren om de Neder-
lands-Zweedse konsultgroepen te benaderen. 

Als gevolg van de algemene belangstelling voor bepaalde 
stadsverwarmingsprodukten en systemen hebben wij de 
Zweedse Industrie verzocht om U dokumentatie te zenden. 

Zov/el mijn vrouw als ik danken U hierbij harteli jk voor 
Uw mooie cadeaus. Wij hebben het zeer op prijs gesteld. 

vjriendelijke groeten, 
tr>SE HANDELSDELEGATIE 

Wolfgang Hi Haufe 

Bij1.; rapport 

Mail address 
Box 8 5 8 8 4 
2508 CN Den Haag. Nederland 

Office address 
Laan Copes van Cattenburch 131 
2585 EZ Den Haag 

Telephone 
0 7 0 - 6 0 99 07 / 46 1 2 32 
Postgiro 27 .39 .196 
Telex address 3 3 3 7 4 • zweka nl. 

Bank 
Algemene Bank Nederland N.V. 
Javastraat 1. Den Haag 
Rekening nr. 5 1 . 7 5 . 1 4 . 9 5 8 
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