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Programma breakout sessie 4

• Presentatie NVI | Walid Atmar (10 minuten) - Update Routekaart Warmte as a 
Service

• Presentatie UPCM | Jeannette Levels (10 minuten) - Status innovatie motoren 
cluster WaaS, resultaten scan

• Ronde 1 – Innovatiefuncties deel 1 o.l.v. Roger Steens (15 minuten)
• Ronde 2– Innovatiefuncties deel 2 o.l.v. Jeannette Levels (15 minuten)



Update Routekaart Warmte as a 
Service
• Bijeenkomst 5 november 2019 – korte terugblik
• Stand van zaken pilot CV ketel
• Onderzoeksopzet routekaart



Eerste concept ketenpropositie
levensduurverlenging bestaande bouw

UP 5 november 2019 | Warmte-as-a-Service

Materiaal gerichte CO2 impact toevoegen aan model uit 
transitieleidraad warmte voor een geïntegreerde afweging



“Stuursystemen” Warmte as a Service

UP 5 november 2019 | Warmte-as-a-Service

Prestatiegerichte uitvraag (marktsturing)
• Leidraad prestatiegerichte uitvraag (NVI)
• Circulair inkopen (Overheid)
• Wet- en regelgeving als vangnet

Van product naar systeemregelingen
• Subsidieregelingen afstemmen (Overheid)
• Meetbare prestaties (sector / NVI), inspiratie prestatieafspraken NoM woningen
• Aansluiting andere gebouwsystemen en bouwkundige uitvoering in prestatie 

afspraken (NVI)

Certificeringen als instrument
• Koppeling met kennis- cq opleidingsagenda (sector / NVI)
• Verankering in regelingen (Overheid) NB mogelijkheden zelfbouw moeten 

gehandhaafd blijven
• Koppeling met handhaving (Overheid)



Stand van zaken pilot CV ketel
Scope
• 27 woningen Domijn in Enschede
• 27 ketels, 26 HR en 1 VR

• Schouw
• ‘Begin’ 2020 “Schouw”
• Op locatie met leveranciers
• CV Ketels
• Rookgas

• Uitwerking onderhoudsprotocol
• 2x per jaar evaluatie
• Storingen
• onderhoud

Data en vertrouwelijkheid
• Geen ‘AVG’ gevoelige data
• Data ketels storingen

Registratie
• Demontage tijd
• Transport
• Logistieke kosten
• Montage kosten
• Ketel / Rookgas
• Leren
• Wat zijn nu echt de kosten?
• Waar zitten de optimalisaties voor de 

groothandel



Onderzoeksopzet routekaart

• Definiëren systeemgrenzen

• Dataverzameling

• Berekening milieukosten (+ voorlopige resultaten)

• Ontwikkelen proof of concept 

Technologie
Opwekking – distributie - afgifte

St
ra

te
gi

e
Tr

an
sit

ie
vi

sie
 W

ar
m

te





Routekaart - concept

Informatie routekaart per strategie uit te werken
• Beschikbare technologie
• Levensduur producten en componenten 
• Energieverbruik (VESTA MAIS)
• Kosten (VESTA MAIS)

Scenario's routekaart per strategie uit te werken
• Levensduurverlenging door reparatie / onderhoud

welke inspanning met welk resultaat
• Levensduurverlening door refurbishment

welke inspanning met welk resultaat
• Re-use van producten
• Re-use van componenten
• Verbeterde recycling



Planning

• Modelopzet gereed
• Test model op basis van CV systeem (recente levensduurstudie)
• Analyse beschikbare data Nationale Milieudatabase uitgevoerd
• Uitvraag bij producenten uitgezet

Technologie
Materialisatie
Componenten
R-strategie / levensduur

• Vullen en testen model mei / juni
• Validatie model juni / juli
• Introductie en kennisoverdracht september



Status innovatie motoren cluster 
WaaS

Digitale scan uitgezet bij
• Leden technische commissies NVI
• Deelnemers pilotproject WaaS / CIRCO



resultaten scan



Wat is er nodig voor een succesvolle 
opschaling



Uit PBL Policy brief “Beleidslessen 
eco-innovatie – 2018”

Aanbevelingen uit Policy brief PBL
• Gebrek aan middelen en een veeleisende vraag belemmeren eco-innovatie
• Innovatiebeleid heeft beperkte specifieke financiering voor eco-innovatie
• Ambitieus milieubeleid is cruciaal voor de marktvorming voor eco-innovatie
• Aansluiting bij de ontwikkelingsfase van innovatiesystemen maakt beleid effectiever
• Missie-gedreven topsectorenbeleid geeft richting aan marktvorming
• Effectief eco-innovatiebeleid vergt leren



Uit Brede Maatschappelijke 
Heroverweging 11 – naar een 
economie zonder afval



Wat is er nodig voor een succesvolle 
opschaling

Systeem 2

Systeem 1



Wat is er nodig voor een succesvolle 
opschaling – Systeem 1

• Doorbreken van weerstand – marktvorming
• Top 3 van conclusies uit de scan omgezet in vragen aan jullie
• Per vraag brainstormend antwoorden in de chat (5 minuten)
• Gezamenlijke reflectie op de antwoorden

1. Welke andere transities, beleid of (maatschappelijke)ontwikkelingen 
verstoren de circulaire initiatieven

2. Waar is onvoldoende vraag naar circulaire producten en diensten
3. Wie geeft geen transparant inzicht over de milieu-impact van producten



Wat is er nodig voor een succesvolle 
opschaling – Systeem 2

• Doorbreken van weerstand – Mobiliseren van middelen
• Top 3 van conclusies uit de scan omgezet in vragen aan jullie
• Per vraag brainstormend antwoorden in de chat (5 minuten)
• Gezamenlijke reflectie op de antwoorden

1. Welke coördinatie tussen de activiteiten van welke partijen is nodig om de 
transitie te versnellen

2. Waar moet kapitaal gevonden worden voor de ontwikkeling van circulaire 
oplossingen

3. Waar moet personeel gevonden worden met de juiste capaciteiten voor 
de ontwikkeling EN implementatie van circulaire oplossingen



Afsluiting


