
‘Huizenkoper
wilnietover
energie
hoevenna
tedenken’

Bert vanDijk
Amsterdam

Even voordat deheimachine eenbeton-
paal de grond in slaat, hebbenbouwers
dunnewitte slangen indepaal gemon-
teerd.Metdie slangenwordt straks, als
het appartementencomplexTheDu-
chessnaast het Amstelstation inAmster-
damklaar is,warmteuit debodemnaar
bovengehaald.

Dewarmte zorgt via een collectieve
warmtepompvoor verwarming en ver-
koeling vandeappartementen. ‘Een
simpelenieuwe techniek’, zegt John
Braakman, ‘maarhet heeft bloed, zweet
en tranengekost omdebouwsector er
toe te brengenhaar te implementeren.’

Braakman is oprichter endirecteur
vanZON, eenbedrijf dat duurzamegas-
vrije energiesystemen ingebouwen in-
stalleert, endeze systemenexploiteert en
beheert. Zijnbedrijf, in vaktermeneen
energy service company (esco) genoemd,

wonhet contract voordewarmte, koude-
en stroomlevering voorde48 apparte-
mentendiehierwordenneergezet door
ontwikkelaarKondorWessels Vastgoed.

De levering vandeze energie gaat
volledig zonder gas gebeuren. Zonne-
panelenophet dak zorgen samenmet
stroomlevering viaGreenchoice voorde
elektriciteit endewarmtekomtuit de
bodem.

ZONenbouwerKondorWessels
Vastgoedhebbeneenprestatiecontract
afgesloten. ZONgarandeert levering van
warmte, verkoeling en stroom,bouwt en
onderhoudthet hele energiesysteemen
financiert die investeringuit eenbijdra-
ge vandeontwikkelaar endebesparing
openergiekostendie over dekomende
dertig jaarwordt gerealiseerd.De risico’s
voor onderhoudeneventuele vervan-
gingsinvesteringen liggendanookbij
ZON. ‘Geengedoe voor joudus’, aldusde
advertentietekst voor kandidaat-kopers
opdewebsite vanhet project.

Dit nieuwe type contract gaat volgens
Braakmanonder invloed vanhet (nog
uit te onderhandelen)Klimaatakkoord
eenenorme vluchtnemendekomende
jaren: ‘Dit feest duurt nogwel even.’ Zijn
bedrijf heeft inmiddels duizendenwo-
ningen inportefeuillewaaraanhet ener-
gie levert. In 2022gaat het om5000nieu-
wewoningenper jaar. Braakman: ‘Dan
pratenweover eenbusiness van€50mln
per jaar.’Metdaarnaast nog eenexploita-
tie van tientallenmiljoenenper jaar.Dat
geldontvangt ZON langjarig viamaande-
lijksebetalingendoordebewoners voor
hun vastrechten enenergieverbruik.

Braakmanvergelijkt de energiemarkt
metde IT-markt decennia geleden: een
onstuimige groei en veel nieuwepartijen
opdemarkt.Opdeze gefragmenteerde
markt is ZONeen vandegroterepartijen
achtermarktleiderEteck.

ZONheeft de ambitie dekomende
jarenminimaal 20.000woningen van
gasvrije duurzameenergieoplossingen

De bouw van The Duchess
is in volle gang. Vanuit een
centrale ruimteworden
de stroom, verwarming en
verkoeling van het complex
geregeld (rechts).
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Bijna alle gebouwen moeten de
komende decennia worden
verbouwd om ze duurzamer en
CO2-neutraal te maken. Een enorme
markt voor een nieuw type bedrijf:
de energy service company (esco)

te voorzien,watneerkomtopeen in-
vestering van€250mln. INGziet daar
wel brood in enging, als eerste stap,
over tot herfinanciering vandehuidige
portefeuillewoningen vanZON. ‘Voorfi-
nanciering is het lastigste traject’, aldus
Braakman. ‘Als het project eenmaal
draait, zijnde inkomsten voorspelbaar
over een langereperiode.Dat is aantrek-
kelijk voorfinanciers.’

Snelle groei dus,maarHarry Sterk,
directeur vanEsconetwerk.nl, plaatst
welwatnuances. Zomoet ernogwel een
professionaliseringsslagplaatsvinden,
zowel bij opdrachtgevers als bij esco’s.
Eenescomoetniet uit zijn op snel geld,
zegt Sterk, hoe verleidelijk dat ook is in
dehuidigebouwhausse.Dusniet ‘snel
wat dozenuit eenbestelbus schuiven’ bij
eenbouwproject,maar strevennaar een
langjarig contract voor eengoedduur-
zaamproject. ‘Dat zou verstandiger zijn.’

Maar kijk als escowel goednaarde
kansdat departner—eenbedrijf of

‘De bouwsector is
conservatief. Ik ben de
hele dag als een am-
bassadeur bezig
bouwers te overtuigen’

Esco’s in alle soorten enmaten

Esco’s zijn er in
alle soorten en
maten. Bedrij-
ven zoals ZON

profileren zich als echte
esco’s, maar traditionele
energiebedrijven zoals
Eneco richten soms voor
specifieke projecten ook
een aparte esco op. Zo
werkt het Rotterdamse
energiebedrijf in een
esco samenmet Dura
Vermeer bij de verduur-
zaming van tien woon-

zorgcentra van zorgco-
operatie Amstelring met
‘Nul op de Meter’ voor
energie, zonder investe-
ringen van de zorgcoö-
peratie zelf. Ook andere
bouwers zijn soms actief
als esco. Zo is Strukton
verantwoordelijk voor
de verduurzaming van
negen Rotterdamse
zwembaden, waar de
gemeente een onder-
houd- en energiepres-
tatiecontract voor heeft

afgesloten. Buitenlandse
partijen roeren zich
ook nadrukkelijk op
de Nederlandse markt.
Zo tekende Dalkia, on-
derdeel van het Franse
EDF jaren geleden al
een esco-contract met
Douwe Egberts voor de
verduurzaming van de
fabriek in Joure. Engei
Services, het vroegere
Cofely, deed hetzelfde
voor Nutricia in Zoeter-
meer.
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eigenaar vaneengebouwdus—over
tweeof drie jaar nog steedsbestaat,
waarschuwt Sterk. ‘Enneemclausules
opdat bestaande energiecontractenbij
een eventuelenieuweeigenaarworden
gehonoreerd.’

Wezenlijk is Sterkpositief gestemd.
De trendnaar grote langjarige contrac-
ten is onomkeerbaar, denkt hij. Esco’s
zijn in zijn visie eenuiting vaneennieu-
we economie, zoals AirbnbenUber,
waarbij steedsmeer gebruik, inplaats
vanbezit, wordt gewaardeerd: ‘De tech-
nologischeontwikkelingengaan zo snel
dat steedsmeer gebouweigenaren zich
afvragenof ze allesnogwel zelfwillen en
kunnendoen. Een ziekenhuishoeft niet
dekoning vandeklimaatapparatuur-in-
stallatie teworden.’

Hoe snel demarkt groeit, blijft ondui-
delijk, omdat ernoggeenbetrouwbare
cijfers zijn.Demarkt is er gewoonweg te
jong voor.

Degrootste uitdaging ligt voorBraak-
man vanZONbij debouwers,meerdan
bij toekomstigebewoners. ‘Debouw-
sector is conservatief, nog steeds. Ikben
deheledag als eenambassadeurbezig
bouwers te overtuigennieuwegasvrije
energiesystemen,met eendichteporte-
monnee, te installeren’, vertelt hij ophet
hoofdkantoor vanZON inSpanbroek.
Dat kantoor is gevestigd inhet oude
Dirk Scheringa-museum, voorzien van
bodembronnenenwarmtepompen voor
verwarming enkoeling.

Ook is volgensBraakmande trend
naaruitbesteding vande energielevering
onomkeerbaar.Hijwijst ophet grote
aantal jeugdigewerknemersbij zijn ei-
genbedrijf. ‘Jongerenwetenniet anders.
Voorhen is verduurzaming engasvrij de
normaalste enmeest logische zaak van
dewereld. Zij gaanhet straksbepalen.
Het duurtmisschiennogeengeneratie,
maardat is prima.Deze tijd is ons ge-
gunden veel sneller kunnenweookniet
gaan.’

Opdrachtgever
wil comfort, duurzame warmte,
koeling en energie

Ontwikkeling
Een esco is een bedrijf dat
energie-installaties ontwikkelt

Investering
Een esco financiert zelf het
energieproject

Bouw
Een esco realiseert de bouw
van energie-installaties

Exploitatie
Een esco onderhoudt en
beheert energie-installaties

Hier komt de esco in beeld

Rol van een esco
Esco staat voor energy service company,
een bedrijf dat energiediensten levert. Dit is
de essentie van een esco-overeenkomst:
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