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Energietransitie in de 
woningvoorraad

• Waarom?
• Wat zijn de doelen?
• Wat is er de afgelopen jaren gebeurd?
• Wat waren de ervaringen?
• Wat zijn de oplossingen voor de toekomst?



COP 21 Paris



Game changer in NL

2030 Gaskraan dicht

aardgasvrije wijken 

HOE ??



Regeerakkoord

“Vertrouwen in de toekomst”
• Nieuw klimaat en energie-akkoord
• Subsidies voor isolatie
• Nieuwbouw: bijna energieneutraal (BENG), gasloos, warmte pompen
• Bestaande woningen: 30 – 50.000 woningen p/j bijna energieneutraal + gasloos, 

later 200.000 p/j. 2050 6 milj bestaande woningen bijna energieneutraal
• Kostenreductie door innovatieprogramma
• Financieringsregelingen 
• Corporaties: 100 milj uit verhuurdersheffing



Beleid de afgelopen jaren
• EPC nieuwbouw steeds scherper
• Enegielabel bestaande woningen
• Subsidieregelingen
• Convenant corporaties: Label B in 2020
• Innovatieprogramma’s: Energiesprong, nul-op-de-meter



Label verbetering sociale 
huursector 2010 – 2014
(SHAERE)



2020 – Gemiddeld label B?

• Kleine labelstappen
• Laaghangend fruit
• Doel wordt niet gehaald



Energielabels –
Werkelijk 
energiegebruik

PhD Dasa Majcen



Resultaten



Resultaten

G label:
50%minder 
verbruik dan
verwacht



Resultaten

A en B label:
10-20% 
hoger gebruik
dan verwacht



Resultaten

Beperkte
werkelijke
besparing



Nul-op-de-meter renovaties

• Inpakken schil met prefab-elementen
• Verwarming door warmtepomp
• Opgewekte pvE dekt E. voor warmtepomp + apparatuur
• Huur wordt verhoogd met oude energierekening
• Zou kostendekkend kunnen zijn bij investeringen van € 30/40.000 
• Investeringen momenteel: € 70/80.000

• Geëvalueerde projecten: capaciteit en comfort beperkt…



In 2050: CO2 vrij & energieneutraal
• All electric: Hoogniveau isolatie + warmte pompen
• Meer stadsverwarming: aansluitingen duurzame warmte
• Geothermie
• Duurzame gassen: biogas, waterstof

• Innovatie: Renovaties - veel goedkoper, minder arbeidsinzet, flexibeler, betere 
prestaties, minder overlast 



Programma’s
• 27 wijken: versneld gasloos
• 2021: alle gemeenten plannen voor gasloos
• Startmotor (Corporaties)
• Renovatieversneller (veiling systeem)
• Innovatie: Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC)
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