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Hoe iedereen een ‘steentje’ kan bijdragen aan de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving
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Voorwoord
 
De komende jaren zal de energiehuishouding van Nederland zeer sterk veranderen. Dit heeft grote gevolgen 
voor de gebouwde omgeving. De vraag naar energie in de gebouwde omgeving vloeit voort uit de vraag naar 
elektriciteit en de vraag naar warmte. Elektriciteit wordt nu nog opgewekt door fossiele energiebronnen maar 
zal steeds meer vervangen worden door hernieuwbare oplossingen. Verder zal de gemiddelde Europeaan 
aanzienlijk efficiënter met zijn energieverbruik omgaan dan enkele jaren geleden. Ook zullen vormen van 
energieverbruik op termijn overschakelen naar hernieuwbaar. Zo zullen we in de meeste gevallen niet meer 
stoken en koken op gas, maar zal dit grotendeels vervangen zijn door elektriciteit en geothermie. Tot op 
heden is het gasverbruik in Nederland stabiel tussen de 40 en 50 miljard kubieke meter per jaar. Hiervan komt 
ongeveer de helft voor de rekening van de gebouwde omgeving. 98% van de Nederlanders is aangesloten op 
het gasnet. Vergeleken met de gasvraag van andere Europese landen is dit naast Luxemburg het hoogst per 
hoofd van de bevolking. Daarmee wordt het loskoppelen van de gebouwde omgeving van het gasnet nog een 
flinke uitdaging.

Als gevolg van het klimaatakkoord en de ambitie om de Nederlandse energiemix voor 80-95% te verduurzamen 
voor 2050 liggen er meer grote uitdagingen in het verschiet. Uitdagingen die onzekerheid veroorzaken voor 
energiebedrijven, netbeheerders, maar zeker ook voor de consument. Een derde van die consumptie van 
energie komt voor rekening van de gebouwde omgeving. Twee belangrijke componenten van de gebouwde 
omgeving zijn de woningen en kantoren. Het grootste deel van de woningvoorraad (91%) bestaat uit 
koopwoningen en sociale huurwoningen. De kantorenvoorraad is een van de belangrijkste segmenten in het 
commercieel vastgoed. 

In deze publicatie willen we de uitdagingen bij het energieneutraal maken van woningen en kantoren in kaart 
brengen. Uitgangspunt is de huidige situatie. Wat is het energieverbruik van woningen en kantoren, welke 
initiatieven zijn er al om woningen en kantoren te verduurzamen en welke eisen worden er vanuit wetgeving 
gesteld?

Madeline Buijs - Sector Econoom Bouw
Hans van Cleef - Senior Sector Econoom Energie
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Het is inmiddels algemeen bekend dat de gebouwde 
omgeving voor een belangrijk deel bijdraagt aan het 
energieverbruik. Het grootste gedeelte van de 
gebouwde omgeving bestaat uit woningen, die zijn goed 
voor 66% van de gebouwgebonden CO2-uitstoot. In 
Nederland staan om precies te zijn 7.686.158 woningen. 
In de afgelopen vijf jaar werden jaarlijks ‘maar’ gemid-
deld 49.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat is een zeer 
beperkt aantal in vergelijking met de bestaande 
voorraad. De wettelijke vereisten op het gebied van 
energieverbruik zijn voor nieuwe woningen al hoog. De 
grootste uitdaging betreft daarom de bestaande 
voorraad woningen.

Het grootste gedeelte van de woningvoorraad is 
eigendom van particulieren: de koopwoningen. Woning-
corporaties hebben veel sociale huurwoningen in hun 
bezit. De vrije huursector is in Nederland het minst 
ontwikkeld, zoals in figuur 1 te zien is.

De woningvoorraad is divers. Meer dan de helft van de 
woningen is gebouwd in de periode tot en met 1975, 
zoals in figuur 2 te zien is. De keuzes voor de periodes 
zijn niet toevallig. Voor 1945 werden woningen nauwelijks 
geïsoleerd. In de woningen die gebouwd zijn in de 
periode 1945-1975 is vaak wel een spouwmuur aanwezig. 
Deze spouwmuur werd vanaf 1976 standaard geïsoleerd. 
Na 1990 werden woningen nog beter geïsoleerd.

Oudere woningen kunnen inmiddels geïsoleerd zijn. 
Maar aan de energielabels van de bestaande voorraad te 
zien, is er nog een wereld te winnen. Zeker niet alle 
woningen hebben een energielabel; 2.530.030 woningen 
hebben dit label. Dit is 33% van de totale woningvoor-
raad. Het grootste gedeelte van de woningvoorraad heeft 
een label C of D, zoals in figuur 3 te zien is.

Huidige situatie - woningen

Bron: BAG en DG WB/Systeem Woningvoorraad SYSWOV

Figuur 1 - Verdeling woningvoorraad
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Figuur 2 - Bouwjaar bestaande woningen
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Energielabel
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Met de huursector zijn afspraken gemaakt over het 
verduurzamen van de huurwoningen door middel van 
het ‘Convenant energiebesparing huursector’ uit 2012. 
Met de woningcorporaties is daarin de afspraak gemaakt 
dat alle woningen in hun bezit vanaf 2020 een gemid-
deld energielabel van B of hoger hebben. Voor de huur-
woningen in bezit van particulieren (de vrije sector) is de 
afspraak gemaakt dat vanaf 2020 80% van de huurwo-
ningen een gemiddeld energielabel C of hoger heeft. 
Inmiddels heeft de vereniging van woningcorporaties 
Aedes de woonagenda 2017-2021 gepubliceerd. Daarin 
staat dat de woningcorporaties versneld hun woningen 
gaan verduurzamen. In 2050 moeten alle woningen in 
het bezit van woningcorporaties CO2-neutraal zijn. De 
sociale huurwoningen moeten daarnaast in 2021 gemid-
deld het energielabel B hebben.

Bovendien is voor sociale huurwoningen in 2013 de 
‘Stroomversnelling’ opgezet. Dit gaat verder dan het 
Convenant en de nieuwe Woonagenda. Het initiële doel 
van de Stroomversnelling was om 10.000 sociale huur-
woningen energieneutraal te maken in 2017 en dit 
vervolgens uit te breiden naar 111.000 woningen in 
2020, zogenaamde ‘nul op de meter’-woningen. Bij dit 
initiatief zijn woningcorporaties, meerdere grote bouw- 
en installatiebedrijven, gemeentes en energiebedrijven 
betrokken. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat, blijkt uit 
verschillende nieuwsberichten uit 2016. Toen bleek dat 
minister Blok van Wonen en Rijksdienst de energiepres-
tatievergoeding (EPV) ook mogelijk wilde maken voor 
woningen die niet ‘nul op de meter’ zijn. Door middel 
van de EPV kunnen verhuurders aan huurders een 
vergoeding vragen als zij in een ‘nul op de meter’-wo-
ning wonen. Hiermee kan de verhuurder een deel van 
zijn investeringen terugkrijgen. De initiatiefnemers van 
de Stroomversnelling gaven aan dat het voor hen 
daarom mogelijk niet meer haalbaar was om de 111.000 
woningen energieneutraal te maken. Deze EPV is wel 
noodzakelijk om verhuurders zover te krijgen hun huur-
woningen te verduurzamen.

Voor huurwoningen zijn dus duidelijke afspraken 
gemaakt over het verduurzamen van deze woningen. 
Het is ook eenvoudiger om hier afspraken over te 
maken, omdat de meeste eigenaren, zoals woningcor-
poraties, veel woningen in hun bezit hebben. Hierdoor 
ontstaat schaalgrootte bij de verduurzaming en is het 
financieel aantrekkelijker om deze stap te zetten. Dat 
betekent echter niet dat woningcorporaties en particu-
liere verhuurders deze doelen eenvoudig behalen. De 
verduurzaming gaat erg langzaam. Uit de Nationale 
Energieverkenning 2016 blijkt dat er op dit moment 
jaarlijks van 60.000 huurwoningen het energielabel 
verbeterd wordt. Dat is nog geen 3% van de voorraad. 
De afspraken uit het Convenant worden daarom ook niet 
gehaald. Uit de nieuwe Woonagenda blijkt dat woning-
corporaties zich dat ook realiseren en in willen zetten op 
een versnelling.

Het grootste gedeelte van de woningvoorraad is echter 
in handen van particulieren die meestal maar één 
woning in hun bezit hebben, de koopwoningen. 
Daarvoor zijn geen collectieve afspraken te maken, 
uitgezonderd de afspraken die voor nieuwe woningen 
gelden. Daarom zijn de regelingen die worden opgetuigd 
om koopwoningen te verduurzamen voornamelijk subsi-
dies en/of leningen. Deze subsidies en leningen 
verschillen per gemeente. Hierdoor is het voor eige-
naren van koopwoningen een ware zoektocht wat voor 
hen de mogelijkheden zijn. Nadeel is ook dat voor 
sommige subsidieregelingen geldt dat eerst de verduur-
zaming gerealiseerd moet zijn (bijvoorbeeld het instal-
leren van een zonneboiler of warmtepomp) voordat de 
subsidie aangevraagd kan worden. In 2017 is er voor de 
investeringssubsidie duurzame energie €70 miljoen 
beschikbaar en de aanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Op 30 april 2017 was al zo’n 
€22 miljoen subsidie vergeven. Het kan daarom zijn dat 
gedurende het jaar een woningeigenaar naast de 
subsidie grijpt, terwijl de woning al wel verduurzaamd is. 

Figuur 3 - Energielabel bestaande woningen
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In mei 2017 is een nieuw Convenant energiebesparing 
gebouwde omgeving gesloten tussen de Rijksoverheid, 
Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse 
Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI. De Rijks-
overheid heeft in dit convenant €160 miljoen toegezegd 
om deze regeling uit te breiden voor de periode 2017-
2020. Daarnaast zijn er nog andere regelingen opge-
nomen in dit convenant, zoals beter inzicht in het ener-
gieverbruik door de consument.

Ook zijn er aparte subsidieregelingen voor het isoleren 
van de woning. In 2017 en 2018 is er voor de subsidie 
energiebesparing eigen huis €60 miljoen beschikbaar.  
De subsidie voor huiseigenaren is inmiddels op. VvE’s 
kunnen nog wel subsidie aanvragen. Deze verschillende 
subsidies kunnen gecombineerd worden. De Rijksover-
heid subsidieert isolatie ook indirect. Op deze verbou-
wingen is het lage btw-tarief van toepassing.

Ten slotte is in 2008 ook nog het ‘Convenant Meer met 
Minder’ gesloten. De Rijksoverheid, Bouwend Nederland, 
UNETO-VNI en Energie-Nederland hebben dit convenant 
gesloten met als doel tot 2020 jaarlijks 300.000 woningen 
en andere gebouwen twee energieklassen te verbeteren. 
In 2012 is een vernieuwd convenant gesloten dat rekening 
hield met aangepaste kabinetsdoelstellingen en de 
nieuwe economische omstandigheden.

“Werk aan de woning”

Concluderend zien we dat er vooral concrete maatre-
gelen zijn voor huurwoningen en dat het doel is om deze 
woningen naar B- of C-label te brengen. Uitgaande van 
het C-label moet 47% van de woningvoorraad dat een 
label heeft verduurzaamd worden. Als de eis van 
minimaal een B-label wordt aangehouden, betreft het 
zelfs 78% van de woningen die een label hebben. Het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend 
om hoeveel woningen het gaat. Zij gaan ervan uit dat 
het bij renovaties tot energielabel B gaat om in totaal 
2.193.000 woningen die verduurzaamd moeten worden. 
Volgens hun berekeningen is hier een bedrag van €28,1 
miljard mee gemoeid. Bij koopwoningen is er geen 
rekening gehouden met sloop van woningen, omdat het 
niet waarschijnlijk is dat dit op grote schaal zal plaats-
vinden. Bij (sociale) huurwoningen is hier wel rekening 
mee gehouden. Er is dus werk aan de winkel. Overigens 
verkopen woningcorporaties op dit moment vooral hun 
vastgoed met een laag energielabel. Daardoor verbetert 
hun portefeuille, maar niet de totale woningvoorraad.

Verduurzamen kost veel geld, maar het levert ook wat 

op. Naast een lagere energierekening, wordt de woning 
ook meer waard als die verduurzaamd is. Uit onderzoek 
is gebleken dat woningen met een hoger label sneller 
worden verkocht en een hogere verkoopopbrengst 
hebben.

Welke investeringen in woningen zijn nodig om 
het energielabel te verbeteren?

Welke investeringen zijn nodig om het energielabel 
van je woning te verbeteren? Het is duidelijk dat een 
woning met energielabel G meer investeringen vergt 
dan een woning met een C-label. Het is lastig om 
inzichtelijk te krijgen wat de investeringen zijn. Voor 
elke woning kunnen de investeringen weer anders 
zijn. Op de website energielabel.nl is als voorbeeld 
aangegeven wat er nodig is om een rijtjeshuis uit 
1955 van energielabel G naar label A te krijgen. Met 
vloer- en dakisolatie kom je al naar E-label. Met 
spouwisolatie kom je terecht in het C-label. Doe daar 
nog HR-glas bij en je hebt een B-label. Zonnepanelen 
zorgen ervoor dat je een A-label krijgt.

Het PBL heeft uitgerekend dat het opwaarderen van 
een woning naar nul-op-de-meter circa €30.000-
45.000 per woning kost. Opwaarderen van rijtjeswo-
ningen en appartementen naar B-label kost gemid-
deld €8.500, terwijl dit voor alle woningen circa 
€15.000 kost.

Het PBL gaat ervan uit dat het ook €30.000-45.000 
kost om sociale huurwoningen nul-op-de-meter te 
maken. Voor sociale huurwoningen heeft het PBL 
ook berekend wat de kosten zijn om naar B-label te 
gaan. Om dit te bereiken is een investering van circa 
€10.000 tot €12.000 per woning nodig.

Voor kantoren heeft het EIB een inschatting 
gemaakt. Voor kantoren met een F-label of beter kost 
het verbeteren naar een C-label tussen de €5 en €37 
per m2. Voor kantoren met een G-label die geen 
dakisolatie kunnen toepassen gaat het om een 
bedrag tussen de €57 (label C) en €64 (label A) per 
m2.
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Utiliteitsgebouwen zorgen voor de overige 34% van de 
CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Eind 2016 
stonden in Nederland 97.750 kantoren. Daarmee vormen 
kantoren een van de belangrijkste segmenten van de 
utiliteitsbouw. Er zijn alleen meer logiesaccommodaties, 
winkels en industriële gebouwen. Maar als we kijken 
naar het vloeroppervlakte, is er alleen meer oppervlakte 
aan bedrijfshallen. In totaal bedraagt het vloeroppervlak 
van kantoren ongeveer 86 miljoen m2.
Het energieverbruik van kantoren is lastig in kaart te 
brengen. Slechts een beperkt aantal kantoren heeft een 
energielabel. In totaal 5.248 kantoren hadden in 2012 
een energielabel; dit is ruim 5% van de totale kantoren-
voorraad. De verdeling van de labels is in figuur 4 te 
zien. Het merendeel van de kantoren met een ener-
gielabel heeft label G. Ongeveer 57% van de kantoren 
met een label heeft een score onder C.

Sinds de crisis is het aantal nieuwe kantoren dat 
gebouwd wordt zeer sterk afgenomen. In 2012 werden 
nog 1.018 nieuwe kantoren gebouwd, in 2016 waren dit 
er nog maar 296. Zo’n 51% van de nieuwe kantoren 
werd in de Randstad gebouwd. Wel zagen we in 2016 
een stijging in de afgegeven vergunningen voor nieuwe 
kantoren. De nieuw gebouwde kantoren zijn over het 
algemeen zeer energiezuinig. Dit komt deels doordat 
energie-neutrale kantoren prestigeprojecten zijn voor de 
bedrijven die de kantoren bouwen en die de gebouwen 
huren. Denk hierbij aan The Edge aan de Zuidas. Het zijn 
zogenaamde ‘landmarks’. Dit is niet beperkt tot 
Amsterdam. Melkpoederproducent Vreugdenhil bouwde 
in Nijkerk een nieuw, zeer duurzaam hoofdkantoor. 

Gezien de beperkte nieuwbouw van kantoren geldt ook 
hier dat het accent bij verduurzaming op de bestaande 
voorraad ligt.

De Rijksoverheid gaat voortvarend te werk met de 
verduurzaming van de kantorenvoorraad. Eind 2016 is 
besloten dat alle kantoren in 2023 een minimaal ener-
gielabel C moeten hebben. Kantoren die dat niet 
hebben, mogen daarna niet meer gebruikt worden. Er is 
een uitzondering gemaakt voor kleine kantoren (minder 
dan 100m2) en monumentale panden (totaal vloeropper-
vlakte Rijksmonumenten 3,3 miljoen m2). Volgens het 
EIB is hier een investering van tussen de €946 miljoen 
en €1 miljard (inclusief BTW) mee gemoeid. Het EIB 
heeft berekend dat de gemiddelde terugverdientijd van 
de investeringen tussen de drie en zes en een half jaar 
ligt. Gezien de relatief korte terugverdientijd is het 
verduurzamen van de kantoren naar C-label te reali-
seren. Deze eisen worden in 2030 verder aangescherpt 
naar een verplicht A-label. Er is inmiddels wel wat kritiek 
op deze maatregel. NVM Business heeft aangegeven 
dat het voor eigenaren moeilijk zal zijn om de kosten van 
de verduurzaming van hun kantoorpand terug te 
verdienen. Op korte termijn verduurzamen kan echter 
ook een kans zijn voor kantooreigenaren, want de huur-
prijs voor een duurzaam kantoor ligt over het algemeen 
hoger dan voor een niet-duurzaam kantoor.

Huidige situatie - kantoren

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Figuur 4 - Energielabel kantoren
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Bron: EBN

Figuur 5 - Energieverbruik in Nederland

De energietransitie krijgt veel aandacht besteed als 
gevolg van de ambitie om Nederland energieneutraal te 
krijgen in 2050. De huidige doelstellingen voor 2023 
moeten met behulp van het Nationaal Energieakkoord 
uit 2013 worden behaald. Deze doelstellingen hebben 
betrekking op de verlaging van de CO2-uitstoot met 
20%, de besparing van het energieverbruik met 20%, 
en het percentage duurzame energie moet in 2023 16% 
bedragen. De eerste twee doelen lijken relatief makke-
lijk te realiseren waardoor de meeste aandacht momen-
teel uitgaat naar het percentage duurzame energie. Toch 
zijn er meer uitdagingen voor de langere termijn. Een 
belangrijke uitdaging is de beprijzing van CO2. Koolstof 
kan een belangrijk sturingsinstrument zijn voor de 
overheid om haar doelstellingen te halen. Niet voor niets 
wordt de roep sterker van de toezichthouder op de 
financiële sector(DNB) en van de industrie, om de 
uitstoot van CO2 duurder te maken waardoor uiteindelijk 
de vervuiler betaalt. Samen met TNO schreven wij in het 
rapport ‘Kool-stof tot nadenken’ daarom over het nut en 
de noodzaak van een juiste CO2-beprijzing. 

In september 2016 hebben wij ons Prinsjesdagrapport 
uitgegeven met de energietransitie als thema. In het 
rapport ‘Na aardgas komt zonneschijn’ legden we uit dat 
we af moeten van de aanname dat er maar één energie-
transitie is. Niet alleen aan de aanbodkant, maar ook aan 
de vraagzijde is verandering nodig. Zonder acceptatie 
van de consument zal een transitie extra moeilijk 
worden. Draagvlak creëren onder de bevolking is 
daarom cruciaal, en dat begint met bewustwording. 
Zonder draagvlak wordt het haast onmogelijk om de 
energietransitie te bespoedigen. De energietransitie zal 
immers overal zichtbaar en merkbaar zijn: in het land-
schap, in het verbruik (thuis, op het werk en onderweg), 
en tot slot aan de energierekening. 

Bij verduurzaming van het energieverbruik binnen de 
gebouwde omgeving hebben we het vooral over elektri-
citeit en gas. Bij het aanbod van elektriciteit zal het 
overgrote deel van de toekomstige duurzame opwek-
king plaatsvinden op grote schaal. Bekend zijn de grote 
projecten op het gebied van bijvoorbeeld offshore wind, 
onshore wind; inmiddels zien we ook steeds meer 
zonneparken. Maar op lokaal gebied worden eveneens 

stappen gezet. In Nederland kijken we hierbij vooral naar 
zonnepanelen, en in mindere mate naar warmtepompen 
voor de vervanging van gas. Hier ligt dus de eerste 
connectie met de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving.

De vraagzijde van energie is daarentegen sterk onderbe-
licht. En dat terwijl daar grote slagen te maken zijn. 
Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal 
zo’n 40% van de klimaatafspraken die gemaakt zijn om 
de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 
maximaal twee graden moeten komen uit energiebespa-
ring en efficiënter gebruik. Hierbij zou men in eerste 
instantie kunnen denken aan besparingen bij de grootver-
bruikers   – zoals de industrie, de landbouw en de energie-
sector zelf   – omdat zij goed zijn voor zo’n 80% van het 
totale energieverbruik (figuur 5). Toch kunnen we ook hier 
de vertaalslag maken naar de gebouwde omgeving.  
Op kleinere schaal kan eveneens een bijdrage geleverd 
worden aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Is het niet 
met het oog op de klimaatverandering, dan zou een 
economische afweging van belang kunnen zijn. De 
overheid heeft immers subsidies beschikbaar gesteld 
om besparing te bevorderen en ook de lokale opwekking 
van duurzame energie te stimuleren. Zoals bij zoveel van 
dit soort grote thema’s is betrokkenheid cruciaal terwijl 
onwetendheid vooralsnog domineert.

Toekomst

Huishoudens

Verkeer en vervoer

Industrie

Land- en tuinbouw

Overige sectoren

17%

19%
46%

5%
13%
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Meten is weten
Om betrokkenheid te creëren en iedere woningeigenaar 
en/of VVE mee te krijgen bij de transitie naar een 
duurzame gebouwde omgeving is het eerst noodzakelijk 
dat deze woningeigenaar überhaupt op de hoogte is van 
de aanstaande veranderingen. De vraag is wie hier de kar 
moet trekken. Het meest voor de hand liggend is de 
overheid. De overheid is uiteindelijk verantwoordelijk 
voor het halen van de doelstellingen die voortvloeien uit 
het klimaatakkoord. Daarom mogen we verwachten dat 
de overheid besparingsmaatregelen blijft stimuleren. Dit 
kan bijvoorbeeld door het scheppen van een kader waar-
binnen de energiebesparende maatregelen kunnen 
worden ingevoerd. Met behulp van subsidies en door 
middel van reclame kan de overheid een rol spelen bij de 
bewustwording en uitvoering van dit soort maatregelen.

Ook andere partijen kunnen – en misschien wel moeten 
– naast de overheid een belangrijke rol spelen. Energie-
bedrijven zien hun business model veranderen. Waar zij 
vroeger vooral verantwoordelijk waren voor de centrale 
opwekking van energie, zien we hun business model 
steeds meer veranderen van producent in dienstverlener. 
De consument zal immers steeds meer zelf producent 
worden en energie verkopen aan het energiebedrijf. Als 
dienstverlener zal het energiebedrijf steeds vaker advi-
seren bij besparingsmethoden en het inzichtelijk maken 
van het verbruik van energie. Ook financiële instellingen 
kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld via hun hypotheekpor-
tefeuille of het aanbieden van andere financiële producten 
gericht op energiebesparing, -efficiëntie of lokale opwek-
king. Op het moment dat de woningeigenaar van diverse 
kanten gewezen wordt op het nut en de noodzaak van 
verandering zal dit de bewustwording en betrokkenheid 
van particuliere woningeigenaren vergroten. 

Toch zal deze eigenaar wellicht moeilijk over te halen 
zijn. Een financiële prikkel om de investering te doen, 
zou kunnen helpen. De overheid kan hier op diverse 
manieren een rol spelen. Dat kan zijn door de huidige 
energievoorziening (bijvoorbeeld gas, of energielevering) 
zwaarder te belasten, of deels te verbieden. Of door het 
subsidiëren van andere (hernieuwbare) energiebronnen 
of, zoals nu reeds gebeurt, van energiebesparende 
maatregelen. Maar idealiter gaan we naar een situatie 
waarbij bijvoorbeeld een warmtepomp goedkoper is dan 
de traditionele gasgestookte cv-ketel. Anders gezegd, 
kiezen we voor oplossingen waarbij de kosten afhanke-
lijk worden van de mate van CO2-uitstoot en subsidies 
dus niet meer nodig zijn. Hier zou een hogere CO2-prijs 

zich vertalen in een effect op de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving. Een hogere prijs zou de economi-
sche afweging voor een woningeigenaar een stuk 
makkelijker maken. 

Betrokkenheid creëren is voor woningcorporaties 
makkelijker te realiseren. Ook hebben zij een maat-
schappelijke voortrekkersrol. Verduurzaming van huur-
woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties is 
centraal aangestuurd. Deze partijen hebben nog zo’n 
dertig jaar de tijd – oftewel zo’n 1,5 beslissingsmoment 
– om te kiezen voor isoleren en verduurzaming. Die 
beslissingsmomenten komen in beeld dat een woning 
gerenoveerd moet worden, of bijvoorbeeld een keuken 
of cv-installatie aan vervanging toe is. Uiteraard speelt 
nog wel een rol in hoeverre de corporatie de kosten 
doorbelast aan de woninghuurder en in hoeverre deze 
huurder kan meeprofiteren van de voordelen van de 
investeringen in energiebesparing. Om het proces te 
bevorderen zou de huurder bijvoorbeeld mee moeten 
kunnen profiteren van de besparingsmaatregelen. Of de 
investeringen zouden mogelijk mede betaald kunnen 
worden uit de lagere energierekening. Hiertoe worden 
via de EPV al initiatieven genomen.

Ook voor iedere huis-/kantooreigenaar geldt dat zij zich 
bij de komende investeringsbeslissing moeten afvragen 
hoe zij de komende jaren in hun energiebehoefte willen 
voorzien. Hierbij is meting gewenst hoe groot de ener-
giebehoefte na de besparing/efficiëntiemaatregelen nog 
is en hoe hierin het best valt te voorzien.
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Praktische handvatten  
om te verduurzamen
Bij het streven naar minder CO2-uitstoot zijn efficiëntie 
en besparing dus belangrijk eerste aspecten. Door 
betere isolatie en efficiënter verbruik kan een gemiddeld 
huishouden aanzienlijk op het energieverbruik besparen. 
Via de site www.energiebesparendoejenu.nl biedt de 
overheid 20% subsidie indien de woningeigenaar inves-
teert in minimaal twee verschillende vormen van ener-
giebesparing. Bij energiebesparingsvormen voor een 
woning moet je denken aan bijvoorbeeld vloerisolatie, 
spouwmuurisolatie, dakisolatie en isolerend glas in de 
ramen. Hoewel hiervoor een initiële investering nodig is, 
zal als gevolg van deze isolatiemaatregelen het verbruik 
van energie afnemen. Hierdoor verlaag je permanent de 
energierekening en verdien je de investering weer terug. 
De maatregel is echter dusdanig populair dat het 
beschikbare budget al is overschreden. Een andere vorm 
van besparing kan het gevolg zijn van inzicht in je 
verbruik. Slimme meters – zoals Toon en Nest – geven 
dit inzicht. Bewustwording van energieverbruik kan 
leiden tot besparing, of minimaal tot het tegengaan van 
energieverspilling.

Maar naast besparing op het verbruik kan ook voor een 
duurzame energievorm worden gekozen om de CO2-uit-
stoot terug te dringen. In de Energieagenda, die begin 
december 2016 door minister Kamp (EZ) is gepresen-
teerd, staat dat Nederlandse woningen en kantoren in 
2050 van het gasnet zullen zijn losgekoppeld. Dat 
betekent dat er tegen die tijd op een andere manier in 
de warmte- en elektriciteitsbehoefte moet zijn voorzien. 
En zelfs nu al zien we dat nieuwe woonwijken niet meer 
standaard op het gasnet worden aangesloten. Naar 
verwachting zal de verplichte aansluiting op het gasnet 
op korte termijn uit de wetgeving verdwijnen. Het 
primaire energieverbruik van de zeven miljoen huishou-
dens in Nederland is voor 74% afhankelijk van aardgas. 
Dit gas gebruiken we om te koken en te verwarmen.  
Nu de overheid aangeeft dat er in 2050 geen gas meer 
geleverd zal worden aan de huishoudens betekent dat 
dat iedereen – woningcorporaties en particuliere wonin-
geigenaren – voor die tijd een andere oplossing moet 
hebben gevonden om in de energiebehoefte te voorzien. 
Dit vergt een aanzienlijke investering. Ook hier geldt 
weer dat een groot deel van de woningeigenaren niet op 
de hoogte is van deze maatregelen, of de consequenties 
hiervan niet correct inschatten. Bewustwording speelt 
daarom ook bij dit onderwerp een belangrijke rol.

Als de gebouwde omgeving niet meer aangesloten zal 
zijn op het aardgasnet, moeten er alternatieven komen. 
Voor warmte kan men hierbij bijvoorbeeld denken aan: 

 ▶  Warmtepomp (aardwarmte, of een hybride oplossing)
 ▶ Stadsverwarming
 ▶  Elektriciteit (volledig elektrisch, of een combinatie van 

elektrisch + warmte of elektrisch + duurzaam gas)

Voor elektriciteit valt de lokale vraag op een duurzame 
wijze te voorzien door het aanbod van:

 ▶  Zonne-energie (in de vorm van panelen op het dak of 
in een grotere vorm, zoals zonneparken)

 ▶  Windenergie (centraal in een groot windpark 
(onshore of offshore), of decentraal in de regio)

Belangrijk bij de inrichting van de nieuwe energiehuis-
houding is de vraag of deze centraal of decentraal kan 
worden opgewekt. Tot op heden werd het aanbod van 
energie centraal geregeld in de vorm van grote energie-
centrales. Als gevolg van de verduurzaming komen er 
ook nieuwe mogelijkheden in beeld. Een groot offshore 
windpark is nog steeds een vorm van centrale productie. 
Maar er komen nu lokaal ook zonne- en windparken en 
huiseigenaren worden zelf energieproducent door het 
plaatsen van zonnepanelen op het dak. Daardoor 
verschuift de energiemix van centraal opgewekt naar 
een mix van centraal en decentraal. 

De oplossingen met betrekking tot nieuwe vormen van 
decentraal energie-aanbod zullen sterk kunnen 
verschillen tussen regio’s. Waar in Rotterdam en Utrecht 
stadsverwarming realiteit is, zal dat in de provincie nooit 
gaan werken en zijn oplossingen als geothermie of 
biogas naast elektriciteit waarschijnlijker.

In geval van decentrale energie is er ook back-up capaci-
teit nodig (ofwel centraal of decentraal). Immers, er zullen 
momenten zijn dat de vraag naar energie groter is dan er 
op dat moment lokaal kan worden opgewekt. De aanpak 
en vooral de betaling hiervan is een van de uitdagingen 
waar de politiek en de energiebedrijven voor staan.
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Kansrijke kantoren

Speciale aandacht moet er zijn voor de leegstaande 
kantoren. In Nederland staat gemiddeld 17% van de 
kantoren leeg. Het zijn vaak niet de meest energiezui-
nige kantoren die leeg staan. De vraag is wat er met 
deze gebouwen gaat gebeuren. Voor eigenaren zal het 
vaak niet lonen om deze gebouwen te verduurzamen. 
De consequentie dat deze gebouwen niet meer open 
mogen, maakt voor de eigenaren niet uit aangezien dat 
toch al niet meer gebeurt. Hierdoor ontstaat een schei-
ding tussen kantoren die in gebruik en verduurzaamd 
zijn en de leegstaande kantoren die niet meer gebruikt 
mogen worden, omdat ze een te laag energielabel 
hebben. Het EIB heeft berekend dat het gaat om 
720.000 m2 kantoren die hierdoor dicht moeten blijven. 
Dat is ongeveer 1% van de voorraad. Er ligt een taak 
voor de eigenaren, financiers, overheden et cetera om 
een gezamenlijk plan op te stellen wat te doen met 
kansloze kantoren. Ook dat is verduurzaming.
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Kosten van verduurzaming

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een 
enorm project dat de komende jaren in een stroomver-
snelling moet komen. Dat gaat niet vanzelf. Bewustwor-
ding is een eerste vereiste, maar deze transitie gaat ook 
niet kosteloos. Sterker, de kosten zouden wel eens 
aanzienlijk kunnen oplopen. Zoals altijd gaan deze kosten 
voor de baten uit. Initiële investeringen zullen zich in de 
jaren daarop terugverdienen. Toch is niet iedereen direct 
enthousiast als hij uiteindelijk gedwongen wordt 
aanzienlijke investeringen in zijn huis en/of kantoor te 
doen. Want naast de bestaande afschrijvingen en inves-
teringen in de eigen woning zal de energieconsument 
de komende jaren ook te maken krijgen met hogere 
kosten als gevolg van de energiebelasting. Deze belas-
ting wordt geheven ten behoeve van de Subsidie 
Duurzame Energie+ (SDE+) en dus de Opslag 
Duurzame Energie (ODE). Met de SDE+ stimuleert het 
Ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van 
een duurzame energievoorziening in Nederland. De 
subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energie-
technieken en is onderverdeeld in de categorieën 
Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) 
en Zon. Om de SDE+ te financieren, is de ODE in het 
leven geroepen. Het is een extra belasting die iedereen 
moet betalen die energie afneemt. Per verbruikte kWh 
elektriciteit of m³ gas betaal je ODE. Schattingen van de 
kosten van deze belastingen en vormen van subsidie 
lopen op van enkele tientjes tot mogelijk €500 per ton 
CO2 bij gemiddeld gebruik per persoon per maand . De 
komende jaren zal de ODE in ieder geval een grote 
stijging laten zien. Waar in 2016 een gemiddeld huis-

houden €45 heeft betaald, zal dit in 2023 zijn opgelopen 
tot een bedrag van €227 (zie tabel). Deze opslag wordt 
gebruikt om de SDE+ te financieren.

Er zijn ook aanzienlijke lokale investeringen nodig. Deze 
investeringen hebben niet alleen betrekking op het 
verduurzamen van de energiebron, maar bijvoorbeeld 
ook in het verzwaren van het elektriciteitsnet en het 
versneld afschrijven op het gasnet. Het is van belang 
tijdig te kijken of de bestaande infrastructuur voor 
bijvoorbeeld gas nog op een andere wijze in te zetten 
valt. Nederland heeft immers een fijnmazig net van 
pijpleidingen liggen door het hele land. Het zou zonde 
zijn om dit weg te halen terwijl er mogelijk andere 
zinvolle invullingen aan te geven zijn. Daarnaast is 
aandacht nodig voor de vraag hoe de huidige netbeheer-
ders om moeten gaan met hun afschrijvingen op reeds 
gedane investeringen. Waar eerder is gerekend met een 
afschrijvingsperiode van veertig of vijftig jaar, dient dit nu 
ineens versneld gebeuren. De andere optie is om dat 
niet te doen, maar dan zullen de kosten op een andere 
manier aan de consument worden doorberekend. Via 
het gasgebruik kan dat immers niet meer, simpelweg 
omdat de meeste consumenten langzaam maar zeker 
van het gas losgekoppeld zullen zijn. Niet alleen netbe-
heerders krijgen te maken met versnelde afschrijvingen. 
Ook energieproducenten, gemeenten en huiseigenaren 
zullen kritisch dienen te kijken naar de huidige kosten 
ten opzichte van de levensduur, bovenop de te maken 
investeringen.

1Bron: Martien Visser, Lector Energie en Netwerken Hanzehogeschool Groningen, Manager Corporate Strategy Gasunie en Fellow bij Clingendael International Energy Programme (CIEP) 
Bron: rekenmodel Ministerie van EZ op basis van modelberekening ECN in opdracht van Algemene Rekenkamer

Tabel: Indicatieve gevolgen SDE+ opslag op microniveau, geactualiseerd beeld (bedragen in EUR)

Gemiddel 
verbruik

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Geraamde uitgaven SDE + 
(beoogde opbrengst opslag 
SDE+) in mln. euro

494 678 1.074 1.730 2.308 2.280 2.402 2.550

Gemiddeld gezin 
(bedragen incl. 21% btw)

45 62 95 154 205 203 213 227
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Aanbevelingen

In het klimaatakkoord uit 2015 is door bijna tweehonderd 
landen afgesproken de mondiale CO2-uitstoot drastisch 
te verlagen in de komende decennia. Het doel van dit 
akkoord is de temperatuurstijging te beperken tot 
maximaal twee graden Celsius, en daarbij te streven 
naar maximaal anderhalve graad Celsius. De gevolgen 
van de benodigde energietransitie zullen de komende 
jaren steeds meer merkbaar worden, ook in de 
gebouwde omgeving, zowel bij woningen als commer-
cieel vastgoed. Hoewel het energieverbruik van huishou-
dens in Nederland met 17% van het totaal beperkt is, is 
het belangrijk om hier ook grote stappen te gaan zetten. 
Het creëren van bewustwording is cruciaal, omdat een 
aanzienlijk deel van de rekening van de veranderingen in 
de energiemix bij de burger – dus ook de huiseigenaar 
– komt te liggen. Dit kan door tijdig, veelvuldig en helder 
te communiceren over de aanstaande grote verande-
ringen. Men zal dan niet in een te korte tijd te maken 
krijgen met de benodigde wijzigingen, maar geleidelijk 
kunnen wennen aan, en investeren in en overstappen 
op alternatieven. 

In deze publicatie hebben we de belangrijkste uitda-
gingen inzichtelijk proberen te maken. De huidige 
situatie laat zien dat bijna alle Nederlanders aangesloten 
zijn op het gasnet. En hoewel nieuwbouwwijken niet 
meer standaard op het gasnet hoeven te worden aange-
sloten, zal het dus nog een enorme uitdaging worden 
om alle bestaande woningen tijdig ‘van het gas’ te 
krijgen. Energiebesparing is een andere mogelijkheid om 
de CO2-uitstoot te verlagen. Volgens het Internationaal 
Energieagentschap zal ongeveer 40% van de klimaataf-
spraken die gemaakt zijn, moeten komen uit energiebe-
sparing en -efficiëntie. Hierbij is wel onderscheid nodig 
tussen huur- en koopwoningen. Met de huursector – 
zowel woningcorporaties als de vrije sector – zijn 
afspraken gemaakt over het verduurzamen van deze 
woningen. Deze verduurzaming gaat echter veel te 
langzaam en deze afspraken lijken dan ook niet gehaald 
te worden. Iets wat de sector inmiddels ook beseft.

Een zo mogelijk nog grotere uitdaging is de verduurza-
ming van de woningvoorraad in particuliere handen. 
Hiervoor zijn wel subsidieregelingen beschikbaar. Deze 
zijn echter beperkt en het is vaak een hele zoektocht 
voor de woningeigenaar hoe hij een en ander aan moet 
pakken. Om de verduurzaming van woningen te 
versnellen zou een toegankelijke procedure woningeige-

naren kunnen helpen stappen te zetten. Nog mooier zou 
het zijn als deze particuliere woningeigenaren de 
verduurzaming als één totaalpakket aangeboden krijgen 
voor een scherpe prijs. Ook hier geldt dat bewustwor-
ding van de noodzaak en voordelen een noodzakelijke 
eerste stap is. De verduurzaming van kantoren is wel 
wettelijk vastgelegd (minimaal een C-label in 2023, en 
een A-label in 2030). Door het wettelijk verplichten, het 
creëren van schaalgrootte en het bieden van maatwerk-
oplossingen – indien gewenst in combinatie met een 
financieringsvoorstel – zien we de verduurzaming bij 
kantoren versnellen. Hierdoor kan de prijs van het 
verduurzamen ook steeds lager worden.

Nu we zien dat deze maatregelen bij kantoren werken, 
ligt het voor de hand dat de overheid het pad voor 
huiseigenaren ook verder uitstippelt. Dit omvat als 
eerste het scheppen van een kader (waarvan de eerste 
stap werd gezet met de Energieagenda) waarin bespa-
rings- en verduurzamingsmaatregelen zo goedkoop en 
efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd, naast het 
beschikbaar stellen van subsidies. Daarna is het aan de 
huiseigenaren om actie te ondernemen. Toch moet de 
overheid ook zorgen voor een stok achter de deur. Er zijn 
immers doelstellingen die we dienen te halen. Mocht de 
verduurzaming te langzaam blijven gaan, dan zal een 
langzame verschuiving van vrijblijvende naar verplichte 
maatregelen nodig zijn.

De overheid moet een leidende rol spelen bij het halen 
van de klimaatdoelstellingen. Maar ook andere partijen 
– zoals energiebedrijven en financiële instellingen – 
kunnen en moeten betrokken zijn. Na de besparings-
maatregelen moet iedere kantoor- en huiseigenaar zich 
afvragen hoe hij de komende jaren in zijn resterende 
energiebehoefte wil voorzien. Overgaan van gas naar 
elektriciteit zou een oplossing kunnen zijn. Hierbij rijzen 
wel problemen met de financiering. In de eerste plaats 
denken we aan de financiering van het steeds kleiner 
wordende resterende deel van de gas-infrastructuur. 
Daarnaast aan de financiering van investeringen in een 
grotere capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Dit zal 
nodig zijn als de vraag toeneemt. Bij de financiering gaat 
het er niet alleen om het geld zo efficiënt mogelijk in te 
zetten, maar ook om het eerlijk verdelen van de lasten. 
Een moeilijkheid van de toekomstige energiehuishouding 
is dat deze niet langer centraal maar steeds meer decen-
traal geregeld wordt. Het decentrale energie-aanbod zal 
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sterk verschillen per regio. Een belangrijke uitdaging voor 
de energiebedrijven én de overheid is hierbij in het 
regelen van de back-up capaciteit. Om deze kosten 
dragelijk te houden, is verdeling vanuit een centraal punt 
gewenst.

Belangrijk om de transitie binnen de gebouwde 
omgeving tot een succes te maken, is het creëren van 
een goede business case. Als kantoor- en huiseigenaren 
– en dan met name de laatste – zelf niet de voordelen 
inzien van het verduurzamen van hun pand, dan zullen zij 
dit tot het allerlaatste moment uitstellen. Kijkend naar de 
huidige procedures ten opzichte van de ambitieuze 
doelstellingen kunnen we stellen dat deze te moeilijk 
zijn en veel oplossingen nog duur zijn. Daarom adviseren 
wij het vergemakkelijken en verduidelijken van de proce-
dures. Soepele processen, schaalgrootte en grote 
betrokkenheid zullen samen zorgen voor een goede 
business case. Verduurzaming in de gebouwde 
omgeving zal daarmee zichtbaar (moeten) versnellen. 
Pas dan kun je echt op duurzaamheid bouwen. 
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