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Vraagstelling 
De ERGO werkgroep heeft gevraagd te onderzoeken of er een no-regret norm kan worden gevonden 

voor na-isolatie van bestaande woningen. Met zo’n norm zouden woning-eigenaren hun woning 

kunnen isoleren zodat hun woning alvast aardgasvrij ready is, nog voordat via de wijkaanpak 

duidelijk is welke energie-infrastructuur in hun wijk beschikbaar zal komen en blijven. De norm hoeft 

geen verplichtend karakter te hebben, maar kan ook richtinggevend zijn. 

Aanpak en leeswijzer 
Meestal wordt bij na-isolatie alleen gekeken naar de besparing op de energierekening voor de 

bewoner. Maar vanuit de energietransitie zijn er meer redenen voor na-isolatie. In totaal zien we 5 

redenen voor na-isolatie: 

1. Na-isolatie kan nodig zijn omdat de woning anders meer thermisch vermogen vraagt dan de 

warmtevoorziening kan leveren. Dit kan het geval zijn bij warmtetechnieken die werken met een 

lage temperatuur. 

2. Na-isolatie beperkt de warmtevraag en daarmee de vraag naar hernieuwbare energie. In de 

context van de energietransitie kan dat van belang zijn als de beschikbaarheid van hernieuwbare 

energie (op termijn) beperkt is.  

3. Na-isolatie bespaart de samenleving kosten van de productie van hernieuwbare warmte in een 

aardgasvrije gebouwde omgeving. 

4. Na-isolatie levert een besparing op de energierekening voor bewoners. 

5. Na-isolatie zorgt voor een lagere piek in de warmtevraag en kan daardoor de kosten voor 

netverzwaring verminderen.  

De ERGO werkgroep spreekt van een “no-regret” norm voor isolatie van woningen. No-regret is een 

niveau van isolatie waar je geen spijt van krijgt, omdat deze altijd financieel aantrekkelijk is voor de 

bewoner. Maar omdat de redenen voor na-isolatie in de energietransitie breder zijn dan alleen een 

lagere energierekening voor bewoners, moeten we ook breder kijken naar het begrip “no-regret”. 

Voor de samenleving als geheel kan de afweging van kosten en besparingen namelijk anders 

uitpakken dan voor een individuele bewoner die rekening moet houden met belastingen, heffingen 

en subsidies. Daarnaast kan de energietransitie aardgas vervangen door energiedragers die alleen 

geschikt zijn voor warmtetechnieken in combinatie met warmteafgifte bij lagere temperaturen. Om 

deze redenen is na-isolatie no regret:  

• Als de investering in na-isolatie zich terugverdient via een lagere energierekening 

• Als na-isolatie nodig is om de woning warm te krijgen vanwege een warmtetechniek in 

combinatie met warmteafgiftesystemen op lage temperatuur.  

• Als na-isolatie noodzakelijk is omdat zonder isolatie er te weinig hernieuwbare energie 

beschikbaar is om de warmtevraag te dekken.  

• Als de nationale kosten van na-isolatie lager zijn dan de nationale kosten voor productie van 

hernieuwbare energie 
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• Als de kosten van na-isolatie lager zijn dan de kosten voor netverzwaring, die zonder isolatie 

noodzakelijk is.  

Deze notitie bespreekt achtereenvolgens de verschillende argumenten voor na-isolatie zoals 

hierboven onder 1 tot en met 5 genoemd. De notities sluit af met een conclusie. Eerst geven we een 

toelichting op de onderzochte isolatiepakketten en het verschil tussen nationale en eindgebruikers-

kosten.  

 

Isolatiepakketten 
In deze notitie kijken we niet naar individuele isolatiemaatregelen maar naar een isolatiepakket. We 

zoeken immers naar een norm, dus een bepaald niveau van isolatie van de woningschil. We maken 

in deze notitie onderscheid tussen 2 isolatiepakketten: 

1. Standaardisolatie: isolatie tot een niveau zoals dat nu bij na-isolatie gebruikelijk is in bestaande 

woningen. Dit pakket bestaat uit spouwmuurisolatie (Rc=1,3) of binnen gevelisolatie als er geen 

spouwmuur is, dakisolatie en vloerisolatie (beide ca. 10 cm) en HR++ glas.  

2. Isolatie nieuwbouwkwaliteit: hogere isolatiewaarden voor dak en gevel, in bestaande bouw 

realiseerbaar via een nieuwe schil om de woning. Ook wordt balansventilatie met 

warmteterugwinning toegepast, vanwege de kwaliteit van het binnenklimaat. 

Op basis van gegevens van een representatieve steekproef van de Nederlandse woningvoorraad uit 

de energiemodule van WoON 2012 is allereerst berekend bij welke woningen na-isolatie naar het 

genoemde standaardniveau nog mogelijk is en welke energiebesparing dat oplevert. De gemiddelde 

besparing op het totale gasverbruik van standaard isolatie is ca. 36%, ofwel zo’n 500 m3. De 

investeringskosten zijn bepaald op basis van kostenkengetallen van RVO uit 2016. De gemiddelde 

investeringskosten per woning bedragen ruim 11 duizend euro inclusief BTW.  

In deze notitie presenteren we ook de kosten van isolatie op een natuurlijk moment. We spreken 

van een natuurlijk moment als er sprake is van vervanging of combinatie van maatregelen. Bij het 

plaatsen van een warmtepomp is dat wanneer de gasgestookte ketel aan vervanging toe is. Voor 

isolatie kun je niet altijd van een vervangingsmoment spreken. Spouwmuurisolatie, vloerisolatie en 

isolatie van een hellend dak kennen geen vervangingsmoment. De lagere kosten voor die 

isolatievormen zijn dan gebaseerd op de combinatie van werkzaamheden waardoor er een geringe 

besparing is op o.a. bouwplaats kosten en aanrijkosten. Voor platte daken is er wel sprake van een 

vervangingsmoment wanneer de dakbedekking moet worden vervangen, op dat moment zijn de 

meerkosten voor isolatie gering. Voor isolatieglas wordt ook uitgegaan van een vervangingsmoment, 

dus dat het glas toch vervangen moeten worden en dan alleen de meerkosten van HR++ glas t.o.v. 

enkel of dubbel glas worden gerekend. Bij een natuurlijk vervangingsmoment is met meerkosten 

gerekend t.o.v. huidige kwaliteit; de gemiddelde investeringskosten per woning zijn dan bijna 7 

duizend euro inclusief BTW. 

Isolatie naar nieuwbouwkwaliteit is duurder: gemiddeld 29 duizend euro per woning inclusief BTW 

volgens cijfers uit berekeningen van de Startmotor voor verbetering naar A+ label van een 

tussenwoning. We rekenen voor iedere woning met deze gemiddelde kosten, ongeacht welke 

isolatie al aanwezig is, omdat een nieuwe schil wordt toegepast. In deze notitie is uitgegaan van 50% 

besparing op totale gasverbruik van een woning o.b.v. expert judgement. De startmotor geeft 

besparingen op ruimteverwarming voor een voorbeeld woning, hoeveel besparing het isolatiepakket 

zal opleveren ten opzichte van de huidige isolatiegraad van woningen en hoe de spreiding daarin is, 

is niet bekend.  



 

3 
 

Nationale kosten en eindgebruikerskosten 
In deze notitie maken we onderscheid naar nationale kosten en eindgebruikerskosten. Nationale 

kosten zijn de kosten voor de ‘BV Nederland’ als totaal. De jaarlijkse kosten bestaan uit kosten voor 

investeringen (CAPEX voor rente en afschrijvingen), onderhoudskosten (OPEX) en energiekosten, 

maar allemaal zonder subsidies en heffingen. Tellen we de belastingen en heffingen hierbij op (zoals 

BTW, energiebelasting en ODE) en trekken we de subsidies eraf (ISDE, SDE+) dan krijgen we de 

eindgebruikerskosten, zie figuur 1. Belastingen, heffingen en subsidies zijn betalingen van de ene 

burger (of belastingbetaler) aan de andere en zijn voor de samenleving als geheel dus geen kosten. 

Daarom zijn ze geen onderdeel van de nationale kosten.  

 

 

Figuur 1 Versimpelde weergave van het verschil tussen nationale en eindgebruikerskosten 

 

1 Technische noodzaak voor isolatie 
Ingenieursbureau Nieman heeft in opdracht van RVO onderzoek gedaan naar lage temperatuur 

warmtesystemen en de noodzaak voor isolatie (Nieman, 2018). De meeste bestaande woningen 

worden verwarmd met radiatoren waar water met een hoge aanvoertemperatuur van circa 80 °C 

door heen loopt. Het hoge temperatuurverschil met de omgeving en de stralingswarmte van de 

radiator zorgen ervoor dat een woning snel opwarmt en aangenaam aanvoelt. In de komende 

energietransitie zal aardgas vervangen worden door hernieuwbare energiedragers, zoals groene 

stroom, duurzame warmte of hernieuwbaar gas. Voor een (technisch) efficiënte omzetting van deze 

energiedragers in ruimteverwarming zijn afgiftesystemen nodig die bij lagere temperatuur werken. 

Als radiatoren die ontworpen zijn voor een aanvoertemperatuur van 80 °C worden gevoed met een 

lagere aanvoertemperatuur van 50 of 40 °C, dan daalt de capaciteit van de warmteafgifte van deze 

radiatoren fors met wel 73 tot 80%. Door tegelijkertijd te isoleren kan de warmtevraag wel worden 

gereduceerd en is minder vermogen nodig. Door een niet geïsoleerde woning uit te rusten met 

standaard na-isolatie zal het benodigd vermogen halveren. Na-isolatie tot nieuwbouwkwaliteit en 

het achterwege laten van nachtverlaging (’s nachts thermostaat laag zetten) levert 75% reductie van 

het benodigde vermogen. Die vraagreducties zijn echter onvoldoende om de capaciteitsreductie 
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door verlaagde aanvoertemperaturen te compenseren. De conclusie van Nieman is dus dat zelfs met 

na-isolatie er bij overschakelen naar lage temperatuur nog te weinig vermogen is om de woning te 

verwarmen op een koude winterdag. Naast isolatie zal bij toepassing van lage temperatuur 

systemen ook een aanpassing van het warmteafgiftesysteem nodig zijn. Dit kan ofwel door het 

installeren van extra radiatoren, andere typen radiatoren of door het aanleggen van 

vloerverwarming.  

Vervolgens heeft Nieman in kaart gebracht welke aanvoertemperaturen voldoende zijn om met 

bestaande radiatoren de woning te verwarmen. Indien het temperatuur verschil tussen aanvoer en 

retour temperatuur 20 °C is, net als bij hoge tempartuursystemen, dan kan bij standaard na-isolatie 

de aanvoertemperatuur omlaag naar 60 °C en bij nieuwbouwkwaliteit naar 50°C. Bij een 

galerijwoning is een 5°C hogere aanvoertemperatuur vereist.  

 

2 Na-isolatie vanwege beperkte beschikbaarheid van hernieuwbare energie 
De toekomstige beschikbaarheid van hernieuwbare energie kan worden afgeleid van schattingen 

van een realistisch potentieel van windenergie, zonne-energie, biomassa, aardwarmte en 

omgevingswarmte. Daarbij is met name de ruimtelijke inpassing bepalend voor het potentieel. We 

kunnen bijvoorbeeld niet meer windparken op zee bouwen dan er plek is in het Nederlandse deel 

van de Noordzee. Er kan meer hernieuwbare energie beschikbaar komen dan we binnenlands 

produceren als we bereid zijn die te importeren. De beschikbaarheid van hernieuwbare energie voor 

de gebouwde omgeving is daarnaast ook afhankelijk van de vraag hoeveel andere sectoren zoals 

industrie, landbouw en mobiliteit nodig hebben. Een eerste grove inschatting is gegeven in figuur 2.  

 

Figuur 2 Huidige finale energievraag versus potentieel hernieuwbare energie 

De huidige finale energievraag van eindgebruikers bestaat uit vraag naar warmte, elektriciteit, 

verkeer en vervoer en is in 2015 ca. 1800 PJ. Daarnaast is er nog de vraag naar feedstocks in de 

industrie, waarvoor nu fossiele brandstoffen worden gebruikt maar die ook verduurzaamd moeten 

worden. Totaal gaat het om ca. 2300 PJ.  
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Het aanbod aan hernieuwbare energie hebben we ingeschat op basis van enkele recente studies van 

het potentieel van bronnen van hernieuwbare energie: 

• Hernieuwbare warmte is gebaseerd op het warmtescenario van Berenschot (Berenschot, 2018) 

ca. 370 PJ bestaande uit zonthermie, geothermie, restwarmte uit industrie, en warmte uit 

hulpwarmteketels op biomassa als back up in een warmtenet.  

• Groen gas is gebaseerd op een studie voor het TKI Nieuw gas (De Gemeynt, 2018) ca. 460 PJ uit 

vergisting, vergassing en bioraffinage van biomassastromen, zoals met hout en zeewier. PBL 

geeft aan deze schatting optimistisch te vinden. Voor de 460 PJ is 1000 PJ biomassa nodig en PBL 

gaat ervan uit dat 700 PJ een fair share is voor Nederland.  

• Hernieuwbare elektriciteit is gebaseerd op inschatting van PBL (PBL, 2017) die overigens een 

marge van 700 tot 1400 PJ aangeven. Hier gaan we uit van ca. 1000 PJ hernieuwbare elektriciteit 

bestaande uit 40 GW wind op zee met 4500 vollasturen, 10 GW wind op land met 3500 

vollasturen en 74 GW zon PV met 800 vollasturen.  

 

Figuur 2 geeft natuurlijk slechts een grove schatting, maar duidelijk is dat besparing op energievraag 

noodzakelijk is om de totale energievraag met hernieuwbare energie te dekken. Na-isolatie van 

bestaande woningen kan daaraan bijdragen.  

Voor verschillende alternatieve warmtetechnieken voor aardgasvrije wijken is het argument van 

beperkte beschikbaarheid van hernieuwbare energie echter in verschillende mate relevant. Groen 

gas is beperkt beschikbaar en het potentieel aan groene moleculen is bijna volledig nodig voor 

groene feedstocks in de industrie en biobrandstoffen in scheep- en luchtvaart. Hernieuwbare 

elektriciteit is nodig voor verduurzaming van de elektriciteitsvraag, elektrisch vervoer en 

elektrificatie van productie processen in de industrie.  

Het potentieel aan hernieuwbare warmte kent de nodige onzekerheden. Waarschijnlijk gaan CCS en 

elektrificatie en interne warmteoptimalisatie leiden tot een daling van de beschikbare restwarmte 

uit industrie. Intern hergebruik van warmte in de industrie is qua draaiuren aantrekkelijker dan 

levering aan de gebouwde omgeving. De realisatie van het potentieel aan geothermie moet nog een 

enorme schaalsprong maken. Belangrijk daarbij is dat dit potentieel aan hernieuwbare warmte 

alleen benut kan worden via warmtenetten, die kostbaar zijn. Het potentieel aan hernieuwbare 

warmte (370 PJ) is veel lager dan de huidige warmtevraag in de industrie, landbouw en gebouwde 

omgeving (bijna 1000 PJ), wat een reden is om energiebesparende maatregelen te nemen. 

Hernieuwbare warmte heeft het voordeel dat er verder geen concurrentie is met andere 

toepassingen dan invulling van de warmtevraag.  

Berenschot ziet veel potentieel voor zonthermie in de vorm van (gecombineerde) zonnecollectoren 

op woningen om bij te dragen aan ruimteverwarming. Op dit moment wordt zonthermie in 

Nederland vooral ingezet voor warm tapwaterbereiding. Omdat het aanbod van zonnewarmte in de 

winter beperkt is, terwijl de ruimteverwarmingsvraag dan juist groot is, is het de vraag of het 

potentieel voor toepassing als ruimteverwarming wel zo groot is. Seizoensopslag lijkt nodig om dit 

potentieel te kunnen gebruiken, maar Berenschot geeft aan dit niet meegenomen te hebben in haar 

studie.1  

                                                           
1 Berenschot verwijst naar een studie van Holland Solar uit 2015 (https://www.hollandsolar.nl/u/files/holland-
solar-rapport-ruimte-voor-zonne-energie-2015web.pdf). Hier staat: “50% van warm tapwater kan met 
zonnewarmte gedekt worden. Deze is berekend op totaal van 25 PJ (obv inschatting geschikte daken en 

https://www.hollandsolar.nl/u/files/holland-solar-rapport-ruimte-voor-zonne-energie-2015web.pdf
https://www.hollandsolar.nl/u/files/holland-solar-rapport-ruimte-voor-zonne-energie-2015web.pdf
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Uit deze globale analyse van beschikbare hernieuwbare energie kunnen we concluderen dat 

energiebesparing nodig is om vraag en aanbod op termijn op elkaar af te stemmen. Dat geldt 

vermoedelijk ook voor hernieuwbare warmte, waar veel potentieel nog technisch en economisch 

ontsloten moet worden terwijl energiebesparing door na-isolatie al veel verder ontwikkeld is. 

 

3 Na-isolatie bespaart kosten voor productie van hernieuwbare energie 
Na-isolatie bespaart kosten van de productie van hernieuwbare warmte in een aardgasvrije 

gebouwde omgeving. De productiekosten van verschillende hernieuwbare energie technieken leiden 

we af uit het concept SDE+ advies 2019 (PBL, 2019) en aanvullende berekeningen van PBL. Het SDE+ 

advies vermeldt basisbedragen in euro per kWh, in tabel 1 zijn deze basisbedragen omgerekend in 

euro’s per GJ. Aquathermie staat er niet bij, maar is volgens voorlopige aanvullende analyses van het 

team dat de SDE basisbedragen berekent iets duurder dan geothermie.  

Voor wind op zee hanteren we de kosten uit een notitie van ECN inclusief de netwerkkosten op zee 

(ECN, 2017).  

De productiekosten van restwarmte uit een AVI zijn berekend op basis van de derving aan 

elektriciteitsproductie. De derving van elektriciteitsproductie bedraagt 55 kWh per GJ 

warmtelevering en dat kost een AVI 5 cent/kWh groothandelsprijs voor elektriciteit. De kosten van 

restwarmte uit de industrie zijn heel laag. Er moeten wel investeringen worden gedaan om de 

restwarmte uit te kunnen koppelen, maar uitgedrukt in euro’s per ton zal dat een getal zijn kleiner 

dan 1. Onduidelijk is of een industrie de restwarmte ook voor zo’n laag bedrag aan een 

warmteleverancier zal willen verkopen. Voor de warmteleverancier is de restwarmte ca. 8 euro/GJ 

waard (huidige groothandelsprijs aardgas) maar dat is geen schatting van productiekosten. Vanuit 

nationaal kosten perspectief zijn de kosten van industriële restwarmte laag, dicht bij 0 euro. De 

kosten voor waterstof zijn overgenomen uit de Routekaart waterstof (TKI Nieuw gas, 2018), 

uitgaande van elektrolyse met hernieuwbare elektriciteit uit wind op zee.  

Tabel 1: Productiekosten hernieuwbare energie, in euro per GJ. 

Hernieuwbare energiebron Productiekosten in euro per GJ 

Diepe geothermie 26 

Ondiepe geothermie 21 

Biogas 22 

Wind op zee 23 

Wind op land 18 

Zon-PV grootschalig 25 

Restwarmte AVI 3 

Restwarmte industrie  0 

Waterstof 48 

 

In figuur 3 vergelijken we de productiekosten van hernieuwbare energie met de kosten van isolatie 

per GJ vanuit nationale kosten perspectief. De jaarlijkse kosten van isolatie, exclusief BTW, 

afgeschreven over 40 jaar met 3% rente, worden gedeeld door de besparing in GJ. De kosten van 

                                                           
ontwikkeling aantal woningen). Voor ruimteverwarming wordt een potentieel geschat van 52 PJ (uitgaande 
van aantal geschikte daken, ontwikkeling aantal woningen en betere warmteopslag). In dit rapport wordt 
uitgegaan van 77 PJ potentieel in huishoudens.”. Holland Solar stelt dus warmteopslag als randvoorwaarde 
voor toepassing voor ruimteverwarming. 
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distributienetwerken zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat die ook zonder isolatie gemaakt 

moeten worden. In hoeverre distributienetwerken goedkoper zijn door isolatie is onderwerp van 

paragraaf 5.  

De kosten van hernieuwbare elektriciteit zijn in figuur 3 gedeeld door 2,5; ervan uitgaande dat een 

warmtepomp wordt toegepast met minimaal een COP van 2,5. Een COP van 2,5 betekent dat de 

warmtepomp met 1 GJ elektriciteit 2,5 GJ warmte levert. De COP van een warmtepomp kan ook 

hoger zijn dan 2,5 richting 4,0, zeker als bodemwarmte in plaats van buitenlucht als bron wordt 

gebruikt.  

Uit figuur 3 blijkt dat de kosten van waterstof, diepe geothermie en biogas hoger zijn dan de kosten 

van standaard isolatie en isolatie met nieuwbouwkwaliteit. Bij groen gas alternatieven en 

warmtelevering uit geothermie zijn de besparing op productie van hernieuwbare energie groter dan 

de kosten voor standaard na-isolatie. In het geval van een all-electric oplossing (met elektriciteit uit 

wind op zee) of warmtelevering met restwarmte uit industrie of AVI weegt de besparing op 

productie van hernieuwbare energie niet op tegen de kosten van na-isolatie.  

 

 

 

Figuur 3: Vergelijking nationale kosten van na-isolatie met productiekosten hernieuwbare energie. 
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4 Na-isolatie beperkt de energierekening van bewoners 
Na-isolatie beperkt ook de energierekening van bewoners. Hoeveel dat scheelt op de 

energierekening is afhankelijk van de aardgasprijs die wordt beïnvloed door de omvang van de 

belastingschuif. (zie tabel 2).  

Tabel 2: Gasprijzen afhankelijk van de energiebelastingschuif. 

 Euro/m3 
Inclusief BTW 

Euro/GJ 

Groothandelsprijs aardgas in 
2020 volgens de NEV 2017 

0,28 9 

Eindverbruikersprijzen   

Aardgasprijs in 2018 0,67 21 

Aardgasprijs 2020 inclusief 
belastingschuif regeerakkoord 
Rutte III uit 2017 

0,76 24 

Aardgasprijs 2020 inclusief 
belastingschuif regeerakkoord 
en VHKA-schuif +5,5 cent/m3 

0,82 26 

Aardgasprijs 2020 inclusief 
belastingschuif regeerakkoord  
en VHKA-schuif +20 cent/m3 

1,00 32 

 

In figuur 4 vergelijken we de kosten van isolatie per GJ voor de eindgebruiker met verschillende 

aardgasprijzen in 2020, afhankelijk van de omvang van de belastingschuif. De jaarlijkse kosten van 

isolatie (inclusief BTW, afgeschreven over 40 jaar met 3% rente) worden gedeeld door de besparing 

in GJ. 

Als de belastingschuif beperkt blijft tot de afspraak in het regeerakkoord dan kan standaardisolatie 

net uit. Met een aardgasprijs inclusief een belastingschuif met 5,5 cent verhoging kan isoleren tot 

nieuwbouwkwaliteit ook net uit. Wel moeten we daarbij bedenken dat de kosten van isolatie zijn 

uitgesmeerd over 40 jaar. Als een financieringsconstructie zoals een hypotheek of lening vereist dat 

de investering in 20 jaar wordt afgelost, ontstaat het beeld zoals geschetst in figuur 5. In dat geval 

kan de investering in na-isolatie niet uit. Alleen na-isolatie op een natuurlijk moment is dan nog 

rendabel.  
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Figuur 4 Vergelijking kosten isolatie met de eindverbruikersprijs aardgas in 2020 met verschillende belastingschuif, 
afschrijving over 40 jaar. 

 

Figuur 5 Vergelijking kosten isolatie met de eindverbruikersprijs aardgas in 2020 met verschillende belastingschuif, 
afschrijving over 20 jaar. 

Bij de resultaten moet bedacht worden dat de gemiddelde rentabiliteit van na-isolatie weinig zegt 

over de consequenties voor bewoners. De spreiding van de rentabiliteit is enorm. In figuur 6 is te 

zien dat ongeveer 40% van de huishoudens op een zelfstandig moment kan investeren met kosten 

lager dan 25 euro per GJ. Figuur 7 laat zien dat dit voor meer dan 80% van de huishoudens geldt op 

natuurlijke momenten. Maar in beide situaties zijn er ook bewoners voor wie standaard na-isolatie 

wel 50 euro per GJ of meer kost. 

Het meest bepalend voor de spreiding van de rentabiliteit van na-isolatie is het stookgedrag van 

bewoners. Bewoners die veel stoken besparen veel, voor hen is na-isolatie relatief rendabel. 

Bewoners die weinig stoken besparen weinig, voor hen is na-isolatie minder rendabel.  
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Figuur 6: Spreiding in investeringskosten per GJ besparing voor de eindgebruiker standaardisolatie op zelfstandig moment, 
afschrijving over 40 jaar. 

 

Figuur 7: Spreiding in investeringskosten per GJ besparing bij investeren op natuurlijk moment, afschrijving over 40 jaar. 

 

Bovenstaande analyse en conclusies gaan uit van de huidige situatie met een gasgestookte HR-

combiketel. Zodra een bewoner zijn woning aardgasvrij gaat maken en overstapt naar een andere 

warmtetechniek (hybride of all-electric warmtepomp of warmtelevering), dan bespaart de bewoner 
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niet langer op aardgas, maar op een andere energiedrager. Of isolatie dan nog uit kan bespreken we 

in de conclusies in paragraaf 6.  

 

5 Na-isolatie bespaart op netwerkkosten 
Na-isolatie zorgt voor een lagere piek in de warmtevraag en kan daardoor de kosten voor 

netverzwaring verminderen. Een lagere piekvraag betekent minder capaciteit voor het elektriciteit- 

of warmtenetwerk en besparing op netwerkkosten. In een studie voor het TKI Systeemintegratie zijn 

warmtevraagpatronen gemodelleerd afhankelijk van de mate van isolatie van een woning (Ecofys et 

al, 2015). In figuur 8 is voor een tussenwoning het warmtevraagpatroon voor ruimteverwarming 

weergegeven op een koude winterdag, afhankelijk van de mate van isolatie (laag, midden of hoog). 

Daaruit blijkt dat na-isolatie het warmtevraagpatroon aanzienlijk kan afvlakken en daarmee de 

piekvraag verminderen. In het geval van hoge isolatie kan ook nachtverlaging (‘s nachts thermostaat 

laag zetten) achterwege blijven, wat ook bijdraagt aan een vlakker warmtevraagpatroon.  

 

 

Figuur 8: Vraagpatroon ruimteverwarming tussenwoning op een koude winterdag bij verschillende isolatie (bron Ecofys et 
al, 2015)2. 

We hebben deze conclusies voorgelegd aan netwerkbedrijven en hen vragen gesteld over de kosten 

van netverzwaring. Netbeheerders zeggen bij hun analyses en plannen rond all-electric woningen uit 

te gaan van een hoog isolatieniveau: nieuwbouwkwaliteit of nul-op-de-meter niveau. Voor 

verzwaring van het elektriciteitsnet kijken netbeheerders breder dan alleen naar warmtepompen. 

Ook zon-PV en een groeiende vermogensvraag van andere sectoren dan woningen zijn voor hen van 

belang, zoals de groei van datacenters in Amsterdam. Netbeheerders zien zon-PV als belangrijker 

reden voor netverzwaring dan warmtepompen. Dat is ook logisch want een voldak PV systeem is 50 

m2 en heeft een vermogen dat groter is dan 5 kWp en een warmtepomp in NOM woningen is 

slechts ca. 2 kWp door de hoge isolatiegraad. 

                                                           
2 Het profiel midden laat in de avond een hoger piek zien doordat in woningen met midden isolatie ’s avonds 
een hogere thermostaattemperatuur wordt ingesteld dan in woningen met een laag isolatieniveau, zo blijkt uit 
het WoON 2012 onderzoek. .  
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De kosten van verzwaring van het elektriciteitsnet zijn niet lineair, maar kennen een stapsgewijs 

verloop. Nu gaan we uit van 2500 euro per woning, dat zal meer variabel zijn, afhankelijk van de 

lokale omstandigheden in het net en hoeveel ruimte er qua capaciteit nog beschikbaar is.  

Bij de aanleg van warmtenetten in bestaande wijken is ook de isolatiegraad van de woningen van 

invloed op de kosten van het warmtenet. Door isolatie is de piekwarmtevraag lager en kan de 

buisdiameter kleiner zijn. De besparing op netwerkkosten is wel beperkt. In het VESTA model van 

PBL wordt gerekend met maximaal 215 euro per woning minder investering als de warmtevraag 

1kW lager is. In onze berekening hebben we niet in detail gekeken naar het effect op de piekvraag, 

maar hebben we wel gerekend met een besparing van 215 euro op de warmtenet investeringen.  

Bij goede isolatie kunnen lagere aanvoertemperaturen in het warmtenet worden gehanteerd. Door 

lagere temperaturen zullen ook de warmteverliezen in het net lager zijn. Wij hebben in de 

berekening 15% aan warmteverliezen verondersteld terwijl in hoge temperatuurnetten 25% 

voorkomt (bij gebrek aan precieze cijfers). Verduurzaming van warmtenetten zal waarschijnlijk 

gepaard gaan met een overgang naar meerdere kleinere hernieuwbare warmtebronnen. Door na-

isolatie van woningen kan een warmteleverancier meer woningen op dezelfde bron aansluiten.  

 

6 Totale kosten voor 3 aardgasvrije concepten 
In paragraaf 4 over besparing op de energierekening van de bewoner zijn we uitgegaan van de 

huidige situatie met een gasgestookte HR-combiketel. Zodra een bewoner zijn woning aardgasvrij 

gaat maken en overstapt naar een andere warmtetechniek (hybride of all-electric warmtepomp of 

warmtelevering), dan bespaart hij niet langer op aardgas, maar op een andere energiedrager. In 

figuur 9 laten we zien wat de gemiddelde totale jaarlijkse kosten voor de eindgebruiker zijn met en 

zonder isolatie voor drie verschillende aardgasvrije alternatieven: een hybride warmtepomp met 

groen gas, een all-electric warmtepomp op hernieuwbare elektriciteit (wind-op-zee) en warmte-

levering uit geothermie. Daarbij nemen we aan dat alle varianten met een hybride warmtepomp en 

warmtelevering zonder isolatie werken met een warmteafgiftesysteem op basis van hoge of midden 

temperatuur waardoor geen aanpassing nodig is van het CV systeem. Bij all-electric en 

warmtelevering met isolatie gaan we wel uit van aanpassing van het warmteafgiftesysteem naar 

lage temperatuur.   

In de jaarlijkse kosten voor eindgebruikers zitten kosten voor de aankoop van groen gas, warmte en 

elektriciteit, investeringskosten (CAPEX) en onderhoud (OPEX) voor de warmtetechniek installatie in 

de woning, aanpassing van het CV systeem naar lage temperatuur en isolatie en netwerkkosten. We 

veronderstellen daarbij dat de tarieven voor groen gas, warmte en elektriciteit voor eindgebruikers 

niet verhoogd worden vanwege verduurzaming, maar dat de extra kosten voor hernieuwbaar gas, 

warmte en elektriciteit worden gesubsidieerd via de SDE+ regeling. Op de investeringskosten voor 

warmtepompen is ISDE subsidie meegenomen.  
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Figuur 9: Totale eindgebruikerskosten [in euro per woning per jaar] bij 3% rente, afschrijving: isolatie 40 jaar, individuele 
systemen 15 jaar, incl. ISDE; energietarieven 2020 inclusief belastingschuif regeerakkoord +5,5 cent per m3 aardgas en -
2,69 cent per kW. 

Uit de vergelijking van eindgebruikerskosten blijkt, dat alleen verwarmen met een hybride warmte-

pomp zonder na-isolatie goedkoper is dan met de huidige standaard, de gasgestookte HR107-combi-

ketel. Dat scheelt gemiddeld 50 euro per jaar. 

Wat opvalt is dat een hybride warmtepomp met isolatie duurder is dan zonder isolatie, terwijl we in 

figuur 4 in paragraaf 4 hebben gezien dat standaardisolatie uit kan bij een aardgasprijs plus 5,5 cent. 

Dit komt omdat bij een hybride systeem deels bespaard wordt op het elektriciteitsverbruik van de 

warmtepomp en dat levert, door het hoge rendement, minder op. Bij een elektriciteitsprijs van 18 

cent/kWh (inclusief belastingvermindering van -2,69 cent/kWh) kost elektriciteit 49 euro/GJ. 

Gedeeld door een COP van 2,5 kom je op 19,6 euro/GJ besparing.  

Ook warmtelevering met isolatie is voor de eindgebruiker duurder dan zonder isolatie. De CAPEX van 

isolatie is weliswaar bijna gelijk aan de uitgespaarde warmtekosten, maar we nemen in de cases van 

isolatie ook een aanpassing van het warmteafgiftesysteem mee, omdat we veronderstellen dat de 

warmteleverancier dan lagere temperaturen zal leveren dan de 80 graden van een combiketel. In 

het geval van hoge temperatuur warmtelevering zou dat niet nodig zijn. 
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Opvallend is dat alle alternatieve warmtechnieken duurder zijn dan aardgas, met uitzondering van 

de hybride installatie, mede dankzij de ISDE-regeling en de belastingschuif. Voor warmtelevering zijn 

totale kosten per jaar hoger dan bij een HR 107 combiketel; dat komt door de eenmalige aansluit-

bijdrage en verwijderingskosten voor het aardgasnet, samen met een hoger vastrecht.  

Hier gepresenteerde beeld gaat uit van een gemiddelde. Zoals blijkt uit paragraaf 4 is de spreiding 

groot. We hebben die spreiding voor deze notitie niet berekend, maar in een volgende notitie over 

de berekening van onrendabele toppen zullen we daar juist wel rekening mee houden.  

In figuur 10 tonen we de jaarlijkse nationale kosten van de verschillende aardgasvrije alternatieven. 

Het verschil met de eindgebruikerskosten is dat investeringen zonder BTW en subsidies worden 

berekend. Voor de verschillende hernieuwbare energiedragers nemen we de productiekosten zoals 

vermeld in tabel 1.  

 

Figuur 10: Totale nationale kosten [in euro per woning per jaar] bij 3% rente, afschrijving: isolatie & infrastructuur 40 jaar, 
individuele systemen 15 jaar. Energiekosten voor biogas en geothermie en wind-op zee op basis van SDE+ 2019. 

Opvallend is dat isolatie bij warmtelevering op basis van nationale kosten nu wel uit kan. Door lagere 

temperatuur zijn er minder netwerkverliezen en kan ondiepe geothermie worden gebruikt die 

goedkoper is.  
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7 Conclusies 
In deze notitie zijn verschillende argumenten voor na-isolatie besproken. We vatten deze 

argumenten samen in tabel 3.  

Tabel 3: Overzicht argumenten voor na-isolatie. 

Argumenten na-
isolatie 

Huidige situatie Alternatieven in aardgasvrije wijken 

HR-combiketel 
op aardgas 

Hybride optie 
met groen gas 

All-electric Warmtelevering 
hoge of midden 
temperatuur 

Warmtelevering  
lage temperatuur 

isolatie technisch 
noodzakelijk?  

Nee, want hoge 
temperatuur CV 
systeem  

Nee, hoge 
temperatuur 
CV systeem 

Ja, lage 
temperatuur CV 
systeem maakt 
na-isolatie 
noodzakelijk 

Nee Ja, lage 
temperatuur CV 
systeem maakt na-
isolatie 
noodzakelijk  

Is beperkte 
aanbod van 
hernieuwbare 
energie een 
reden voor 
isolatie? 

Nvt Ja, biomassa 
beperkt 
beschikbaar 
en nodig voor 
groene 
feedstocks en 
scheep- en 
luchtvaart 

Ja, hernieuwbare 
elektriciteit 
vanwege 
ruimtelijke 
inpassing beperkt 
beschikbaar en 
ook nodig voor 
elektrisch vervoer 
en elektrificatie in 
de industrie 

Nee, tenzij de 
industrie 
restwarmte zelf 
gaat hergebruiken 

Nee 

Wegen 
investeringen in 
na-isolatie op 
tegen besparing 
op productie 
hernieuwbare 
energie en 
netwerkkosten 
(nationaal)? 

Nvt Nee Nee Ja wel bij 
geothermie, niet  
bij restwarmte 
industrie of 
warmte uit AVI  

Ja wel bij 
geothermie, niet  
bij restwarmte 
industrie of 
warmte uit AVI 

Wegen 
investeringen in 
isolatie op tegen 
besparing 
energierekening 
(eindgebruiker)?  

Ja, bij een 
belastingschuif 
van +5,5 
cent/m3 en 
gerekend met 
40 jaar  

Nee Nee Ja, bij een 
belastingschuif 
van +5,5 cent/m3 
en gerekend met 
40 jaar 

Nee, door de extra 
kosten van 
aanpassing van het 
warmteafgifte-
systeem 

 

De conclusie is dat er niet één no-regret norm is voor na-isolatie in bestaande woningen. Welk 

niveau van na-isolatie nodig of financieel rendabel is, is afhankelijk van het aardgasvrije alternatief 

dat wordt gekozen: 

• Bij een lage temperatuur warmtenet en all-electric is na-isolatie noodzakelijk om de woning 

warm te krijgen.  

• Voor all-electric en hybride warmtepomp met groen gas route geldt dat beschikbaarheid van 

hernieuwbare energie een reden is voor na-isolatie.  

• Alleen bij een midden of hoge temperatuur warmtenet gevoed met restwarmte uit de 

industrie of diepe geothermie is er geen reden om te isoleren. Als de restwarmte van 

industrie door industrie zelf gaat worden gebruikt om met industriële warmtepompen op te 
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waarden naar bruikbare temperaturen voor haar productie proces, komt er ook minder 

restwarmte beschikbaar voor de gebouwde omgeving.  

• Investeringen in isolatie zijn nationaal kosteneffectief bij besparing op geothermie of groen 

gas, maar niet als bespaard wordt op restwarmte of hernieuwbare elektriciteit.  

Over de rentabiliteit van na-isolatie voor eindgebruikers kunnen we het volgende concluderen: 

• Investeringen in standaard-isolatie kunnen op zelfstandige momenten door eindgebruiker 

gemiddeld alleen worden terugverdiend bij een belastingschuif van 5,5 cent bij een HR-107 

ketel en gerekend over 40 jaar. De spreiding van terugverdientijden van na-isolatie voor 

huishoudens is enorm en afhankelijk van hun stookgedrag.  

• Als de financieringsconstructie vereist dat de investering in isolatie binnen 20 jaar moet 

worden terugverdiend kan de investering gemiddeld niet uit, zelfs niet bij een 

belastingschuif van 20 cent.  

• Op natuurlijke momenten is standaard na-isolatie fors goedkoper dan op zelfstandige 

momenten. Standaard isolatie op natuurlijke momenten kan in de meeste gevallen wel uit.  

• Na-isolatie naar nieuwbouwkwaliteit verdient zich niet terug. 

• Bij een (hybride) warmtepomp wegen de investeringen voor isolatie niet op tegen de 

besparingen, doordat de warmtepomp een hoog rendement heeft en er maar weinig 

elektriciteit bespaard wordt.  
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Bijlage A Toelichting aannames kosten. 
 

Tabel A 1 Jaarlijkse kosten in euro per woning voor eindgebruiker 

 Netwerkkosten Isolatie LT-radiatoren Installatie Aardgas Elektriciteit Warmte TOTAAL 

 Capex Capex Capex Opex     

Huidige situatie Niet nageïsoleerd 541  0   172  67  1.217  542  0  2.539  

Hybride + gas Niet nageïsoleerd 541  0   405  90  513 933 0 2482 

Standaard nageïsoleerd 541  481   405  90  328 792 0 2638 

Nieuwbouwkwaliteit 541  1.261   405  90  256 738 0 3291 

All-electric Niet nageïsoleerd          

Standaard nageïsoleerd 325  481  112  1.085  83  0 1015 0 3101 

Nieuwbouwkwaliteit 325  1.261  112  1.085  83  0 677 0 3543 

Warmtelevering Niet nageïsoleerd 777  0   151  0  0 544 1331 2803 

Standaard nageïsoleerd 767  481  112  151  0  0 545 846 2902 

Nieuwbouwkwaliteit 767  1.261  112  151  0  0 545 665 3501 

 

Tabel A 2 Jaarlijkse nationale kosten per woning 

 Netwerkkosten Isolatie LT-radiatoren Installatie  Groen gas Wind-op-zee Geothermie TOTAAL 

 Capex Capex Capex Opex     

Huidige situatie Niet nageïsoleerd 447  0  0  142  55  390  173  0  1.207  

Hybride + gas Niet nageïsoleerd 451  0  0  469  74  427 428 0 1849 

Standaard nageïsoleerd 451  398  0  469  74  320 363 0 2075 

Nieuwbouwkwaliteit 451  1.042  0  469  74  213 338 0 2588 

All-electric Niet nageïsoleerd          

Standaard nageïsoleerd 396  398  92  1.072  69  0 465 0 2493 

Nieuwbouwkwaliteit 396  1.042  92  1.072  69  0 310 0 2982 

Warmtelevering Niet nageïsoleerd 1.305  0  0  125  0  0 249 1506 3185 

Standaard nageïsoleerd 1.305  398  92  125  0  0 249 694 2864 

Nieuwbouwkwaliteit 1.305  1.042  92  125  0  0 249 546 3360 
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Toelichting tabel A1  

Netwerkkosten:  

• 541 euro is 247 euro vastrecht elektriciteit plus 200 euro vastrecht gas plus 21% BTW 

• 325 euro is 247 euro vastrecht elektriciteit plus 22 euro per jaar voor afsluiten van aardgas 

(eenmalig 500 euro) plus 21% BTW 

• 777 euro is 247 euro vastrecht elektriciteit plus 487 euro vastrecht warmte minus 151 euro voor 

afleverset plus 22 euro per jaar voor afsluiten van aardgas (eenmalig 500 euro) plus 37 euro voor 

aansluitbijdrage warmte (eenmalig 858 euro) plus 21% BTW 

• 767 euro is 777 euro zoals hierboven, maar gerekend met 10 euro minder jaarlijkse kosten 

(eenmalig 215 euro minder investering) door lage temperatuur warmtenet.  

Isolatie CAPEX: 

• 481 euro per jaar zijn jaarlijkse kosten voor 11.125 euro investering standaardisolatie inclusief 

BTW over 40 jaar met 3% rente 

• 1261 euro per jaar zijn jaarlijkse kosten voor 29.153 euro investering in isolatie 

nieuwbouwkwaliteit plus balansventilatie met WTW inclusief BTW over 40 jaar met 3% rente.  

LT radiatoren: 

• 112 euro per jaar zijn jaarlijkse kosten voor 2136 euro aanpassing CV systeem over 40 jaar met 

3% rente plus 21% BTW 

Installatie CAPEX: 

• 172 euro per jaar zijn de jaarlijkse kosten voor 1700 euro investering HR107 ketel exclusief BTW 

over 15 jaar met 3% rente plus 21% BTW 

• 405 euro per jaar zijn de jaarlijkse kosten voor 5600 euro investering in een hybride 

warmtepomp exclusief BTW minus 1600 euro ISDE subsidie over 15 jaar met 3% rente plus 21% 

BTW 

• 1085 euro per jaar zijn de jaarlijkse kosten voor 12.800 euro investering in een all-electric 

luchtwarmtepomp exclusief BTW minus 2100 euro ISDE subsidie over 15 jaar met 3% rente plus 

21% BTW 

• 151 euro per jaar zijn de jaarlijkse kosten voor 1950 euro investering in een afleverset exclusief 

BTW over 25 jaar met 4% rente plus 21% BTW conform ACM berekeningen 

Aardgas, elektriciteit en warmte: 

• Voor aardgas is gerekend met de tarieven inclusief BTW zoals vermeld in tabel 2 

• Voor elektriciteit wordt gerekend met 0,1768 euro/kWh bij een belastingschuif van -2,67 

cent 

• Voor warmte wordt uitgegaan van 1,12 keer de gasprijs in euro/GJ op basis van cijfers van 

de ACM. Die factor reflecteert dat voor 1 GJ warmtelevering een vergelijkbaar huishouden 

1,12 GJ aardgas nodig zou hebben om met een ketel met een rendement van ca. 90% 

evenveel warmte te maken. De variabele kosten zijn door het NMDA principe gelijkgesteld 

en daarom mag warmte iets duurder zijn per GJ.  
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Toelichting tabel A2: 

Netwerkkosten: 

• 447 euro is 247 euro vastrecht elektriciteit plus 200 euro vastrecht gas exclusief BTW 

• 451 euro is 247 euro vastrecht elektriciteit plus 200 euro vastrecht gas exclusief BTW plus 4 euro 

per jaar extra voor aanpassing gasnet aan groen gas, eenmalig betreft dit 88 euro per woning 

gebaseerd op een totale investering van 700 miljoen euro voor 8 miljoen gebouwen (bron 

Kiwa,2018) 

• 1305 euro is 247 euro vastrecht elektriciteit exclusief BTW plus 644 euro per jaar voor aanleg 

van een warmtenet in bestaande bouw (eenmalige investering 14894 euro per woning gerekend 

over 40 jaar met 3% rente) plus 372 euro per jaar onderhoudskosten warmtenet (2,5% van 

investering) plus 41 euro per jaar voor verwijdering aardgasnet (eenmalig 950 euro per woning 

gerekend over 40 jaar en 3% rente).  

Isolatie CAPEX: 

• 398 euro per jaar zijn jaarlijkse kosten voor 9.194 euro investering standaardisolatie exclusief 

BTW over 40 jaar met 3% rente 

• 1042 euro per jaar zijn jaarlijkse kosten voor 24.093 euro investering in isolatie 

nieuwbouwkwaliteit plus balansventilatie met WTW exclusief BTW over 40 jaar met 3% rente 

LT radiatoren 

• 92 euro per jaar zijn jaarlijkse kosten voor 2136 euro aanpassing CV systeem over 40 jaar met 3% 

rente exclusief BTW 

Installatie CAPEX 

• 142 euro per jaar zijn de jaarlijkse kosten voor 1700 euro investering HR107 ketel exclusief BTW 

over 15 jaar met 3% rente 

• 469 euro per jaar zijn de jaarlijkse kosten voor 5600 euro investering in een hybride 

warmtepomp inclusief installatie exclusief BTW zonder subsidie over 15 jaar met 3% rente 

exclusief BTW 

• 1072 euro per jaar zijn de jaarlijkse kosten voor 12.800 euro investering in een all -electric 

luchtwarmtepomp inclusief installatie exclusief BTW zonder subsidie over 15 jaar met 3% rente 

exclusief BTW 

• 125 euro per jaar zijn de jaarlijkse kosten voor 1950 euro investering in een afleverset exclusief 

BTW over 25 jaar met 4% rente conform ACM berekeningen 

Groen gas, wind op zee en geothermie 

• Voor groen gas, wind op zee en geothermie is gerekend met de productiekosten zoals 

vermeld in tabel 1. Bij warmtelevering en isolatie is gerekend met ondiepe geothermie.  

 


