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10 Gebouwde omgeving 

10.1 Beoordeling van de voorstellen 

De voorstellen in het VHKA voor de gebouwde omgeving zijn een goede aanzet voor een kli-
maatakkoord dat de beoogde opgave voor emissiereductie kan realiseren. Er is veel aan-
dacht geschonken aan ontwikkeling van een samenhangend pakket beleidsinstrumenten dat 
er voor moet zorgen dat gebouwen versneld geschikt worden gemaakt voor klimaatneutrale 
verwarming, dat de kosten van benodigde maatregelen dalen, dat klimaatneutraal verwar-
men rendabeler wordt dan verwarmen met aardgas en dat particulieren de maatregelen ge-
makkelijker kunnen financieren. Het instrumentenpakket moet echter nog verder worden 
uitgewerkt om te kunnen beoordelen of bedrijven en burgers daardoor de beoogde maatre-
gelen daadwerkelijk gaan nemen. In de komende fase van het onderhandelingsproces zou de 
aandacht vooral moeten uitgaan naar de volgende onderwerpen: 
• Verdere uitwerking van de wijkaanpak:  

De wijkaanpak kan in potentie een grote invloed hebben op het tempo van verduurza-
ming van gebouwen via besluiten over gefaseerde verwijdering van gasnetten. Dat vergt 
wel zorgvuldige procedures en stevige ondersteuning van gemeenten met inhoudelijke 
kennis, proceskennis en capaciteit, naast wettelijke en juridische borging van de beno-
digde bevoegdheden. Er zijn stimulansen nodig om uitstellen en vertragen van besluiten 
te ontmoedigen. Er is ook meer zekerheid over het eindbeeld nodig voor marktpartijen, 
zodat ze kunnen investeren in innovaties. Ook is meer duidelijkheid nodig over de mate 
van keuzevrijheid voor gebouweigenaren. 

• Normering (al aangekondigd aan de GO-tafel):  
Besluiten of, waar en hoe normering zal worden ingezet om het gewenste tempo in ge-
bouwaanpassingen te helpen realiseren. 

• Instrumenten voor de dienstensector: 
Ontwikkel toetsbare afspraken met de dienstensector en stel dat niet uit tot 2021, zoals 
nu is voorgesteld. Zonder instrumentatie in het finale klimaatakkoord kan aan deze voor-
nemens geen effect worden toegekend. 

• Verfijnen van het streefbeeld: 
Is er behoefte aan bijstelling van het doorgerekende streefbeeld m.b.t. 1) de verdeling 
van woningen over verwarmingstechnieken, 2) de verdeling tussen koop en huur, 3) de 
verdeling van warmtenetaansluitingen over woningen en bedrijven, 4) het gebruik van 
restwarmte en geothermie in nieuwe warmtenetten? 

• Concretere afspraken over financiering:  
Zowel bij corporaties, dienstensector als particulieren is nog onduidelijk wie het onrenda-
bele deel van investeringen gaat betalen. Welke subsidies zijn er en hoe hoog wordt de 
energiebelasting op aardgas richting 2030? Wat doen we met woningen die niet kosten-
effectief klimaatneutraal gemaakt kunnen worden en met woningeigenaren die niet kun-
nen investeren, ook niet met GGF? Hoe reduceren we de risico’s van financiering in 
warmtenetten tot acceptabele niveaus? Kan overeenstemming worden bereikt over de 
financiële eisen van corporaties?  

• Aanbod hernieuwbare energie:  
Met welke energiedragers wordt de warmtevoorziening in 2050 volledig klimaatneutraal 
gemaakt en wat zijn de tussendoelen voor 2030? Welke afspraken worden er gemaakt 
over de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte en duurzame gassen? 
Hoe wordt dat gefinancierd?  
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Voordat de genoemde punten concreet gemaakt zijn, is het niet mogelijk om de effecten van 
de instrumenten te bepalen. Daarom is alleen gerekend aan het in het VHKA weergegeven 
streefbeeld. 

10.2 Samenvatting streefbeeld 

10.2.1 Streefbeeld: maatregelen, emissies, kosten 
In het streefbeeld voor de gebouwde omgeving, dat uit het werkdocument7 kan worden ge-
destilleerd, worden tot 2030 ruim 1,5 miljoen woningen verduurzaamd, halveert de diensten-
sector zijn CO2-emissie ten opzichte van 1990 en wordt 21,5 PJ geothermie gewonnen om 
een klimaatneutrale uitbreiding van warmtenetten mogelijk te maken. In 2030 resulteert het 
volledige pakket maatregelen in 3,7 Mton additionele reductie van broeikasgasemissies ten 
opzichte van het referentiescenario in de sector gebouwde omgeving tegen jaarlijkse maat-
schappelijke kosten van 300-600 miljoen euro. De benodigde additionele investering is 18 
tot 23 miljard euro, wat verdisconteerd neerkomt op 860 miljoen tot 1,1 miljard euro per 
jaar. Het grootste deel van de kosten, 720-770 miljoen euro per jaar, heeft betrekking op in-
vesteringen in de energiesector. De bandbreedte wordt veroorzaakt door onzekerheid over 
de te realiseren kostendaling van technische maatregelen tussen nu en 2030. Tegenover de 
investeringen staan aanzienlijke besparing op brandstofkosten van 500 miljoen euro.  
 
Nationaal gezien is er per saldo dus een besparing op met name brandstofkosten bij gebouw-
eigenaren en een toename van met name investeringskosten in de energiesector. Een groot 
deel van deze kosten in de energiesector zal worden doorberekend naar eindgebruikers. Wie 
uiteindelijk wat moet betalen hangt af van beleidskeuzes en tariefstelling. In deze analyse 
hebben we niet gekeken naar het effect op eindgebruikerskosten.  
 
Voor de taakstelling van de sectortafel wordt alleen gekeken naar de directe emissiereductie 
(emissies in de energiesector valt onder een andere tafel). De directe emissiereductie van 
3,7 Mton overtreft de taakstelling voor de sectortafel van 3,4 Mton CO2. Het aantal verduur-
zaamde woningen is echter 25% minder dan wat volgens het regeerakkoord nodig is, name-
lijk 200.000 woningen per jaar vanaf 20208.  
 
Daarnaast heeft de tafel aangegeven dat ze verwacht dat in 2030 2 miljard m3 duurzame 
gassen nodig zijn in de gebouwde omgeving (goed voor 3,6 Mton emissiereductie).9 Die ver-
wachting is niet onderbouwd en het ontbreekt nu nog aan een aanpak deze duurzame gas-
sen te produceren.  
 
De bijdrage van dit streefbeeld aan de transitie naar een circulaire economie beperkt zich tot 
de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. De sectortafel heeft geen con-
crete voorstellen gedaan voor een transitie naar circulair materialengebruik.  

10.2.2 Reflectie op de samenhang tussen technische maatregelen 
De voorgestelde maatregelen vormen een samenhangend geheel. De inzet van geothermie 
en duurzaam gas is echter onvoldoende onderbouwd. Het lijkt goedkoper om in plaats van 

                                                
7 Bijdrage van de Sectortafel Gebouwde Omgeving aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord, 
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2018/07/10/bijdrage-gebouwde-omgeving. 
8 De letterlijke tekst op pag.34 van het regeerakkoord luidt: ‘Hiermee wordt een eerste stap gezet op weg naar 
een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om in de 30 jaar tot 2050 de hele 
voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.’ De huidige woningvoorraad bedraagt 7,7 miljoen woningen 
waarvan 0,7 miljoen reeds verduurzaamd zijn. De werkelijke opgave is dus 7 miljoen woningen in 30 jaar. 
9 Zie pagina 21 van de bijdrage van de Sectortafel Gebouwde Omgeving aan het Voorstel voor hoofdlijnen van 
het Klimaatakkoord, https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2018/07/10/bijdrage-
gebouwde-omgeving. 
 

https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2018/07/10/bijdrage-gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2018/07/10/bijdrage-gebouwde-omgeving
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geothermie meer gebruik te maken van tot nu toe ongebruikte restwarmte, ten minste tot 
2030. Ook de inzet van 2 miljard m3 duurzaam gas wordt niet gemotiveerd en is niet nodig 
om het emissiedoel voor 2030 te halen. Daarom is het niet in de berekening van de additio-
nele emissiereductie betrokken.  

10.2.3 Reflectie op instrumentatie  
De sectortafel gebouwde omgeving heeft veel voorstellen ontwikkeld voor instrumenten om 
de energietransitie in de gebouwde omgeving te stimuleren. Er worden nieuwe instrumenten 
voorgesteld om de kosten van maatregelen te verlagen, het gebruik van aardgas te ontmoe-
digen, de financiering van investeringen voor huizenbezitters te vergemakkelijken en om de 
besluitvorming over toekomstige energie-infrastructuur in goede banen te leiden.  
 
De meeste instrumenten zijn echter nog onvoldoende uitgewerkt om een goed onderbouwde 
schatting te kunnen maken van hun effecten op het type en aantal maatregelen dat gebouw-
eigenaren naar verwachting zullen gaan nemen. Dit betekent dat geen schattingen gemaakt 
kunnen worden van de te verwachten emissiereductie, investeringen, jaarlijkse kosten, las-
tenverdeling, gevolgen voor overheidsuitgaven en –inkomsten en werkgelegenheidseffecten 
die door inzet van deze instrumenten gerealiseerd zouden worden.  
 
Het instrument dat naar verwachting de grootste invloed op het investeringstempo zal heb-
ben is de wijkgerichte aanpak, waarin gemeenten op wijkniveau gaan bepalen op welke ter-
mijn de gasnetten worden verwijderd en welke energie-infrastructuur daarvoor in de plaats 
komt. Zolang dat onduidelijk blijft, is het voor gebouweigenaren en voor aanbieders van gas-
loze concepten rationeel om een afwachtende houding aan te nemen. De voorstellen voor 
subsidies en voor normering van gebouwgebonden energieverbruik zijn onvoldoende uitge-
werkt om te kunnen bepalen of die een afwachtende houding kunnen doorbreken.  
 
Daarnaast is het van belang klimaatneutraal verwarmen (en koelen) van gebouwen zo snel 
mogelijk goedkoper te maken dan verwarmen met fossiele brandstoffen. Dit kan door de in-
vesteringskosten te verlagen en de belasting op fossiele energiedragers te verhogen. Gun-
stige financieringsregelingen kunnen ook financiële barrières wegnemen. Deze drie opties 
worden in het VHKA aangereikt, maar zijn nog niet allemaal concreet uitgewerkt. Er zijn am-
bities voor kostendaling aangegeven, maar er zijn nog te veel onzekerheden over het tempo 
waarin volumegroei zal optreden. De voorgestelde verschuiving van energiebelasting (+5,5 
cent/m3 gas en –2,7 cent/kWh) levert een bescheiden bijdrage, maar zou sterker moeten 
worden ingezet om een substantieel effect te bereiken. De tafel spreekt ook over de wens 
deze schuif groter te maken tot 20 ct/m3 voor aardgas erbij en 7,34 ct/kWh eraf bij elektrici-
teit, eventueel gecombineerd met een extra belastingvermindering van 81 euro. Gebouwge-
bonden financiering (ggf) wordt als belangrijk instrument genoemd, maar het is nog 
onduidelijk of aan alle gestelde voorwaarden kan worden voldaan om dit instrument daad-
werkelijk mogelijk te maken.  

10.2.4 Passen de voorstellen bij de langetermijntransitie (2050)? 
De voorstellen leggen een goed fundament voor het bereiken van de klimaatdoelen voor 
2050. De aandacht voor kostendaling en efficiëntieverbetering is daarvoor van groot belang, 
evenals verruiming van financieringsmogelijkheden en verschuiving van de energiebelasting 
van elektriciteit naar gas.  
 
Het nu gekozen tempo van verduurzaming van woningen (toegroeien naar 200.000 wonin-
gen10 per jaar vanaf 2028) heeft gevolgen voor de periode na 2030. Dan zal het tempo rich-
ting 300.000 woningen per jaar (excl. sloop) moeten groeien om in 2050 alle woningen 

                                                
10 Het VHKA schrijft soms over 200.000 woningen en op andere plaatsen over 200.000 gebouwen die jaarlijks 
verduurzaamd moeten worden. In deze analyse hanteren we de doelstelling van 200.000 woningen. 
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klimaatneutraal te kunnen verwarmen. Als alternatief kan een deel van die woningen met 
duurzaam gas worden verwarmd.  
 
Er is geen uitwerking gemaakt van of visie gemaakt op het aanbod van hernieuwbare ener-
gie in het eindbeeld voor 2050. Zo’n visie op de beschikbaarheid van hernieuwbare bronnen 
zoals bijvoorbeeld geothermie, aquathermie, restwarmte, biomassa en groen gas, is nodig 
om te bepalen of het streefbeeld van verduurzaming past bij de langetermijntransitie. Im-
mers het aantal woningen dat verduurzaamd kan worden met een hybride warmtepomp, 
hangt af van de beschikbaarheid van duurzaam gas. Hetzelfde geldt voor het aantal wonin-
gen dat verduurzaamd kan worden door aansluiting op een warmtenet, wat afhankelijk is 
van de beschikbaarheid van hernieuwbare warmtebronnen. En het aantal woningen dat all-
electric kan worden is afhankelijk van de beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit.  
 
De dienstensector heeft, in het licht van zijn prestaties tot nu toe (0,9 Mton reductie in 27 
jaar), een versnelling van zijn emissiereductie voorgesteld: 3,2 Mton in de komende 11 jaar, 
tot 2030. Het instrumentarium voor die versnelling, een nieuw type normering, wordt echter 
pas na afsluiting van het klimaatakkoord ontwikkeld. Als de voorgestelde versnelling lukt, ligt 
de sector op schema voor 100% emissiereductie in 2050. 

10.2.5 Voorgenomen acties en mijlpalen op korte termijn (tot en met 2021) 
De inspanningen in de komende drie jaar richten zich op de nieuwbouw, op kostenreductie 
en op ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak.  
 
Voor de nieuwbouw is een convenant gesloten om zoveel mogelijk gebouwen zonder aanslui-
ting op het gasnet op te leveren. Dat is nu al het geval bij 55% van de nieuwbouw en par-
tijen willen dit percentage verhogen naar minimaal 75%. Dat leidt niet alleen tot snelle 
emissiereductie maar behoedt gasbedrijven ook voor investeren in een gasnet dat mogelijk 
later, bij de uitvoering van warmteplannen, vervroegd moet worden afgeschreven. Gezien 
het vrijwillige karakter van de afspraken en het ontbreken van financiële compensatie van de 
extra kosten voor aanpassing van bouwplannen, is het echter onzeker of dit doel gereali-
seerd kan worden. 
 
Kostenreductie van energiebesparing en klimaatneutrale warmteopwekking wordt nage-
streefd door de verduurzaming van gebouwen te bundelen. Door schaalvergroting en indu-
strialisatie (prefab) en door gebundelde aanbesteding denken deelnemende partijen 
kostenreducties van 15 tot 50% te kunnen bereiken. Corporaties zijn bereid hun planning 
van renovaties aan te passen om een wijkgerichte uitrol van warmtenetten of all-electric-re-
novaties mogelijk te maken. Gemeenten gaan geschikte wijken aanwijzen en zullen proberen 
particuliere woningeigenaren en commercieel vastgoed hierbij te laten aansluiten. Hierbij 
wordt samenwerking gezocht met de proeftuinen van BZK voor 100 aardgasvrije wijken die 
in 2018 van start zijn gegaan. Het gaat de komende drie jaar om verduurzaming van 
120.000 woningen waarvan ongeveer de helft op bestaande warmtenetten worden aangeslo-
ten. Het is de vraag of deze volumes groot genoeg zijn om de beoogde kostenreductie te re-
aliseren. Wellicht is daar meer volume (en dus meer tijd) voor nodig dan nu is afgesproken. 
Het is ook nog onduidelijk hoe het leerproces in deze projecten wordt georganiseerd en hoe 
de ervaringen voor andere (vaak commerciële) partijen beschikbaar komen.  
 
De komende drie jaar moeten gemeenten voor alle wijken een transitievisie warmte (warm-
teplan) opstellen, waarin is vastgelegd wat het alternatief voor aardgas wordt en wanneer dit 
wordt uitgevoerd. Gebeurt dat vóór 2030, dan moet ook worden bepaald of er een warmte-
net komt, of sprake is van een verzwaring van het elektriciteitsnet of gekozen wordt voor 
een hybride optie met hernieuwbaar gas. Er wordt een leidraad ontwikkeld om gemeenten te 
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helpen een weloverwogen en democratisch gedragen afweging van opties te maken. Er ko-
men handreikingen voor het participatieproces. In 100 proeftuinen voor aardgasvrije wijken 
wordt ervaring opgedaan met besluitvorming over deze kwesties. In 2018 gaan de eerste 20 
proeftuinen van start. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een leerprogramma. Er zijn 
waarschijnlijk voldoende enthousiaste gemeenten om 100 proeftuinwijken te verzamelen, 
maar er zijn ook gemeenten die terughoudend zijn over het eventueel weghalen van gasnet-
ten. Die zullen de ervaringen van voorlopers willen afwachten om te kunnen profiteren van 
gerealiseerde kostendalingen en verbeterde procedures. Veel gemeenten zullen ook afwach-
ten zolang de leidraad niet is vastgesteld en onduidelijkheid blijft bestaan over de regionale 
energiestrategieën en over financiering van de benodigde capaciteitsuitbreiding. Wat ont-
breekt aan de voorgestelde instrumenten voor de wijkaanpak is een instrument dat afwach-
ten door gemeentes ontmoedigt. Als te veel gemeenten hun warmtetransitie uitstellen tot na 
2030, kan het einddoel voor 2050 in gevaar komen.  

10.3 Analyse streefbeeld per cluster van maatregelen  

10.3.1 Emissiereductiepotentieel ten opzichte van referentiescenario 
Het streefbeeld voor de gebouwde omgeving moet bereikt worden met clusters van maatre-
gelen voor de onderdelen nieuwbouw van woningen, bestaande koopwoningen, bestaande 
huurwoningen, de dienstensector en verduurzaming van energiedragers. Voor elk van deze 
onderdelen beschrijven we kort de voorgestelde maatregelen en wat dat toevoegt aan het 
referentiescenario uit de NEV 2017.  

Nieuwbouwwoningen aardgasvrij maken 
Per 1 juli 2018 is het niet langer verplicht om nieuwbouwwoningen op het aardgasnet aan te 
sluiten. Die verplichting geldt echter nog wel voor woningen die op die datum al verkocht 
waren of al een bouwvergunning hadden aangevraagd. Partijen aan de sectortafel Gebouwde 
Omgeving willen dat vanaf nu minimaal 75% en vanaf 2021 bijna 100% van alle nieuwbouw-
woningen zonder gasaansluiting worden opgeleverd. In het referentiescenario worden al veel 
nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting opgeleverd. In grote uitbreidingswijken bij be-
staande warmtenetten, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, is verondersteld 
dat 80% van de nieuwbouwwoningen al op die netten worden aangesloten, dat is 20% van 
de nieuwbouwwoningen. Er is in het basispas ook al rekening gehouden met afschaffing van 
de aansluitplicht op termijn. Vanaf 2021 is in het referentiescenario verondersteld dat 25% 
van alle nieuwbouwwoningen op een warmtenet worden aangesloten, en dat de overige 
nieuwbouw voor driekwart volledig elektrisch verwarmd zou worden (56%) en dat de rest 
(19%) een hybride warmtepomp zou krijgen. Dat betekent dat tot 2030 in het referentiesce-
nario reeds is verondersteld dat 542.000 nieuwbouwwoningen zonder gasloos worden opge-
leverd (tabel 10.1). Met de voornemens van de GO-tafel groeit dat aantal naar 668.000 
woningen in 2030. Dit is een ondergrens omdat partijen streven naar meer dan 75% gasloze 
nieuwbouwwoningen.  

Tabel 10.1 Verdeling aantal nieuwbouwwoningen (x1000) 2018-2030 over type 
warmtevoorziening volgens het referentiescenario en het VHKA 
  Nieuw-

bouw  
totaal 

Gas CV Hybride Aard-
gasvrij 
subto-

taal 

wv 
all-elec-

tric 

wv 
warmte-

net 

Referentiescena-
rio  

717 38 137 542 372 170 

Extra door VHKA 
 

0 -127 127 95 32 
Streefbeeld VHKA 717 38 10 669 467 201 
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De afspraken over nieuwbouwwoningen komen er op neer dat 127.000 woningen in plaats 
van een hybride warmtepomp straks een elektrische warmtepomp of een aansluiting op het 
warmtenet krijgen. Daarvoor is geen aanvullende isolatie nodig. Deze maatregelen leiden tot 
1,6 PJ minder gasverbruik voor hybride warmtepompen in de GO, hetgeen de jaarlijkse di-
recte CO2-emissies in 2030 met 0,1 Mton reduceert. Dit effect wordt gedeeltelijk gecompen-
seerd door extra indirecte emissies bij de warmteproductie met hulpketels. Ook is er extra 
elektriciteitsvraag, maar deze is meegenomen bij de doorrekening van de voorstellen van de 
klimaattafel Elektriciteit.  
 
Om bovengenoemde emissiereductie te realiseren, zijn 500 tot 600 miljoen euro extra inves-
teringen nodig gedurende de periode tot 2030 in warmtepompen. Die investeringen komen 
voort uit de kostenverschillen tussen een hybride warmtepomp (die in het referentiescenario 
zou zijn aangeschaft) en een volledig elektrische warmtepomp (7000 euro duurder). Voor de 
extra aansluitingen op een warmtenet zijn 260-280 miljoen euro investeringen nodig in de 
energiesector voor uitbreiding van warmtenetten en 125 miljoen investeringen in hernieuw-
bare warmte uit geothermie om de extra warmtelevering duurzaam te produceren. Hierbij is 
gerekend met de kostendalingen die de aangesloten partijen tot 2030 met innovatie en 
schaalvergroting willen realiseren: bij warmtenetten 0 tot 15% en bij warmtepompen 25 tot 
50%. 

Bestaande huurwoningen verduurzamen 
Woningcorporaties willen in de periode 2019-2021 in de Startmotor aanpak 50.000 woningen 
verduurzamen via aansluiting op warmtenetten en 50.000 woningen via andere duurzame 
warmtetechnieken. Daarnaast organiseert BZK proeftuinen voor 100 aardgasvrije wijken. 
Daarmee worden naar schatting 75.000 woningen bereikt (huur en koop), die deels overlap-
pen met de woningen die deelnemen aan de Startmotor en deels na 2021 worden gereali-
seerd. Vanaf 2022 wordt beoogd met de aardgasvrije wijkenaanpak te versnellen naar het 
verduurzamen van 200.000 woningen per jaar, ruim voor 2030. In overleg met het secretari-
aat van de sectortafel is ‘ruim voor 2030’ door ons geïnterpreteerd als ‘vanaf 2028’. Vanaf 
2022 willen de corporaties de helft van de CO2-reductie in de bestaande woningvoorraad 
voor hun rekening nemen. Tussen 2021 en 2028 hanteren we daarom een lineaire groei naar 
100.000 woningen per jaar (tabel 10.2). In totaal gaat het om het verduurzamen van 820 
duizend corporatiewoningen in de periode 2019-2030. Over particuliere huurwoningen zijn in 
de VHKA-tekst geen voorstellen opgenomen; daardoor ontbreken die in dit streefbeeld. 
 
De corporaties geven in de uitwerking van de Startmotor en hun routekaart aan dat in 2021 
ongeveer 45% van de woningen wordt aangesloten op warmtenetten en dat van de rest 1/3 
all-electric wordt gerenoveerd en de overige 2/3 een hybride systeem krijgt. De woningen 
worden geïsoleerd passend bij het warmte-aanbod systeem. Het aardgasverbruik van een 
bestaande corporatiewoning is in 2030 gemiddeld circa 870 m3/jaar. Bij een all-electric of 
warmtenet renovatie wordt dit tot nul gereduceerd. Een hybride optie reduceert dit tot ca. 
400 m3/ jaar. 
 
In het referentiescenario is verondersteld dat door de Stroomversnelling 101 duizend be-
staande woningen all-electric worden in de periode 2019-2030. Dat was een afspraak uit het 
Energieakkoord van 2013. In het streefbeeld van het klimaatakkoord neemt dit aantal toe 
met 53 duizend. Het aantal huurwoningen op een warmtenet neemt toe met bijna 357 dui-
zend aansluitingen en het aantal hybride-systemen neemt toe met 260 duizend toe ten op-
zichte van het referentiescenario, zie tabel 10.2. 
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Tabel 10.2 Ontwikkeling aantal huurwoningen (x1000) per warmte-optie 2019-
2030 volgens het VHKA-streefbeeld en het referentiescenario 

    Corporaties VHKA streefbeeld Corporaties referentiescenario 
(overlap) 

Zichtjaar Totaal 
streefbeeld 

All-electric Hybride Warmte-
net 

All-electric Hybride Warmte-
net 

2019 17,5 2,5 5,0 10,0 10,0 0,0 0,0 
2020 30,0 5,0 10,0 15,0 10,0 0,0 0,0 
2021 55,0 10,0 20,0 25,0 10,0 0,0 0,0 
2022 50,8 7,7 15,4 27,8 10,0 0,0 0,0 
2023 57,8 9,1 18,2 30,5 10,0 0,0 0,0 
2024 64,7 10,5 21,0 33,3 10,0 0,0 0,0 
2025 71,6 11,9 23,8 36,0 10,0 0,0 0,0 
2026 81,1 15,0 30,1 36,0 10,0 9,6 0,0 
2027 90,5 18,2 36,4 36,0 10,0 9,6 0,0 
2028 100,0 21,3 42,7 36,0 11,0 9,6 0,0 
2029 100,0 21,3 42,7 36,0 0,0 9,6 0,0 
2030 100,0 21,3 42,7 36,0 0,0 9,6 0,0 
periode 
2019-30 

819,1 153,9 307,7 357,5 101,0 48,2 0,0 

NB: cursief gedrukte cijfers zijn in overleg met het secretariaat afgeleid uit de VHKA-tekst. 
 
De verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen levert in 2030 een reductie op ten 
opzichte van het referentiescenario van ruim 15 PJ aardgas en 0,9 Mton directe CO2-emissie. 
De extra investeringen t/m 2030 bedragen 0,9 tot 2,4 miljard euro voor extra isolatie en 
(hybride) warmtepompen. De investeringen in warmtenetten vallen in de energiesector en 
bedragen voor de huursector 4,1-4,6 miljard euro. Hierbij zijn dezelfde kostendalingen tus-
sen 2019 en 2030 gehanteerd als beschreven bij nieuwbouw. Daarnaast zijn er nog investe-
ringen nodig in hernieuwbare warmte (1,4 miljard euro), en kosten voor netverzwaring bij 
all-electric woningen (0,1 miljard euro) en verwijdering van het gasnet (0,4 miljard euro). 
Daar tegenover staat 0,9 miljard aan uitgespaarde investeringen voor vervanging van CV-
ketels in de huursector zelf voor huurwoningen die worden aangesloten op een warmtenet.  

Verduurzaming van bestaande koopwoningen 
De corporaties nemen de helft van het streefbeeld voor woningen voor hun rekening. De an-
dere helft in 2030 zal volgens het streefbeeld in koopwoningen worden gerealiseerd. Dat wil 
zeggen bijna 36 duizend koopwoningen verduurzamen in 2022 oplopend naar 100.000 wo-
ningen per jaar vanaf 2028. Voor deze woningen is dezelfde verdeling van warmtetechnieken 
verondersteld als in de huursector. Vanaf 2025 willen partijen jaarlijks 80.000 woningequiva-
lenten aansluiten op warmtenetten. Daarvan is verondersteld dat 10% betrekking heeft op 
gebouwen in de dienstensector en dat de resterende 72.000 woningequivalenten gelijk ver-
deeld worden over koop- en huurwoningen. Dat betekent dus dat vanaf 2025 jaarlijks 
36.000 koopwoningen worden aangesloten op een warmtenet. Van de resterende 64.000 te 
verduurzamen koopwoningen per jaar is in deze doorrekening verondersteld dat 2/3 deel een 
hybride warmtepomp krijgt en 1/3 deel een elektrische, net als in de huursector. Ook in de 
koopsector wordt de isolatie van woningen afgestemd op de warmtetechniek. Omdat koop-
woningen gemiddeld groter zijn en meer energie gebruiken dan huurwoningen, is de emissie-
reductie in deze woningen ook groter.  
 
In het referentiescenario is het aantal all-electric renovaties en het aantal nieuwe aansluitin-
gen op een warmtenet zeer beperkt, maar het aantal geïnstalleerde hybride ketels is groter 
dan in de huursector (tabel 10.3). Met het verduurzamen van koopwoningen conform het 
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streefbeeld wordt in 2030 het gasverbruik met ruim 19 PJ en de directe CO2-emissie met 1,1 
Mton gereduceerd ten opzichte van het referentiescenario. De benodigde additionele investe-
ringen t/m 2030 bedragen 1,7 tot 4,2 miljard euro voor extra isolatie en (hybride) warmte-
pompen. De investeringen in warmtenetten vallen onder de energiesector en bedragen 4,0 
tot 4,5 miljard euro. Daarnaast zijn er nog investeringen nodig in hernieuwbare warmte (1,1 
miljard euro), en kosten voor netverzwaring bij all-electric woningen (0,4 miljard euro) en 
verwijdering van het gasnet (0,4 miljard euro). Daar tegenover staan uitgespaarde investe-
ringen van ongeveer 1 miljard euro, omdat CV-ketels niet vervangen hoeven te worden voor 
koopwoningen die worden aangesloten op een warmtenet. 

Tabel 10.3 Ontwikkeling aantal koopwoningen (x1000) per warmte-optie, 2019-
2030, volgens het VHKA-streefbeeld en het referentiescenario 
    Koopwoningen VHKA streefbeeld Koopwoningen in referentiesce-

nario (overlap) 
Zicht-
jaar 

Totaal 
streefbeeld 

All-electric Hybride Warmte-
net 

All-electric Hybride Warmte-
net 

2019 2,8 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 
2020 5,5 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 
2021 9,6 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 
2022 35,7 7,7 15,4 12,6 0,0 7,0 0,0 
2023 47,7 9,1 18,2 20,4 0,0 7,0 0,0 
2024 59,6 10,5 21,0 28,2 0,0 7,0 0,0 
2025 71,6 11,9 23,8 36,0 0,0 7,0 0,0 
2026 81,1 15,0 30,1 36,0 0,0 28,0 0,0 
2027 90,5 18,2 36,4 36,0 0,0 28,0 0,0 
2028 100,0 21,3 42,7 36,0 0,0 28,0 0,0 
2029 100,0 21,3 42,7 36,0 0,0 28,0 0,0 
2030 100,0 21,3 42,7 36,0 0,0 28,0 0,0 
periode 
2019-30 

704,1 145,3 272,7 286,2 0,0 168,0 0,0 

NB: cursief gedrukte cijfers zijn in overleg met het secretariaat afgeleid uit de VHKA-tekst. 

Nieuwbouw dienstensector aardgasvrij maken 
De partijen in het klimaatakkoord werken toe naar het aardgasvrij realiseren van 75% van 
de totale nieuwbouw in de periode van 1 juli 2018 tot eind 2021. De partijen gaan er van uit 
dat de nieuwbouw vanaf 2022 (vrijwel) volledig aardgasvrij is. Net als bij woningen is veron-
dersteld dat de extra verduurzaming ten opzichte van het referentiescenario voor 25% zal 
bestaan uit nieuwe aansluitingen op een warmtenet en dat 75% wordt verwarmd met elek-
trische warmtepompen. Er zijn geen aanvullende isolatiemaatregelen nodig omdat deze 
nieuwe gebouwen in het referentiescenario al moeten voldoen aan EPC of BENG-eisen. 
 
In het referentiescenario is verondersteld dat in de periode tot en met 2021 een derde van 
de nieuwe gebouwen in de dienstensector aardgasvrij wordt opgeleverd en in de periode 
2022 tot en met 2030 iets meer dan de helft. Dit is een combinatie van veronderstellingen 
voor diverse sub-sectoren. De verwachte ontwikkelingen in referentiescenario en streefbeeld 
tussen 2019 en 2030 zijn samengevat in tabel 10.4. 
  
Tabel 10.4 Verdeling nieuwbouw dienstensector (in mln m2 vloeroppervlak) 2019-
2030 over warmte-opties 
 

Nieuw-
bouw to-

taal 

Gasge-
stookt 

Aardgas-
vrij 

wv 
all-electric 

wv 
warmtenet 

Referentiescenario 73,6 38,6 35,0 16,6 18,4 
Extra door VHKA 

 
-30,5 +30,5 22,9 7,6 

Streefbeeld VHKA 73,6 8,1 65,5 39,5 26,0 

NB: cursief gedrukte cijfers zijn in overleg met het secretariaat afgeleid uit de VHKA-tekst. 
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De afspraken over nieuwbouw leveren in de dienstensector tot en met 2030 een besparing 
van 9,3 PJ aardgas. Dat betekent in 2030 een reductie van directe CO2-emissie met 0,5 
Mton. Voor de uitbreiding van het aantal elektrische warmtepompen is 2,3 PJ extra elektrici-
teit nodig en voor uitbreiding van het aantal aansluitingen op warmtenetten is 2,1 PJ extra 
warmtelevering nodig. De extra CO2-emissies die hierbij ontstaan komen voor rekening van 
de energiesector.  
 
De additionele investeringen zijn afgeleid van informatie uit de kostennotitie van het PBL en 
houden rekening met een kostendaling van 0 tot 1,5% per jaar voor warmtenetten en een 
kostendaling van 25 tot 50% in de periode tot en met 2030 voor warmtepompen, conform 
de verwachtingen in het VHKA. De extra investeringen ten opzichte van het referentiescena-
rio voor het aardgasvrij maken van de nieuwbouw in de dienstensector bedragen 0,6 tot 0,7 
miljard euro tot en met 2030. Daarbovenop komen nog ruim 0,4 tot 0,5 miljard euro aan in-
vesteringen in warmtenetten in de energiesector en 0,3 miljard investeringen in hernieuw-
bare warmte uit geothermie om de extra warmtelevering duurzaam te produceren. 

Verduurzaming van de bestaande dienstensector 
Partijen aan de GO-tafel willen de CO2-emissie van de dienstensector (utiliteitsbouw) tussen 
1990 en 2030 met 50% reduceren, als tussenstap op weg naar 100% emissiereductie in 
2050. Dat betekent voor 2030 een maximale emissie van 4 Mton CO2 per jaar. In het refe-
rentiescenario was de CO2-emissie van de dienstensector 5,6 Mton in 2030. Met maatregelen 
in de nieuwbouw wordt al 0,5 Mton gereduceerd. In de bestaande gebouwen van de dien-
stensector is in 2030 dus een extra reductie nodig van 1,1 Mton aan directe CO2-emissies.  
 
Deze reductieopgave wordt deels ingevuld wanneer in het kader van aardgasvrije wijken 
naast woningen ook bestaande utiliteitsbouw op een warmtenet wordt aangesloten. Vanaf 
2025 worden in het streefbeeld jaarlijks 80.000 woningequivalenten aangesloten op een 
warmtenet. Het VHKA geeft niet aan hoe dit verdeeld wordt over woningen en dienstensec-
tor. We veronderstellen dat 10% hiervan betrekking heeft op de dienstensector, conform een 
globaal geschat aandeel van diensten in een gemiddelde wijk. Ook in de Proeftuinen aard-
gasvrije wijken zullen bestaande bedrijfsgebouwen op een warmtenet worden aangesloten; 
ook hier veronderstellen we 10% van het aantal woningen. Met een lineaire groei vanaf nu 
naar 8.000 woningequivalenten vanaf 2025 worden tot en met 2030 circa 70.400 woninge-
quivalenten in de bestaande dienstensector op een warmtenet aangesloten. Dat is 1,7 PJ ex-
tra warmtelevering in de dienstensector en levert 1,9 PJ aardgasbesparing en 0,1 Mton CO2-
reductie. De investeringskosten zijn overgenomen uit de kostennotitie van het PBL en hou-
den rekening met een kostendaling van 0 tot 1,5% per jaar voor warmtenetten. Het aanslui-
ten van bestaande bedrijfsgebouwen op warmtenetten vergt tot en met 2030 een investering 
van 0,3 tot 0,4 miljard euro binnen de energiesector en 0,3 miljard investeringen in her-
nieuwbare warmte uit geothermie om de extra warmtelevering duurzaam te produceren. 
 
De rest van de reductieopgave, ofwel 1,0 Mton CO2-emissie in 2030, moet worden ingevuld 
met andere gas-besparende opties in de bestaande bouw. Dat kan zijn: het beter inregelen 
van installaties, warmteterugwinning of na-isolatie van gebouwen. De investeringskosten van 
deze maatregelen zijn overgenomen uit de kostennotitie van het PBL. Relatief goedkope 
maatregelen zoals het inregelen van installaties en warmteterugwinning zullen naar ver-
wachting zoveel mogelijk worden benut. Als dat gebeurt, is geen na-isolatie nodig om de be-
oogde emissiereductie te realiseren. Voor dit pakket maatregelen is tot en met 2030 een 
investering nodig van 2,1 tot 2,2 miljard euro. Daarmee wordt in 2030 naar schatting 18 PJ 
aardgas bespaard (aanvullend op het referentiescenario). 
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Verduurzaming van energiedragers 
In het streefbeeld wordt aardgas vervangen door elektriciteit, warmte en duurzame gassen. 
Maatregelen voor verduurzaming van elektriciteit worden behandeld aan de sectortafel elek-
triciteit en blijven hier dus buiten beschouwing. De sectortafel gebouwde omgeving besteedt 
wel aandacht aan verduurzaming van de warmte die aan warmtenetten wordt geleverd. 
‘Vanaf 2021 zullen alle warmte-leveranciers ieder jaar een warmte-etiket opstellen in lijn met 
de duurzaamheidsrapportage die in de Warmtewet zal worden opgenomen’ (p.22 van de Bij-
drage van de Sectortafel GO). Geothermie, aquathermie en zonnewarmte worden hiervoor 
als potentiële bronnen genoemd. Het VHKA geeft zelf geen uitsluitsel over de inzet van deze 
verschillende bronnen. Omdat aquathermie nog in de onderzoeksfase verkeert en zonne-
warmte vooral zal worden toegepast in combinatie met WKO-systemen voor individuele ge-
bouwen of buurten, is in de uitwerking van het streefbeeld uitgegaan van een simpele 
veronderstelling dat tot 2030 alle additionele warmtenetten met geothermie worden gevoed. 
Deze aanpak is puur een pragmatische invulling ten behoeve van de doorrekening en op 
geen enkele manier bedoeld als indicatie van de meest waarschijnlijke, wenselijke of kosten-
effectieve invulling. Bij deze aanpak moet in 2030 ruim 21 PJ geothermie worden opgewekt 
en is 6,0 PJ gas nodig voor hulpketels tijdens de piekvraag. De pompen bij de doubletten 
vergen 1,1 PJ elektriciteit. De extra CO2-emissie die hiermee samenhangt wordt meegeteld 
bij de energiesector. 
 
Een alternatieve invulling van de warmteproductie kan gevonden worden in restwarmte. Die 
is nu al beschikbaar en wordt onbenut geloosd, maar is vaak nog wel van fossiele oorsprong. 
Er zijn echter mogelijkheden die restwarmte te vergroenen. Uit analyse met het Vesta-mo-
del, dat rekening houdt met de lokale beschikbaarheid van restwarmte en geothermie in wij-
ken waar warmtenetten de goedkoopste optie zijn, blijkt de combinatie van circa 9 PJ uit 
geothermie met 12 PJ uit restwarmte de goedkoopste manier om 21 PJ extra warmtelevering 
te realiseren in 2030. Dit zou een tussenstap kunnen zijn op weg naar volledig klimaatneu-
trale warmtenetten en meer tijd geven voor ontwikkeling van hernieuwbare warmtebronnen, 
zoals geothermie en voor vergroening van restwarmte. Het lijkt wenselijk dat de sectortafel 
bij de verdere uitwerking van het VHKA een strategie ontwikkelt voor vergroening van ener-
giebronnen voor warmtenetten. Daarbij is ook duidelijkheid nodig over de inzet van bio-
WKK, tegen de achtergrond van toekomstige beschikbaarheid van biomassa en gewenste in-
zet in andere sectoren. 
 
De sectortafel verwacht dat op termijn 2 miljard m3 duurzame gassen nodig is, niet alleen 
voor hulpketels bij warmtenetten maar ook ‘bijvoorbeeld in oudere stedelijke wijken en in 
combinatie met hybride warmtepompen’ (p.21 van de Bijdrage van de Sectortafel GO). Deze 
verwachting is niet verder onderbouwd. In het referentiescenario wordt in 2030 nog 9,7 mil-
jard m3 aardgas gebruikt in de gebouwde omgeving. Door het VHKA neemt dit met 2,1 mil-
jard m3 af en blijft een gasverbruik van 7,6 miljard m3 over. Een deel van dat gas is nodig 
voor de resterende gasbehoefte van de gebouwen die in het streefbeeld zijn verduurzaamd. 
Voor de hoeveelheid additionele hybride warmtepompen in het streefbeeld is 193 mln m3 gas 
nodig en voor de hulpketels bij warmtenetten 6,0 PJ ofwel 189 mln m3 gas. In het referentie-
scenario zitten al 216.000 woningen met een hybride warmtepomp die samen circa 42 mln 
m3 gas verbruiken. Dit alles bij elkaar is ruim 400 mln m3 gas dat vervangen zou kunnen 
worden door duurzame gassen en zo die gebouwen en warmtenetten klimaatneutraal kunnen 
maken. Dan zou nog ongeveer 1,6 miljard m3 duurzaam gas resteren voor andere toepassin-
gen, zoals verwarmen van gebouwen die alleen tegen erg hoge kosten klimaatneutraal ge-
maakt kunnen worden. Voor hoeveel gebouwen duurzaam gas goedkoper is dan andere 
methoden van verduurzamen wordt door de sectortafel niet onderbouwd, maar zou wel ver-
der onderzocht moeten worden. 
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10.3.2 Aandachtspunten ten aanzien van potentieel en ingroeisnelheid 
In deze paragraaf beschouwen we de gekozen omvang in 2030 en de ingroeisnelheid daar 
naartoe in het licht van de opgave tot 2050 om te komen tot een vrijwel klimaatneutrale ge-
bouwde omgeving (p.9 van de Bijdrage van de Sectortafel GO). We maken daarbij onder-
scheid tussen nieuwbouw, woningen en dienstensector. 
 
De voorgenomen maatregelen in de nieuwbouw hebben betrekking op relatief weinig gebou-
wen, omdat in het referentiepad al veel aardgasvrije nieuwbouwwoningen verondersteld zijn, 
en hebben daardoor weinig invloed op de ontwikkelingen in de gehele gebouwde omgeving 
tot 2050. Bij woningen worden additioneel 127.000 gebouwen aardgasvrij gemaakt; dat is 1-
2% van het aantal woningen in 2030 in het referentiescenario. In de dienstensector gaat het 
om 30 mln m2 bedrijfsoppervlak ofwel 6% van de verwachte totale oppervlakte in 2030 in 
het referentiescenario. Partijen streven ernaar het beschikbare potentieel voor minimaal 
75% te benutten door geheel vrijwillige aanpassing van bestaande bouwplannen. Dat lijkt 
een optimistische verwachting; de extra kosten ervan komen namelijk terecht bij projectont-
wikkelaars en gebouweigenaren die geen direct financieel belang hebben bij de benodigde 
aanpassingen.  
 
Het gekozen tempo van verduurzaming van woningen resulteert in 2030 in ruim 1,5 miljoen 
woningen die niet meer met een cv-ketel verwarmd worden. Of die ook allemaal aardgasvrij 
genoemd kunnen worden is twijfelachtig. Hiervan wordt namelijk ruim een derde (580.000 
woningen) verwarmd met een hybride warmtepomp die deels op gas draait. Als hiervoor 
voor 2050 groen gas beschikbaar komt, dan kunnen die woningen aardgasvrij-klaar ge-
noemd worden. Daarvoor zou ruim 6 PJ ofwel 193 miljoen kubieke meter groen gas nodig 
zijn. Of dat voor deze woningen beschikbaar komt is onzeker, omdat ook andere sectoren 
zoals de industrie een beroep zullen willen doen op het in Nederland beschikbare groen gas. 
Het alternatief is deze woningen na 2030 alsnog te gaan verwarmen met een warmtenet of 
elektrische warmtepomp. In het laatste geval is mogelijk extra isolatie nodig en kunnen die 
woningen nu nog niet bestempeld worden als geschikt voor aardgasvrije verwarming. 
 
Het gekozen tempo van verduurzaming van woningen past nog niet bij het tempo dat nodig 
is om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Van de huidige 7,7 miljoen woningen worden 
op dit moment nog 7 miljoen verwarmd met individuele ketels of blokverwarming op aard-
gas. Hiervan worden tot 2050 ongeveer 0,5 miljoen gesloopt, zodat er tot die tijd 6,5 miljoen 
woningen verduurzaamd moeten worden. Gezien het gekozen tempo tot 2030 resteren 
daarna tot 2050 nog 5,0 miljoen woningen ofwel 250.000 woningen per jaar. Maatregelen 
voor de moeilijkste woningen zullen het langst worden uitgesteld en per woning meer tijd 
vergen. Dat betekent dat het renovatietempo vanaf 2030 snel richting de 300.000 woningen 
per jaar zal moeten stijgen om in 2050 een klimaatneutrale woningvoorraad te hebben. Voor 
de huidige 700 duizend all-electric- en stadsverwarmingswoningen geldt nog wel dat de ver-
bruikte elektriciteit en warmte klimaatneutraal geproduceerd zal moeten worden. 
 
In de dienstensector is een tempo van verduurzaming gekozen dat zich richt op halvering 
van de CO2-emissie tussen 1990 en 2030 en volledige reductie in 2050. Tot nu toe heeft de 
dienstensector zijn emissies met 0,9 Mton gereduceerd (van 8,1 in 1990 naar 7,2 Mton in 
2018), maar met de kanttekening dat de emissies in de periode tot 2004 toegenomen zijn 
tot 9,5 Mton. Dat betekent een benodigde verdere reductie tussen nu en 2030 met 3,2 Mton 
en tussen 2030 en 2050 met 4,1 Mton CO2. In de periode tot 2030 ligt de benodigde gemid-
delde emissiereductie op 0,25 Mton per jaar. Gezien de bereikte emissiereductie vanaf 2004 
tot nu toe (0,16 Mton per jaar) mag het gekozen doel voor 2030 ambitieus genoemd wor-
den. Het is ook ongeveer een verdubbeling van de reductie die tot 2030 in het referentiesce-
nario is opgenomen. In de periode na 2030 kan het reductietempo iets dalen tot 0,2 Mton 
per jaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  
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De sectortafel wil vanaf 2025 jaarlijks 80.000 woningequivalenten (Weq) in de bestaande 
bouw op een warmtenet aansluiten. Dat is vele malen meer dan in achterliggende jaren is 
gerealiseerd en zal dus een grote inspanning vergen. Enerzijds is veel afstemming nodig tus-
sen warmteproducenten, netbeheerders en afnemers. Anderzijds moeten kapitaalverstrek-
kers gevonden worden die bereid zijn te investeren. Onder de huidige regelingen zijn de 
risico’s voor veel investeerders te hoog. Er zijn dus regelingen nodig om die risico’s te verla-
gen.  
 
Ook is meer inzicht nodig in welke gebouwen kunnen worden aangesloten. Het VHKA geeft 
geen verdeling van aansluitingen over woningen en bedrijfsgebouwen in de dienstensector 
aangegeven. Meer bedrijfsgebouwen op een warmtenet betekent (bij 80.000 Weq/j) minder 
woningen op een warmtenet. Om dan toch jaarlijks 200.000 woningen te verduurzamen, 
moeten meer woningen worden geïsoleerd en worden voorzien van een warmtepomp. Daar 
staat weer minder energiebesparing in de dienstensector tegenover. Voor de analyse van het 
VHKA is afgesproken te rekenen met een verdeling van 10% bestaande bedrijfsgebouwen en 
90% woningen in de bestaande bouw. Bij die verdeling is samen met de extra nieuwbouw 
die op warmtenetten wordt aangesloten 21,5 PJ extra warmtelevering door warmtenetten 
nodig. Mogelijk is in de praktijk een andere verdeling tussen woningen en bedrijfsgebouwen 
logischer en kosteneffectiever.  

10.3.3 Innovatie  
Met de aanpak van de Startmotor willen partijen innovatie stimuleren om tot versnelling en 
kostenreductie van verduurzaming van gebouwen te komen. De voorgenomen innovaties be-
strijken zowel de techniek als de organisatie van de beoogde renovaties. Men streeft naar 
een fabrieksmatige aanpak van isolatie van gevels en daken. Dat zal de arbeidsproductiviteit 
aanmerkelijk kunnen verhogen en de doorlooptijd van projecten bekorten. Ook zoekt men 
naar kortere procedures voor aanbesteding en vergunningverlening. De gekozen focus op 
opschaling vergroot wel het risico dat beloftevolle innovaties die nog in de pilot-fase zijn, zo-
als lage temperatuur warmtenetten of circulair materialengebruik, onvoldoende aandacht 
krijgen. Ook blijft onduidelijk of de kostenreducties bij gestandaardiseerde renovaties een 
doorwerking krijgen in kostenreductie voor gebouwen waar maatwerk nodig is. 
 
De bankensector ontwikkelt innovatieve financieringsvormen voor energiebesparende ver-
bouwingen in de vorm van gebouwgebonden financiering.  
 
Gemeenten, provincies en rijk hebben aangekondigd een leidraad te ontwikkelen voor een 
‘wijkgerichte aanpak’ waarin per wijk bepaald wordt wat de beste manier is om de gebouwen 
klimaatneutraal van energie te voorzien. Die aanpak is in het VHKA slechts op hoofdlijnen 
beschreven. Het ontwikkelen van zo’n aanpak is een majeure innovatie die geen vergelijk-
bare historische voorgangers kent. Met Proeftuinen voor 100 aardgasvrije wijken gaan rijk en 
gemeenten vanaf 2018 ervaring opdoen en beschikbaar stellen aan andere gemeenten. 

10.3.4 Investeringskosten, operationele kosten, energiekosten 
De investeringen voor het pakket maatregelen in het streefbeeld van de sectortafel GO be-
dragen tot 2030 ruim 20 miljard euro. Gezien de onzekerheden in de kostenreducties die 
deelnemers aan de sectortafel tussen nu en 2030 verwachten, kunnen die investeringen va-
riëren tussen 18 en 23 miljard euro (tabel 10.5). De jaarlijkse nationale kosten11 in 2030 be-
dragen 460 miljoen euro per jaar, met een bandbreedte van 340 tot 590 miljoen euro per 
jaar. Dat zijn de kosten voor afschrijving op investeringen, 3% rente op geïnvesteerde ver-

                                                
11 Nationale kosten houden geen rekening met belastingen, heffingen en subsidies en wijken dus af van de kos-
ten die private partijen in rekening gebracht zullen worden. 
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mogen, operationele kosten, extra elektriciteits- en warmteverbruik en besparingen op uitge-
spaard aardgas. De berekening van afschrijvingen en rente houdt rekening met verschillen in 
levensduur van investeringen. Gebouwgebonden isolatie en warmtenetten worden afgeschre-
ven over 40 jaar en warmtepompen en andere installaties over 15 jaar. Van de 20 miljard 
investeringen betreft 14 miljard investeringen in infrastructuur van de energiesector: 9,6 
miljard in warmtenetten, 3,3 miljard in geothermie, 0,5 miljard in netverzwaring elektrici-
teitsnetten en 0,9 miljard voor het verwijderen van het gasnet.  
 
Tabel 10.5 Investeringen en kosten van maatregelen in het streefbeeld van de tafel 
gebouwde omgeving 

Maatregelpakket, additioneel 
t.o.v. referentiescenario  

Directe 
emis-
siere-
ductie 

in 2030 

Inves-
terin-
gen 

2019-
2030 

Capex Opex Energie-
kosten 

Jaar-
lijkse 
kosten 

 
Mton mld € mln €/j mln €/j mln €/j mln €/j 

Aardgasvrije nieuwbouwwoning 0,1 0,9 59 -15 -11 34 
Aardgasvrije nieuwbouw Ubouw 0,5 1,4 89 -40 -55 -6 
Huurwoning collect bodem-WP 0,1 1,0 49 -9 -11 29 
Huurwoning hybride 0,2 0,4 23 11 -26 8 
Huurwoning warmtenet 0,6 5,6 244 12 -71 184 
Koopwoning all-electric 0,3 3,4 166 -20 -41 105 
Koopwoning hybride 0,1 -0,03 -1 4 -13 -10 
Koopwoning warmtenet 0,6 4,7 205 31 -80 155 
Bestaande Ubouw op warmtenet 0,1 0,7 30 2 -13 19 
Bestaande Ubouw e-besparing 1,0 2,1 122 0 -179 -56 
Totaal gebouwde omgeving  3,7 20,4 985 -24 -500 461 
Hulpwarmteketels warmtenetten -0,3      
2 bcm groen gas 3,6 0 0 0 1589 1589 

 
De reductie van directe CO2-emissies in de gebouwde omgeving is 3,7 Mton door gasbespa-
ring in woningen en gebouwen. Wel is er extra elektriciteitsverbruik door elektrische warmte-
pompen en pompen van geothermie (ca. 6 PJ elektriciteit), die tot extra emissies in de 
energiesector zou kunnen leiden als deze niet hernieuwbaar wordt geproduceerd. Deze extra 
elektriciteitsvraag is in de doorrekening meegenomen bij de klimaattafel Elektriciteit en mag 
voor de gebouwde omgeving buiten beschouwing worden gelaten. Tevens is er 0,3 Mton ex-
tra CO2-emissie voor hulpwarmteketels in de energiesector door de toename van warmtele-
vering met warmtenetten, wanneer deze met aardgas worden gestookt. Deze extra emissie 
valt buiten de directe emissies van de sector gebouwde omgeving, maar wordt nu niet door 
één van de andere klimaattafels meegenomen.  
 
In de bijdrage van de sectortafel staat: ‘De verwachting is dat in 2030 circa 2 mld m3 duur-
zame gassen nodig zijn in de gebouwde omgeving. Omdat die hoeveelheden op dit moment 
nog niet beschikbaar zijn en ook andere sectoren naar verwachting zullen inzetten op duur-
zame gassen, is een programmatische aanpak nodig.’ Inzet van duurzame gassen (groen 
gas, waterstof) kan inderdaad op termijn voor een deel van de woningvoorraad nodig zijn 
om tot een volledig emissieloze gebouwde omgeving te komen. Omdat het voorstel niet on-
derbouwt waar de verwachting ten aanzien van de gebouwde omgeving op is gebaseerd, en 
tevens de aanpak nog ontbreekt waarop deze duurzame gassen te produceren, is de inzet 
van duurzame gassen is niet meegerekend in bij het maatregelenpakket, maar apart in beeld 
gebracht. De inzet van 2 mld m3 duurzame gassen in 2030 is niet nodig is om de tafelopgave 
te realiseren. 
 
Bij de kostenberekening voor het streefbeeld zijn de verwachtingen van de sectortafel over 
toekomstige kostenreducties overgenomen. Die wijken af van de kostenreducties die het PBL 
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tot nu toe hanteerde. In de kostennotitie die ten grondslag lag aan de keuze van taakstellin-
gen voor de sectortafels (Koelemeijer et al., 2018) hanteerde het PBL kosten met prijspeil 
2017 met een eigen schatting van toekomstige kostendalingen, deels conform veronderstel-
lingen in Vesta. In verkennende studies naar opties voor de verwarming in de gebouwde om-
geving met het Vesta-model hanteert het PBL voor groepen technieken leercurven die in 
2013 met sectorspecialisten zijn vastgesteld. De leercurve voor warmtenetten geeft voor de 
periode 2017-2030 een kostendaling tussen de 16 en 22% waar de sectortafel 15% reductie 
hanteert (1,5% per jaar in de periode 2019-2030). De leercurven voor elektrische warmte-
pompen geven een kostendaling van 16 tot 22% terwijl de sectortafel kostendalingen van 30 
tot 50% mogelijk acht (p.18 van de Bijdrage van de Sectortafel GO). De leercurven voor ge-
bouwisolatie naar label B geven kostendalingen van -4% (een stijging dus) tot 16% en voor 
NoM-renovaties 30-42% terwijl de sectortafel bij isolatie kostendalingen van 15-50% moge-
lijk acht12. De Vesta-leercurven zijn dus soms wat minder optimistisch, maar ze zijn ook al-
weer wat ouder en hanteren impliciet een trager groeipad dan wat nu in het VHKA-
streefbeeld wordt voorgesteld. Als de voorgestelde aanpak met standaardisatie, schaalver-
groting, gebundelde aanbesteding en industrialisatie lukt, dan zijn de aangegeven kostenre-
ducties waarschijnlijk wel te realiseren. De krapte op de arbeidsmarkt kan nog wel 
spelbreker worden, zeker als die structureel wordt en leidt tot forse loonsverhogingen. 

VHKA ten opzichte van referentiescenario: meer investeringen en grotere 
kostendaling 
Het streefbeeld uit het VHKA leidt tot fors meer investeringen ten opzichte van het referen-
tiescenario. Zowel het aantal gebouwen dat verduurzaamd wordt, als de mate waarin nemen 
toe. Tegelijkertijd is ook een forse kostenbesparing als streven opgenomen, wat de groei van 
de totale gebouwgebonden investeringen weer beperkt. De corporatiesector gaat volgens het 
streefbeeld in de periode 2018-2030 cumulatief 0,9 tot 2,4 miljard meer investeren ten op-
zichte van het referentiescenario. In de koopwoningen is de meerinvestering 1,6 tot 4,2 mil-
jard. In beide sectoren geldt dat de meerinvestering met name in de extra isolatie en 
installaties in all-electric woningen neerslaat. Voor hybride varianten zijn de meerinvestering 
per woning beperkt ten opzichte van de reguliere kosten voor woningverbetering en vervan-
ging van CV-installatie die in het referentiescenario zijn verondersteld. De veronderstelde 
kostendaling maakt dat in het meest gunstige geval de investeringskosten in de koopsector 
bij hybride varianten iets lager zijn dan in het referentiescenario verondersteld is voor die-
zelfde woningen. 

Verschuiving investeringskosten bij overstappen op warmtenetten 
Bij vervanging van gasnetten door warmtenetten verschuiven investeringen van de ge-
bouwde omgeving naar de energiesector. In het referentiescenario is rekening gehouden met 
vervangingsinvesteringen voor individuele CV-systemen. Die investeringen worden bespaard 
bij woningen die op een warmtenet overstappen en zijn in tabel 10.5 in mindering gebracht 
op de investeringen in huur- en koopwoningen binnen de sector gebouwde omgeving.  
 
Een warmtenet vergt nu per aansluiting van een bestaande woning een investering van 
12.700 tot 15.700 euro. Deze investeringen worden door warmtebedrijven gedaan en vallen 
daarmee niet meer onder de sector gebouwde omgeving. In totaal gaat het in het streef-
beeld om 9 tot 10 miljard euro aan investering in warmtenetten; daar staan 1,8 miljard aan 
vermeden investeringen in individuele systemen tegenover.  
 
Door bestaande woningen aan te sluiten op warmtenetten, kunnen met name corporaties be-
sparen op hun vervangingsinvesteringen voor CV-systemen en isolatie. Corporaties betalen 

                                                
12 Het werkdocument Sectortafel GO vermeldt op p.18: ‘Het streven is hierbij bovenop de genoemde 30 miljard 
euro een extra kostenbesparing van 10 tot 15% te realiseren.’ Op grond van achterliggende informatie hebben 
we dit herleid tot een totale kostenreductie van 15-50%. 
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wel een aansluitbijdrage voor het warmtenet, maar de investeringskosten van de warmtebe-
drijven worden ook gedeeltelijk via de warmtetarieven doorberekend aan de bewoner, niet 
aan de verhuurder. 
 

10.4 Reflectie op instrumenten GO in VHKA  
 
10.4.1 Aanpak beoordeling beleidsinstrumenten GO 
De sectortafel gebouwde omgeving (GO) heeft veel aandacht besteed aan het ontwikkelen 
van beleidsinstrumenten om de energietransitie te stimuleren. Over het algemeen zijn die 
instrumenten echter nog onvoldoende uitgewerkt om daarvan nu al effecten te kunnen bepa-
len op energieverbruik, emissies, kosten en verdeling van lasten over groepen in de samen-
leving. In de hierna volgende tekst geven we per instrument aan wat minimaal nodig is om 
effectschattingen mogelijk te maken.  
 
We richten onze analyse op de belangrijkste instrumenten die naar verwachting een substan-
tiële invloed zullen hebben op het tempo van de transitie en op de omvang van emissiere-
ductie of investeringen. Om de analyse van instrumenten enigszins vergelijkbaar te maken, 
vermelden we van elk instrument de belangrijkste kenmerken in een tabel. Allereerst is per 
instrument duidelijkheid nodig over startjaar, doelgroep en aangrijpingspunt. Ook is kwanti-
tatieve informatie nodig over normen of tarieven die worden gehanteerd. Daarnaast moet 
duidelijk zijn hoe de naleving wordt bevorderd, o.a. door te beschrijven hoe de handhaving 
wordt geregeld en wat de sanctie is op niet naleven van de voorschriften (hogere kosten, 
boete, dwang of straf). Voor bepaling van de lastenverdeling is inzicht nodig in de beoogde 
financiering van investeringen, de hoogte van belastingen en subsidies en de tariefstructuren 
van energiebedrijven.  
 
Voor de effectbepaling is ook inzicht nodig in de mate waarin een instrument versterking of 
tegenwerking ondervindt van andere instrumenten die tegelijkertijd van kracht zijn. Om die 
samenhang te kunnen beoordelen, behandelen we in onderstaande paragrafen per doelgroep 
(huurwoningen, koopwoningen, dienstensector) de instrumenten die daar van toepassing 
zijn. Allereerst analyseren we echter een groep instrumenten die van invloed zijn op alle 
doelgroepen binnen de gebouwde omgeving. 
 
10.4.2 Generieke instrumenten voor de gebouwde omgeving 
 
Startmotor 
De Startmotor bevat een aantal vrijwillige afspraken tussen bouwbedrijven, corporaties en 
andere grote vastgoedpartijen om vooruitlopend op allerlei nieuwe regelingen alvast te be-
ginnen met verduurzaming van bestaande gebouwen. De belangrijkste kenmerken van de 
afspraken zijn samengevat in tabel 10.6. 
 
Partijen in de Startmotor hebben voorgesteld dat de keuze van de te verduurzamen wonin-
gen in overleg met gemeenten zal plaatsvinden ‘in wijken waar een helder en snel besluit 
over de toekomstige warmtevoorziening, vooruitlopend op de wijkgerichte aanpak, mogelijk 
is of reeds is gemaakt’. Dat duidt op een potentieel grote overlap met de Proeftuinen voor 
100 aardgasvrije wijken die BZK organiseert. ‘Corporaties trekken hierin samen op met ge-
meenten en zijn bereid hun planningen aan te passen om zoveel mogelijk wijkgerichte uitrol 
(van warmtenetten) mogelijk te maken.’ Het is de bedoeling om door middel van geografi-
sche clustering en clustering naar woningtype tot gebundelde gezamenlijke uitvraag van of-
fertes te komen, zodat proceskosten en investeringen omlaag kunnen.  
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Er zijn geen acties beschreven die ondernomen worden als de Startmotor trager op gang 
komt dan beoogd. De corporaties stellen wel een aantal financiële voorwaarden waar het Rijk 
aan moet voldoen voordat ze hun planning aanpassen. Het is moeilijk te voorzien of de over-
heid aan die voorwaarden zal voldoen. In de financiële onderbouwing van de plannen gaan 
partijen er vanuit dat de uitgespaarde energiekosten ten goede zullen komen van de ver-
huurder, maar dat moet eerst beter wettelijk geregeld worden. Op dit moment is zo’n volle-
dige kostenverevening alleen mogelijk bij NoM-renovaties.  
 
Conclusie: er is in dit stadium nog teveel onduidelijk om te kunnen vaststellen of de doelen 
van de Startmotor binnen bereik liggen. 
 
Tabel 10.6 Belangrijkste kenmerken van afspraken bij het instrument Startmotor 

Criterium Interpretatie instrument Startmotor Effect? 
Startjaar 2019 - 2021 + 
Doelgroep Corporatiewoningen, maatschappelijk vastgoed (liefst ook 

koopwoningen, particuliere verhuur, dienstensector) 
+ 

Aangrijpingspunt Verduurzamen woningen, deels aardgasvrij + 
Doel, norm of tarief Streefcijfers aantallen corporatiewoningen 

Nevendoel: kostendaling 
+ 

Uitzonderingen mogelijk? Deelname is vrijwillig - 
Flankerende regelingen Tendersysteem wordt ontwikkeld. Allerlei voorwaarden va 

Aedes, zoals:  
- halvering Verhuurdersheffing (1,7 mld in 2019) en  
- maximering belastingdruk op huidig niveau 

-- 

Afhankelijkheden Warmtebedrijven moeten aansluitingen mogelijk maken. 
Gemeenten coördineren. 

 

Synergie met andere instru-
menten 

100-wijken proeftuinen van BZK 
Energiebelastingschuif 

+ 
 

Wie betaalt? Corporaties (split incentive nog niet opgeheven) + 
Rijksbijdrage 50 mln/j uit vermindering Verhuurdersheffing 2019-2021 + 
Wie heeft voordeel? Toekomstige projecten: ervaring en kostendaling 

Huurders: lagere stookkosten; Corporaties: beter imago 
 

Wie moet uitvoeren? Corporaties, bouwbedrijven en installateurs  
Handhaving Geen - 
Sanctie Geen  - 

 
Wijkaanpak 
De wijkaanpak is bedoeld om op democratisch gelegitimeerde wijze tot besluiten te komen 
over de toekomstige energie-infrastructuur in wijken. De belangrijkste kenmerken van dit in-
strument zijn samengevat in tabel 10.7. 
 
Discussie: De Wijkaanpak vindt draagvlak onder de bevolking erg belangrijk. Op dit moment 
kunnen burgers argumenten voor een transitie ontlenen aan 1) de noodzaak minder Gro-
nings gas te gebruiken, 2) de wens niet (meer) afhankelijk te worden van geïmporteerd Rus-
sisch gas en 3) de wens bij te dragen aan beperking van klimaatverandering. Uit kosten-
overwegingen is aardgasvrij verwarmen nu nog niet aantrekkelijk en met de voorgestelde 
kostenreducties en verschuivingen van de energiebelasting blijft dat zo voor een aanzienlijk 
deel van alle gebouwen (zie EB-schuif). Woningeigenaren willen snel weten wat er met hun 
wijk gaat gebeuren zodat ze tijd hebben om te anticiperen: welke infra komt wanneer? Daar-
van afgeleid: wat moet er veranderen aan de woningen ten aanzien van isolatie of het CV-
systeem? 
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Tabel 10.7 Belangrijkste kenmerken van afspraken bij het instrument Wijkaanpak 

Criterium Interpretatie instrument Wijkaanpak Effect? 
Startjaar 2019 + 
Doelgroep Gemeenten + 
Aangrijpingspunt Plan voor aardgasvrij maken per wijk + 
Doel, norm of tarief Uiterlijk in 2050 aardgasvrij + 
Uitzonderingen mogelijk? Geen bepaling over tempo - 
Flankerende regelingen ECW(io) ondersteunt gemeenten 

Er komt een leidraad voor gemeenten 
+ 
+ 

Afhankelijkheden   
Synergie met andere instru-
menten 

EB-schuif, ggf, subsidies + 

Wie betaalt? Gebouweigenaren betalen investeringen in gebouwen, be-
sparen gas. Energiesector investeert in warmtenetten, net-
verzwaring elektriciteitsnetten en verwijdering 
aardgasnetten  

? 

Rijksbijdragen ? - 
Wie heeft voordeel? Adviseurs, bouwbedrijven en installateurs + 
Wie moet uitvoeren? Gemeenten moeten plannen (laten) maken ? 
Handhaving ? - 
Sanctie Geen - 

 
Enkele keuzes in de wijkaanpak worden niet expliciet gemaakt: 
• Gaat het gasnet echt weg uit aardgasvrije wijken? Is een aardgasgestookte hybride 

warmtepomp ook een alternatief waarbij op termijn de aardgas inzet wordt vergroend? 
Mogen bestaande woningen worden afgesloten? Wordt de aansluitplicht voor netwerkbe-
drijven ook in de bestaande bouw afgeschaft? Hoe wordt de ‘doorzettingsmacht’ van ge-
meenten geregeld? Daar is een wetswijziging voor nodig. 

• Hoeveel keuzevrijheid krijgen burgers in wijken zonder gasnet tussen warmtenet en all-
electric?  

• Hoe worden kosten van aardgasvrij maken van woningen verdeeld? Dit is relevant voor 
het draagvlak onder bewoners. De verdeling is afhankelijk van de EB-schuif, tariefstruc-
turen, kostendaling, subsidies; allemaal instrumenten die nog onvoldoende zijn uitge-
werkt om hun invloed op de kostenverdeling nu al te kunnen schatten.  

• Hoe wordt geregeld dat gemeenten voldoende expertise en capaciteit krijgen om de be-
sluitvorming over aardgasvrij maken van wijken goed te organiseren?  
 

Via de 100-wijken proeftuinen van BZK kunnen de enthousiaste wijken ervaring opdoen met 
de Wijkaanpak. Het is onduidelijk hoeveel wijken naast de proeftuinen ook nu al interesse 
hebben om te beginnen met de transitie naar aardgasvrij verwarmen. Waarschijnlijker is, dat 
ze de ervaringen in de proeftuinen willen afwachten. Het lijkt daarmee niet waarschijnlijk dat 
de wijkaanpak de komende jaren (zeg tot 2025) een versnelling zal genereren ten opzichte 
van de proeftuinen. Dat kan veranderen als een mechanisme wordt bedacht waarmee het 
voor wijken aantrekkelijk wordt om snel aardgasvrij te worden.  
 
De Wijkaanpak zou een vehikel kunnen worden voor een planmatige aanpak van de transitie. 
Daarin kan een tempo worden afgesproken en kunnen bouwactiviteiten worden gebundeld 
t.b.v. efficiënte benutting van bouwcapaciteit en materialen. Dat kan ook kostenreductie on-
dersteunen en een behoefte aan (gedwongen) normering van gebouwgebonden energiever-
bruik verlagen. Er is nog geen mechanisme om het tempo van het vaststellen en uitvoeren 
van warmteplannen af te stemmen op het beoogde renovatietempo van gemiddeld 200.000 
woningen per jaar. 
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Een rekenvoorbeeld kan verduidelijken hoe dat in z’n werk zou kunnen gaan (figuur 10.1). 
Als vanaf 2021 elk jaar in 1/20 van alle wijken een warmteplan wordt vastgesteld, dat 10 
jaar na vaststelling moet zijn gerealiseerd, dan komen tussen 2021 en 2040 alle wijken aan 
de beurt en is in 2051 alles klaar. Dat betekent voor 2030 dat de plannen uit 2021 voor 90% 
zijn uitgevoerd, de plannen uit 2022 voor 80%, die uit 2023 voor 70% enz. In totaal zijn in 
2030 dan 2,3 mln (van de huidige 7,7 mln) woningen aardgasvrij gemaakt. Dat komt over-
een met het aantal woningen dat in het streefbeeld voor 2030 verduurzaamd zal zijn, name-
lijk 0,7 mln bestaande verduurzaamde woningen plus 1,5 mln renovaties als gevolg van 
maatregelen in het streefbeeld. In 2030 ligt het renovatietempo (inclusief sloop) dan al wel 
op 315.000 woningen per jaar. Dat groeit nog naar 350.000 per jaar in de periode 2032-
2041 en daalt daarna naar 0 in 2051. 
 

 
 
Regionale energiestrategie (RES) 
Met de RES worden regionaal aanwezige (restwarmte)bronnen in beeld gebracht en vraag en 
aanbod op elkaar afgestemd, zowel richting het lokale als in samenhang met het landelijke 
niveau (zie ook paragraaf 5.7). Energieregio’s worden uiterlijk september 2018 gevormd en 
leveren voor de zomer van 2019 in concept een energie-infrastructuur en regionale warmte-
plannen op (p.10 van de Bijdrage van de Sectortafel GO).  
 
Deze planning lijkt ons erg ambitieus, temeer daar een duidelijke rolverdeling tussen decen-
trale overheden nog moet worden afgesproken. Ook is informatie over de potentiële beschik-
baarheid van restwarmte (nog) niet openbaar; het zal dus veel moeite kosten die op een 
betrouwbare manier in kaart te brengen. In 2017 zijn vijf pilot-RESsen uitgevoerd, waarbij 
elke regio zijn eigen aanpak en invulling koos. Om tot een consistent landsdekkend energie-
systeem te komen, is niet alleen afstemming binnen de regio’s nodig maar ook tussen re-
gio’s. Dat betekent dat regio’s richtlijnen moeten krijgen over zowel de inhoudelijke invulling 
(welke energiedragers en welke sectoren moeten worden opgenomen?) als over de manier 
waarop vraag en aanbod moeten worden afgestemd (welke taakstelling krijgen regio’s 
mee?). Zolang die richtlijnen ontbreken zullen veel gemeenten geen actie ondernemen.  
 
Verschuiving energiebelasting (EB-schuif) 
Het VHKA bevat het plan om vanaf 2020 de energiebelasting op aardgas te verhogen met 
5,5 cent per kubieke meter en die op elektriciteit te verlagen met 2,7 cent per kWh. Zo’n 
verschuiving vergroot de rentabiliteit van investeringen in energiebesparing en in warmte-
pompen (en verlaagt het rendement op zonnepanelen). De indicatief genoemde verhoging 
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van de energiebelasting met 20 cent/m3 gas kan er toe leiden dat de gemiddelde terugver-
dientijd van isoleren tot label B terugloopt van 25 jaar naar circa 20 jaar en dat het percen-
tage woningen dat een hybride warmtepomp binnen 7 jaar terugverdient toeneemt van 20 
naar 60%13. In combinatie met kostenverlaging van benodigde technieken of met subsidies 
kunnen de rendementsverbeteringen groter worden, maar over de instrumentering van deze 
kostendaling biedt het VHKA geen duidelijkheid.  
 
Of veranderingen in energieprijzen daadwerkelijk zullen leiden tot extra investeringen is 
moeilijk te zeggen. De kans op extra investeringen is groter bij corporaties en in de dien-
stensector, omdat die organisaties doorgaans bij investeringen een zakelijker afweging ma-
ken dan particuliere woningeigenaren. Er is echter onvoldoende wetenschappelijke kennis om 
hiervan een goed onderbouwde effectschatting te maken. Wel is bekend dat effecten van 
prijsveranderingen groter zijn naarmate er meer ruchtbaarheid aan wordt gegeven en naar-
mate prijsveranderingen beter voorspelbaar zijn. Om veel investeringen in emissiebeper-
kende maatregelen uit te lokken, zal het dus helpen nu al een aantal EB-schuiven voor de 
komende jaren aan te kondigen.  
 
Het regeerakkoord bevat het voornemen van dit kabinet om een nationale CO2-heffing in te 
stellen voor elektriciteitsopwekking die oploopt tot 43 euro per ton CO2 in 2030. Die heffing 
zal het goedkoper worden van elektriciteit door de EB-schuif in de GO deels tenietdoen, 
doordat die heffing in de elektriciteitsprijs aan eindverbruikers zal worden doorberekend.  
 
Normering 
Het VHKA bevat voornemens om normen te ontwikkelen voor het gebouwgebonden energie-
verbruik van woningen en bedrijfspanden in de dienstensector. De hoogte van die normen 
moet nog worden vastgesteld op basis van nader onderzoek. Voor utiliteitsbouw krijgen de 
normen een verplichtend karakter. Voor woningbouw niet. Het is nog onduidelijk of die nor-
men een functie gaan krijgen bij de beoordeling van aanvragen voor gebouwgebonden finan-
ciering.  
 
Tabel 10.8 Belangrijkste kenmerken van de voorstellen over normering 

Criterium Interpretatie instrument Normering gebouwgebon-
den energieverbruik 

Effect? 

Startjaar 1-1-2021 + 
Doelgroep Woningen en bedrijfspanden dienstensector + 
Aangrijpingspunt Gebouwgebonden energieverbruik in kWh/m2 + 
Doel, norm of tarief Nog te bepalen - 
Uitzonderingen mogelijk? ?  
Flankerende regelingen ? - 
Afhankelijkheden geen + 
Synergie met andere instru-
menten 

EB-schuif, wijkaanpak en GGF  

Wie betaalt? Gebouweigenaar  + 
Rijksbijdragen ? - 
Wie heeft voordeel? Gebouwgebruiker: lagere energielasten 

Samenleving: snellere emissiereductie mogelijk 
+ 
? 

Wie moet uitvoeren? Gebouweigenaar   
Handhaving ? - 
Sanctie ? - 

 

                                                
13 Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige kostendaling van genoemde maatregelen. 
Bron: Effecten energiebelastingschuif op huishoudens; PBL-rapportage aan ERGO-werkgroep juni 2018. 
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Normering is bedoeld om gebouweigenaren een extra stimulans te geven voor het nemen 
van energiebesparende maatregelen die in alle gevallen verantwoord zijn (no regret). Met 
zulke normen hoeven gebouweigenaren dus niet te wachten tot voor hun wijk warmteplan-
nen zijn vastgesteld maar kunnen ze al eerder aan de slag en beter aansluiten bij natuurlijke 
renovatiemomenten. De belangrijkste kenmerken van de voorstellen over normering zijn sa-
mengevat in tabel 10.8 (zie vorige pagina). 
 
Gezien de grote aantallen gebouwen die vóór 2050 klimaatneutraal gemaakt moeten wor-
den, is snelheid geboden. Het is echter de vraag of normering het beste instrument is om die 
snelheid te genereren en of dat tot kostenoptimale investeringen leidt. Dat laatste is afhan-
kelijk van de vraag of het mogelijk is via normering no-regret maatregelen uit te lokken. Het 
aangekondigde nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen. De te bereiken snelheid is niet al-
leen afhankelijk van het tempo waarin gebouweigenaren willen investeren, maar ook van de 
beschikbare capaciteit van de bouwsector.  
 
Subsidies  
Het VHKA meldt op diverse plaatsen dat subsidies nodig zijn om investeringen rendabel te 
maken, zeker in de eerstkomende jaren. Voor de Startmotor is subsidie toegezegd van 50 
miljoen in de jaren 2019, 2020 en 2021 en voor de Proeftuinen is geld beschikbaar uit de Kli-
maatenvelop van het kabinet. De overige subsidieverzoeken van de sectortafel zijn nog niet 
gehonoreerd:  
• Gemeenten hebben extra capaciteit nodig voor het uitvoeren van de wijkgerichte aanpak 

(p.14). De benodigde capaciteitsuitbreiding is nog niet gekwantificeerd.  
• Warmtebedrijven vragen compensatie van de onrendabele top van regionale warmte-

transportnetten (p.14).  
• Voor consumenten die individuele warmtetechnieken willen aanschaffen wordt continue-

ring van de ISDE bepleit, ook na 2020 (p.18).  
• Om het potentieel van geothermie te benutten is een andere vormgeving van de SDE-

subsidie nodig die beter aansluit bij de praktijk van geothermie (p.20). De winning van 
21 PJ geothermie (conform het streefbeeld) zou tegen de huidige SDE-tarieven van 10 
euro/GJ een subsidie vergen van 210 mln euro. Het is echter onduidelijk of zoveel geo-
thermie vóór 2030 nodig is om de gewenste uitrol van warmtenetten mogelijk te maken. 

• De productie van 2 miljard m3 duurzame gassen voor de gebouwde omgeving zal ver-
moedelijk met veel subsidie rendabel gemaakt moeten worden, al vermeldt het VHKA 
daar niets over. Zoveel duurzaam gas is vóór 2030 echter niet nodig om het streefbeeld 
te realiseren. 

 
Innovatie 
Het VHKA heeft een aparte paragraaf over de innovatie-opgave in de gebouwde omgeving. 
Dit is belangrijk. Er wordt gesteld dat de maatschappelijke kosten tot een zo laag mogelijk 
niveau moeten dalen en dat gewerkt moet worden aan een optimaal werkend klimaat neu-
traal energiesysteem voor vrijwel alle situaties. Voor 2019-2025 worden Meerjarige Missie-
gedreven Innovatieprogramma’s (MMIP) ingericht voor technische innovatie gericht op het 
wegnemen van barrières voor grootschalige uitrol van concepten voor een aardgasvrije ge-
bouwde omgeving (p.24).  
 
Het valt op dat de MMIP’s vooral de techniek centraal stellen en weinig aandacht besteden 
aan het perspectief van de eindbeslissers; woning- en gebouweigenaren, verhuurders. Kos-
tenreductie (die de MMIP’s nastreven) is voor hen maar één van de relevante aspecten. Ver-
der kan ook gezocht worden naar extra toegevoegde waarde door energiebesparing, naast 
financieel voordeel. Denk aan het combineren van ingrepen met woningverbetering of groot 
onderhoud, of mogelijkheden voor comfortverbetering. De missies voor de innovatiepro-
gramma’s moeten voortkomen uit een gecombineerde visie op deze elementen.  
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Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een majeure operatie, waarbij sociale pro-
cessen misschien wel belangrijker zijn dan de technische uitdagingen. Sociale innovatie ver-
dient daarom een belangrijke plaats in de innovatie-opgave. Sociale innovatie moet gericht 
zijn op ontwikkeling van producten en diensten die beter aansluiten bij de wensen van ver-
schillende doelgroepen waarbij tegelijkertijd ook de maatschappelijke doelen gehaald wor-
den. Ook is kennis nodig over succesvolle wijkaanpakken. Voor de noodzakelijke opschaling 
van enkele duizenden verduurzaamde woningen per jaar nu, naar (meer dan) 200 duizend in 
de toekomst, is niet alleen technische innovatie nodig. Een belangrijke innovatievraagstuk is: 
‘Hoe kom je tot een proces en aanpak die grootschalig kan worden toegepast en die tegelij-
kertijd recht doet aan de individuele wensen van verschillende doelgroepen?’  
 
Het is van belang om tijdens het innovatietraject de voortgang te volgen. In hoeverre wor-
den kostendalingen gerealiseerd bijvoorbeeld? Begrijpen we dan ook waarom wel of niet en 
waar verbeteringen mogelijk zijn? Dit vraagt om een goede monitoring en evaluatie van het 
innovatietraject zelf, om tussentijdse bijsturing mogelijk te maken.  
 
De in het VHKA opgenomen startmotor en de 100 wijken aanpak van het Rijk hebben naast 
het doel om snel ‘meters te maken’ ook een duidelijk leerdoel. De ervaring bij deze eerste 
woningen en wijken moeten lessen opleveren voor de latere grootschalige aanpak. Deze 
twee doelen kunnen elkaar mogelijk in de weg zitten. Het leren zou echter de meeste aan-
dacht moeten krijgen. Wanneer de eerste aanpakken waardevolle lessen opleveren die ge-
bruikt kunnen worden voor latere opschaling, kan dit het proces later aanzienlijk versnellen. 
Een gehaaste snelle aanpak nu, levert misschien op korte termijn meer verduurzaamde wo-
ningen op, maar bemoeilijkt de latere uitrol.  
 
Leren van fouten is een belangrijke vorm van leren. Binnen de aanpak moet hier ruimte voor 
zijn. Dat betekent dat fouten ingecalculeerd worden en dat bestuurders niet afgerekend wor-
den op de eerste de beste fout, maar dat deze fouten worden aangegrepen om processen te 
verbeteren.  
 
Er is nu gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Dit heeft vele voordelen, maar het maakt het 
wel moeilijker om te leren van andere aanpakken. Immers elke gemeente zal zijn eigen aan-
pak kiezen met zijn eigen adviseurs en ondersteunende diensten. Er moet een aanpak ont-
wikkeld worden om de lessen die in wijk 1 in gemeente A worden geleerd beschikbaar te 
maken voor wijk 2,3 en 4 in gemeente B, C en D. Bij de proeftuinen van BZK is hiervoor een 
leertraject aangekondigd, maar het is nog onduidelijk hoe dat wordt ingericht. 
 
10.4.3 Instrumenten voor nieuwbouw 
Voor de nieuwbouw is een convenant afgesloten met afspraken om minimaal 75% van de 
nieuwbouw tussen nu en 2021 zonder gasaansluiting op te leveren. De belangrijkste kenmer-
ken van het convenant voor de nieuwbouw zijn samengevat in tabel 10.9. 
 
Voor de periode 2019-2021 is 55% van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij. Partijen willen 
dit verhogen naar 75% en liefst naar meer. Wie gaat initiatief nemen om vergunningen aan 
te passen en/of koopcontracten open te breken?  
 
Op korte termijn is het effect erg afhankelijk van bereidheid of weerstand bij gemeenten, 
corporaties projectontwikkelaar en kopers om bestaande ontwerpen en koopcontracten aan 
te passen. Zonder financiële tegemoetkoming in de meerkosten is het onwaarschijnlijk dat 
projectontwikkelaar, kopers en corporaties dit willen doen. Projectontwikkelaars hebben geen 
belang bij het aanpassen van hun ontwerpen. Gemeenten zullen voor aangepaste plannen 
mogelijk de vergunning willen herzien. De VNG adviseert hen daarvoor geen dubbele leges in 
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rekening te brengen. De enige partij die er op korte termijn belang bij heeft, zijn de netbe-
heerders die hiermee versnelde afschrijvingen op hun gasnetten kunnen voorkomen. Voor 
kopers en verhuurders is er een langetermijnbelang, dat ze in de (verre) toekomst niet hun 
woning alsnog van het gas hoeven te halen.  
 
Tabel 10.9 Belangrijkste kenmerken van het convenant voor de nieuwbouw  

Criterium Interpretatie instrument Convenant aardgasvrije 
nieuwbouw 

Effect? 

Startjaar 1 juli 2018 + 
Doelgroep Woningen en dienstensector + 
Aangrijpingspunt Aansluiting nieuwbouw op gasnet + 
Doel, norm of tarief Streven 75% nieuwbouw zonder gas-aansluiting,  

vanaf 2022 streven 100% 
+ 

Uitzonderingen mogelijk? Ja, gemeente beslist bij nog niet vergunde projecten. 
Vrijwillig projectontwikkelaars bij vergunde projecten 
Vrijwillig corporaties en kopers bij verkochte woningen 

- 

Flankerende regelingen Switchteams, VNG-handreiking,  
Intentie NEF-lening voor kopers 

0 

Afhankelijkheden Alternatief voor aardgas moet beschikbaar zijn: warmtenet 
of verzwaard elektriciteitsnet 

 

Synergie met andere in-
strumenten 

Wijkaanpak: komt vanaf 2021 
Startmotor: gaat vooral over corporatiewoningen 

0 
0 

Wie betaalt? Projectontwikkelaar of kopers betalen meerkosten. 
Risico voor kopers op slecht doordacht alternatief voor gas 
dus minder comfortabel huis of hogere energiekosten 

- 

Rijksbijdragen Geen  + 
Wie heeft voordeel? Gasbedrijf voorkomt versnelde afschrijving gasaansluiting 

later 
+ 

Wie moet uitvoeren? Projectontwikkelaars en woningcorporaties 0 
Handhaving ? - 
Sanctie ? - 

 
Als switchen vrijwillig is (de vergunning is al verstrekt, of de woningen zijn al verkocht), dan 
kunnen enkele kopers in een nieuwbouwwijk nog steeds een gasaansluiting eisen. Hier is dan 
een heel gasnet voor nodig. Wie gaat zo’n aansluiting betalen? Het is wellicht verstandig om 
netwerkbedrijven de mogelijkheid te bieden om tegenstribbelaars te compenseren. Hoe regel 
je dit financieel? Waar zit doorzettingsmacht om alsnog een hele nieuwbouwwijk niet aan te 
sluiten? Het lijkt verstandig om netbeheerders meer mogelijkheden te geven hierin initiërend 
op te treden.  
 
Conclusie: 75% aardgasvrije nieuwbouw vanaf nu lijkt hooguit een bovengrens. Vanaf 2021 
lijkt 100% aardgasvrije nieuwbouw wel haalbaar. 
 
10.4.4 Instrumenten voor koopwoningen  
Met de nu voorgestelde instrumentatie worden eigenaren van koopwoningen verleid om te 
investeren in energiebesparing en CO2-reductie; er zijn geen verplichtingen. Via de Startmo-
toraanpak worden de kosten van maatregelen verlaagd. Verschuiving van de energiebelas-
ting op gas en elektriciteit moeten er voor zorgen dat de energierekening van huishoudens 
gelijk blijft als ze geen maatregelen nemen, maar dat het financieel aantrekkelijk wordt om 
dat wel te doen, omdat ze dan (over een periode van 10-15 jaar) meer besparen op energie-
kosten dan betalen aan maatregelen. Taxateurs en hypotheekverstrekkers gaan huiseigena-
ren actief voorlichten over de financiële voordelen van verduurzamen en mogelijkheden voor 
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financiering van de investeringen, waaronder een nieuw te ontwikkelen vorm van gebouwge-
bonden financiering (ggf). De belangrijkste kenmerken van dit instrument zijn samengevat in 
tabel 10.10. 
 
Tabel 10.10 Belangrijkste kenmerken van het instrument gebouwgebonden finan-
ciering  

Criterium Interpretatie instrument Gebouwgebonden financiering Effect? 
Startjaar ? - 
Doelgroep Particuliere woningeigenaren + 
Aangrijpingspunt Investeringen in energiebesparing [en duurzame opwek?] + 
Doel, norm of tarief Financieringslast lager dan besparing op energiekosten + 
Uitzonderingen mogelijk? Forfaitaire berekening o.b.v. voorbeeldwoningen; realisatie 

kan dus afwijken van verwachting 
- 

Flankerende regelingen Ontwikkelen standaardcontracten,  
Geen BKR-toets bij tvt < 10-15 jaar 
Energieprestatiegarantie bij de investeringen 

+ 
+ 
+ 

Afhankelijkheden Kostendaling is nodig voor rendabele businesscase 
Fiscale aftrekbaarheid lening voor IB nog regelen 
Gevolgen ggf voor verkoopwaarde woning nog onbekend 

- 
- 
- 

Synergie met andere instru-
menten 

EB-schuif, wijkaanpak (i.v.m. kostenreductie), subsidies. 
NEF kan alternatief zijn (revolving fund van het Rijk) 

+ 
- 

Wie betaalt? De koper + 
Rijksbijdragen Subsidies, minder EB-inkomsten, minder IB  
Wie heeft voordeel? Geldverstrekkers: meer omzet 

Samenleving: meer energiebesparing, minder CO2 
+ 
+ 

Wie moet uitvoeren? Geldverstrekkers  + 
Handhaving Toezichthouder AFM + 
Sanctie Minder verstrekte leningen, minder energiebesparing ? 

 
Een ggf maakt energie besparen op zichzelf niet rendabeler, maar verlaagt wel de kosten 
van financiering van de investering en kan financieringsdrempels wegnemen voor partijen 
die de investering niet uit eigen middelen kunnen betalen. Een ggf wordt alleen toegekend 
als maatregelen voor energiebesparing zich ruim binnen de technische levensduur en de 
looptijd van de lening terugverdienen. Die terugverdientijd is erg afhankelijk van allerlei fi-
nanciële regelingen: EB-schuif, subsidie, lage rente, kostendaling, fiscale aftrekbaarheid. Zo-
lang die zaken onduidelijk zijn, is het lastig te bepalen hoeveel woningen in aanmerking 
kunnen komen voor een ggf. Het is ook belangrijk te beseffen dat ggf alleen betrekking heeft 
op leningen voor energiebesparing (daar worden rente en aflossing immers mee verdiend) 
en niet op andere, bijkomende gebouwverbeteringen die o.a. ook in NoM-renovaties worden 
aangebracht. Om de bijdrage van ggf aan emissiereductie te kunnen bepalen, is informatie 
nodig over de mate waarin financieringsbelemmeringen van invloed zijn op het aantal ener-
giebesparende verbouwingen. Hierover is bij het PBL geen empirisch onderzoek bekend. Uit 
de voorstellen is niet duidelijk of alle woningeigenaren toegang krijgen tot ggf als hun inves-
tering aan de rentabiliteitseisen voldoet. Verder lijkt verruiming van financieringsmogelijkhe-
den op gespannen voet te staan met DNB-beleid om de nationale hypotheekschuld te 
verlagen. Voor de huiseigenaar is het onduidelijk wat een ggf zal doen met de waarde van 
het huis bij verkoop door de eerste ggf-nemer. 
 
De hamvraag voor de koopsector is: hoeveel woningeigenaren zullen door bovengenoemd 
instrumentarium (waarin ggf vooral een ondersteunende rol zal spelen) de komende jaren 
besluiten hun woning aan te passen? Om die vraag te beantwoorden lijkt het zinvol onder-
scheid te maken tussen drie groepen woningeigenaren: a) eigenaren die niet verhuizen, b) 
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eigenaren die een andere woning kopen, en c) eigenaren in een woonwijk met een warmte-
plan waarin staat welke infrastructuur het gasnet gaat vervangen (ongeacht of ze er al wo-
nen of van buiten komen). Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 voor elke wijk een 
transitievisie warmte opstellen maar kunnen zelf het tijdpad voor verduurzaming kiezen. Af-
hankelijk daarvan zal de laatste groep woningeigenaren (ad c) geleidelijk groeien ten koste 
van de twee andere groepen.  
 
Woningeigenaren die niet verhuizen en voor hun wijk nog geen warmteplan hebben (ad a), 
zullen zelf initiatief moeten nemen om hun woning te verduurzamen. Zij worden niet actief 
benaderd door taxateurs, hypotheekverstrekkers. Of ze benaderd worden door gemeente-
ambtenaren die een warmtevisie of warmteplan voorbereiden, zal afhankelijk zijn van ge-
meentelijk beleid. Tot 2030 kan deze groep woningeigenaren nog best substantieel groot 
blijven. Het heeft namelijk voordelen om te wachten tot andere gemeenten ervaring hebben 
opgedaan met het maken van visies en plannen en tot maatregelen goedkoper zijn gewor-
den. Voor deze groep woningeigenaren is verduurzamen een hoop gedoe en maar tot op ze-
kere hoogte financieel rendabel. De nu voorgestelde verhoging van de belasting op aardgas 
met 5 cent, zal hier beperkt verbetering in brengen, maar de indicatief genoemde verhoging 
van de energiebelasting met 20 cent/m3 gas kan er toe leiden dat de gemiddelde terugver-
dientijd van isoleren tot label B terugloopt van 25 jaar naar circa 20 jaar en dat het percen-
tage woningen dat een hybride warmtepomp binnen 7 jaar terugverdient toeneemt van 20 
naar 60%14. Een aantal woningeigenaren zal motivatie ontlenen aan het klimaatprobleem, de 
bevingen in Groningen of de afhankelijkheid van buitenlands aardgas, maar voor velen zal 
dat niet opwegen tegen de nadelen van verbouwen en extra schulden maken.  
 
Woningeigenaren die een bestaande woning kopen in een wijk zonder warmteplan (ad b) zul-
len benaderd worden door taxateurs en hypotheekadviseurs die de mogelijkheden en voor- 
en nadelen van verduurzamen onder de aandacht zullen brengen. De bestaande verplichting 
om een energielabel te overleggen zal bijdragen aan kennis van de energetische kwaliteit 
van de woning. Het is de vraag of kopers in de huidige15 overspannen huizenmarkt nog fi-
nanciële bestedingsruimte willen reserveren voor verduurzaming van hun aan te kopen wo-
ning. De beschikbaarheid van ggf is nog afhankelijk van een aantal voorwaarden waarin nog 
niet is voorzien (zie Afhankelijkheden in tabel 10.10). Bovendien is het lastig in te schatten 
welk type verduurzaming op termijn noodzakelijk is zolang een warmteplan ontbreekt. Dat 
kan er toe bijdragen dat kopers een afwachtende houding aannemen t.a.v. verduurzaming. 
De voorgestelde korting op overdrachtsbelasting met 2%-punten bij verduurzaming (gemid-
deld 5.600 euro) is vaak lager dan de investering in de meeste energiebesparende maatre-
gelen en is dus ook geen sterke stimulans, al helpt het wel.  
 
Woningeigenaren in een wijk met een warmteplan (ad c) weten waar ze aan toe zijn. Die 
kunnen hun maatregelen afstemmen op de energiedragers die op termijn beschikbaar zullen 
zijn: warmte uit een warmtenet en/of elektriciteit. Die duidelijkheid stelt bouwbedrijven in 
staat om een wijkgericht pakket maatregelen aan te bieden tegen gunstige tarieven. En bu-
ren kunnen elkaar stimuleren om maatregelen te nemen. Psychologische mechanismen als 
priming (mensen op een goed idee brengen) en ‘social proof’ (Als iedereen het doet, dan zal 
het wel goed zijn) kunnen in zo’n context hun werk doen. In die situatie kan ggf een belang-
rijk instrument zijn, dat financiële belemmeringen voor verduurzaming wegneemt. 
 
Uit bovenstaande analyse volgt dat duidelijkheid over de toekomstige energie-infrastructuur 
voor eigenaren een belangrijke factor is in de besluitvorming over verduurzaming van hun 
woning. Het VHKA is nog onduidelijk over het tempo waarin gemeentes die duidelijkheid 
                                                
14 Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige kostendaling van genoemde maatregelen. 
Bron: Effecten energiebelastingschuif op huishoudens; PBL-rapportage aan ERGO-werkgroep juni 2018. 
15 Het is natuurlijk onduidelijk hoe lang de woningmarkt overspannen blijft en in krimpregio’s zal dit argument 
vermoedelijk minder relevant zijn. 
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kunnen geven en warmteplannen zullen vaststellen. Het is ook nog onduidelijk welk belang 
gemeentes hebben om snel aardgasvrij te willen worden. Beschikbaar stellen van subsidies 
voor ‘first movers’ kan effectief zijn om snel handelen te bevorderen maar behalve de 100-
wijken-proeftuinen zijn in het VHKA nog geen toezeggingen gedaan over beschikbaar stellen 
van subsidies.  
 
Al vele jaren wordt vanuit de overheid ingezet op het stimuleren van vrijwillige energiebe-
sparing bij eigenaar-bewoners. Hiervoor is een heel scala aan instrumenten ontwikkeld om 
de eigenaar-bewoners te ontzorgen en financieel te ondersteunen.16 In koopwoningen wor-
den nu circa 700 duizend besparende maatregelen per jaar getroffen.17 In het referentiesce-
nario is verondersteld dat dit aantal door het beleid de komende jaren nog ligt zal toenemen. 
De in het VHKA voorgestelde instrumenten wijken niet wezenlijk af van de al lopende activi-
teiten. Het is daarom niet aannemelijk dat het VHKA zal leiden tot een verdere verhoging 
van het verduurzamingstempo in de koopsector. Het PBL kan de effecten van de wijkaanpak 
pas doorrekenen als in het klimaatakkoord concretere afspraken worden gemaakt over het 
tempo waarin warmteplannen worden vastgesteld en waarin wijken van het gasnet worden 
afgesloten.  
 
10.4.5 Instrumenten voor huurwoningen  
Voor de huursector zijn voorstellen gedaan door Aedes, de koepelorganisatie van woningcor-
poraties, over het tempo waarin corporatiewoningen verduurzaamd zullen worden. Voor de 
jaren 2019, 2020 en 2021 zijn die afspraken gekwantificeerd in aantallen woningen en bijbe-
horende maatregelen. Voor de periode 2022-2030 is afgesproken dat de huursector 50% van 
de emissiereductie in de woningbouw wil realiseren, zonder aan te geven hoe dat precies zal 
gebeuren. De corporaties zullen daarbij profiteren van de generieke instrumenten die in het 
VHKA zijn aangekondigd, zoals de wijkaanpak, verschuiving energiebelasting, en de kost-
prijsreducties die door de Startmotor en innovatieprogramma’s worden uitgelokt. Ze stellen 
daarbij wel een lange lijst voorwaarden, waaronder: halvering van de verhuurdersheffing, 
maximering van de belastingdruk op het huidige niveau, subsidiëring van de onrendabele top 
van de investeringen en compensatie van de aansluitbijdrage voor woningen op een warmte-
net. Het VHKA bevat geen toezeggingen van partijen die aan deze voorwaarden willen vol-
doen. Zonder die toezeggingen kan geen effect aan de uitgesproken intenties worden 
toegekend. Voor de genoemde maatregelen in de periode 2019-2021 zijn wel toezeggingen 
gedaan voor financiële ondersteuning. Van de in het Regeerakkoord afgesproken verminde-
ring op de verhuurderheffing in de jaren 2019, 2020 en 2021, kan 50 miljoen gericht worden 
ingezet voor de first movers.  
 
De voorgenomen activiteiten voor de huursector in het VHKA zijn ingebracht door koepelor-
ganisaties Aedes en de Woonbond. Het is onduidelijk in hoeverre deze plannen gedragen 
worden door individuele corporaties. Het is cruciaal dat de voorgenomen activiteiten vertaald 
worden naar acties voor individuele corporaties en dat er gewerkt wordt aan een borgingsys-
tematiek, zodat die corporaties afrekenbaar zijn op hun deel van de afspraken. Corporaties 
zullen hun investeringen willen afstemmen op de plannen voor toekomstige energie-infra-
structuur in de wijken waar hun vastgoed is gesitueerd (net als eigenaren van koopwonin-
gen). Dat zal er voor zorgen dat het tempo van verduurzaming mede afhankelijk zal zijn van 
het tempo waarin gemeenten warmteplannen vaststellen. 
 

                                                
16 In de NEV zijn onder andere de volgende beleidsinstrumenten geïdentificeerd gericht op eigenaar-bewoners: 
een lokaal en regionale ondersteuningsstructuur inclusief regionale energieloketten; Activerende voorlichtings-
programma over energiebesparing voor de woonconsument; Introductie voorlopig label woningen; Nationaal 
energiebespaarfonds; Integrale aanpak ontzorging particulieren.  
17 Zie: www.energiecijfers.nl.  
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Zonder concrete uitwerking van de beoogde emissiereductie, zonder borgingssystematiek en 
zonder tijdschema voor het vaststellen van warmteplannen kan het PBL niet bepalen wat het 
effect zal zijn van voorgestelde instrumenten voor de huursector. 
 
Over maatregelen door particuliere verhuurders zijn in het VHKA geen specifieke voorstellen 
opgenomen. Deze groep verhuurders zal ook profiteren van de generieke instrumenten maar 
de werking daarvan is nog onduidelijk. Tot nu toe hebben particuliere verhuurders nauwelijks 
bijgedragen aan verduurzaming van de woningvoorraad. Het is daarom niet waarschijnlijk 
dat het nu voorgestelde onduidelijke instrumentarium daar veel verandering in zal brengen. 
Om meer zekerheid te krijgen over de bijdrage van particuliere verhuurder is het raadzaam 
met deze doelgroep toetsbare afspraken te maken en in het klimaatakkoord op te nemen. 
Mocht de wijkaanpak een heldere planning opleveren voor het uitfaseren van gasnetten, dan 
kan hiervan een impuls uitgaan naar particuliere verhuurders om zich te bezinnen op te ne-
men maatregelen. 
 
Het is opvallend te constateren dat het tempo van maatregelen dat voor corporaties in de 
Startmotor is afgesproken lager ligt dan wat Aedes in zijn eigen Routekaart naar 2050 aan-
geeft. In de routekaart van Aedes wordt gesproken over 68.545 woningen die jaarlijks tot en 
met 2021 worden aangepakt, waarvan 90% wordt verbeterd. In de periode 2019-2021 zou 
het dan gaan om circa 185.000 woningen. In het VHKA gaat het om ca. 100.000 woningen.  
 
10.4.6 Instrumenten voor de dienstensector 
In de dienstensector is normering van het gebouwgebonden energieverbruik en van installa-
ties het belangrijkste instrument, naast de generieke instrumenten. Het gebouwgebonden 
energieverbruik wordt genormeerd op basis van het energielabel. Daarbij wordt de onderlig-
gende rekenmethodiek verbeterd waardoor deze beter het daadwerkelijk energieverbruik 
weergeeft. Het verschil tussen verwacht en gerealiseerd energieverbruik wordt vermoedelijk 
veroorzaakt door het slecht ingeregeld zijn van klimaatinstallaties en door gedeeltelijke leeg-
stand of lage bezettingsgraad van panden. Beide factoren moeten dan worden meegenomen 
in de methodiek. Onduidelijk is welk energielabel dan de norm wordt in 2030. Het verdient 
aanbeveling hierover een concrete afspraak te maken in het klimaatakkoord, hoewel het las-
tig is de norm vast te stellen wanneer eerst de rekenmethodiek nog moet worden aangepast. 
Daarom kan dit instrument nu niet van een effect worden voorzien.  
 
Het niet-gebouwgebonden energieverbruik wordt volgens het VHKA genormeerd binnen de 
Wet Milieubeheer. De Wet Milieubeheer heeft die focus echter niet, maar heeft betrekking op 
alle energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Onduidelijk is of 
het de intentie is de Wet Milieubeheer aan te passen. In het referentiescenario is veronder-
steld dat richting 2030 alle gebouwen in de dienstensector die tot de doelgroep behoren 
(geen kleinverbruiker zijn) aan de wet voldoen. Dit instrument leidt in de VHKA dus niet tot 
extra emissiebeperking.  
 
Beide vormen van normering zullen alleen effectief zijn wanneer bedrijven belang hebben 
zich aan die normen te conformeren. Dat betekent dat aan niet naleven een substantiële 
sancties wordt verbonden en dat controle op naleving goed wordt georganiseerd. Ervaringen 
met de huidige norm uit de Wet Milieubeheer (5 jaar terugverdientijd voor energiebespa-
rende investeringen) leren dat goede naleving lastig is af te dwingen, zeker als daar veel be-
drijfsspecifieke informatie voor nodig is. De vertaling van die norm in een lijst met ‘erkende 
maatregelen’ heeft de handhavingsinspanningen duidelijk verlicht. Deze aanpak zou ook bij 
de nieuwe norm kunnen worden toegepast. 
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10.4.7 Instrumenten voor verduurzaming van het energie-aanbod 
Het VHKA noemt een aantal instrumenten om de productie van hernieuwbare energiedragers 
voor de gebouwde omgeving te bevorderen: 
a. Voor geothermie is van belang dat de Rijksoverheid verder investeert in het in kaart 

brengen van de ondergrond in Nederland, de nieuwe Mijnbouwwet afrondt inclusief een 
nieuw vergunningstelsel, de SDE-subsidie beter op de praktijk van geothermie afstemt. 

b. Voor aquathermie wordt een driejarig programma voorgesteld, gericht op de uitwerking 
van de organisatie en de governance, juridische vraagstukken en de uitvoering van een 
kennis- en innovatieprogramma. 

c. Voor duurzame gassen ontbreken nog instrumenten die de productie ervan stimuleren, 
de productiekosten drastisch verlagen en een efficiënte allocatie van de geproduceerde 
duurzame gassen over potentiële afnemers bevorderen. 

 
Enkele technologieën, die belangrijk zijn voor de verduurzaming van de warmtevoorziening 
in de gebouwde omgeving, ontbreken in de voorstellen voor stimulerende instrumenten: 
• Lage-temperatuur-warmtenetten worden wel genoemd als toekomstig alternatief voor de 

huidige hoge-temperatuur-warmtenetten. Met enkele pilots zou deze techniek verder 
ontwikkeld kunnen worden en breder onder de aandacht van planners en ontwerpers ge-
bracht kunnen worden.  

• Verduurzamen van bestaande warmtenetten wordt alleen als opgave geformuleerd in het 
VHKA maar er ontbreken activiteiten gericht op het verkennen van de mogelijkheden 
daarvoor.  

  




