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Inleiding 
 
Op 17 januari 2019 is door BuildinG de vijfde kennistafel van het Kennisplatform Bouwen en 
Versterken georganiseerd met als thema ‘Energietransitie’. Een kennistafel is een 
bijeenkomst te Groningen, waarbij kennisvragers en kennisaanbieders bij elkaar komen. Bij 
een kennistafel wordt kennis met elkaar gedeeld, bediscussieerd en gerelateerd aan 
(nieuwe) vragen die leven in het aardbevingsgebied en in de wetenschap. De kennistafels 
zijn gericht op geïnformeerde deelnemers vanuit burgerorganisaties, belangenorganisaties, 
overheden en bedrijven. Het aanbod van de kennis wordt verzorgd door kennisinstellingen 
met kennis en ervaring van het aardbevingsgebied en door bedrijven met kennis van en 
ervaring met de toepassing van deze kennis.  
 

 

De doelen voor de kennistafels zijn: 

 Het faciliteren van kennisuitwisseling tussen kennisvragers en kennisaanbieders. 

 Het overdragen van kennis aan verschillende doelgroepen. 

 Het ophalen van kennisvragen van relevante partijen uit de regio. 

 Het pro-actief verzamelen en vertalen van kennisvragen vanuit bewoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven naar een voor de regio herkenbare 
kennisagenda. 

De kennistafel rondom het thema ‘Energietransitie’ is als een kleine Kennistafel 
georganiseerd. Dit houdt in dat de inleidende lezingen en de discussie plenair werden 
gehouden. Dit rapport bevat het verslag en conclusies van deze bijeenkomst. 
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Programma van de kennistafel 

Het programma van de kennistafel van 17 januari 2019 is hieronder gegeven. 
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De opening werd verzorgd door Rolf Koops en Jelle Pama (BuildinG). De presentaties zijn in 
de bijlage opgenomen.  

Ter inleiding op het thema zijn twee inhoudelijke presentaties verzorgd op het gebied van 
Energietransitie. De sprekers waren Folkert Linnemans, innovator bij Bouwgroep Dijkstra 
Draisma en Johan Duut, energieregisseur bij Procap. Beide inleiders hebben een geschreven 
introductie aangeleverd. Deze is opgenomen in het verslag van deze kennistafel. De 
presentaties zijn in de bijlagen toegevoegd. 

Naar aanleiding van deze inleidingen is alle aanwezigen gevraagd zijn of haar belangrijkste 
vraag of onderwerp te benoemen binnen het thema energietransitie. Op basis van deze 
onderwerpen zijn vervolgens onder leiding van de discussievoorzitter de onderwerpen meer 
diepgaand besproken. Na deze discussie is gezamenlijk gekomen tot een overzicht van 
belangrijkste aspecten met bijbehorende onderzoeksvragen. 

In dit verslag zijn de inhoud van de lezingen, de besproken onderwerpen en belangrijkste 
discussies en de prioriteiten weergegeven.   

In de bijlage zijn de gehouden presentaties tijdens de verschillende deelsessies opgenomen. 
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Inleidende lezingen 
 
Er zijn twee inhoudelijke lezingen gegeven. Deze lezingen zijn verzorgd door Folkert 
Linnemans (Bouwgroep Dijkstra Draisma) en Johan Duut (Procap). 
 

Lezing 1: ‘Keuzeproces gas-loos bouwen’; door Folkert Linnemans 
 Voor een uitgebreide toelichting zie bijlage. 
 
De inleider heeft bijgaande inleiding behandeld: 
 
In de komende 30 jaar is de Energietransitie dé uitdaging van de bouwsector. Dit is een 
uitdaging voor het gebouw, de infrastructuur en de duurzame productie van energie. Deze 
onderdelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarnaast is ook het opslaan (korte 
termijn), bufferen (lange termijn) en balanceren van energie een nog nader in te vullen 
variabele in de systeemverandering.  
 
Het aardgas-loos en duurzaam (lees: lage CO2 uitstoot) maken van bestaande gebouwen is 
zeer afhankelijk van de combinatie tussen gebouw gebonden maatregelen (isolatie, 
ventilatie, kierdichting), de beschikbare infrastructuur en bijbehorende bronnen.  
Er zijn in principe 4 systeenkeuzes voor de gebouwde omgeving:  
 

 All-electric, veelal door middel van warmtepompsystemen met een laagwaardige 
warmtebron (bodem/lucht).  

 (Duurzame) warmte, afkomstig van een externe (lokale) leverancier.  

 Individuele vaste biomassa, door middel van een (pellet) ketel.  

 Gas-infrastructuur voor groen of synthetisch gas.  
 
Een combinatie van de bovenstaande systemen is mogelijk in een hybride variant (gas-
warmte/warmte-elektriciteit). Hierbij speelt de beschikbaarheid van de infrastructuur een 
cruciale rol, in combinatie met het afgiftesysteem in de woning.  
 
Duurzame warmte en elektriciteit  
Voor de gebouwde omgeving is het veilig om te veronderstellen dat op veel plaatsen de 
keuze voor externe duurzame warmte of all-electric wordt gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat 
veel mensen energie besparen en zelf duurzame energie opwekken belangrijk vinden, maar 
er vaak niet toe komen om zelf maatregelen hiertoe te nemen. De stap naar het eindplaatje, 
gasloos, kan alleen worden gezet door een reeks aan maatregelen. De leeftijd van de woning 
is van invloed op het aantal maatregelen dat nodig is en in hoeverre industrialisatie mogelijk 
is.  
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Bij veel type woningen is er sprake van een dubbele mogelijkheid zowel voor all-electric als 
duurzame warmte. In deze wijken ontstaan op projectbasis initiatieven die een invulling 
geven aan de systeemkeuze voor een groter gebied. Er dient voor te worden gewaakt dat er 
op projectbasis een andere invulling ontstaat dan de invulling op gebiedsniveau.  
 
Voor alle warmtemodellen geldt: duurzame warmte dient wel beschikbaar te zijn! Is deze 
niet beschikbaar, dan is de keuze ‘all electric’ de verantwoorde keuze. Verwacht wordt dat 
een substantieel deel van de woningvoorraad wordt aangesloten op het warmtenet, gezien 
de geschikte en beschikbare duurzame warmtebronnen.  
 
Kostprijsreductie kan alleen worden behaald door standaardisatie, industrialisatie & 
robotisering en een systematische aanpak. Vanwege de regelmatig wisselende opbouwen of 
detailleringen is het maakproces nog gebaseerd op arbeid, ondersteund door 
machineprocessen. Aanpasbaarheid is dan ook nog een belangrijke kernwaarde van het 
product. Het industriële proces gaat uit van de procesgedachte. Producten worden volledig 
gestandaardiseerd en in één of een aantal procesgang(en) vormgegeven. De detaillering van 
de basiselementen kan niet (direct) worden aangepast, zonder aanpassingen aan de 
procesgang of de logistiek van het element. Om het industriële proces vorm te geven, is 
afzet naar meerdere projecten noodzakelijk. Een wijkaanpak is hierin noodzakelijk. Het 
industriële proces is pas interessant, wanneer wordt gesproken over de uitvoer van 1.000 
gelijksoortige eenheden per jaar. Echter, stevige kostprijsreductie kan worden gehaald 
wanneer de we spreken over een productie van 5.000 tot 10.000 eenheden per jaar. 
Hiervoor dient nog sterk te worden geïnnoveerd. Naast kostprijsreductie is industrialisatie 
ook nodig om eventuele tekorten in arbeidsplaatsen te kunnen opvangen.  
 
 
In de bijlage is een uitgebreide visie van Folkert Linnemans weergegeven, waarin tips worden 

gegeven voor kostenreductie en een voorbeeld van een werkmethode.  
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Lezing 2: ‘Aardgasvrije wijken’; door Johan Duut 
 

 
Van hoe dan? Naar doe dan!  
De nationale opgave om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te dringen is groot en 
complex. Ons credo is daarom: slim en snel stappen maken! Daarbij is de inpassing en 
acceptatie in de omgeving uiteindelijk de enige voorwaarde. Want onder die voorwaarde zijn 
alle andere voorwaarden, zoals een aantrekkelijke techniek en goede financiën, ook 
geregeld. Vanuit onze visie staat het thema daarbij zeker niet op zichzelf. Aardgasvrije wijken 
zijn een hefboom voor sociale en ruimtelijke ontwikkelingen en andersom.  
 
Voor wie wil is slim en snel stappen maken niet ingewikkeld. Technisch kan veel en diverse 
buurten of dorpen hebben al een gezamenlijke ambitie. Die stip op de horizon is nodig en 
draagt bij aan focus. Maar er is meer nodig om te beginnen, samen de route uit te stippelen 
en stappen te maken:  
 

 Zoek elkaar op en ga samen aan de slag. Bewoners, woningcorporaties, gemeente, 
netbeheerder en dergelijke partijen bereiken buurtgericht meer dan ieder alleen.  

 Stel een praktisch visiedocument op met een heldere uitgangspunten voor iedereen. 
Neem als leidraad dat iedereen met deze visie weet wat je wel of juist niet kunt 
doen.  

 Begin met kleine dingen die sowieso bijdragen aan het hogere doel. Isolatie, 
kierdichting of zonnepanelen zijn eigenlijk altijd goed.  

 
Niet van onderop  
Een veel gehoorde wens is om de energietransitie vooral ‘van onderop’ te laten 
plaatsvinden. Het is de ideale situatie, maar ook een utopie. Lang niet iedereen wil of kan 
dat. Het initiatief kan volgens ons van iedereen komen. Vervolgens is het wel uiterst 
belangrijk dat er draagvlak is of komt voor het plan bij alle belanghebbenden. Daar wordt 
het complex. Gemeenten zijn aan zet om regie te nemen en het proces te faciliteren. Globaal 
zijn de volgende fasen voor de aanpak te onderscheiden: | 
 
Fase 1. Praktische energievisie  

Werk met vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen aan een gezamenlijk 
visie. Analyseer de buurt en stel scenario’s op aan de hand van energietransitie 
rekenmodellen. Verken de ambities, kijk naar koppelkansen en vertaal deze naar 
praktische uitgangspunten.  

Fase 2. Buurtenergieplan  
Werk samen aan een energieplan vanuit en voor de hele buurt. Hierin wordt de visie 
uitgewerkt naar concrete stappen en projecten. Geef iedere bewoner de gelegenheid 
input te leveren en maak een ‘stappenplan aardgasvrij’ voor ieder woningtype. Zorg 
dat duidelijk is wie, wat en wanneer kan doen.  
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Fase 3. Uitvoering  
Tijd voor de realisatie van de plannen! Pilots, uitrol van eerste stappen en opschaling 
maken de buurt stap voor stap aardgasvrij. Begin met wat kan en ontwikkel 
oplossingen voor wat moet.  
 

Tips & Tops  

 Maak gebruik van creatieve werksessies om samen aan het plan te werken.   

 Zet koppelkansen in voor draagvlak, maar wel beperkt. Focus op het echte doel.  

 Neem initiatief vanuit eigen aanleiding. Bijvoorbeeld: een actieve bewonersgroep, de 
woningcorporatie die gaat renoveren of het gasnetwerk dat vervangen moet worden.  

 Schakel hulp in voor ‘hoog hangend fruit’, want ook de lastige dingen moeten 
gebeuren.  

 Kijk niet alleen naar techniek. Sociale en financiële aspecten zijn essentieel voor 
succes.  

 BEGIN! Wacht niet op het plan en start met kleine, zichtbare resultaten.  
 

Vragen 
Naar aanleiding van de twee plenaire inleidende lezingen zijn voorafgaande aan de discussie 
een aantal gesteld en beantwoord: 
 
Vraag:   Er moet de komende jaren nog al wat gebeuren, maar wie heeft de regie als je 

op regionaal niveau kijkt? 
Antwoord:   Het is een complexe puzzel, wat ook tijd kost om de stukjes in elkaar te laten 

vallen. De grote technische zaken moeten worden overgelaten aan de 
gemeenten. Hier zou een onafhankelijke en coördineren taak moeten liggen. 

 
Vraag:   Hoe kan deze energietransitie financieel worden georganiseerd? 
Antwoord:  Er zijn allemaal verschillende aanvliegroutes en businesscases. Ook de politiek 

is er nog lang niet uit. Er zullen bepaalde financieringsconstructies nodig zijn 
voor de energietransitie.  

 
Vraag:   Hoe kun je als organisatie of gemeente de bewoners faciliteren in kennis? 
Antwoord:  Onafhankelijk kennisloket en demo-woningen 
 
Vraag:   Er speelt zo veel en we zien door de bomen het bos niet meer. Waar zou je als 

particulier moeten beginnen? 
Antwoord:  Je kunt de volgende dingen doen: 

Tip 1: Pak de kans van een koppelkans. Kijk wat er daadwerkelijk speelt. 
Tip 2: Zorg dat bewoners aan de slag kunnen.  

   Tip 3: Bedenk wat je dit jaar zelf kunt doen.  

  



 

 10 

 

Discussieronde 
 
Tijdens de discussie zijn de volgende opmerkingen ingebracht. Deze zijn weergegeven op 
volgorde waarin de aspecten zijn genoemd. De volgorde zegt dus niets over het belang dat 
aan het aspect moet worden toegekend. 
 

 De gasrekening gaat naar beneden. Maar wat zijn de randvoorwaarden voor de 

bewoners. Er zijn veel praktische zaken waar ze tegenaan lopen. Denk aan 

kennisontsluiting / infocentrum. Hoe kunnen we elkaar vinden?  

 Wat is nu het initiatief voor de bewoner die wil versterken en verduurzamen? We 

hebben het over koppelkansen, maar dan moeten we dan ook gaan doen. 

 Is er ook een aanbod vanuit het bedrijfsleven? Hoe zit het met subsidies? 

 We maken het te complex. Hoe kunnen we producten maken voor plug en play? 

 Een beperkte groep voorlopers kun je mee krijgen in de transitie, maar hoe kun je de 

grote massa mee krijgen? Die grote groep hebben we wel nodig. 

 Het ontzorgen van de bewoners op financieel gebied. Hoe kunnen we dit realiseren? 

 In het project Overschild zijn mensen gedwongen besluiten te nemen. Hoe kun je 

mensen hier ondersteunen? Wie gaat er in gesprek met deze mensen? In het 

buitenland (bijv. Denemarken en Zweden) zijn ze al veel verder hiermee. 

 Nieuwe regelgeving op het gebied van nieuwbouw. Alles is nog niet compleet, maar 

we moeten er wel mee bezig. Hoe kunnen we hiermee omgaan?  

 Welke energiesystemen zijn er en waar kan ik de juiste informatie vinden? Wat moet 

ik nu doen en wat moet ik over bijvoorbeeld 10 jaar doen? 

 De eerste pilots zijn er. Hoe kunnen we hier van leren? Wat is de onderlinge 

vergelijking en wat is de beste oplossing voor welk huis? Leren en delen van 

ervaringen. 

 Hoe ver mag de overheid gaan om de transitie op te leggen? Wat is de rol van de 

wetgeving. Keuze of verplichting? 

 Hoe komen we als bewoners, tot één gezamenlijke ambitie niveau? Dat ook 

financieel mogelijk en realistisch is?  

 Waar liggen de kansen? Hoe maken wij optimaal van elkaar gebruik?  

 Hoeveel tijd hebben we voordat alles klaar moet zijn?  

 Wie heeft dit ons gevraagd? Wie heeft nu de regie? 

 Wat heeft meer prioriteit: Versterking of gasloos? De kennisachterstand is hoog. Hoe 

krijgen we het zo dat de bewoners voldoende overzicht krijgt?  

 Hoe kun je de lusten en de lasten eerlijk verdelen? 

Kunnen burgers ook eigenaar worden van bijvoorbeeld een zonnepark?  

 Hoe krijgt een coöperatie juiste verbinding met gemeente om alles te regelen? 
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 De helft van de huizen in Overschild gaat plat en wordt vervangen door nieuwbouw. 

Hier is alles geregeld. Hoe krijgen we de andere helft van het dorp ook opgelost met 

de versterking? 

 Wat betekent de versterking nu en wat draagt het bij aan de verduurzaming? Kun je 

je er vanaf maken met € 7.000 extra geld, zonder te kiezen voor BENG (Bijna Energie 

Neutraal Gebouw)? Hoe lang is dit houdbaar? 

 Hoe krijg je bewoners mee? Bijvoorbeeld bij het kiezen een warmtepomp. De één 

kan het betalen en de ander absoluut niet. Dit blijft een probleem.  

 Kunnen we leren van projecten in het buitenland? (bv Denemarken/Zweden) Hoe 

kunnen we de mensen hiermee ontzorgen? Hoe kunnen we dit beter oppakken?  

 Wie kan de burger vertellen wat voor maatregelen ze moeten nemen? Er is geen 

objectieve en goede informatie te vinden op internet. De particuliere markt loopt 

nog achter in adviezen.  

 Willen we niet te veel in een keer? Kan het ook gefaseerd? Het gaat hier in Groningen  

ook om veiligheid, wat ook opgelost moet worden. 

 Wat is haalbaar qua koppelkans? In Groningen is zo veel tegelijk aan de hand. 

Hoe kunnen we een dergelijke grootschalige operatie realiseren? Is er meer 

standaardisatie mogelijk? 

 

Discussie 
In de discussie kwam vooral het proces aan de orde. Hoe krijgen we bewoners mee, wat zijn 
de ambities en wie gaat het allemaal betalen. Er blijkt ook een gebrek aan juiste objectieve 
informatie te zijn. Waar moeten de bewoners terecht voor inhoudelijke en objectieve 
informatie? De installateur adviseert goedbedoeld, maar wel vanuit zijn/haar huidige kennis 
en (uiteraard) commerciële belangen. De overheden (gemeenten, CVW, NCG) en corporaties 
geven momenteel geel duidelijkheid. Het zou verstandig zijn om het geheel in het juiste 
(tijd)perspectief te plaatsen, want willen we niet te veel en te snel? De bewoners in 
Groningen zouden op het gebied van verduurzamen en andere energievormen ontzorgd 
moeten worden, vooral omdat er nog zoveel onduidelijkheid is op het gebied van 
versterken.  
 

Prioriteiten na discussie in de deelsessie 
Naar aanleiding van de discussieronde is met betrekking tot de energietransitie, de volgende 
lijst van  onderwerpen (in willekeurige volgorde) opgesteld die door de participanten 
relevant geacht werden: 
 

 Communicatie  

 Specifieke informatie + delen/leren van ervaringen 

 Hoe krijg je iedereen mee ? 

 Stappenplan / gefaseerde uitvoering / korte en lange termijn keuzes 

 Gezamenlijke ambities + budget  

 Verdeling lusten en lasten 
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Deze aspecten hebben alle in meer of mindere mate te maken met het proces van 
verduurzaming. Kennisvragen die betrekking hebben op de verduurzaming zijn: 
 
 

Aanwezigen bij de kennistafel 
 
Inleiders Folkert Linnemans  Bouwgroep Dijkstra Draisma 
  Johan Duut  Procap 
 
Discussieleider s Chris Geurts BuildinG 
  Jelle Pama  BuildinG 
 
Aanwezigen Erik Siemer  Arup 
  Kees Vianen  Bouwend Nederland 
 Jacqueline Evers  BuildinG  

Rolf Koops  BuildinG 
Jan Koster  Energie VanOns  
Petra Matthijssen-Tingen   Enexis Netbeheer B.V. 
Tjerk Jansma  EnTranCe 
Lies Oldenhof  EnTranCe / Hanze 
Maartje Kiep  Gasberaad/Groninger Dorpen  
Herman Rinket  Gasberaad  
Peter Rozema  Gasberaad 
Marcel de Boer   Gemeente Het Hogeland  
Nico Beukema  Gemeente Midden-Groningen 
Joop Kruize  Groninger Bodem Beweging 
Inge Zwerver  Groninger Dorpen 
Rob Roggema  Kenniscentrum NoorderRuimte 
Judith Boeijink   NCG 
Nicole Cox  NCG  
Ilse de Vent  NCG  
Jan Folkert de Vries  Oosterhof Holman  
Pieta Walma  Provincie Groningen 
Annemarieke Aarts  Stichting Perspectief Groningen 2025 
Wouter Borsboom   TNO 
Joram Nauta  TNO 
Jakob Hulshof  Uneto VNI 
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Conclusies 
 
De Kennistafel Energietransitie leverde een top 4 op van relevante onderwerpen, met 
bijbehorende kennisvragen. 
 
Deze onderwerpen zijn vrijwel allemaal procesgericht (over communicatie en informatie. 
verantwoordelijkheden, tempo maken, betrekken van partijen en financiën). 
 
 

Nr. Onderwerp Omschrijving Kennisvragen 

1 Communicatie + 
betrekken 
bewoners 
 
 

Voor bewoners in Groningen is het 
onduidelijk wat er de komende tijd 
op het gebied van verduurzamen en 
gasloos wonen gaat gebeuren. Ook 
is het niet duidelijk waar bewoners 
moeten zijn voor specifieke vragen. 
Er dient per gemeente een visieplan 
te komen, waaarbij alle bewoners 
voldoende worden betrokken. 

Hoe kan per gemeente 
het best de communicatie 
naar bewoners worden 
gerealieerd? 

2 Specifieke 
informatie en 
ervaringen delen 

Er is onvoldoende objectieve kennis 
beschikbaar voor bewoners.  
In het buitenland, maar inmiddels 
ook in Nederland is kennis over 
duurzame en gas-loze woningen en 
woonwijken. Hoe kan deze kennis 
optimaal worden ontsloten? 

Hoe kan objectieve kennis 
het best worden 
ontsloten? 

3 Stappenplan, 
gezamenlijke 
ambities en 
tijdsaspect 

Er is een visiedocument nodig, 
waarin ambities, tijd en 
stappenplan worden benoemd. 
Korte en lange termijn keuzes. Dit 
dient per buurt of dorp te 
geschieden, waarbij alle bewoners 
worden betrokken. 
De regie zou moeten liggen bij 
gemeenten (mogelijk in 
samenwerking met NCG). 

Waaraan zou een 
stappenplan moeten 
voldoen om een woonwijk 
of dorp te verduurzamen 
en te transformeren naar 
gas-loos in een acceptabel 
tijdsperiode?  
 

4 Financiën Het overgaan op andere energie-
systemen vraagt om behoorlijke 
investeringen. Niet iedereen kan dit 
betalen. Er zijn hier financiële 
constructies voor nodig, waarbij 
duidelijk onderscheid wordt 

Welke financiële 
constructies zijn mogelijk 
om het voor bewoners 
betaalbaar te maken? 
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gemaakt in korte en lange termijn 
investeringen. De lusten en de 
lasten moeten naar bewoners toe 
goed inzichtelijk worden gemaakt. 
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Bijlage: Presentaties 

Algemene inleiding 
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 Presentatie Inleiding 1 door Folkert Linnemans 
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Presentatie inleiding 2 door Johan Duut 
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Toelichting op inleiding ‘Keuzeproces gas-loos bouwen’; door Folkert Linnemans 

Inleiding 
In de komende 30 jaar is de Energietransitie dé uitdaging van de bouwsector. Dit is een 
uitdaging voor het gebouw, de infrastructuur en de duurzame productie van energie. Deze 
onderdelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarnaast is ook het opslaan (korte 
termijn), bufferen (lange termijn) en balanceren van energie een nog nader in te vullen 
variabele in de systeemverandering.  
Woningen en utiliteitsgebouwen kunnen energieleverend worden. Hiervan zijn al diverse 
voorbeelden beschikbaar. Dit zijn vaak nieuwe gebouwen of gebouwen die gerenoveerd zijn 
tot op het niveau van bijna nieuwbouw. Het aardgas-loos en duurzaam (lees: lage CO2 
uitstoot) maken van bestaande gebouwen is zeer afhankelijk van de combinatie tussen 
gebouw gebonden maatregelen (isolatie, ventilatie, kierdichting), de beschikbare 
infrastructuur en bijbehorende bronnen. In de basis kan worden gesproken over een viertal 
systeemkeuzes voor de gebouwde omgeving:  
 

 All-electric, veelal door middel van warmtepompsystemen met een laagwaardige 
warmtebron (bodem/lucht).  

 (Duurzame) warmte, afkomstig van een externe (lokale) leverancier.  

 Individuele vaste biomassa, door middel van een (pellet) ketel.  

 Gas-infrastructuur voor groen of synthetisch gas.  
 
Een combinatie van de bovenstaande systemen is mogelijk in een hybride variant (gas-
warmte/warmte-elektriciteit). Hierbij speelt de beschikbaarheid van de infrastructuur een 
cruciale rol, in combinatie met het afgiftesysteem in de woning, omdat:  
1. De infrastructuur ‘zwaar genoeg’ dient te zijn om de gebouwen te kunnen verwarmen.  

2. Het afgiftesysteem in een woning tot 2012 vaak is uitgelegd als hoog temperatuur 
systeem (conventionele verwarming met radiatoren). De hernieuwbare bron is niet altijd in 
staat de benodigde temperatuur te realiseren.  
 
Beschikbaarheid hernieuwbaar gas  
In Nederland kan in 2030 2,2 miljard m3 groen gas vanuit de vergistingsroute beschikbaar 
zijn. De beschikbaarheid van groen gas uit vergassing of power-to-gas is onbekend. De 
huidige vraag van de gebouwde omgeving is ca. 13 miljard m3 en de industrie vraagt ca. 12,5 
miljard m3. Verkeer en vervoer zijn hier nog geen onderdeel van. Naar verwachting zal groen 
gas eerder ingezet worden voor mobiliteit of als grondstof voor industrie.  
 
Duurzame warmte en elektriciteit  
Voor de gebouwde omgeving is het veilig om te veronderstellen dat op veel plaatsen de 
keuze voor externe duurzame warmte of all-electric wordt gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat 
veel mensen energie besparen en zelf duurzame energie opwekken belangrijk vinden, maar 
er vaak niet toe komen om zelf maatregelen hiertoe te nemen. De stap naar het eindplaatje, 
gasloos, kan alleen worden gezet door een reeks aan maatregelen. De leeftijd van de woning 
is van invloed op het aantal maatregelen dat nodig is en in hoeverre industrialisatie mogelijk 
is. Onderstaande figuur geeft de meest logische systeemkeuze vanuit het gebouw weer. 
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Wanneer wordt gekozen voor een all-electric route, zal de investering voornamelijk in de 
gebouwen worden gedaan. Gebouwen dienen te worden geïsoleerd, zodat deze op het 
elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden en met een middelhoge temperatuur (MT, 60-
45oC) of lage temperatuur (LT, 45-30oC) afgifte set in de woning verwarmd kunnen worden. 
Wanneer wordt gekozen voor het aansluiten op een hoge temperatuur (HT) warmtenet, (> 
60oC) wordt de investering met name gedaan in productie van energie en het geschikt 
maken van de benodigde infrastructuur.  
 
Ter illustratie: Wanneer een wijk beschikt over externe warmte op basis van een duurzame 
bron, is voor een woning het hebben van een energieabel B voldoende. Met basisisolatie 
(spouw-, grond- en dakisolatie en een ventilatiesysteem) is deze woning comfortabel te 
houden. Wanneer geen externe warmtebron aanwezig is, zijn de gekozen maatregelen voor 
deze woning anders. Het isolatieniveau zal minimaal naar een RC van 5-7 moeten gaan, 
samen met drievoudige beglazing en een zeer zuinig ventilatiesysteem. Hoewel dit een lagere 
investering in de woning vraagt, wordt de investering in infrastructuur en energieproductie 
hoger. Op basis van de Trias Energetica en best practices is het mogelijk om de woningen op 
een ‘hoger’ niveau te krijgen.  
In bijlage 1 staat een informatief overzicht met daarin de typologie bron, gekoppeld aan de 
transmissie van een gemiddelde hoekwoning. 
 
 

In onderstaande tabellen staat het, in onze ogen, minimale niveau waarnaar gestreefd zou 
moeten worden. 
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Tabellen 1 en 2: maximale vraag per type woning of gebouw (bron: Dijkstra Draisma)  
 
Bij veel type woningen is er sprake van een dubbele mogelijkheid zowel voor all-electric als 
duurzame warmte. In deze wijken ontstaan op projectbasis initiatieven die een invulling 
geven aan de systeemkeuze voor een groter gebied. Er dient voor te worden gewaakt dat er 
op projectbasis een andere invulling ontstaat dan de invulling op gebiedsniveau. De 
belangrijkste uitgangspunten om te kunnen kiezen voor duurzame warmte zijn:  
 

1. Hoe is de concentratie van huizen in het dorp of wijk en wat zijn de bijbehorende 
leeftijdscategorieën.  

2. De verdeling in hoeverre huizen in het dorp of de wijk in particulier bezit zijn. Dit 
kan worden meegenomen in de beslissing over een individuele of collectieve aanpak. 
Bestaat de wijk (groten)deels uit particulier bezit? Particulieren zullen of kunnen 
minder snel kiezen voor de benodigde isolatiegraad en bijbehorende investeringen, 
om te komen tot het minimale niveau van all-electric, bij de huidige condities. Een 
warmte- infrastructuur helpt bij het stapelen van de investeringen. Het investeren in 
duurzame warmte voor de grondgebonden woningen is daarmee een verantwoorde 
keuze.  
3. Heeft de wijk meerdere utiliteitsgebouwen of hoogbouw (portiek-, etage- en 
galerijflats > 5 lagen)? Deze gebouwen kunnen worden aangesloten op duurzame 
warmte. Het investeren in duurzame warmte is daarmee een verantwoorde keuze.  

4. Is in de buurt duurzame warmte beschikbaar en kan de desbetreffende wijk 
bijdragen aan het minimale benodigde kritische niveau om grootschalig duurzame 
warmte uit te rollen? Hiermee is de keuze voor duurzame warmte verantwoord.  
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5. Op locaties waar gasnetten nog (lang) niet zijn afgeschreven is een gas 
hybridemodel nog te verantwoorden (netten jonger dan 20 of 25 jaar). De leeftijd van 
de gasnetten zijn (deels) openbaar beschikbaar op de klimaatmonitor databank.  

6. Hybride modellen:  
a. Koppeling verduurzaming aan het vervangen van het elektriciteitsnet. Daar 
waar verzwaring van de elektriciteitsnetten al aan de orde is, is een keuze 
voor all-electric verantwoord.  

b. Hybride model warmte/all-electric. Wanneer er veel lage 
temperatuurbronnen beschikbaar zijn, kan worden gekeken naar hybride 
modellen. Denk hierbij aan oppervlaktewater als bron.  

 
Voor alle warmtemodellen geldt: duurzame warmte dient wel beschikbaar te zijn! Is deze 
niet beschikbaar, dan is de keuze ‘all electric’ de verantwoorde keuze. Verwacht wordt dat 
een substantieel deel van de woningvoorraad wordt aangesloten op het warmtenet, gezien 
de geschikte en beschikbare duurzame warmtebronnen. In bijlage 2 zijn diverse scenario-
analyses gemaakt rondom de beschikbare warmte.  
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Kostprijsreductie  
De gemiddelde investering met betrekking tot de energietransitie is lastig te voorspellen. 

Eerste analyses variëren van €7.500,- tot €75.000,- per woning. In onderstaande tabel (3) is 

een ruwe analyse gemaakt voor een tussenwoning.  

 

Tabel 3: gemiddelde investering tussenwoning op basis van de huidige stand der techniek 

(Dijkstra Draisma).  

Kostprijsreductie kan alleen worden behaald door standaardisatie, industrialisatie & 
robotisering en een systematische aanpak. Vanwege de regelmatig wisselende opbouwen of 
detailleringen is het maakproces nog gebaseerd op arbeid, ondersteund door 
machineprocessen. Aanpasbaarheid is dan ook nog een belangrijke kernwaarde van het 
product. Het industriële proces gaat uit van de procesgedachte. Producten worden volledig 
gestandaardiseerd en in één of een aantal procesgang(en) vormgegeven. De detaillering van 
de basiselementen kan niet (direct) worden aangepast, zonder aanpassingen aan de 
procesgang of de logistiek van het element. Om het industriële proces vorm te geven, is 
afzet naar meerdere projecten noodzakelijk. Een wijkaanpak is hierin noodzakelijk. Het 
industriële proces is pas interessant, wanneer wordt gesproken over de uitvoer van 1.000 
gelijksoortige eenheden per jaar. Echter, stevige kostprijsreductie kan worden gehaald 
wanneer de we spreken over een productie van 5.000 tot 10.000 eenheden per jaar. 
Hiervoor dient nog sterk te worden geïnnoveerd. Naast kostprijsreductie is industrialisatie 
ook nodig om eventuele tekorten in arbeidsplaatsen te kunnen opvangen.  
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Wat is noodzakelijk voor kostprijsreductie?: 
  

1. Per wijk dient vast te staan wat de toekomstige energiedrager is.  

2. Minimale reductie ambitie per type woning binnen een bepaald systeem (zie ook 
tabel 1 en 2).  

3. Er dient een markt te worden gecreëerd, waardoor voorlopende partijen ‘durven’ 
te investeren in automatisering, industrialisatie & robotisering. De markt moet zo 
neergezet worden, dat gemotiveerde consortia hiermee aan de slag gaan.  

4. Om het industriële proces vorm te geven, is afzet naar meerdere projecten 
noodzakelijk. Een wijkaanpak is hierin minimaal nodig. Jaarvolumes van minimaal van 
1.000 eenheden per jaar (op basis van gelijkwaardige typologie), en minimale 
volumes van 3.000 eenheden per fase, zodat kan worden geïnvesteerd en 
geïnnoveerd.  

5. Deze eerste 3.000 eenheden geven de sector de kans om bouwfabrieken te 
ontwikkelen, te testen en te verbeteren. Ook kunnen consortia worden gevormd, 
waardoor duidelijke proposities gemaakt worden voor zowel de huur- als de 
koopsector. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de huursector gelijkmatiger 
is en daarmee kan worden bestempeld als laaghangend fruit.  

6. Het faciliteren van groei naar 10.000 eenheden per jaar per bouwfabriek, 
waardoor investeringen in productiestraten/platforms/robots haalbaar zijn.  

7. Hiermee wordt de onzekerheid voor volume weggenomen, echter dienen partijen 
substantieel te investeren in een bouwfabriek om de gewenste kostprijsreductie te 
behalen. Door middel van een tendersubsidie kan de onrendabele top worden 
weggenomen. Deze subsidie dient echter ‘naar voren’ te worden gehaald, om 
partijen ook in staat te stellen om te investeren in geautomatiseerde processen. Als 
voorbeeld: een software en hardware platform voor robots geschikt voor de bouw is 
nog niet beschikbaar. Hierin dient te worden geïnvesteerd (ter vergelijking met de 
auto-industrie).  

8. Voldoende volume creëren start bij ‘laaghangend fruit’. Dit zijn de professionele 
vastgoedbeheerders (onder andere de corporaties).  

9. Om dit proces te versnellen is investering in innovatie, industrialisatie & 
robotisering noodzakelijk.  

 
Ook de particulier:  
 

1. De particulier deelt in de vastgestelde energiedrager voor de wijk.  

2. Particulieren krijgen ook een aanbod in dezelfde fase. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat de tendersubsidie per woning gestapeld kan worden met een gebouw gebonden 
financiering (30-jarige looptijd), om een aantrekkelijk bod neer te leggen.  
3. Gemeenten dienen de Bottom-up aanpak te helpen vormgeven.  
4. Kennis bij bewoners dient te worden vergroot, middels lokale aanpakken.  

5. Gebouweigenaren krijgen een minimale eis, te stellen bij woningverkoop. Hierbij 
kan de systeemkeuze meetellen in de minimale eis.  
6. Uitgangspunt is altijd de energierekening (woonlasten neutraal).  
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Een voorbeeld van een werkmethode  

1. De particulier ontvangt van het netwerkbedrijf een brief met daarin de verwachte 
datum voor de herziening van het aardgasnet.  

2. De particulier deelt in de vastgestelde energiedrager voor de wijk. Het vaststellen 
van de nieuwe energiedrager is een proces dat door de gemeente wordt 
gefaciliteerd.  

3. Afhankelijk van het gekozen systeem ontvangt de particulier na de keuze en de 
planning voor uitfasering van het gas, een routeplan in de brievenbus. Hierin staan de 
maatregelen die de bewoner nog kan of moet nemen om aan de nieuwe 
energiedrager te voldoen en welke financieringen en subsidies hiervoor beschikbaar 
zijn. Dit document is opgesteld door de gemeente of een andere onafhankelijke partij 
(het onafhankelijke karakter waarborgen is hierin essentieel).  

4. Onder regie van buurtinitiatieven, lokale energiecoöperaties of gemeenten kunnen 
marktpartijen de bewoners verleiden met de door hen ontwikkelde aanpak. Het 
betrekken van de lokale initiatieven heeft als doel om bewoners door vertrouwde 
mensen meer kennis te geven over de keuzes die ze kunnen maken.  

5. Om te voorkomen dat bewoners een “kat in de zak” kopen, worden er ook eisen 
gesteld aan de energievoorziening van de woning bij verkoop. Dit kan gefaseerd 
geïntroduceerd worden, waardoor bewoners er geleidelijk aan kunnen wennen. 
Doordat de verplichting van een verandering van energiedrager wordt meegenomen 
in de taxatie, zal de invloed van een genomen aanpassing des te groter worden in 
waarde van de woning. Omdat de dan nog te nemen investering op dat moment 
verdisconteerd wordt in de taxatie.  

6. Verduurzaming van de particuliere woning kan ertoe bijdragen dat bewoners 
woonlastenneutraal de transformatie kunnen uitvoeren.  

7. Doordat de particulier meelift op de aanpak die is gelanceerd voor de sociale huur, 
zal ook hier de onrendabele top gesubsidieerd afgedekt worden, waardoor het niet 
meer onaantrekkelijk is om te starten. Daarnaast wordt de stimulans ingezet door de 
uitfasering van gas al in te plannen en hieraan bovengenoemde klantreis te koppelen.  
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Foto’s genomen tijdens de kennistafel 

 

 

 

 


