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Samenvatting 
Zomerse overstromingen in de Alpen, langdurige droogte in Spanje en Portugal, 
een recordaantal orkanen in de Cariben, smeltende ijskappen. Het klimaat 
verandert, dat ~s duidelijk. Grote boosdoener is de overmatige consumptie van 
natuurlijke bronnen door de mensheid. Dit geldt met name voor het verbruik van 
fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie. De eisen van de overheid 
met betrekking tot energetische duurzaamheid voor de woningbouw zijn de 
afgelopen jaren reeds verhoogd. Er is echter nog veel meer mogelijk op het 
gebied van energetisch duurzame woningbouw dan wettelijk verplicht. Enkele 
projectontwikkelaars erkennen de noodzaak tot verhoging van duurzaamheid 
boven de wettelijke normen en willen graag duurzaam ondernemen. Zij ervaren 
echter knelpunten vanuit de woningmarkt om dit daadwerkelijk te gaan doen. 
Het grootste knelpunt lijken daarbij de (door de ontwikkellaar en consument) 
veronderstelde hogere kosten van duurzaamheid te zijn. Hierbij wordt te veel 
gefocust op investeringskosten en blijven de exploitatiekosten onderbelicht. 
Verwacht wordt, dat door inzicht te verschaffen in het verschil in kosten tussen 
wettelijke referentiewoningen en duurzamere woningen de bereidwilligheid om 
duurzame woningen te (ver)kopen toeneemt. Het doel van het onderzoek is dan 
ook 'het ondersteunen van de ontwikkelaar en de klant bij de keuze voor 
energetisch duurzame woningen én het doen van aanbevelingen ter bevordering 
van de ontwikkeling en verkoop van duurzame woningen, door inzicht te geven in 
het verschil in kosten voor de woonconsument tussen energetisch duurzame 
woningen en referentiewoningen'. 

Duurzaamheid kent vele definities. De definities die voor dit onderzoek worden 
gekozen zijn: 'meeting the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs' (WCED, 1987) en de instelling dat 
'bij iede.re ontwikkeling gelijkwaardig rekening dient te worden gehouden met 
people, planet en profit' (liED) . Ook bij het verduurzamen van de 
energiestromen in de gebouwde omgeving is dit het geval. Om te komen tot 
verduurzaming van de energiestromen kan gebruik worden gemaakt van het 
Trias energetica-model (SenterNovem) dat in drie opeenvolgende stappen 
weergeeft hoe deze verduurzaming strategisch kan worden aangepakt. Met 
betrekking tot de inzet van duurzame energie kunnen de volgende duurzame 
energiebronnen worden onderscheiden: zon, wind, biomassa en aard- of 
omgevingswarmte. Iedere bron stelt enkele omgevingskenmerken of 
voorwaarden aan de bouwlocatie. Deze voorwaarden/omgevingskenmerken zijn 
verwerkt in een quickscan dat een onderdeel vormt van de oplossing van dit 
onderzoek. 

Om het verschil in kosten tussen een referentiewoning en een energetisch 
duurzame woning inzichtelijk te maken, dienen de kostenposten voor de het in 
eigendom hebben en het gebruiken van de woningen te worden vastgesteld. 
Deze zijn bepaald op: de lasten voor de hypotheek minus de hypotheekrente 
aftrek, de gemiddelde (nettocontante) exploitatielasten en een voorziening voor 
de vervanging van onderdelen. Deze posten zijn verwerkt in een model dat het 
hoofddeel van oplossing van dit onderzoek vormt. De projectontwikkelaar kan 
hiermee op gestructureerde wijze gegevens invoeren en het model maakt het 
verschil in kosten dan inzichtelijk en ondersteunt op deze manier de 
projectontwikkelaar en de woonconsument bij zijn keuze voor duurzame 
woningen. 

iii 



Het model is geverifieerd aan de hand van het toepassen op een case 
(Biixembosch Noord-oost). De case betreft 261 grondgebonden woningen, 
verdeeld over 8 woningtypen. In de casestudie worden referentiewoningen die 
voldoen aan het wettelijke minimum (epc=O,S) vergeleken met duurzame 
woningen in energieneutrale wijk over een periode van 15 jaar. Uit deze 
casestudie blijkt dat het mogelijk is om een energieneutrale wijk te ontwikkelen 
die gemiddeld genomen per jaar goedkoper is voor de woonconsumenten. 
Gemiddeld kan worden gesteld dat de woningen in deze energieneutrale wijk 
onder aangenomen uitgangspunten ongeveer 5% goedkoper zijn. 

Het derde onderdeel van de oplossing van dit onderzoek zijn de aanbevelingen 
voor zowel de praktijk als voor verder onderzoek. Belangrijke aanbeveling hierin 
is dat de overheid energieneutrale wijken de ruimte moet geven door deze vrij te 
stellen van energiebelasting over het elektriciteitsverbruik uit eigen (duurzame) 
bronnen. Ook dienen banken in te stemmen met hogere hypotheken dan 
gebruikelijk, indien is aangetoond dat duurzame woningen voor de consument 
goedkoper zijn. 
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I . 

"This is the first age that's ever paid much attention to the future, which is a fittie 
ironie since we may not have one" 

-- Arthur C. C/arke 



1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Zomerse overstromingen in de Alpen, langdurige droogte in Spanje en 
Portugal, een recordaantal orkanen in de Cariben, smeltende ijskappen . Het 
klimaat verandert, dat is duidelijk. Grote boosdoener is de (overmatige) 
consumptie van natuurlijke bronnen door de mensheid. Sinds de industriële 
revolutie en door urbanisatie lijken mensen minder in staat om de relatie 
tussen consumptie, productie, economische handel en het milieu te leggen. 

In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werden de negatieve 'bijeffecten' van 
de economische ontwikkeling zichtbaar die voortkwamen uit de wijze van 
productie en consumptie . Boulding schreef al in 1966 een essay over 
'Spaceship Earth'. Hierin bediscussieerde hij dat we moesten stoppen met het 
leven in een 'cowboy economie' waarin men er vanuit gaat dat natuurlijke 
hulpbronnen onuitputtelijk zijn. Ook de club van Rome schreef in 1972 over 
'the limits to growth', waarin het verband werd gelegd tussen de economische 
groei en de gevolgen hiervan op het milieu. Daarna volgde het Brundtland 
report (WCED, 1987) dat op riep tot sustainability, waarbij sustainability werd 
gedefinieerd als 'meeting the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs' (WCED, 1987). En in 
2006 heeft ook Al Gore een poging gedaan mensen bewust te maken van de 
huidige situatie van het milieu met zijn documentaire 'an inconvenient truth'. 

Ondanks dat de roep voor verandering steeds luider wordt, is er nog vaak 
sprake van verspilling en non-duurzaamheid . Het bewustzijn van mensen ten 
aanzien van het milieu is weliswaar toegenomen, maar de snelheid waarmee 
de natuur wordt vervuild en vernietigd is nauwelijks afgenomen. Dit geldt ook 
voor de gebouwde omgeving en vooral voor de woningmarkt. De 
kantorenmarkt lijkt steeds meer in staat via marktwerking tot hogere 
duurzaamheid te komen. Huurders van kantoren lijken de voordelen va n 
duurzame gebouwen meer te beseffen en zijn hier ook bereid voor te betalen. 
Genoemde voordelen zijn hogere arbeidsproductiviteit en 
arbeidstevredenheid, lagere energiekosten en een goed imago. Niet al deze 
argumenten gelden ook voor de woningmarkt, noch lijkt de woningmarkt 
eigen argumenten te hebben om te streven naar hogere duurzaamheid. Toch 
zullen we, indien we het voortbestaan van de aarde niet willen bedreigen, ook 
op de woningmarkt moeten gaan verduurzamen. De kreet: 'think global, act 
local' geeft aan dat niet alleen de overheid maatregelen kan nemen om de 
duurzaamheid te verhogen, maar dat ook beslissingen op kleinere schaal 
grote invloed kunnen hebben. Binnen de gebouwde omgeving betekent dit dat 
door bewuste keuzes te maken op huishoudelijk of wijkniveau ook grote 
resultaten geboekt kunnen worden. 

De afgelopen jaren is de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen al verhoogd, 
vooral door strenger wordende eisen van de overheid. Er zijn partijen, zoals 
enkele projectontwikkelaars die stellen dat zij graag maatschappelijk 
verantwoord willen ondernemen, maar zelfs zij lijken belemmeringen te 
ervaren waardoor maar weinig wordt gekozen voor duurzame maatregelen 
die boven het wettelijke minimum liggen. Deze stelling was het startpunt van 
dit onderzoek .. 
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1.2 leeswijzer 
Zoals hierboven te lezen, lijkt duurzaamheid op de woningmarkt nog 
onvoldoende van de grond te komen. In het volgende hoofdstuk (2) wordt 
daarom eerst een korte beschrijving van de woningmarkt gegeven en wordt 
geanalyseerd waarom duurzaamheid op de woningmarkt geen grote vlucht 
neemt en wat de achtergronden hiervan zijn. Vervolgens wordt aan het einde 
van dit hoofdstuk geconcludeerd welk knelpunt de grootste bottleneck vormt. 

Deze conclusie vormt het uitgangspunt voor de onderzoeksopzet die in 
hoofdstuk drie uiteen wordt gezet. De onderzoeksopzet bevat elementen als 
de probleem- en doelstelling en het onderzoekmodel. Deze onderzoeksopzet 
fungeert ook als leidraad voor de rest van het verslag. Vooral het 
onderzoeksmodel in dit hoofdstuk geeft een overzicht van te nemen stappen 
in het verdere onderzoek. 

De eerste stap van het verdere onderzoek is het vastleggen van het 
theoretische kader voor het onderzoek. Dit theoretische kader wordt 
behandeld in de hoofdstukken vier tot en met zeven. Hoofdstuk vier zal 
daarbij ingaan op het begrip duurzaamheid. Hoofdstuk vijf gaat in op energie 
in de gebouwde omgeving. In hoofdstuk zes komen zaken aan bod die 
betrekking hebben op de exploitatie van (duurzame) energiesystemen. En in 
hoofdstuk zeven wordt aandacht besteed aan de kosten van de gebouwde 
omgeving en meer specifiek in de woningbouw. 

Nadat het theoretische kader is gegeven kan worden begonnen aan de 
uitwerking van het inzichtelijk maken van de kosten van duurzaamheid met 
betrekking tot energie in de gebouwde omgeving. In hoofdstuk 8 wordt 
daarom een model ontwikkeld dat de benodigde gegevens structureert en 
daarmee de kosten inzichtelijk maakt, zodat het de consument en 
projectontwikkelaar ondersteunt bij de keuze voor energetisch duurzame 
maatregelen. Voor een vroege fase in het ontwikkelproces is een aanvullende 
quickscan ontwikkeld. 

Om het model toe te passen wordt in hoofdstuk 9 een case gekozen en 
ingevoerd in het model. In deze case wordt een energieneutrale wijk 
vergeleken met een referentiewijk die slechts aan de wettelijke eisen voldoet 
met betrekking tot de energetische kwaliteit. 

Als laatste wordt in hoofdstuk 10 de conclusie gegeven en worden nog enkele 
aanbevelingen gedaan. Het betreft daarbij een breed scala aan 
aanbevelingen; van aanbevelingen voor de projectontwikkelaar en overheid 
tot en met aanbevelingen voor verder onderzoek en een reflectie op het 
onderzoek. 

1.3 doelgroep 
Het onderzoeksverslag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in een 
duurzaam gebouwde omgeving en meer specifiek in duurzaamheid op het 
gebied van energiehuishouding in woonwijken. Hierbij kan gedacht worden 
aan projectontwikkelaars die overwegen energiebewust of zelfs 
energieneutraal te bouwen, kopers van woningen en studenten en docenten 
van de TU/e. 
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2. Probleemanalyse 

2.1 Inleiding 
Globale klimaatveranderingen geven voor de totale maatschappij 
overduidelijk aan dat het tijd is om over te gaan tot het nemen van duurzame 
maatregelen. Ondanks deze noodzaak tot het creëren van een duurzame 
woonomgeving, blijft grootschalige bouw van duurzame woonwijken uit. 
Rotmans (2007) stelt dat 'na 20 jaar van pogingen en inspanningen we 
kunnen stellen dat duurzame ontwikkeling nog niet tot volle wasdom is 
gekomen in Nederland. Duurzame ontwikkeling is nog geen vanzelfsprekend 
uitgangspunt bij ons denken en doen. Bij beleidsbeslissingen, investeringen 
van bedrijven en besluiten en activiteiten van burgers speelt duurzame 
ontwikkeling vaak geen bepalende rol, maar hooguit een ondergeschikte rol'. 
Boon et al (2004) impliceren dat het concept slechts aansluit bij de 
belevingswereld van een klein deel van de maatschappij, dat een meer of 
mindere ecologische instelling heeft (naar schatting is dat deel maximaal 
20%). Deze zelfde bron stelt dat alleen als er een relatie ligt tussen de 
duurzaamheid en het eigen belang, duurzaamheid een motief kan zijn voor de 
meerderheid van individuen en organisaties om keuzes te maken op dit 
gebied. Sunnika (2006) stelt dat bij het maken van duurzame keuzes eerder 
sprake is van milieuvriendelijke attitudes dan van economisch realisme. 

Er zijn echter bedrijven die streven naar maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Hierbij speelt economisch realisme met betrekking tot 
duurzaamheid wel degelijk een grote rol. Dit geldt ook voor enkele 
projectontwikkelaars. Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoeft niet 
alleen idealisme te zijn, maar is ook een stukje imagebuilding. Ook het 
vooruit lopen op de markt kan de toekomstige marktpositie versterken. Het 
afgelopen decennia is het kwantitatieve woningtekort iets afgenomen, 
hetgeen een ruimere woningmarkt en toenemende concurrentie betekent 
(Zalm, 2006). Bedrijven dienen zich daarom te onderscheiden van 
concurrenten en er dient meer ingespeeld te worden op het kwalitatieve 
tekort. Daarnaast eist of wenst de gemeente in sommige gevallen een hogere 
duurzaamheidambitie dan wettelijk verplicht. Ontwikkelaars die graag ingaan 
op deze wensen hebben dan een streepje voor bij de selectie van een partij. 

Ondanks de wil om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, lijken 
projectontwikkelaars hier op de huidige woningmarkt niet goed in te slagen. 
Om de problematiek van duurzaamheid in de gebouwde omgeving en meer 
specifiek op woonwijkniveau te doorgronden dient men bewust te zijn van de 
werking van de woningmarkt, de verschillende actoren die op de woningmarkt 
actief zijn en hun drijfveren. 

2.2 De woningmarkt 
De woningmarkt wordt voor dit onderzoek gedefinieerd als het totaal aan 
vraag en aanbod in de eerste koopverhandeling van nieuwbouwwoningen. In 
de perfecte markt worden vraag en aanbod in evenwicht gebracht door het 
prijsmechanisme. Dit houdt in dat de prijs stijgt als de vraag hoger ligt dan 
het aanbod. Hierdoor neemt de vraa9 af. Dit principe geldt ook in omgekeerde 
richting. In werkelijkheid is de woningmarkt een typisch voorbeeld van een 

5 



zogenoemde voorraadmarkt, waarbij per jaar niet meer dan anderhalf procent 
aan de bestaande woningvoorraad wordt toegevoegd. Hierdoor, alsmede door 
de lange bouwtijd van woningen en de institutionele belemmeringen (als 
gevolg van bezwaarschriftprocedures en beleid ruimtelijke ordening) kan het 
aanbod zich op korte termijn niet aanpassen aan de vraag (Verbruggen et al, 
2005). Naast vraag- en aanbodzijde speelt ook de overheid een rol, als 
stimulerende en regulerende factor. De rol van de overheid is onder andere 
om marktfalen te corrigeren. Bij marktfalen faalt de marktwerking waardoor 
de markt zelf geen optimale oplossingen tot stand brengt. Hiervan is sprake 
op de woningmarkt, bijvoorbeeld door de voorraad, door het verbruiken of 
produceren van ongeprijsde bronnen (externalities) of door onvolledige 
informatie. 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de partijen op de woningmarkt 
met bijhorende belangen. Alleen partijen die direct deel uitmaken van de 
vraag- of aanbodzijde worden benoemd. Partijen zoals financiers, makelaars 
en uitvoerende partijen worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

2.2.1 Vraagzijde 
Aan de vraagzijde zijn twee groepen vragers te onderscheiden: 1) particuliere 
kopers, die na aankoop van de woning ook zelf de eindgebruiker zijn 2) 
verhuurders: zij verhuren de woningen aan een eindgebruiker. Deze groep 
kan ook in tweeën worden verdeeld: woningcorporaties en verhuurders in de 
vrije sector. De drie partijen aan de vraagzijde zijn dus: particuliere kopers, 
woningcorporaties en verhuurders in de vrije sector (Gerritsen & Lelieveld, 
2002). 

Particuliere kopers 
Iets meer dan de helft (55%) van de woningen in Nederland was in 2006 in 
handen van particuliere kopers (VROM, 2007). In deze situatie is de eigenaar 
ook gebruiker van de woning. Voor particuliere kopers is het vooral van 
belang dat de woning enerzijds voldoet aan zijn eisen en wensen en 
anderzijds dat de woning betaalbaar is. Eisen en wensen zijn per 
eindgebruiker verschillend, maar uit onderzoek van van der Zalm (2006) blijkt 
dat drie kenmerken voor vrijwel alle woningzoekenden een grote rol spelen: 
het aantal gewenste kamers, de prijs en het woningtype. Deze drie 
kenmerken zijn volgens haar 'absolute voorkeuren, wat wil zeggen dat als 
niet aan deze eisen wordt voldaan de woning wordt afgewezen'. Als vierde en 
vijfde kenmerk wordt 'woonmilieu' als belangrijke keuze factor genoemd, wat 
zij opsplitst als (4)wijk/gemeente en (5)nabijheid van voorzieningen. 

Woningcorporaties 
Ongeveer eenderde van de woningen was in 2006 in eigendom van een 
woningcorporatie (VROM, 2007). In deze situatie is sprake van eigenaar- die 
niet gebruiker is. Woningcorporaties hebben een sociaal-maatschappelijke 
doelstelling. De oorspronkelijke taken van de woningcorporaties zijn het 
bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen zonder 
winstoogmerk. Daarnaast is ook het verbeteren van de leefbaarheid van de 
buurten waar hun woningen staan een taak geworden. Bovendien zorgen zij 
voor de huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of 
begeleiding behoeven (Wonen en zorg). Woningcorporaties hebben in principe 
geen winstdoelstelling, maar streven naar een onrendabele top die acceptabel 
is in verhouding tot de sociaal-maatschappelijke doelstelling van het project. 
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Dit wil zeggen dat ze zo we1n1g mogelijk verlies dienen te maken bij het 
huisvesten van de doelgroep. Ook is de huurprijs gebonden aan een 
maximum. Dit betekent vaak dat de woningen relatief goedkoop dienen te 
zijn. 

Verhuurders vrije sector 
De verhuurders in de vrije sector (commerciële verhuurders) spelen in 
Nederland een beperkte rol (11% van het woningbezit) (VROM, 2007). Tot de 
commerciële verhuurders behoren partijen als institutionele beleggers en 
particuliere beleggers (Zalm, 2006). Ook in deze situatie is sprake van 
eigenaar- niet gebruiker. De doelstelling van verhuurders in de vrije sector is 
het behalen van een zo groot mogelijk winst. Die winst komt tot stand door 
de te innen huur minus de te maken kosten door de verhuurder. Er is geen 
maximale huurprijs. De hoogte van de huur in de vrije sector wordt bepaald 
door de combinatie van vraag en aanbod van huurwoningen. Huurwoningen in 
de vrije sector mogen daarom over het algemeen luxer en duurder zijn dan 
huurwoningen in de sociale sector. 

2.2.2 Overheid 
Ondanks de relatief vrije markteconomie van Nederland speelt de overheid 
een sterk regulerende rol op de woningmarkt. Naast regulering kan de 
overheid ook stimuleren en sturen. Nederland kent formeel drie 
bestuurslagen: de landelijke overheid, de provinciale overheid en de 
gemeentelijke overheid. 

Rijksovetheid 
De rijksoverheid bepaald het landelijke beleid, stelt wetten op en ziet toe op 
de naleving ervan. De hoofddoelstellingen van de landelijke overheid richten 
zich vooral op het sociaal-economisch vlak. Zo streeft de overheid naar een 
stabiele economie, geen werkloosheid, constante groei en het in stand houden 
van het milieu. Woningbouw valt onder het ministerie van VROM. In 1998 
heeft de Tweede Kamer het ministerie van VROM opgedragen ervoor te 
zorgen dat de grootschalige woningbouw op "VINEX"-Iocaties meer variatie 
gaat bieden. Dat betekent meer spreiding van de bouw over verschillende 
prijsklassen, maar ook meer ruimte voor andere vormen van 
opdrachtgeverschap dan alleen seriematige projectontwikkeling (VROM, 
2007). Ook wil VROM de woningproductie verhogen om zo het verwachte 
woningtekort in 2010 terug te dringen (VROM, 2007). 

Provinciale overheid 
Tussen de overheid op landelijk niveau en de overheid op gemeentelijk niveau 
staat de provinciale overheid. Zij worden dan ook wel het middenbestuur 
genoemd. De provincie treedt vaak op als regisseur van ontwikkelingen in een 
gebied en als oplosser van regionale problemen. De provincie doet dat in 
overleg en samenwerking met andere overheden, met maatschappelijke 
instellingen en het bedrijfsleven. Eén van de belangrijkste provinciale taken is 
de inrichting van de ruimte. De provincie bepaalt in hoofdlijnen of steden en 
dorpen kunnen uitbreiden (provincies [website]). Ook het bevorderen van een 
veilige en schone leefomgeving is een kerntaak van de provinciale overheid. 
(overheid [website]). 
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Gemeentelijke overheid 
De gemeente is de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlandse 
staatsbestel. Gemeenten krijgen hun geld voor meer dan 90 procent van de 
rijksoverheid. De onroerend-zaakbelasting die voor woningen en 
bedrijfspanden geldt, is de belangrijkste bron van eigen inkomsten (overheid 
[website]). Een van de belangrijkste taken van de gemeente is de zorg voor 
voldoende woonruimte. Om de aanleg van nieuwe woonwijken mogelijk te 
maken en de ontwikkelingen in bestaande wijken en het buitengebied in de 
hand te houden maakt het gemeentebestuur structuurplannen en 
bestemmingsplannen. Met betrekking tot de nieuwbouw van woonwijken heeft 
de gemeente een flinke vinger in de pap. De invloed kan variëren van 
woningdichtheid, het voorzieningenniveau en ontsluiting tot het 
duurzaamheidniveau en bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen per woning 
(Post, Bolder & Broek, 1995). De afgelopen jaren is de rol van de 
gemeentelijke overheid aan het verschuiven. Traditioneel was het vooral de 
gemeentelijke overheid die het proces van ontwikkeling in eerste instantie 
vorm gaf en projectontwikkelaars werden pas uitgenodigd na de 
stedenbouwkundige planvorming en het bouwrijp maken van gronden 
(Schutte, 2002). Tegenwoordig is de gemeentelijke overheid iets aan het 
terugtreden. Vaak is de gemeente eigenaar van de grond, maar worden 
projectontwikkelaars al vroeg in het proces betrokken. Dit neemt niet weg dat 
de gemeente eisen kan stellen aan de uitgifte van de grond (bijvoorbeeld een 
aandeel sociale woningbouw of een duurzaamheidcriterium) . Via de 
eigendomspositie en bestemmingsplannen kan de gemeente invloed 
uitoefenen op de woningbouw. 

2.2.3 Aanbodzijde 
Ook de aanbodzijde bestaat uit meerdere partijen. De partijen die woningen 
aanbieden zijn: projectontwikkelaars en woningcorporaties. Het profiel van 
aanbieders op de woningmarkt is niet eenduidig (Gerritsen en Lelieveld, 
2002). Sommige projectontwikkelaars hebben als care-business de 
ontwikkeling van woningbouw, maar veel ontwikkelaars zijn afgeleid of 
gelieerd aan een andere care-business. 

Projectontwikkelaars 
De projectontwikkelaar brengt geld, grond en koper (particulier of 
woningcorporatie) bijeen, realiseert het bouwwerk en draagt dit na 
ingebruikname over aan de koper (Schutte, 2002). De projectontwikkelaar 
heeft primair belang bij de verkoop van de woningen en is veelal niet 
geïnteresseerd in beheer (zowel technisch, commercieel als administratief) en 
heeft niet de intentie om een project gedurende een langere periode in de 
portefeuille te houden (Post, Bolder & Broek, 1995). De ontwikkeling van 
woningen geschiedt soms zonder zekerheid van een koper (dit wil zeggen dat 
bij start van de ontwikkeling nog geen afnemer bekend is) en is voor eigen 
rekening en risico van de ontwikkelaar. Projectontwikkelaars hebben een 
winstoogmerk. Dit betekent dat de verkoopopbrengsten in een gunstige 
verhouding tot de uitgaven voor de realisering van de woning moeten staan. 
Zij zullen veelal alleen in woningen investeren die weinig risico's met zich 
meebrengen. Woningen moeten passen bij de wensen van de klant en moeten 
goed verkoopbaar zijn. Volgens Post, Bolder & Broek (1995) vormen 
projectontwikkelaars een gemêleerd gezelschap. Met betrekking tot de 
woningmarkt bestaan dezen uit: 
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• Projectontwikkelaars gelieerd aan of voortgekomen uit een 
bouwbedrijf; 

• Projectontwikkelaars verbonden aan of voortkomend uit banken of 
verzekeringsmaatschappijen; 

• Zelfstandige projectontwikkelaars inclusief makelaars. 

Woningcorporaties 
De core-business van woningcorporaties is het aanbieden van sociale 
huurwoningen aan de doelgroep. Tegenwoordig houden woningcorporaties 
zich echter ook bezig met projectontwikkeling en met het bouwen van 
koopwoningen (sociale koopwoningen). In dat geval zijn zij vergelijkbaar met 
een projectontwikkelaar. Bovendien stimuleren woningcorporaties het eigen 
woningbezit door de verkoop van huurwon1ingen. Dit laatste wordt voor dit 
onderzoek echter buitenbeschouwing gelaten. 

2.3 Knelpunten duurzaamheid op de woningmarkt 
Zoals op iedere markt is er een samenhang of afhankelijkheid op de 
woningmarkt van de verschillende actoren onderling. Dit maakt het moeilijk 
om vernieuwingen of verbeteringen door te voeren, zeker als het onduidelijk 
is op welke manier deze vernieuwingen invloed op de kosten of prijsvorming 
uitoefenen. Daarnaast stelt Rotmans (2007) dat men al jarenlang worstelt 
met de complexiteit van het begrip duurzame ontwikkeling. Een niet begrepen 
begrip leidt vaak tot angst, vooroordelen en assumpties op allerlei vlakken 
(sociaal, economisch, technisch). Dit geldt ook voor duurzaamheid. 

2.3.1 Onvoldoende vraag naar duurzame woningen 
Eén van de hoofdknelpunten waarom duurzaamheid in de woningbouw lastig~ 
van de grond komt, is dat er onvoldoende vraag naar duurzame woningen is 
(Sunnika & Boon 2003, Soldaat 2005). Volgens het marktonderzoek (SBR 
2001, geciteerd door Sunnika, 2006) zijn slechts zeer weinig consumenten in 
Nederland bereid extra te investeren in duurzaam bouwen, en velen hebben 
er helemaal geen belangstelling voor. Volgens Soldaat (2005) zit duurzaam 
bouwen aan de vraagkant van de markt nog niet 'tussen de oren'. Dit 
knelpunt heeft echter een aantal oorzaken. Zoals in het vorige hoofdstuk is 
uitgelegd zijn er verschillende partijen aanwezig aan de vraagzijde van de 
woningmarkt. Redenen voor onvoldoende vraag zijn hierdoor deels 
verschillend. De knelpunten vanuit de vraagzijde zijn: 

De onbekendheid van de duurzame mogelijkheden bij de gebruikers; 
De verwachtte hogere kosten; 
De kennis bij bedrijven die duurzaamheid verkopen; 
De acceptatie door gebruikers (vooral voor verhuurders) 
Het imago van duurzaamheid 
Het rijksoverheidsbeleid 

In bijlage 1 is een uitgebreide toelichting op onderstaande punten te vinden. 

2.3.2 Overheidsbeleid 
Het terugdringen van milieuvervuiling iiS een bewust maatschappelijk en 
politiek proces dat niet alleen aan de marktwerking mag en kan worden 
overgelaten (Bowers 1997, geciteerd door Sunnika 2006). Enerzijds is men er 
op overheidsniveau van doordrongen dat duurzaamheid aandacht verdient. 
Het meewerken aan en afsluiten van mondiale afspraken zoals het Kyoto
verdrag tonen dit aan. Anderzijds lijkt de overheid onvoldoende druk te zetten 
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achter het verhogen van duurzaamheid. De knelpunten vanuit de overheid 
zijn: 

Voor de rijksoverheid is de schijnbare tegenstelling tussen een 
groeiende economie en duurzaamheid een knelpunt; 
De Verkiezingen I politieke agenda; 
Het verhelpen van het woningtekort; 
De interne verdeeldheid bij gemeenten. 

In bijlage 1 is een uitgebreide toelichting op bovenstaande punten te vinden. 

2.3.3 Terughoudendheid van de complete aanbodkant 
Zoals al in de inleiding gesteld ervaart ook de aanbodzijde van de markt een 
aantal knelpunten, namelijk: 

Een gebrekkige vraag; 
De hogere kosten; 
De onbekendheid met duurzaamheid; 
Het karakter van bouwsector; 
De (ervaren) risico's van duurzaamheid; 
Het imago van duurzaamheid; 
Het beleid van de rijksoverheid; 
De gemeentelijke overheid. 

In bijlage 1 is wederom een uitgebreide toelichting te vinden op bovenstaande 
knelpunten. 

2.4 Conclusie 
Na gesprekken met diverse personen en het bestuderen van literatuur kan 
geconcludeerd worden dat duurzaamheid met betrekking tot woningbouw vele 
knelpunten heeft. Zelfs als een projectontwikkelaar de wil heeft om 
maatschappelijk te ondernemen, lijkt de huidige woningmarkt dit te 
bemoeilijken. 

De gebrekkige vraag naar duurzame woningen lijkt hierbij het grootste 
probleem te zijn. De redenen voor een gebrekkige vraag zijn divers, maar 
geconcludeerd kan worden dat kopers veelal niet bereid zijn extra te betalen 
voor duurzame maatregelen. De achterliggende redenen voor kopers die ook 
gebruiker zijn daarbij anders dan de achterliggende redenen van 
woningcorporaties. 

Vanuit de aanbodkant worden (naast de gebrekkige vraag) ook de hogere 
kosten van duurzaamheid als kne llpunt genoemd. Met name uit het onderzoek 
van Cassidy (2003, 2006) (bijlage 2) komt naar voren dat de hogere initiële 
kosten de grootste bottleneck vormen voor de verduurzaming van gebouwen. 
Zelfs als een projectontwikkelaar de initiële wil heeft om duurzaam te 
bouwen, weerhouden kosten hem er vaak van dit daadwerkelijk te gaan doen. 
Een van de redenen hiervoor is dat ontwikkelaars niet in staat lijken deze 
kosten te kunnen verdedigen of verkopen naar de consumenten, mede omdat 
projectontwikkelaars vaak niet beschikken over overtuigende (en te bewijzen) 
argumenten. Indien projectontwikkelaars er dan toch voor kiezen om 
duurzame woningen te ontwikkelen, verwachten zij zelf voor deze extra 
kosten te moeten opdraaien. Hierdoor wordt duurzaamheid al snel als een 
bedreiging voor de winstgevendheid ervaren en lijkt daardoor, ondanks een 
eventuele welwillendheid, niet verenigbaar met de hoofddoelstelling van de 
projectontwikkelaar. Geconcludeerd kan worden dat de kosten dus door twee 
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kanten van de woningmarkt (zowel de vraag- als aanbodzijde) als grootste 
bottleneck worden gezien . Daarom zal dit onderzoek zich verder gaan 
toespitsen op de kosten van duurzaamheid. 
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3.0nderzoeksaanpak 

3.1 Inleiding 
Zoals in hoofdstuk twee beschreven hebben enkele projectontwikkelaars de 
wil om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en een hogere 
duurzaamheid te realiseren dan wettelijk verplicht is. De vraagzijde van de 
woningmarkt lijkt dit echter nog niet voldoende te waarderen. 

Aan de vraagzijde van de woningmarkt kan onderscheid worden gemaakt i·n 
groepen kopers op basis van hun interesse (zie figuur 1) in duurzaamheid. 
Aan de ene zijde van de markt zijn kopers die absoluut niet geïnteresseerd 
zijn in duurzaamheid. Deze groep is naar verwachting maar zeer klein . Aan 
het andere uiterste zijn er de consumenten die duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben staan en bereid zijn hier concessies voor te doen. Ook deze 
groep is naar verwachting niet hee11 erg groot. Echter de grote groep kopers 
die zich hiertussen bevindt, heeft in principe een open houding ten opzichte 
van duurzaamheid, maar bezit nog een aantal twijfels of ziet belemmeringen. 
Voor deze groep (groene cirkel in figuur 1) kunnen bevindingen uit dit 
onderzoek worden ingezet. 

Geen 
interesse 

Open houding 

Figuur 1: houding van kopers ten opzichte van duurzaamheid 

Voldoende 
interesse 

De consumenten met een open houding~ zijn mensen die enerzijds een 
schoner milieu, vrijheid, vrede en dergelijke willen, maar anderzijds ook hun 
geld aan andere zaken willen besteden. Projectontwikkelaars veronderstellen 
dan ook dat consumenten niet bereid zijn de hogere investeringskosten van 
duurzame maatregelen te dragen. Hierdoor ontstaat voor de 
projectontwikkelaar een spanningsveld van enerzijds zijn wil én de wil van de 
consument om duurzame woningen te (ver)kopen en anderzijds de hogere 
kosten die daardoor de realisatie van andere wensen zou belemmeren. De 
meeste ontwikkelaars en consumenten hebben echter nauwelijks inzicht in de 
daadwerkelijke kosten die gepaard gaan met een woning, laat staan een 
duurzame woning. Bovendien wordt te veel gefocust op investeringskosten en 
blijven de exploitatiekosten onderbelicht. Het totale kostenplaatje inclusief het 
in eigendom hebben en het gebruik van de woning (woonlasten) genomen 
over een langere periode zijn voor de projectontwikkelaar en de 
woonconsument (koper/gebruiker) onbekend. Verwacht wordt, dat door 
inzicht te verschaffen in de kosten (en eventuele baten) over de langere 
termijn de bereidwilligheid om duurzame woningen te (ver)kopen toeneemt. 

3.2 Probleemstelling 
Zolang de projectontwikkelaar geen inzichtelijke en overtuigende informatie 
over de kosten voor de woonconsument bezit, zal het voor de 
projectontwikkelaar niet eenvoudig zijn duurzame (en duurdere) woningen te 

13 



verkopen aan de woonconsument. Woningen die niet eenvoudig verkoopbaar 
zijn, zijn voor de projectontwikkelaar niet aantrekkelijk om te ontwikkelen. De 
gekozen probleemstelling luidt daarom als volgt: 

Doordat de kosten van duurzaamheid voor de woonconsument onvoldoende 
inzichtelijk zijn voor zowel de ontwikkelaar als voor de woonconsument 
(koper/gebruiker) zelf, is het lastig deze woningen te verkopen en worden 
relatief weinig duurzame woonwijken ontwikkeld. 

3.3 Doelstelling 
Zoals hierboven gesteld dienen de kosten voor de woonconsument van 
duurzame woningen ten opzichte van referentiewoningen inzichtelijk gemaakt 
te worden. De projectontwikkelaar kan dit inzicht dan enerzijds gebruiken om 
vast te stellen of de inbreng van energetische duurzaamheid in een 
ontwikkeling zal leiden tot verkoopbare woningen die aantrek'ke11ijk zijn om te 
ontwikkelen en anderzijds kan de projectontwikkelaar deze kennis in de 
verkoopfase aandragen als overtuigende informatie naar de woonconsument. 
Ook kunnen, met behulp van het inzicht in de kosten voor de 
woonconsument, aanbevelingen worden gedaan ter bevordering van de 
ontwikkeling en verkoop van energetisch duurzame woningen. Dit leidt tot de 
volgende doelstelling: 

Het doel van het onderzoek is het ondersteunen van de ontwikkelaar en de 
klant bij de keuze voor energetisch duurzame woningen én het doen van 
aanbevelingen ter bevordering van de ontwikkeling en verkoop van 
duurzame woningen, door inzicht te geven in het verschil in kosten voor de 
woonconsument tussen energetisch duurzame woningen en 
referentiewoningen. 

3.4 Vraagstelling 
De hoofdvraag die het te ontwikkelen inzicht in de kosten voor de consument 
moet beantwoorden luidt als volgt: 
Wat is het verschil in kosten voor de woonconsument tussen een energetisch 
duurzame woning en een referentiewoning die qua energetische kwaliteit 
slechts voldoet aan het wettelijke minimum, gemeten over een langere 
termijn? 

Deelvragen 
Deelvragen die helpen bovenstaande hoofdvraag te beantwoorden zijn: 

• Wat is (energetische) duurzaamheid (in de gebouwde omgeving) en 
hoe kan dit worden bereikt? 
Met welke kosten heeft de woonconsument te maken bij de koop en 
het gebruik van een nieuwe woning over een langere termijn? 

3.5 Afbakening 
De vraagzijde: de woonconsument (kopers/gebruikers) 
De achterliggende redenen van de vraagzijde om niet te kiezen voor 
duurzaamheid, zijn voor kopers die ook gebruiker zijn anders dan de 
achterliggende redenen van woningcorporaties. Vanwege de complexheid van 
het Nederlandse huursysteem wordt in het verdere onderzoek toegespitst op 
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kopers die ook gebruiker zijn. Dit neemt echter niet weg dat uitkomsten 
(hetzij in aangepaste vorm) ook kunnen worden ingezet voor of door 
woningcorporaties. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een groot begrip en omvat vele mogelijke maatregelen met 
betrekking tot de gebouwde omgeving. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd wat 
duurzaamheid in de gebouwde omgeving inhoud, maar voor het overige 
verslag wordt afgebakend op het onderwerp energetische kwaliteit. De 
energetische kwaliteit van een woning komt tot uitdrukking in de hoeveelheid 
energie die jaarlijks nodig is om de woning te verwarmen, te koelen, te 
ventileren, van warm water te voorzien en te verlichten. De energetische 
kwaliteit wordt ook bepaald door de keuze voor een energiebron 
(Hameetman, 2004). Gesteld kan worden dat energie een grote rol speelt in 
de gebouwde omgeving. De voorraad fossiele energiebronnen is dalende, 
terwijl de energievraag nog steeds stijgende is. Verder is het zo dat 
huishoudens een aanzienlijk deel van het energieverbruik voor hun rekening 
nemen en dat in deze sector van de gebouwde omgeving nog veel te 
verbeteren valt. 

Gebouwde omgeving 
De gebouwde omgeving is wederom een groot begrip. Het is daarom nodig 
hier een afbakening in aan te brengen. Volgens Sunikka (2006) behoren 
woningen tot de sector waar de C02-uitstoot op de meest rendabele wijze 
kan worden verminderd, onder andere omdat de energie-infrastructuur kan 
worden aangelegd voor aUe woningen in een wijk, hetgeen de kosten drukt. 
In de bestaande woningvoorraad (zo'n 6,9 miljoen woningen) valt nog veel 
C02-reductie te behalen; de overheid gaat uit van 3,0 Mton in 2010. Echter 
woningen die nu worden gebouwd zullen nog decennia blijven staan. Per saldo 
groeide de woningvoorraad vorig jaar met 58 duizend: 80 duizend nieuwe 
huizen minus 22 duizend gesloopte woningen (Volkskrant, 14 maart 2007). 
Dit betekent dat, met het huidige tempo, er over 40 jaar 3,2 miljoen 
woningen zijn die nu nog gebouwd moeten worden. Het zou zinvol zijn deze 
woningen al vanaf het begin te voorzien van milieubesparende maatregelen 
en duurzame energie, zodat voortijdige (en onnodige) renovatie kan worden 
voorkomen. Bovendien lijkt de kantorenmarkt en de markt voor 
bedrijfspanden zelf beter in staat is om voor een hogere duurzaamheid (dan 
wettelijk verplicht) te zorgen. De woningmarkt lijkt hier in veel mindere mate 
in te slagen. Om deze redenen is gekozen om juist naar de woningmarkt te 
kijken waar nog veel te verbeteren valt. Daarnaast is op gebouwniveau al veel 
onderzoek gedaan, maar zijn mogelijkheden op wijkniveau nauwelijks in kaart 
gebracht. In dit onderzoek is ervoor gekozen om zowel op wijkniveau als 
gebouwniveau te kijken naar mogelijkheden, zodat ook schaaleffecten 
zichtbaar worden. De definitie van een wijk is volgens van Dale een 'gedeelte 
van een stad of dorp dat ruimtelijk min of meer een afgesloten geheel vormt'. 

Ambitieniveau case: energie neutrale wijk 
Om de kosten van duurzaamheid met betrekking tot energetische kwaliteit te 
kunnen vergelijken met een referentiewijk die aan het wettelijke minimum 
voldoet, dient bij de casestudy eerst gedefinieerd te zijn welke energetische 
ambitie wordt nagestreefd. In de case-uitwerking van dit onderzoek wordt 
gestreefd naar een zo hoog mogelijke, maar nog haalbare ambitie. Het 
evenwichtspunt van deze twee voorwaarden kan op dit moment worden 
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gesteld op een energie neutrale wijk. Dit betekent dat de wijk in theorie net 
zo veel energie produceert (en bespaart) als dat de woningen in wijk zelf 
verbruiken (mobiliteit wordt daarbij buitenbeschouwing gelaten). Indien de 
kosten voor een dergelijke wijk in verhouding staan tot de opbrengsten (in 
verrekende jaarlasten), zal dit ook voor alle lagere ambities gelden. 

3.6 Onderzoeksrelevantie 
Maatschappelijke relevantie 
Verwarming en elektriciteit behoren tot de primaire levensbehoeften van 
burgers op het westelijke halfrond en zijn onmisbaar voor een groe,iende 
economie. Het is dan ook te verwachten dat de vraag naar energie zal 
aannouden en zal vergroten. Het zeker stellen van energie is dan ook van 
groot belang. Klimaatverandering en afhankelijkheid van (politieke instabiele) 
olieproducerende landen zijn geen wenselijk situaties, maar zijn vooralsnog 
de consequenties van onze vraag naar energie. Energie kan ook duurzaam 
worden opgewekt. Bovengenoemde bedreigingen kunnen dan worden 
geëlimineerd. Dit onderzoek streeft ernaar het gebruik van duurzame energie 
te stimuleren zonder de economische groei aan te tasten. 

Persoonlijke relevantie 
Naast het creëren van een eindproduct en het afleggen van een proeve van 
bekwaamheid is afstuderen natuurlijk ook bedoeld om iets nieuws te leren. 
Het onderwijs aan de TUE is erop gericht de student mede verantwoordelijk te 
maken voor zijn eigen leerproces. In het kader hiervan zijn een aantal 
competenties en onderzoeksgebieden aangegeven die ik graag nader wilde 
belichten tijdens dit onderzoek (zie onderzoeksvoorstel), namelijk: 

Duurzaamheid 
Bedrijfskunde 
Internationale oriëntatie 

Voor een uitgebreidere reflectie op het onderzoek wordt verwezen naar 
hoofdstuk 10. 

3.7 Aanpak en methoden 
Deel 1: onderzoeksopzet 
Uitgangspunt was dat Hurks bouw en Vastgoed graag duurzaam wil 
ontwikkelen, maar zij hiervoor belemmeringen vanuit de markt ervaren. 
Allereerst zijn daarom open interviews gehouden met medewerkers van Hurks 
Bouw en Vastgoed, SenterNovem en overige betrokken partijen (voor lijst van 
geïnterviewden en aantekeningen van gesprekken zie bronnenlijst en bijlage 
3) om inzicht in de woningmarkt en inzicht in de knelpunten van 
duurzaamheid op de woningmarkt te krijgen. Volgens is een deskresearch 
(literatuuronderzoek en secundair onderzoek) gedaan om vast te stellen dat 
de genoemde knelpunten niet regionale of bedrijfspecifieke knelpunten zijn en 
om de knelpunten uit te diepen. Met behulp van de KJ-methode zijn deze 
knelpunten gestructureerd. De bevindingen van het marktonderzoek en 
knelpunten analyse is te vinden in hoofdstuk 2. Naar aanleiding van deze 
bevindingen is ervoor gekozen om het knelpunt 'hogere (investerings)kosten' 
als centraal onderzoeksprobleem te nemen. Van hieruit zijn de 
probleemstelling, doelstelling en het onderzoeksmodel (figuur 2) ontwikkeld. 
Dit onderzoeksmodel is aan het einde van de paragraaf te vinden. 
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Deel II: Theoretische kader 
Zoals in het hierboven genoemde onderzoeksmodel te zien is, is kennis van 
een aantal zaken nodig, zoals duurzaamheid, energie en kosten voor de 
consument die betrekking hebben op een woning. Om deze kennis te 
verwerven zijn een aantal semi-gestructureerde interviews gehouden (zie 
bronnenlijst en bijlage 3). De meeste kennis is echter verworven met behulp 
van deskresearch. In deze deskresearch is zowel gekozen voor 
literatuuronderzoek (met name de onderwerpen duurzaamheid, energie) als 
voor secundair onderzoek (de onderwerpen kosten, exploitatie van 
energiesystemen en de best practices in verschillende hoofdstukken). In 
hoofdstuk 5 worden oplossingen behandeld om de energetische kwaliteit van 
woningen te verbeteren. Het betreft hier echter dermate veel mogelijkheden 
dat ervoor is gekozen een morfologische schema te maken om de 
mogelijkheden te structureren en overzichtelijk te maken. De resultaten van 
het deskresearch en de interviews met betrekking tot het theoretisch kader 
zijn te vinden in de hoofdstukken 4 tot en met 7. 

Deel III: Uitwerking 
Met behulp van de verworven kennis uit deel 11 zijn in deel 111 een tweetal 
decision support-modellen ontwikkeld die de projectontwikkelaar helpen om in 
verschillende stadia van het ontwikkelingsproces keuzen te maken met 
betrekking tot duurzame energie. Het hoofdmodel betreft een decision 
support-model dat gegevens dusdanig structureert dat het voor de 
projectontwikkelaar en de woonconsument inzichtelijk wordt wat het verschil 
in kosten per jaar voor de consument zullen zijn voor een referentiewoning en 
een energetisch duurzame woning. Dit model is in principe bedoeld om in het 
verkoopstadium in te zetten. Echter de projectontwikkelaar wil ook graag in 
een vroeger stadium kunnen inschatten of het waarschijnlijk is dat een 
hogere ambitie qua energetische kwaliteit leidt tot verkoopbare woningen . In 
dat geval zal de manier van energieopwekking nog niet bekend zijn. Om de 
ontwikkelaar bij die (voorlopige) keuze te ondersteunen is een deelsion 
support-model in de vorm van een quickscan ontwikkeld. In een vroeg 
stadium kan de quickscan dan voorafgaan aan het hoofdmodeL Beide 
modellen en de achtergronden hiervan zijn te vinden in hoofdstuk 8. 

Om de deelsion support-modellen te toe te passen en te verifiëren, is ervoor 
gekozen een case in te voeren. Hiervoor moeten verschillende kostenposten 
worden ingevoerd. Om de kosten voor de case te bepalen is gebruik gemaakt 
van een tweetal methoden: deskresearch (secundair onderzoek) en 
casestudies. In het secundair onderzoek is gebruik gemaakt van databases 
om de kosten van losse elementen te bepalen. Echter deze databases waren 
niet geschikt om alle kosten (bijvoorbeeld het verwarmingssysteem van een 
woning) te bepalen. Er is daarom voor gekozen de overige kosten te bepalen 
aan de hand van reeds gerealiseerde cases. Ondanks dat deze cases niet 
diepgrondig zijn onderzocht is wel aandacht besteed aan het verklaren van 
verschillen in gevonden kosten en kunnen de gebruikte getallen daarom als 
voldoende betrouwbaar worden beschouwd. De uitkomsten van de venificatie 
zijn te vinden in hoofdstuk 9. Daarnaast hebben ook enkele deskundigen 
binnen Hurks het model bekeken en heeft op deze manier een validatie 
plaatsgevonden. 
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4. Duurzaamheid 

4.1 Inleiding 
Het woord duurzaam wordt al enige tijd te pas en te onpas als bijvoeglijk 
naamwoord toegevoegd aan velerlei begrippen, meestal ingebracht vanuit een 
milieuhoek (Westrik, 2000). De uitleg van het bijvoeglijk naamwoord lijkt ook 
afhankelijk te zijn van het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking 
heeft. Het engelse woord 'sustainable' is afgeleid van het Iatijnse 'sustenare', 
dat op- of omhooghouden betekent, iets dat tot in lengte van dagen kan 
voortduren. Daarmee lijkt het begrip echter nog niet te zijn uitgelegd. Van 
Dale [website] geeft als uitleg van het woord duurzaam: 'geschikt, bestemd 
om lang te bestaan' en 'lang aanhoudend, blijvend, durabel', maar in de 
volksmond worden ook woorden als 'volhoudbaar' of 'hernieuwbaar' (Belgisch) 
gehoord . Volgens Adriaens et.al. (2005) betekent duurzaamheid geen 
stilstand, maar impliceert het wel dat verandering met zo weinig mogelijk 
verspilling gepaard gaat. Duurzaamheid gaat niet over het ontkennen van 
comfort, maar het is wel een uitdaging om goed na te denken over het 
behalen van een hoge kwaliteit van leven over de lange termijn. Vanuit die 
optiek is een toekomstvisie onmisbaar voor het nemen van duurzame 
beslissingen . 

Wereldwijd Is de meest gehanteerde definitie van duurzaamheid: 'meeting 
the needs of the present without compromislng the abtllty of future 
generatloos tomeet their own needs' (WCED, 1987). 

De WBCSD vervangt 'needs of future generations' door 'welfare of future 
generations'. In dit laatste concept wordt erkend dat economische groei en 
milieubescherming onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat de 
kwaliteit van het huidige en toekomstige leven rust op het tegemoet komen 
aan de primaire levensbehoeften, zonder daarbij het milieu te verwoesten 
waarvan al het leven afhankelijk is (Schmidheiny, 1992). Deze definitie is 
echter nog dermate vaag dat er nog steeds behoefte is aan een betere uitleg 
die wereldwijd gehanteerd kan worden. Er zijn verschillende pogingen gedaan 
om het begrip duurzaamheid invulling te geven. Zo spreekt het IUNC (1991) 
van 'het bevorderen van de kwaliteit van het menselijke bestaan binnen de 
draagkracht van de ondersteunende ecosystemen'. Mebratu (1998) slaagt 
erin de veelvoud aan bestaande definities en benaderingen van duurzaamheid 
grofweg in te delen in 3 categorieën: 1) ideologische, 2) academische of 3) 
institutionele categorie. 

In de ideologische categorie baseren de meeste benaderingen zich op het 
gedachtegoed van klassieke ideologieën zoals het feminisme, Marxisme of 
theologie. Ondanks dat dit onderling heel verschHiende stromingen zijn, 
hebben ze de overeenkomst dat ze een 'bron van problemen' aanwijzen, die 
te vinden is in de 'cultuur' waartegen ze strijden (man gedomineerde 
maatschappij, kapitalisme, ontkennen van het goddelijke). 

De academische categorie weerspiegelt de reactie van wetenschappelijk 
wereld op de milieu-uitdaging van de twintigste eeuw (Mebratu, 1998). De 
drie hoofdstromingen binnen de academische categorie zijn: environmental 
economics, deep ecology en social ecology. Echter, volgens Mebratu (1998) is 
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het reductionistische, wetenschappelijke karakter van deze academische 
stroming een tekortkoming voor de ontwikkeling van een oplossingsstructuur. 

De institutionele categorie is de meest bekende versie en baseert zich op de 
drie pijlers van de 'triple bottam line': people, planet, profit (PPP) waarvan de 
grondslag ligt bij het international institute for environment and development 
(liED) en verder is uitgewerkt door Elkington (1998). Deze triple bottam line 
wordt ook beschouwd als de grondslag van duurzaam ondernemen. 

Binnen deze drie categorieën is de institutionele categorie het meest 
bruikbaar voor dit onderzoek. Deze categorie wordt namelijk vaak toegepast 
in de gebouwde omgeving. Bovendien is de wil om duurzaam te ondernemen 
een van de startpunten van dit onderzoek geweest. De triple bottomline (PPP) 
gecombineerd met aandacht voor de toekomst wordt daarom gekozen als 
uitleg van duurzaamheid in dit onderzoek. 

4.2 Duurzaam ondernemen en PPP 
Duurzaam ondernemen is een groot en niet goed afgebakend begrip. Ieder 
bedrijf dat zegt duurzaam te ondernemen zal veelal een eigen invulling aan 
het begrip geven. Naast het begrip duurzaam ondernemen worden in 
Nederland ook de termen 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' en 
'ethisch ondernemen' genoemd. In het onderzoek van Reeven (2007) wordt 
Bowers ( 1953) aangehaald als eerste beschrijver van het begrip 
maatschappelijk verantwoord ondernemen: 'It refers to the obligations of 
businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow 
those lines of actions which are desirabie in terms of the objectives and 
values of our society'. Na Bowers volgen nog vele verbeterde definities van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (bijvoorbeeld door Davis (1960), 
Wood (1991) en instanties als de Europese commissie (2001)). De definitie 
van de Sociaal Economische raad (SER), wordt samen met de triple bottom
line voor dit onderzoek als leidraad genomen. De definitie van SER (2000) 
luidt als volgt: 'Een bedrijf neemt een zichtbare rol in de maatschappij op 
zich, die verder gaat dan de care business en dan waartoe de wet verplicht en 
die leidt tot toegevoegde waarde voor het bedrijf en de maatschappij'. De link 
die SER legt met de triple bottom-line is dat bedrijven 'waarde creërende 
entiteiten' zijn: Ondernemingen scheppen waarde door het voortbrengen van 
goederen en diensten die door het bevredigen van behoeften bijdragen aan 
de maatschappelijke welvaart en ze vormen een bron van 
inkomensverwerving voor zowel ondernemers, werknemers als 
kapitaalverschaffers. Dit maakt ondernemingen ook tot belangrijke dragers 
van de maatschappelijke ontwikkeling. Tegelijkertijd kunnen door de 
productie én consumptie van goederen en diensten ook waarden (zoals 
verbonden aan natuur en milieu of het welzijn van mensen) geschaad worden 
of zelfs verloren gaan. Deze 'schadeposten' worden in het kader van een 
breed welvaartsbegrip bij het bepalen van de totale maatschappelijke 
waardecreatie in mindering gebracht. Economisch rendement, 
maatschappelijke acceptatie en duurzaamheid zijn communicerende vaten. Ze 
beïnvloeden elkaar, ze vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar. Dat 
houdt in dat een onderneming zich laat leiden door de bedrijfsresultaten op 
elk van deze dimensies, de Triple P bottam line. De triple bottom-line geeft 
aan dat een organisatie in haar bedrijfsvoering gelijkwaardig rekening moet 
houden met de volgende drie aspecten: 
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People (mensen): de sociale consequenties van haar handelen 
• Planet (milieu): de ecologische gevolgen 
• Profit I Prosperity (winst/welvaart): de economische rentabiliteit 

Volgens de liED vormen deze drie onderdelen (ecologisch systeem, 
economisch systeem en sociaal systeem) de basis van elk proces van 
ontwikkeling. Een integrale aanpak is dus van belang. 

'Een organisatie dient bij haar handelen gelijkwaardig rekening te houden 
met people, planet & profit' (liED) 

4.3 Duurzaamheid in de gebouwde omgeving 
De hierboven genoemde triple bottorn line wordt ook vaak toegepast op de 
gebouwde omgeving. Timmeren (2006) noemt deze begrippen in relatie tot 
de gebouwde omgeving kwaliteiten. Duijvestein (2004) voegt hier een vierde 
kwaliteit, te weten 'Project' of 'Piace' aan toe. Dit is de ruimtelijke of 
ontwerpkwaliteit. Dorst (2002) definieert een vijfde kwaliteit: 'Proces'. Deze 
vijf kwaliteiten staan onderling in verbinding en oefenen ook invloed op elkaar 
uit. Hoewel dit onderzoek zich richt op de triple bottomline geven de twee 
aanvullende kwaliteiten de gebieden voor aanvullend onderzoek aan. 

Volgens Timmeren (2006) richt onderzoek naar duurzaamheid in de 
gebouwde omgeving zich echter vooral op de algemene aspecten ecologie 
(biodiversiteit), gezondheid en veiligheid en de meer specifieke uitwerking 
qua materiaalgebruik, energiegebruik en water. Bovendien is er nog relatief 
weinig onderzoek gedaan naar schaalniveaus boven dat van het gebouw . Toch 
zijn duurzame stedenbouw en duurzame wijken steeds meer in opkomst. 

Duurzame stedenbouw 
Bij de invui'ling van het begrip duurzame stedenbouw lijkt de nadruk te liggen 
op het lange bestaan en lang bruikbaar zijn van een wijk of stad. Het 
Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (NPDS) (1999) omschrijft duurzame 
stedenbouw als: 'Een vorm van stedenbouw die in alle stadia van het 
planproces kansen en mogelijkheden benut om een hoge ruimtelijke kwaliteit 
in combinatie met een lage milieubelasting tot stand te brengen. En die beide 
in de tijd weet te handhaven, zodat ook toekomstige generaties daarin delen'. 
Aspecten van duurzaamheid bij duurzame stedenbouw zijn volgens SEV 
(2003): 

Water 
Energie 
Natuur en biodiversiteit 
Mobiliteit 
Functiemenging en ruimtegebruik 

Bij deze indeling schijnt de nadruk vooral op ecologie te liggen, de 
economische component krijgt door de functiemenging nog enigszins 
aandacht, maar de sociale component lijkt vergeten te zijn. Toevoeging van 
volgende punten zou wenselijk zijn : 

Gemengde bevolkingssamenstelling (zowel demografisch, als raciaal, 
als inkomensgroepen); 
Sociale veiligheid 
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Al deze begrippen krijgen bij de ontwikkeling of herinrichting van steden of 
wijken steeds meer aandacht. We zijn er in Nederland echter nog niet in 
geslaagd een volledig duurzame stad te ontwikkelen die als boegbeeld kan 
fungeren. In het buitenland zijn wel best practices te vinden. Enkele hiervan 
zijn te vinden in bijlage 4. Op een wat kleinere schaal, namelijk wijkniveau 
lijken we hier wel steeds meer naar toe te werken. Vroeger werd voor dit 
soort wijken het woord ecowijk gebruikt. Deze benaming neemt echter steeds 
meer in populariteit af. 

Ecowijk 
Het woord ecowijk is een samenvoeging van de woorden ecologisch en wijk. 
Van Dale geeft als uitleg voor wijk: 'gedeelte van een stad of dorp dat 
ruimtelijk min of meer een afgesloten geheel vormt'. Het hoeft niet alleen 
woningen te betreffen, maar ook winkels en kantoren kunnen in een wijk 
gevestigd zijn. Literatuuronderzoek door Timmeren (2006) geeft hier de 
nodige aanvullingen op. Zo zou een gemiddelde Nederlandse wijk een straal 
tussen de 300 en 1000 meter hebben. 
Voor het woord ecologisch geeft Van Dale de uitleg: 'Betrekking hebbend op 
de ecologie' óf 'milieuvriendelijk'. Waarbij ecologie wordt uitgelegd als 'de leer 
van de betrekkingen tussen organismen en hun omgeving' en 
milieuvriendelijk wordt uitgelegd als 'onschadelijk voor het leefmilieu'. Beide 
verklaringen van 'ecologisch' lijken voor een ecowijk op te gaan. Door 
vergaande urbanisatie lijkt de mens zich niet meer bewust te zijn van zijn 
relatie en afhankelijkheid van de natuur. In een ecowijk wordt gestreefd naar 
een herontdekking van die relatie tussen mens en de natuur. Anderzijds 
wordt ook gestreefd naar een !ow-impact manier van leven, die geen of zo 
min mogelijk schade aan het mil,ieu toebrengt. Wat betreft deze eerste uitleg 
lijkt dit wel een conflict met duurzame stedenbouw op te leveren. Bij 
duurzame stedenbouw wordt namelijk juist gestreefd naar een compacte 
stad, zodat er meer ruimte voor groen en natuur overblijft. Echter de keuze 
om de relatie met de natuur opnieuw aan te gaan, houdt in dat ook geleefd 
moet worden 'in de natuur'. Dit leidt tot zogenaamde 'urban sprawl'. Urban 
sprawl houdt in dat op meerdere plaatsen kleine, maar weinig compacte 
nederzettingen ontstaan. Volgens Bugliarello (2005) is deze urban sprawl de 
minst efficiënte vorm van urbanisatie en is de duurzaamheid van deze 
nederzettingen voor een groot deel afhankelijk van de toekomstige 
technologieën die decentralisatie op het gebied van werk en de levering van 
materialen, water en energ,ie mogelijk maken. 

Het Global Ecovillage Network (GEN) [website] hanteert een ruime definitie 
van het begrip ecowijk : 'een gemeenschap van mensen die streven naar 
duurzaamheid'. In veel ecowijken vormen ecologie en gemeenschapsvorming 
de belangrijkste doelstellingen. Dit neemt niet weg dat ook de andere 
genoemde kwaliteiten van duurzaamheid nodig zijn om een stabiele en 
volhoudbare wijk te creëren. De concrete uitwerking daarvan kan per project, 
land of regio sterk verschillen. Zo lijkt de nadruk in de Nederlandse ecowijken 
vooral op de ecologische uitwerking te liggen. Maar zelfs hierbinnen 
verschillen de ecologische maatregelen per wijk. Om een goed beeld te 
geven, worden in b ij lage 4 enkele voorbeelden van ecowijken getoond. De 
ecologische maatregelen waaraan de meeste ecowijken aandacht besteden 
zijn: 

Energie (verwarmen, koelen, elektriciteit, productie van materialen, 
mobiliteit) 
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• Water 
• Bouwmaterialen 
• Natuur en biodiversiteit 
• Functiemenging en ruimtegebruik 

Energie en water hebben hierbij over het algemeen de grootste invloed op de 
duurzaamheid van de wijk. Dat energie een grote rol speelt bij het streven 
naar duurzaamheid geldt overigens niet alleen op wijkniveau . Zowel nationaal 
als mondiaal gezien is energieverbruik een van de grootste veroorzakers van 
milieuproblemen. In het bijzonder als het gaat om klimaatveranderingen. 
Moderne duurzame ontwikkelingen besteden dan ook vooral aandacht aan het 
verduurzamen van de energiestromen (zonder mobiliteit en de productie van 
bouwmaterialen). Vanuit dit streven zijn de energie neutrale woningen 
ontstaan. 

Energie neutrale objecten 
Volgens GEN [website] duidt ecologie het respect voor de natuur aan, wat 
rinhoudt dat de mens niet meer uit de natuur moet nemen dan dat men kan 
'teruggeven'. Dit is in feite wat een energie neutrale wijk voor de 
energiestromen probeert te bewerkstellligen. In bijlage 4 zijn enkele best 
practices vermeld. Energie neutraliteit kan zowel op gebouw als op wijkniveau 
worden nagestreefd. Energie neutraal wil in dit onderzoek zeggen dat het 
energiegebruik van een gebouwd object (woning/gebouw/wijk/kunstwerk 
e.d.) over een jaar gemeten nul is: er wordt niet meer energie uit het gas- en 
elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit duurzame bronnen aan wordt 
toegeleverd (Senternovem[website]). Dit kan betekenen dat er soms een 
energieoverschot is dat in de regel aan het openbare net wordt teruggeleverd, 
terwijl er in een andere periode een (klein) verbruik is (Senternovem 
[website]). Dit wil zeggen dat het centrale energienet als opslagcapaciteit 
wordt benut. In de werkelijkheid wordt deze energie niet opgeslagen maar 
door andere afnemers verbruikt. Op een later tijdstip mag dan dezelfde 
hoeveelheid als de aangeleverde energie worden afgenomen. Deze uitleg 
wordt ook in dit onderzoek gehanteerd. De meningen zijn echter verdeeld 
over de vraag over welke energiestromen deze vergelijking gemaakt dient te 
worden. Bij energie-nul-woningen worden soms alleen de gebouwgebonden 
energiestromen (ruimteverwarming, tapwaterverwarming, ventilatie en 
verlichting) meegenomen, terwijl in andere gevallen ook het niet
gebouwgebonden verbruik wordt meegenomen. Bovendien wordt dan meestal 
gewerkt met een te verwachten energieverbruik, wat vrijwel altijd afwijkt van 
het werkelijke verbruik. Naast theoretische voorspellingen van de uiteindelijke 
energiebalans spelen in de gebruiksfase ook zaken als de (het) werkelijk(e) 
prestaties van apparaten, bewonersgedrag, klimaat en bouwfysische 
uitvoering een grote rol bij de daadwerkelijke realisatie van ener9ieneutraliteit 
(Novem, 2001). Er is daarom zel'den sprake van een exacte nul-situatie. Ook 
een energieneutrale wijk kent dit probleem. Bovendien speelt op wijkniveau 
de vraag of utilitaire voorzieningen (zoals straatverlichting en bronbemaling) 
meegenomen dienen te worden in de bepaling van energieneutraliteit. In dit 
onderzoek wordt gewerkt met het begrip energie-nul-wijk of energie neutrale 
wijk. Hierbij worden de volgende energiestromen van deze wijk 
meegerekend: gebouwgebonden energie, niet-gebouwgebonden energie en 
utilitaire energie. De uitleg over het berekeningen van deze stromen zal in de 
bijlagen van hoofdstuk 8 plaatsvinden. 

Overige duurzame concepten 
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Naast de hierboven beschreven duurzame concepten in de gebouwde 
omgeving zijn er nog een aantal andere concepten die streven naar 
duurzaamheid. 

Een voorbeeld hiervan is een autarkische woning of wijk. Een autarkisch 
object is een object dat volledig zelfvoorzienend is (Moet, 2005). Dit wil 
zeggen dat het niet is aangesloten op de centrale, nationale infrastructuren 
van drinkwater, riolering en energie, maar dat het hier volledig zelf voor zorg 
draagt. Dit concept wordt in Nederland weinig toegepast omdat volledige 
zelfvoorzienendheid zeer moeilijk te realiseren is en vaak gepaard gaat met 
hoge kosten en onbetrouwbare levering van energie. Indien bebouwing in een 
zeer afgelegen gebied gewenst is, kan het concept daarentegen uitkomst 
bieden. 

Een ander concept is het passiefhuis. Dit concept kent zijn oorsprong in 
Scandinavië. Een passiefhuis streeft naar het terugdringen van het 
energieverbruik door passieve strategieën toe te passen. Door het 
optimaliseren van de noodzakelijke elementen wordt een conventioneel 
verwarmingssysteem dan overbodig (Passiefhuis platform [website]). Dit 
betekent dat optimaal gebruik wordt gemaakt van passieve zonne-energie 
(grote ramen op het zuiden), dat het gebouw zeer goed geïsoleerd is, een 
goede lucht- en kierdichting heeft en dat ventilatie met warmteterugwinning 
een gezond binnenklimaat moet verzekeren. De totale energievraag voor 
ruimteverwarming (en koeling) moet op deze manier beperkt blijven tot 15 
kWh/m2 verwarmd vloeroppervlakte (bij een normaal huis is dit ongeveer 45-
60 kWh/m2) en ook het totale primaire energiegebruik per huishouden dient 
begrensd te blijven tot max 120 kWh/m 2 per jaar (stichting passiefhuis 
[website]) De EPC (energieprestatiecoefficient) mag maximaal 0,45 zijn. Dit 
concept wordt door de Nederlandse markt redelijk sceptisch ontvangen en op 
enkele voorbeelden na (zie bijlage 4) wordt het concept nog weinig toegepast. 
Reden hiervoor is vooral de angst voor een ongezond binnenklimaat: bij 
onvoldoende aandacht voor of fouten in de uitvoering van het 
ventilatiesysteem is de aanvoer van verse lucht niet gegarandeerd. 
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5. Energie 

5.1 Inleiding 
Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven gaat het bij de ecologische uitwerking 
(planet) van duurzaamheid in de gebouwde omgeving vaak over energie. 
Energie wordt naast ruimte, biodiversiteit en zoet water, door het rijk tot de 
sleutelvoorraden gerekend, die zorgvuldig moeten worden beheerd 
(beleidsartikel 10 van het regeringsbeleid). Energie is namelijk naast ecologie 
ook sterk verbonden met de elementen 'maatschappij' (beschikbaarheid, 
comfort) en 'economie' (kosten en leveringszekerheid), omdat energie van 
cruciaal belang is om te kunnen voorzien in onze primaire en secundaire 
levensbehoeften. Dit betekent dat energie in de maatschappij en de markt 
blijvend de aandacht zal houden als schaars product (Ravelli & Schilt, 2004). 

Voor de industriële revolutie was energie vooral nodig voor verwarming (van 
ruimten, water en voedsel). Vanaf de industriële revolutie wordt energie voor 
veel meer doelstellingen ingezet. Naast verwarmen is tegenwoordig ook 
koelen voor veel mensen een gewenste optie en elektriciteit (kracht) maakt 
een (steeds) breder scala aan diensten mogelijk. Sinds de industriële revolutie 
is de vraag naar energie dan ook nog steeds groeiende. De vraag naar 
elektriciteit is tussen 1995 en 2005 met bijna 30 % toegenomen. Bij 
ongewijzigd beleid zal de wereld energievraag in 2050 ten opzichte van 2005 
meer dan verdubbeld zijn (OECD/IEA, 2006). Dit is vooral te wijten aan de 
voortschrijdende groei van de economie en aan de toenemende 
wereldbevolking. 

Zoals al aangeven heeft de vraag naar energie echter sterke gevolgen voor 
het milieu, de maatschappij en de economie. Het opwekken van energie 
gebeurt wereldwijd gezien voor 80% en in Nederland zelfs voor 93% uit 
fossiele brandstoffen (Dekker et. al., 2006). Hierbij komen broeikasgassen 
vrij, die via het broeikaseffect leiden tot opwarming van de aarde met 
catastrofale gevolgen als resultaat. Het huidige niveau van broeikasgassen is 
ongeveer 430 ppm in COrequivalenten. Dit tegenover de 280 ppm in COr 
equivalenten van voor de industriële revolutie (Sternreview, 2006). Het 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verwacht in de periode 
1990-2100 een toename van de wereldgemiddelde temperatuur van 1,4 tot 
5,8 graden Celsius en een zeespiegelstijging van 9-88 cm. 

Daarnaast zullen de fossiele bronnen uiteindelijk ook uitgeput raken. Ondanks 
dat het erg moeilijk is om exacte uitspraken te doen over deze reserves en 
toekomstig verbruik, is de schatting van BP (2007) dat indien we het huidige 
tempo aanhouden aardoliebronnen omstreeks 2045 uitgeput zullen zijn en 
aardgas omstreeks 2070. Daarbij baart ook de internationale afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen uit politiek instabiele regio's in toenemende mate 
zorgen. Naar schatting komt in 2030 70% van de energie voor de EU van 
buitenaf. Ook de Nederlandse gasvoorraden zijn naar schatting rond 2030 
uitgeput, waardoor wij nog meer afhankelijk worden van importeren van olie 
en gas. De Nederlandse afhankelijkheid neemt dus toe, terwijl de toegang tot 
betaalbare energie minder betrouwbaar wordt. 
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5.2 Energieverbruik door huishoudens 
Binnen de Europese Unie nemen woningen ruim 40% van het totale 
energiegebruik voor hun rekening (Bourdeau, 1999; EC, 2005, geciteerd door 
Sunnika, 2006). De Nederlandse huishoudens nemen ongeveer 26% van het 
totale landelijk elektriciteitsverbruik voor hun rekening. Een gemiddeld 
huishouden verbruikte in 2004 ongeveer 3400 kWh per jaar. Ondanks dat 
apparaten steeds zuiniger worden, is het elektriciteitsverbruik per huishouden 
nog steeds stijgende. Sinds 1988 is een stijging van ongeveer 1,5% per jaar 
waar te nemen. Deze stijging is te verklaren door de stijgende aanschaf van 
apparatuur als wasdrogers, vaatwassers en dergelijke en de afnemende 
gezinsgrootte. Echter naast het stijgende elektriciteitsverbruik is het aardgas 
verbruik per huishouden in Nederland dalende. Een gemiddeld Nederlands 
huishouden verbruikte in 2004 1736 m3 aan aardgas. Dit is ongeveer 45% 
minder dan het gemiddelde verbruik van een huishouden in 1980. (energie in 
Nederland [website]). Deze daling is met name te danken aan betere isolatie 
van huizen, het hogere rendement van verwarmingsketels (Koopmans, 2000), 
het groter aantal tweeverdieners die overdag beiden niet thuis zijn en de 
relatief warme winters. Ondanks deze daling in gasgebruik in afgelopen jaren, 
wordt in 1\Jederland nog steeds driemaal zoveel primaire energie ingezet voor 
warmteproductie als voor de opwekking van elektriciteit (Blanken, 2006). De 
verwachting is echter dat tussen 2000 en 2030 het gasverbruik voor 
verwarming met 30% zal dalen en het elektriciteitsverbruik met 50% zal 
toenemen (Overdiep & Sijbring, 2007). 

Nederlandse huishoudens zijn verantwoordelijk voor ongeveer 20 á 25% van 
de totale nationale uitstoot van broeikasgassen. Deze huishoudelijke uitstoot 
bestaat grotendeels uit C02-uitstoot door energieverbruik. Wereldwijd wordt 
41% van de CO ruitstoot veroorzaakt door de opwekking van elektriciteit. In 
Nederland produceren huishoudens ongeveer 51 megaton aan C02-uitstoot op 
jaarbasis, waarvan 33 megaton (65%) veroorzaakt door gas- en 
elektriciteitverbruik, wat neerkomt op ongeveer 5000 kg C02-uitstoot per 
huishouden in 2006 (milieucentraal, 2007 [website]). Om de 
klimaatverandering een halt toe te roepen is het zaak om de CDruitstoot te 
verminderen. Om deze verlaging te bewerkstelligen zijn er de laatste jaren 
meerdere (globale) klimaatconferenties geweest waarbij doelstellingen en 
afspraken zijn vastgelegd. 

5.3 Doelstellingen & afspraken 
Globaal 
Sinds 1995 wordt jaarlijks een klimaattop georganiseerd. In 1997 werden in 
het Japanse Kyoto, voor het eerst harde afspraken tijdens deze top gemaakt. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in het zogeheten Kyoto-protocol. Kern van het 
protocol is de afspraak om de uitstoot van broeikasgassen met 5% te 
verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990. De afspraak geldt alleen 
voor rijke landen. Arme landen als China, India, Brazilië hoeven (nog) niet 
mee te doen. Grote landen als de Verenigde Staten en Australië willen niet 
meedoen aan Kyoto. Zij zijn bang dat de afspraken een belemmering zijn 
voor hun economische groei. Voor de Europese Unie geldt een reductie van 8 
procent ten opzichte van 1990. Voor Nederland is dit vertaald in een reductie 
van 6 procent. De afspraken van Kyoto zijn geldig tot 2012 . 
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Nationaal 
Het Nederlandse overheidsbeleid met betrekking. tot energie, is mede 
gebaseerd op de internationale afspraken van het Kyoto-verdrag en EU
doelstellingen. Nederland moet vanuit deze afspraken in de periode 2008-
2012 een COrreductie van 6% ten opzichte van 1990 behalen. Dit kan deels 
door het opkopen van emissierechten van andere landen, maar ook door 
duurzamer om te gaan met energie. Met betrekking tot de gebouwde 
omgeving en meer specifiek woningbouw heeft de Nederlandse overheid eisen 
gesteld aan de energetische kwaliteit van woningen. De energetische kwaliteit 
van een woning geeft aan hoe goed een woning presteert als het gaat om de 
hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is om de woning te verwarmen, te 
koelen, te ventileren en van warm water te voorzien. De energetische 
kwaliteit wordt ook bepaald door de keuze van de energiebron (Hameetman, 
2005). 

5.4 Wetgeving gebouwde omgeving 
De eisen met betrekking tot de energetische kwaliteit van woningen zijn 
vastgelegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit verwijst vervolgens naar de 
NEN 5128. In het bouwbesluit is bepaald dat woningen moeten voldoen aan 
een bepaalde EPC-eis (Energie Prestatie Coefficient). Deze eis wordt bij het 
indie11en van de stukken voor een bouwvergunning getoetst. Sinds 2006 is dit 
een EPC van maximaal 0,8 (hoe dichter bij nul, hoe beter de energetische 
kwaliteit). De EPC maakt een schatting van het gebouwgebonden 
energieverbruik voor een bepaalde woning en deelt dit verbruik door een 
normverbruik voor diezelfde woning. In NEN 5128 kan worden opgezocht hoe 
de EPC wordt bepaald en NPR 5129 bevat een rekenprogramma om de EPe
waarde te berekenen. Vanuit de praktijk is echter wel kritiek te horen op de 
EPC-waarde. Zo zou de reductie van de EPC bij een hoge energetische 
kwaliteit niet gelijk opgaan met de C02-reductie die het gebouw zou 
opleveren. Bovendien wordt de EPC-eis alleen gesteld aan nieuw te realiseren 
woningen en is het systeem niet eenvoudig te overzien voor de consument 
van de woning. Daarom heeft de overheid besloten met ingang van 1 januari 
2008 de verplichting tot energielabel te introduceren. Het energielabel moet 
op dezelfde manier gaan functioneren als energielabels voor bijvoorbeeld 
witgoed. Alle woningen gebouwd voor 1998 moeten bij verkoop/verhuur een 
energielabel hebben. Woningen gebouwd na 1998 hebben automatisch een A
label, omdat deze woningen reeds een EPC van maximaal 1,0 hebben. 

Al deze hierboven genoemde wettelijke verplichtingen hebben echter vooral 
betrekking op het niveau van het gebouw. Maatregelen die voor een grotere 
schaal (bijvoorbeeld een wijk) worden getroffen, kunnen of slechts 
gedeeltelijk worden ingevoerd of helemaal niet worden ingevoerd en komen 
daarom niet (volledig) tot uitdrukking in de EPC. Met name de keuze voor 
duurzame energie wordt vaak op wijkniveau getroffen, maar wordt niet 
(volledig) beoordeeld in de EPC. Daarom hebben overheden (zowel landelijk 
als gemeentelijk) naar tools gezocht die deze maatregelen wel erkennen en 
duurzaamheid op wijkniveau stimuleren. Met name de EPL (Energie Prestatie 
op Locatie) wordt inmiddels veelvuldig ingezet. De methode beoordeelt zowel 
gebouwgebonden voorzieningen als voorzieningen getroffen voor een grotere 
schaal. Ook kan het instrument worden ingezet om hogere prestaties dan 
wettelijk verplicht te realiseren. In de EPL wordt zowel het energieverbruik 
van woningen en gebouwen betrokken, als ook de energielevering. Het 
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resultaat is een getal tussen 0 en 10, waarbij 10 staat voor een ideale situatie 
waarin geen fossiele brandstof meer nodig is (Senternovem [website]). 
Bovendien maakt de EPL het mogelijk het energieverbruik van een nog te 
realiseren wijk te voorspellen. 

Naast de wettelijk kaders die de energetische kwaliteit op een bepaalde 
manier meten, zijn er ook nog een aantal tools ontwikkeld door 
wetenschappers, gemeenten en het bedrijfsleven die de milieuprestatie van 
gebouwen of producten meten. Een voorbeeld hiervan is GPR (Gemeentelijke 
Praktijk Richtlijn). De GPR beoordeeld de wijk op meer dan alleen de 
energetische kwaliteit (ook bijvoorbeeld water), maar is vooral gericht op het 
niveau van het gebouw . Op productniveau kan worden gekeken naar de 
lifecycle-analysis. Deze techniek is bedoeld om de totale ecologische impact 
van alle levensfasen van een product te benoemen. Het is een zogenaamde 
'cradle-to-grave'-techniek waarbij dus gekeken wordt naar de winning van 
grondstoffen, productie (van onderdelen), transport, gebruik, sloop en 
recycling. Ecoquantum en Greencalc zijn computerprogramma's die een 
dergelijke analyse mogelijk maken. Hoewel deze techniek een zeer 
waardevolle aanvulling is op de EPC en EPL, wordt deze methode vanwe9e 
zijn complexheid en de omvang van het aantal elementen op wijkniveau niet 
werkbaar geacht voor dit onderzoek. 

5.5 Aanpak verbetering energetische kwaliteit 
In bovenstaande paragrafen is uitgelegd dat de overheid, vanwege het inzien 
van de noodzaak tot verduurzaming, eisen stelt aan de energetische kwaliteit 
van woningen en woonwijken. Het verbeteren van de energetische kwaliteit is 
echter niet altijd eenvoudig te bereiken. Om de verbetering van de 
energiestromen strategisch aan te pakken, is de Trias Energetica (figuur 3) 
ontwikkeld (Stofberg, et.al,2000). De Trias Energetica is afgeleid van de Trias 
Ecologica. De Trias ecologica beschouwt een gebouw, bouwwerk of zelfs een 
hele wijk als een object. Het streven is om zo min mogelijk en zo verstandig 
mogelijk II\J het object te brengen. Is het eenmaal aangebracht, dan moet 
zoveel mogelijk UIT-stroom voorkomen worden. Bij de Trias Energetica 
worden de volgende stappen achtereenvolgens doorlopen (SenterNovem 
[website]): 

1. Beperk de vraag 
2. Gebruik duurzame I eindeloze bronnen 
3. Gebruik eindige bronnen verstandig 

1. Reduceer de vraag 
(energ lebesparlng) 

2. Zet duurzame 
energiebronnen in 

Figuur 3: Trias energetica 

Energievraag 

3. Gebruik fossiele brand
stoffen zo schoon mogelijk 

Bron: Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), http://www.ecn.ni/eei 
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Bij het maken van een keuze voor maatregelen is het niet mogelijk te spreken 
van een beste variant (Timmeren, 2006). Bepaalde systemen kunnen elkaar 
beïnvloeden. Ook is iedere situatie anders, als het bijvoorbeeld gaat om 
vraag, locatie, budget en actoren. Het nemen van een beslissing voor 
maatregelen die de energetische kwaliteit verbeteren is dus afhankelijk van 
een aantal factoren. Deels heeft men dit in eigen hand maar deels wordt dit 
bepaald door (Benders et al, 2004): 

de locatie specifieke kenmerken van de wijk zelf; 
• de directe omgeving van de wijk; 
• de eisen op het gebied van regelgeving e.d. van een hoger 

schaal niveau. 

In onderstaande paragrafen worden de stappen toegelicht, wordt de huidige 
stand van zaken uitgelegd en worden concrete maatregelen voor iedere stap 
gegeven en eventueel de factoren die bepalen of een maatregel al dan niet 
geschikt is. 

5.6 Vraagreductie energie 
De eerste stap van de Trias energetica om de energetische kwaliteit te 
verbeteren is het reduceren van de vraag naar energie. Bij deze maatregelen 
dient onderscheid te worden gemaakt in maatregelen op stedenbouwkundig, 
architectonisch, bouwkundig of installatietechnisch niveau. In iedere categorie 
kan weer onderscheid worden gemaakt in maatregelen die niet of nauwelijks 
gedurende de levensduur van de woningen te wijzigen zijn en maatregelen 
die wel nog in een later stadium kunnen worden toegepast. Het moge 
duidelijk zijn dat aan maatregelen die moeilijk te wijzigen zijn veel aandacht 
besteed dient te worden bij het ontwerp (Stofberg, et al, 2000). In het 
verdere onderzoek worden de stedenbouwkundige en architectonische 
maatregelen buitenbeschouwing gelaten en wordt gefocust op bouwkundige 
en installatietechnische maatregelen. 

In het bouwbesluit zijn naast de epe-waarde voor de totale energetische 
kwaliteit van een gebouw, soms ook basiseisen gesteld aan individuele 
maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld eisen gesteld aan de thermische 
isolatiewaarde van gebouwen (dichte constructiedelen die grenzen aan de 
buitenlucht moeten een Re-waarde van minimaal 2,5 m 2K/W hebben en 
ramen en deuren (incl.kozijn) een U-waarde van maximaal 4,2 m2K/W). Door 
alleen te voldoen aan de individuele eisen uit het bouwbesluit, voldoet men 
echter nog niet aan de de EPC-eis van 0,8. Aanvullende maatregelen zijn 
daarom nodig. In bijlage 5 is een lijst met besparende maatregelen te vinden, 
onderverdeeld in de verschillende categorieën. 

5.7 Duurzame energieopwekking 
De tweede stap van de Trias energetica om de energetische kwaliteit te 
verbeteren is het opwekken van energie uit duurzame bronnen. Voordat 
wordt uitgelegd wat deze duurzame bronnen zijn, wordt eerst de huidige 
situatie uitgelegd en worden een aantal termen en begrippen toegelicht. 

5. 7.1 Inleiding 
Vroeger had ieder huis zijn eigen (open) haard voor warmte opwekking en 
kaarsen voor verlichting. Tegenwoordig wordt energie opgewekt in grote, 
centrale energie-installaties, die veelal ver van de gebruikers af staan. 
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In Nederland wordt met name de elektriciteit centraal opgewekt. Deze 
centrale opwekking vindt meestal plaats door aardgas, aardolie of steenkolen 
te verbranden en daarmee een generator aan te drijven. Het rendement van 
deze centrales is gemiddeld echter maar 40 procent. Dat wil zeggen dat als er 
100 GJ aan fossiele brandstoffen ingaat, er maar 40 GJ aan elektriciteit 
uitkomt. Deze elektriciteit wordt vervolgens naar de eindgebruiker 
getransporteerd. Tijdens dit transport treden ook een aantal verliezen op, 
zoals overgangsweerstanden en transformatorverliezen. Hierdoor komt 
uiteindelijk maar 39 procent van de primaire energie (aardgas, aardolie, 
steenkool) die als input voor de elektriciteitscentrale diende bij de 
eindgebruiker aan. In figuur 4 is dit grafisch weergegeven. 

1,0 

Figuur 4: rendement centrale 

0,39 x 
~ 
~ 

Naast elektriciteit hebben bewoners ook behoefte aan warmte. Hiervoor wordt 
meestal gebruik gemaakt van aardgas. Gas wordt door het netwerk 
getransporteerd en aan de woning geleverd . In de woning zorgt een centrale 
verwarmingsinstallatie dan voor de opwekking van warmte. In theorie wordt 
gesteld dat het transport van gas geen energie kost en dat dus evenveel gas 
bij de gebruikers aankomt als dat in het netwerk wordt ingevoerd. 

De complete energieketen bestaande uit energieproductie, energieconversie, 
transmissie, distributie en consumptie (energy information centre [website]) 
(zie bijlage 6) kan worden gezien als eenheid en wordt ook wel aangeduid als 
energiesysteem. Bij energiesystemen kan onderscheid worden gemaakt 
tussen centrale en niet- centrale systemen. Het typerende van een centraal 
energiesysteem is het grote aantal gebruikers over een groot gebied 
verspreid. Een niet-centraal systeem kan worden gezien als het 
tegenovergestelde, maar het begrip is daarmee niet overduidelijk (Aianne en 
Saari, 2004). Meestal wordt met niet-centrale energieopwekking systemen 
bedoeld die minder dan ongeveer 10.000 kW produceren (Timmeren, 2006). 

In de literatuur wordt bij niet-centrale systemen ook nog onderscheid 
gemaakt tussen decentrale en gedistribueerde systemen. Decentrale 
systemen zijn op zich zelf staand en niet onderling verbonden . 
Gedistribueerde systemen zijn ook niet-centrale systemen, maar deze zijn wel 
onderling verbonden. Volgens Timmeren (2006) bleken autarkie en in 
mindere mate autonomie in de historie echter vrijwel altijd onstabiel. Het 
streven naar een optimale (vaststaande) schaal was hier vaak debet aan. Het 
lijkt er dus op dat de decentrale eenheden wel degelijk in netwerken 
verbonden dienen te worden (zowel ruimtelijk, sociaal, ecologisch als 
technisch) . Op deze manier kan het netwerk ook als opslagcapaciteit worden 
beschouwd. (In de technische zin van het woord is dit niet correct: de energie 
wordt niet daadwerkelijk opgeslagen, maar via het netwerk verbruikt en 
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nieuwe energie op ander tijdstip weer teruggenomen). Decentrale systemen 
zoals bedoeld in de literatuur worden vanwege dit gebrek aan succes 
buitenbeschouwing gelaten. Indien in dit rapport over decentrale systemen 
wordt gesproken, worden hiermee de (in de literatuur bedoelde) 
gedistribueerde systemen bedoeld. Over het algemeen kan uit de literatuur 
geconcludeerd worden dat decentrale systemen gunstiger zijn dan centrale 
systemen, met name als wordt gekeken naar duurzaamheid (Timmeren 2006, 
Alanne en Saari 2004). De verwachting voor de toekomst is dat de 
energievoorziening voor een land niet compleet centraal, noch compleet 
decentraal zal worden geregeld . Beide systemen hebben hun voor en nadelen 
(zie bijlage 7). Het is waarschijnlijk dat in de toekomst een mix van beide 
systemen. aanwezig zal zijn (Aianne en Saari, 2004). 

Naast het verschil tussen centraal en decentraal dient ook aandacht besteed 
te worden aan het verschil tussen gebouwgebonden (individuele) 
energiesystemen en collectieve energiesystemen (voorzieningen op een hoger 
schaalniveau dan een gebouw). Collectieve systemen zijn systemen die door 
(meerdere) (woon)gebouwen of woningen worden gedeeld. Gebouwgebonden 
voorzieningen zijn alleen met het 'eigen' gebouw verbonden en voorzien dus 
slechts één gebouw van energie. Collectieve energieopwekking kan soms 
weliswaar op/in één gebouw plaatsvinden, maar indien meerdere gebouwen 
ervan kunnen profiteren, zijn het toch collectieve systemen. Vrijwel alle 
duurzame energie systemen zijn zowel centraal als decentraal beschikbaar, de 
keuzemogelijkheden van gebouwgebonden, duurzame energiesystemen zijn 
kleiner. In bijlage 8 zijn de voor-en nadelen van collectieve systemen 
zichtbaar. 

5.7.2 Duurzame energiebronnen 
Duurzame energie en energiebesparing worden sterk gekoppeld aan 
maatschappelijke verantwoordelijkheid (Ravelli & Schilt, 2004). Om als 
duurzaam aangemerkt te worden, dienen energiesystemen niet de 
draagkracht van de ecosystemen te overstijgen (dit wil bijvoorbeeld zeggen 
dat de systemen niet meer C02 mogen produceren dan de Aarde kan 
verwerken) . Noch mag het gebruik van eindige energiebronnen de 
mogelijkheden van toekomstige generaties (om in hun energiebehoefte te 
voorzien) belemmeren. Efficiënt gebruik van bronnen, een schoon 
conversieproces en het tijdig ontwikkelen van onuitputtelijke opties zijn 
daarom de basis principes voor duurzaamheid. (Rogner & Popescu, 2000). In 
2005 leverde Nederland slechts 6% van de totale energieopwekking uit 
duurzame bronnen (windenergie.nl [website]). Er is dus volop ruimte voor 
verbetering. Duurzame energiebronnen zijn: 

• Zon; 
• Wind; 
• Biomassa; 
• Omgevings-/aardwarmte; 

Waterkracht; 
De voor Nederland geschikte en meest toegepaste opties worden hieronder 
uitgelegd. 

Zon 
Er zijn drie manieren om gebruik te maken van zonne-energie: 

Passieve zonne-energie (warmte) 
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Zonnecollectoren (warmte) 
• Zonnepanelen (elektriciteit) 

Passieve zonne-energie is warmte die direct door de zon (dus zonder 
conversie) de woningen binnenstraalt. Passieve zonne-energie wordt altijd 
toegepast op gebouwniveau. Optimaal gebruik van passieve zonne-energie 
kan worden bewerkstelligd door een noord-zuid verkaveling toe te passen en 
veel raamoppervlak aan de zuidkant te creëren. Hierbij dient echter wel 
aandacht besteed te worden aan zonwering om oververhitting in de zomer 
tegen te gaan. 

Zonnecollectoren worden aan de buitenkant van de woning (meestal het dak) 
geplaatst. In de collectoren zit collectorvloeistof. Deze vloeistof wordt 
verwarmd door de zon en wordt vervolgens ingezet voor de verwarming van 
leidingwater. Dit warme water kan vervolgens (na naverwarming) worden 
ingezet als warm tapwater en/of worden gebruikt voor de verwarming van 
ruimten. Ook zonnecollectoren worden meestal op gebouwniveau toegepast. 
Dit om warmteverliezen tijdens transport zoveel mogelijk te beperken. Het is 
mogelijk om, indien gebruik wordt gemaakt van lage temperatuurverwarming, 
een collectieve voorziening te ontwikkelen. De opbrengsten bij toepassing op 
gebouwniveau zijn echter gunstiger dan een collectief systeem. Achtergrond 
informatie over zonnecollectoren is in bijlage 9 te vinden. 

Zonnepanelen bestaan uit foto-voltaische cellen die zonlicht omzetten in 
elektriciteit. Deze elektriciteit kan in de woning worden gebruikt of 
teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet. Hieruit vloeit al min of meer 
voort dat toepassing van zonnepanelen zowel op gebouwniveau als op een 
hoger schaalniveau mogelijk is. Meer informatie over zonnepanelen is te 
vinden in bijlage 10. 

Voor alledrie de systemen zijn voorwaarden voor efficiënte toepassing: 
Zuid( oost/west)-orientatie 

• geen belemmerende objecten die schaduw op het instralingvlak 
veroorzaken. 

Zonne-energie wordt in Nederland op steeds grotere schaal toegepast. Een 
goed voorbeeldproject hiervan is 'de stad van de zon' in Heerhugowaard 
[website]. 

Wind 
Wind energie werd al ver voor de industriële revolutie ingezet als bron voor 
mechanische arbeid. Door de opkomst van fossiele brandstoffen werd wind 
energie vanwege de hogere kosten en lagere betrouwbaarheid vervangen 
(Turkenburg et.al, 2000). De laatste jaren heeft de ontwikkeling van 
energieproductie door wind echter wederom een grote vlucht genomen. 
Tegenwoordig wordt windenergie vooral omgezet in elektriciteit. Er zijn twee 
soorten windturbines te onderscheiden: grootschalige turbines (voor 
toepassing in landelijke gebieden) en kleinschalige turbines (voor toepassing 
in stedelijke gebieden). Met name qua afmeting, opbrengst en kosten 
verschillen de beide soorten. De werking van beide turbines is echter 
grotendeels gelijk (zie bijlage 11) voor achtergrond informatie over 
windmolens). 
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Soort en grootte van de turbine bepalen het vermogen van de windmolen. 
Hedendaagse grootschalige windmolens hebben ongeveer een 
vermogen tussen 500 kW en 5 MW. Gezien de grote vermogens 
van grootschalige windmolens vindt toepassing altijd op een 
groter schaarniveau dan de woning plaats. Hoogte en locatie 
bepalen de windsnelheid en daarmee de opbrengst van een 
windmolen. Aangezien het niet altijd even hard waait, fluctueert 
ook de elektriciteitsopbrengst van een windmolen. 

Het toepassen van grootschalige windturbines kan niet overal. Er dient 
rekening te worden gehouden met de volgende aspecten: 

• Er dient voldoende windsnelheid te zijn. Met name stedelijke gebieden 
hebben te veel obstakels om de wind hard te laten waaien. Daarnaast 
is de windsnelheid in Nederland niet overal even groot. Ook de afstand 
tussen turbines onderHng is van invloed op de windsnelheid; 
Ook is in Nederland is een risicoanalyse vereist voordat toestemming 
voor de bouw van een windturbine wordt gegeven. Het Handboek 
Risicozonering Windturbines geeft richtlijnen voor het uitvoeren van 
een risicoanalyse (windenergie [website]); 

• Vanwege geluidsoverlast moeten windmolens een minimale afstand 
van 300 meter tot bebouwing hebben (of vier keer de 
masthoogte)(www.VROM.nl); 

• Provinciaal beleid kan (solitaire) windmolens op sommige plekken 
verbieden. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, zoals 
natuurbescherming of tegengaan van horizonvervuiling; 

• Er is een aantal vergunningen nodig (bouwvergunning, 
bestemmingsplan, milieubeheer ed.) 

• Woningen ten noorden van de molens kunnen last van schaduwhinder 
hebben; 

• Windmolens in de buurt van een vliegveld kunnen afwijkingen op 
radarbeelden veroorzaken; 
Vogels kunnen tegen windturbines aanvliegen of door de wervelingen 
achter de rotor gegrepen worden (milieucentraal). Met name rijen 
turbines loodrecht op de trekroute kunnen problemen veroorzaken; 

• Voldoende aantal' afnemers. Grootschalige windturbines beginnen 
doorgaans pas bij een diameter van ongeveer 50 meter. Het 
benodigde aantal afnemers is afhankelijk van het gemiddelde 
energieverbruik van de huishoudens en de locatie van de mol1en, maar 
gesteld kan worden dit in elk geval meer dan 200 huishoudens moeten 
zijn. 

Grootschalige windenergie wordt in Nederland in verhouding tot andere 
duurzame bronnen veel toegepast door energiebedrijven. Echter het 
realiseren van een windmolen voor een specifieke wijk komt niet vaak voor. 
Een goed voorbeeldproject van het realiseren van een windmolen voor een 
specifieke wijk is 'de Kroeten' in Breda [website]. 

Indien een of meerdere aspecten het realiseren van een grootschalige 
windmolen niet mogelijk maakt, kan worden gekozen voor een kleinschalige 
turbine (zie f,iguur 5). 
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Deze turbines zijn ontwikkeld om het benutten van windenergie in bebouwde 
gebieden mogelijk te maken. Kleinschalige turbines kunnen zowel op 
gebouwniveau als op een groter schaalniveau worden toegepast . Vuistregels 
voor het plaatsen van kleinschalige windmolens zijn als volgt (Cace & Horst, 
2007): 

Er dient een minimale windsnelheid van 5,5 m/s te zijn. Voor gebieden 
in het binnenland wordt deze snelheid op ongeveer 20 meter hoogte 
bereikt; 

• De windmolen dient 30% boven de hoogte van de omliggende 
bebouwing uit te steken; 
Voorkom dat de windmolen hinderlijke slagschaduw veroorzaakt. 

Figuur 5: kleinschalige (stedelijke windmolens) 
Bron: Senternovem [website] 

De kosten per geproduceerd kWh elektriciteit van kleinschalige turbine zijn 
(vooralsnog) ongeveer drie keer hoger ten opzichte van een grootschalige 
turbine . Op gebied van kleinschalige windenergie wordt wel nog een 
vooruitgang verwacht. Meer informatie over kleinschalige turbines is te vinden 
in bijlage 12. 

Biomassa 
Onder biomassa wordt een groot aantal soorten (vers) organisch materiaal 
verstaan (bijvoorbeeld snoeiafval, mest of rioolslib). Steenkool, aardgas en 
aardolie zijn in principe ook ontstaan uit organische materialen, maar liggen 
reeds eeuwen onder de korst van de Aarde opgeslagen. Het verbruik hiervan 
verstoort het huidige evenwicht van C02 omdat ze alleen C0 2 toevoegen aan 
de huidige atmosfeer. Het verbruik van 'vers' organisch materiaal wordt 
gezien als C0 2-neutraal omdat planten in de periode voordat ze worden 
ingezet voor energieopwekking ook een gelijke hoeveelheid C02 uit de huidige 
atmosfeer hebben opgenomen. Dit wordt weergegeven in figuur 6. 

Energie uit biomassa kan op verschillende manieren worden verkregen. In 
sommige gevallen wordt biomassa rechtstreeks vanuit de natuur ingezet 
(bijvoorbeeld hout). In andere gevallen vindt eerst omzetting van de 
biomassa uit de natuur plaats i,n beter bruikbare brandstoffen. Voorbeelden 
van deze omzetting zijn (Turken burg et. al, 2000): 

Vergisting met als resultaat biogas 
• Hydrolyse met alls resultaat ethanol 

Extractie met als resultaat biodiesel 
Pyrolyse met als resultaat bio-olie 
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Vergassing met als resultaat waterstof of methanol 
Sommige van bovengenoemde processen zijn nog in ontwikkeling of worden 
nog verbeterd. 

Blo-energre 

figuur 6: co2 cyclus biomassa 
Bron: milieucentraal (www.milieucentraal.nl) 

Vervolgens wordt de biomassa (rechtstreeks uit de natuur of in de vorm van 
bovengenoemde brandstoffen) ingezet voor de opwekking van energie. Indien 
we alleen kijken naar energieverbruik in woningen (dus niet in bijvoorbeeld 
transportmiddelen) is verbranding van biomassa de meest voorkomende 
toepassing. Warmte verkregen uit de verbranding kan worden ingezet voor 
verwarming van ruimten en warm tapwater. Verbranding voor warmte kan 
zowel op gebouwniveau (denk aan een houtkachel) als op een groter 
schaalniveau worden toegepast. In sommige gevallen vindt verbranding in 
een bio-wkk (warmte-kracht-koppeling) plaats. In dat geval wordt naast 
warmte ook elektriciteit verkregen. Het toepassen van een wkk is economisch 
nog niet aantrekkelijk op gebouwniveau. De minimale schaalgrootte (aantal 
afnemers) van een installatie wordt deels bepaald door de gebruikte 
brandstof. 

Of een locatie geschikt is om biomassa als energiebron te gebruiken wordt 
bepaald door de volgende kritische succesfactoren (Borsje en Bolscher, 
2005): 

• Zijn er voldoende reststromen cq brandstoffen beschikbaar? 
• Zijn er voldoende afnemers voor warmte (en eventueel elektriciteit)? 

Voor een biomassa-ketel (verbranding) zijn doorgaans meer dan 500 
afnemende huishoudens nodig, voor een bio-olieketel meer dan 100 
huishoudens (in clusters) en voor een bio-olie wkk meer dan 1000 
huishoudens (Lauwerier, 2007). 

• Is het juridisch mogelijk (bestemmingsplan, wet milieubeheer, wet 
oppervlakteverontreining, milieu-effect rapportage, bouwvergunning)? 

• Is er voldoende ruimte voor de centrale en de opslag van de 
biomassa? 

Biomassa wordt in Scandinavië en Duitsland al op grotere schaal toegepast 
dan in Nederland. Toch is het aantal projecten in Nederland de afgelopen 
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jaren sterk gestegen. Op de website www.energieprojecten.nl is een groot 
aantal voorbeeldprojecten te vinden in zowel Nederland als het buitenland. 

Aard- of omgevingswarmte 
De kern van de aarde is ontzettend warm. Op sommige plekken komt deze 
warmte vanzelf aan de oppervlakte (hotsprings, vulkanen). In Nederland is dit 
niet het geval en moet men diep de grond in om aardwarmte te kunnen 
winnen . 

Indien men voldoende diep (tussen de 1500 en 4000 meter) de aarde in gaat 
is het mogelijk warmte te winnen met temperaturen van 50 tot 120 graden 
celsius. Dit wordt ook wel geothermie genoemd. De gewonnen warmte kan 
rechtstreeks worden ingezet voor het verwarmen van woningen en 
verwarmen van leidingwater. Meer informatie over geothermie is te vinden in 
de bijlage 13. Geothermie is echter kostbaar en is (nog) niet rendabel bij een 
projectgrootte van minder dan ongeveer 2000 woningen. Om deze redenen 
wordt de techniek nog niet veel toegepast in Nederland. Een van de weinige 
voorbeeldprojecten in Nederland is het project in Den Haag Zuid-West. Dit 
project is nog in uitvoering (zie ook geothemie [website]). 

Daarnaast is het ook mogelijk om met behulp van een warmtepomp gebruik 
te maken van omgevingswarmte. Een warmtepomp is een apparaat dat 
duurzame omgevingswarmte van een laag naar een hoger en bruikbaar 
temperatuurniveau brengt (SenterNovem [website]). De techniek achter de 
warmtepomp is vrij ingewikkeld, maar kan worden vergeleken met werking 
van een koelkast, hetzij in omgekeerde richting. Omgevingswarmte kan 
worden entrokken aan de bodem, uit grondwater of lucht. Meer over de 
werking van de warmtepomp en de manier van het entrekken van warmte 
aan de verschillende soorten omgevingen (bronnen) is te vinden in bijlage 14. 
De warmtepomp zelf maakt wel nog gebruik van elektriciteit of gas, maar is 
instaat 3 a 5 keer meer energie te leveren dan het verbruikt. Indien de 
warmtepomp dus geen gebruikt maakt van duurzame energie is het dus 
eigenlijk een besparingsmaatregel. Indien de pomp volledig gebruikt maakt 
van duurzame energie is de warmteopwekking ook volledig duurzaam. 

Warmtepompen kunnen zowel op gebouwniveau als collectief worden 
toegepast. Warmtepompen nemen in verhouding tot cv-ketels relatief veel 
ruimte in beslag en zijn duurder. Het collectief toepassen van warmtepompen 
is met betrekking tot investeringskosten goedkoper. Echter met name bij het 
transporteren van warm tapwater treden grote warmteverliezen op waardoor 
collectieve toepassing niet altijd de beste oplossing is. Bij 
appartementencomplexen is de transportafstand relatief kort en binnen het 
gebouw waardoor vaak wordt gekozen voor een collectief systeem. Bij 
grondgebonden woningen wordt vrijwel altijd gekozen voor individuele 
warmtepompen. 

Bij de keuze voor de juiste bron dient men met meer aspecten rekening te 
houden: " 

Wat is het aantal afnemers? Een grondwaterbron is pas rendabel vanaf 
ongeveer 50 woningen; 
Indien men gebruik wil maken van grondwater als bron, dienen er 
aquifers aanwezig te zijn in de bodem. Met name in Oost Nederland is 
dit niet altijd het geval. 
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lillen dient een vergunning aan te vragen voor een grondwaterbron. 
Indien het gebied in een waterwingebied ligt, zal geen vergunning 
worden verleend. 

• Indien men gebruik wi 'l maken van de grond (bodem of water), mag de 
grond niet verontreinigd zijn en in geval van een grondwaterbron dient 
de grondwaterkwaliteit goed te zijn; 

• Indien men gebruik wil maken van de bodem moet gekozen worden 
tussen een horizontale of verticale bodemwisselaar. Beschikbaar 
oppervlak speelt een rol bij deze keuze; 

Gebruik van warmtepompen bij nieuwbouwprojecten komt steeds vaker voor. 
Er zijn dan ook tal van voorbeeldprojecten op internet te vinden. 

5.8 Verstandige inzet van eindige bronnen 
De derde en laatste stap van de Trias energetica is de verstandige inzet van 
eindige bronnen. Bij de verstandige inzet van eindige bronnen gaat het erom 
eindige bronnen zo efficiënt en schoon mogelijk te gebruiken . Voorbeelden 
hiervan zijn een 'schone' kolencentrale of een wkk (warmte-kracht-koppeling) 
in plaats van een normale energiecentrale op fossiele brandstoffen . Bij een 
wkk wordt namelijk de warmte die vrijkomt bij de opwekking van elektriciteit 
gebruikt voor stadverwarming. 

5.9 Conclusie 
Energie is van cruciaal belang om te kunnen voorzien in onze primaire en 
secundaire levensbehoeften. Dit betekent dat energie in de maatschappij en 
de markt blijvend de aandacht zal houden als schaars product (Ravelli & 
Schilt, 2004) . Fossiele bronnen die nu worden ingezet om energie te 
produceren zijn geen oneindige bronnen en veroorzaken bovendien grote 
milieuschade. Gezocht wordt daarom naar oplossingen om enerzijds de vraag 
naar energie te reduceren en anderzijds om duurzame bronnen in te zetten. 
Er bestaat reeds een groot scala aan maatregelen en duurzame bronnen. Het 
kiezen van de beste maatregelen en bronnen is afhankelijk van een groot 
aantal (locatie specifieke) factoren en de keuze zal daarom voor ieder project 
opnieuw dienen te worden gemaakt. In de figuur 7 (volgende pagina) is een 
morfologisch schema te vinden met alle maatregelen en duurzame bronnen. 
Dit schema kan bij ieder project worden gebruikt om een snel een overzicht 
van mogelijke opties te krijgen en om keuzes op aan te geven. 
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I 
opliet optle2 optie 3 optie 4 optle5 optie 6 optie 7 opmerkingen 

Vraagreductie 

Isolat ie dak Re - 4 Re : 4.5 Re . 5 Re. 5,5 Re · 6 Re l: 6.5 

ISOI&IIB_IIevel Re- 3 Re • 3.5 Re-4 Re. 4,5 Re. 5 Re<: 5,5 

I I I 
i 

Isolatie vloer Re. 3 Re • 3,5 Re· 4 Re. 4,5 Re. 5 Re 2: 5,5 

driedubbele 
lbeQiazlng + koziJn u •1 ,8 U·1,84 u ·1 ,2 beglazing .. ......... .. 

nat. Toe· mach mech. loe· en mech. lee· en 
nat. Toe-, meeh. afvoer, afvoer met wtw, afvoer met wtw, mech. Toe-en 

Ventilatle Alvoer vraaggestuurd uitschakelbaar bypass afvoer zonder wtw ................. 

LTV, LTV, 
vloer/Wandverwar L TV, vergrote betonkemactiverin LTV, 

warmte algllta HTV, radlatoren mlna radiatoren g luchtverwarm in!! 

energie 
overige besparing•· besparende combinatie van opffes 
mogelijkheden zonwering straatve~ichtlng Douche water wtw I mogelijk 

duurzame 
opwekkina 

colleetiet 
bodem, lnd. wP. bodemlwater, lnd. bodem/Water, con. lnd. Warmtepomp, collectieve Individuele warmtenet, 

warmte opwekking ind. Bron wP. coll. Bron wP. coll. Bron ventilatielucht zonnecollector Zonnecollector blomassa 
lepwater wrwarmlng zonneboiler met zonneboiler met 
(l.c.m. naverwarming elek. 
wermtaopwekklng) combl-wP door combl·wP Navetwarming zonnegas combi blomassa 

warmtepomp In 
koeling QB8n koellnQ vriie koeling (wko) zomerstand lsoi~·unlt 

collectieve pv- zonnepanelen 
kleinschalige grootschalige zonnepanelen (net (niet net combinatie van opties 

... tctrlclteltaopwekklng windmolens windmoten I geschakeld) loeschaketd) blomassa wkk mogelijk 

Figuur 7: morfologisch schema 
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6. Exploitatie Energiesystemen 

6.1 Inleiding 
Om lokale duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen, moeten niet alleen 
bestaanszekerheid van mensen gewaarborgd zijn, maar ook hun rechtspositie 
en autonomie. Duurzame ontwikkeling betekent participatie van 
belanghebbenden en geëmancipeerde individuen. Medezeggenschap, 
toegankelijkheid van informatie, gelijke verdeling, en leefomstandigheden zijn 
dus van belang (Knecht, 2005). Duurzame ontwikkeling dient borg te staan 
voor de directe belangen van mensen. Het is erg belangrijk bij het streven 
naar duurzame ontwikkeling oog te hebben voor sociale differentiaties: wie is 
de gebruiker, wie profiteren van ontwikkelingen en wie dragen er de lasten 
van? In dat kader wordt vaak gekeken naar aspecten als toegang tot en 
controle over natuurlijke hulpbronnen. De manier waarop 
energievoorzieningen worden geëxploiteerd zijn daarbij een belangrijke 
factor. 

Door liberalisering van de energiemarkt is het mogelijk geworden dat andere 
partijen dan de traditionele spelers zich op de energiemarkt begeven. Vooral 
bij het decentraliseren van de energieopwekking (zoals bij duurzame 
opwekking vaak het geval is), kunnen eigendoms- en exploitatieposities van 
energievoorzieningen op meerdere manieren geregeld worden. De organisatie 
van eigendom en exploitatie van energie en voorzieningen hebben echter 
invloed op vele andere aspecten, zoals investeringskosten en de 
exploitatiekosten die de koper in rekening worden gebracht. Inzicht in de 
mogelijkheden is daarom van belang. 

6.2 Traditioneel 
Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven worden op een locatie traditioneel gas en 
elektriciteit aangeboden. Elektriciteit wordt opgewekt in een centrale die 
eigendom is van de energieproducent. Warmte wordt lokaal opgewekt door 
bijvoorbeeld een cv-ketel die (in de meeste gevallen) eigendom is van de 
eigenaar van de woning. In deze situatie heeft de gebruiker te maken met 
twee soorten partijen: 

de beheerder van het netwerk; 
de leverancier van energie (gas, elektriciteit). De leverancier koopt zijn 
energie in bij de energieproducent. De consument heeft geen contact 
met de producent. 

De gebruiker is zelf niet in staat zijn eigen netbeheerder te kiezen. In 
Nederland is Tennet de beheerder van het landelijke hoogspanning 
elektriciteitsnetwerk en de NV Nederlandse Gasunie de beheerder van het 
landelijke gastransport netwerk. Het beheer van de middenspannings- en 
laagspanningsnetwerken is opgedeeld in gebieden en wordt uitgevoerd door 
een zogenaamde Regionale NetBeheerder (RNB), hetzelfde geldt voor de 
gasnetten die niet behoren tot het landelijke hoofdnet. Elk gebied heeft een 
eigen netbeheerder: dat is de enige netbeheerder van dat gebied. In de 
Nederlandse wet is vastgelegd dat de aangewezen netbeheerders een 
meerderheidsbelang van de overheid moeten kennen (Wikipedia [website]). 
Voorbeelden van netwerkbeheerders zijn NRE-netwerk en Essent-netwerk. Bij 
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het voor het eerst aansluiten van een woning op het energienetwerk betaald 
de projectontwikkelaar/woningeigenaar eenmalige aansluitkosten als bijdrage 
aan de investeringskosten van de beheerder voor de aanleg van het systeem. 
De hoogte van deze aansluitkosten wordt niet door de wet gereguleerd en 
kunnen daardoor sterk vaneren. Daarnaast dient een periodieke 
aansluitvergoeding te worden betaald voor onderhoud en instandhouding van 
de aansluiting. Ook brengt de netbeheerder transportkosten in rekening die 
bestaan uit een vast en een variabel (aan de hand van verbruik) bedrag . 
Verder moeten kosten voor systeemdiensten (kosten voor onderhoud aan het 
hoogspanningnet) en meterkosten (beschikbaarheid, onderhoud en opname 
van de standen van de meter) worden betaald. Kosten voor systeemdiensten 
betreft een variabel bedrag (afhankelijk van verbruik) . De meterkosten zijn 
vaste kosten. Over de totale kosten wordt uiteraard nog BTW gerekend dat 
wordt afgedragen aan de overheid. 

De gebruiker kan in de traditionele situatie wel zijn eigen energieleverancier 
kiezen. Hiervan zijn vele spelers op de Nederlandse markt zoals NUON, Eneco, 
Oxxio en EON. De kosten die aan de energieleverancier betaald dienen te 
worden zijn vaste leveringskasten (vergelijkbaar met een abonnement), 
variabele leveringskasten (vergoeding voor verbruik) en in het geval van gas 
nog een transporttoeslag. Daarnaast wordt ook nog energiebelasting (REB) én 
BTW door uw leverancier in rekening gebracht, die deze aan de overheid moet 
afdragen. 

6.3 Decentrale collectieve energievoorzieningen 
In hoofdstuk 5 is uitgelegd wat decentrale en collectieve energievoorzieningen 
zijn. Bij decentrale voorzieningen is de vraag aanwezig wie de investering in 
en exploitatie van de energievoorziening voor zijn rekening moet nemen. De 
afweging hiervan kan bij de ontwikkelaar liggen, maar in sommige gevallen 
bepaalt de gemeente welke partij dit zal zijn (Hameetman, 2005). Er zijn in 
principe twee verschillende situaties te onderscheiden: 

De projectontwikkelaar investeert, realiseert en exploiteert de 
voorziening zelf; 

• De investering, realisatie en exploitatie wordt overgelaten aan een 
marktpartij (Hameetman, 2005). Ook wel outsourcing genoemd. In dat 
geval verkoopt de ontwikkelaar het recht om energie, warmte, koude 
of warm tapwater te verkopen aan de bewoners voor een bepaalde 
periode aan een exploitant. 

In de praktijk wordt veelvuldig gekozen voor outsourcing . Bij outsourcing 
kunnen drie groepen marktpartijen worden onderscheiden: 

• Energiebedrijven uit de traditionele situatie hebben vaak aparte 
afdelingen om ook decentrale voorzieningen te exploiteren; 

• Energie exploitatiemaatschappijen zijn spelers op de energiemarkt die 
niet van oorsprong hun kernactiveiten op deze markt hebben. Via hun 
oorspronkelijke kernactiviteiten komen zij echter wel in aanraking met 
de energiemarkt. Voorbeelden hiervan zijn projectontwikkelaars, 
woningcorporaties, waterleidingbedrijven of installateurs; 

• De laatste groep zijn de Verenigingen van eigenaren (VVE). Hierbij 
worden de gebruikers van de voorziening eigenaar en exploitant van 
de voorziening. Voor beheer en afrekeningen schakelen zij meestal een 
adviesbureau in (Hameetman, 2005). 
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Voordelen van outsourcing zijn vooral de ontzorging van de 
projectontwikkelaar en de bewoner en het wegvallen van een deel van de 
investering. De investering wordt door de exploitant namelijk vertaald in de 
Bijdrage AanslUitKosten (BAK), waarbij de verdiensten over een langere 
looptijd in mindering worden gebracht op de investeringskosten die de 
exploitant heeft gemaakt. Jaarlasten van de bewoners en de hoogte van de 
BAK staan dus direct in verband met elkaar (Hameetman, 2005). Bovendien 
kan in de situatie van outsourcing vaak gebruik worden gemaakt van de 
Energie InvesteringsAftrek (EIA). De EIA is een fiscale regeling, waarbij 44% 
van de investeringskosten aftrekbaar is van de fiscale winst van een 
onderneming. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Eén van 
die voorwaarden is dat in geval een desinvestering van middelen plaatsvindt 
waarvoor in de voorgaande vijf jaren een EIA is ontvangen, er ook een 
desinvesteringsaftrek in rekening wordt gebracht (Belastingdienst en 
Senternovem,2007) . Dit komt erop neer dat een EIA alleen nuttig is indien 
de onderneming minimaal vijf jaar eigenaar blijft van een voorziening . Dit is 
in geval dat geen outsourcing plaatsvindt vaak een bottleneck voor 
projectontwikkelaars. In bijlage 15 is een uitgebreidere beschrijving van de 
EIA te vinden. 

Daarnaast kent outsourcing aan de verschillende groepen marktpartijen 
specifieke voor- en nadelen. Deze worden onderstaand beschreven. 

Exploitatie door 'Energiebedrijven 
Voordelen: professionaliteit en hoge betrouwbaarheid door grote 
ervaring in realisatie en exploitatie van energievoorzieningen 
(Hameetman, 2005). 
Nadelen: de duurste optie voor zowel de projectontwikkelaar, de koper 
en de bewoner. In geval dat een energiebedrijf de voorziening 
exploiteert, is hantering van het 'Niet Meer Dan Anders'-principe 
(NMDA) namelijk gangbaar. Dit houdt in dat een bewoner van een 
woning die is aangesloten op een warmtenet voor ruimteverwarming, 
warm tapwater en koken niet meer betaalt dan een bewoner van een 
identieke woning met een gasaansluiting (SenterNovem [website]). 
Minder betalen voor warmtelevering mag volgens dit beginsel wel, 
maar komt in de praktijk niet vaak voor. Meer over informatie over de 
opbouw van de NMDA-prijs wordt verwezen naar de Tooikit duurzame 
woningbouw (Hameetman, 2005) 

Exploitatie door energie exploitatiemaatschappij 
Voordelen: professionaliteit en lagere overheadkosten (SenterNovem 
[website]). 
Nadelen: Meestal hantering van het NMDA-principe en een lagere 
betrouwbaarheid door de geringere ervaring in vergelijking met 
energiebedrijven . 

Exploitatie door VVE 
Voordelen: Alle financiële voordelen komen automatisch bij de 
gebruikers terecht en zijn daardoor relatief ongevoelig voor 
prijsstijgingen van de gas- en olieprijzen. Bovendien is deze manier 
van exploiteren vanuit sociaal oogpunt de meest duurzame optie 
omdat bewoners participeren, medezeggenschap hebben en dezelfde 
personen zowel de lasten als de voordelen dragen. 
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Nadelen: meestal geen recht op EIA en er is veel aandacht nodig voor 
de afdichting van juridische en financiële risico's (Hameetman, 2005). 
Dit houdt in dat externe deskundigen moeten worden ingehuurd. 

Outsourcing wordt in principe alleen bij collectieve voorzieningen toegepast. 
De mogelijkheden van eigendom en financiering van individuele voorzieningen 
wordt in onderstaande paragraaf beschreven. 

6.4 Individuele voorzieningen 
Individuele voorzieningen zijn in de meeste gevallen eigendom van de 
eigenaar van de woning. In dat geval kunnen kopers naast normale 
hypotheekvormen ook vaak gebruik maken van nieuwe hypotheekvormen om 
deze investering te kunnen financieren. Deze nieuwe hypotheekvormen voor 
duurzame woningen leveren vaak een financieel voordeel op . Voorbeelden 
van nieuwe hypotheekvormen zijn de klimaathypotheek en de groene 
hypotheek. 

Individuele voorzieningen kunnen ook in eigendom zijn van een bedrijf (veelal 
een energiebedrijf) . In dat geval is er sprake van huur of lease. Bij huur blijft 
het bedrijf eigenaar van de voorziening, bij lease wordt de voorziening naar 
verloop van tijd eigendom van de eigenaar van de woning. Huur en lease zijn 
niet bij alle voorzieningen mogelijk. Voorzieningen voor warmteopwekking 
(HR-ketels, zonneboilers, warmtepompen) kunnen vaak wel worden geleasd 
of gehuurd van energiebedrijven . 

6.5 Conclusie 
De manier van exploiteren van energievoorzieningen heeft invloed op vele 
aspecten, zoals de investeringskosten en exploitatiekosten. Bij exploitatie 
door energiebedrijven of energie exploitatiemaatschappijen worden de prijzen 
voor duurzame energie via het NMDA-principe gekoppeld aan de prijzen van 
gas en/of olie. Aangezien de doelstelling van dit onderzoek is de kosten van 
duurzaamheid te onderzoeken is het belangrijk dat deze relatie voor dit 
onderzoek niet wordt gelegd. Er wordt daarom gekozen om een vereniging 
van eigenaren als uitgangspunt te nemen bij verdere berekeningen. In deze 
situatie kunnen de kosten van duurzaamheid met betrekking tot energie zo 
objectief mogelijk worden weergegeven. Bovendien is dit de meest duurzame 
optie vanuit sociaal oogpunt gezien. 
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7. Kosten 

7.1 Inleiding 
Zoals in hoofdstuk 4 beschreven, dient men bij het nemen van duurzame 
beslissingen niet alleen aandacht te besteden aan de ecologische uitwerking. 
Ook de economische uitwerking is van belang. Om aan de vereisten van 
economische duurzaamheid te voldoen, moet een systeem productief en 
efficiënt zijn, en dienen nadelige externe effecten (zoals vervuiling en slechte 
arbeidsomstandigheden) zoveel mogelijk te worden voorkomen. Economische 
duurzaamheid verwijst naar het creëren en instandhouden van een zodanig 
systeem dat zowel huidige als toekomstige generaties in hun behoeften 
kunnen voorzien en dat de bestaansbasis van dat systeem niet wordt 
ondergraven (Knecht, 2005) . Dit wil zeggen dat kosten van ecologische 
maatregelen niet dusdanig hoog mogen zijn dat zij voor de ondergang van de 
(al dan niet verplicht) betalende partij kan zorgen. 

De link tussen duurzaamheid en hogere investeringskosten wordt door veel 
partijen direct gelegd. Dit geldt in extreme mate voor de bouwsector, waar 
een project vaak op basis van de laagste prijs wordt aanbesteed . 
Opdrachtgevers van bouwwerken richten zich van oudsher vooral op de eerste 
drie fasen van het bouwproces: definitie, ontwerp en bouw. Dat betekent dat 
investeringskosten voor zowel aanbesteders als aanbieders de belangrijkste 
drijfveer zijn. Ook kopers van woningen kijken vooral naar de kooppri,js en 
bepalen, samen met de bank, of zij in staat zijn de maandlasten, die 
voortvloeien uit de lening voor de investering, te kunnen dragen. Er dient 
echter verder gekeken te worden dan de eenmalige investeringskosten die 
gemaakt moeten worden om een product (bijvoorbeeld een woning) te 
verduurzamen. Men zou ook moeten kijken naar de kosten tijdens de 
exploitatie van de woning. Deze kostenposten samen zouden moeten bepalen 
of maatregelen ook in economische zin duurzaam zijn. 

In onderstaande paragrafen wordt uitgelegd wat investerings- en 
exploitatiekosten zijn met betrekking tot de gebouwde omgeving. Vervolgens 
wordt uitgelegd op welke manier een combinatie van deze kosten kan leiden 
tot een betere vergelijking op economische duurzaamheid. 

7.2 Investeringskosten 
Van Dale geeft voor investeren de uitleg: '(geld) aanwenden met een 
productieve bestemming'. In een meer bedrijfkundige en wetenschappelijke 
uitleg van investeren wordt gesproken over de volgende kenmerken (Beek, 
2003): 

Investeren gaat gepaard met relatief hoge initiële uitgaven; 
Het is een weloverwogen beslissing; 
De resultaten die de beslissers verwachten uit een investering, komen 
meestal gespreid over meerdere jaren in de toekomst binnen; 
Er is sprake van een risico over de hoogte van die resultaten. 

Het derde kenmerk van 1investeren legt voor een deel ook de moeilijkheid van 
investeringen in duurzame maatregelen in woonwijken bloot. De beslissende 
partij (projectontwikkelaar/corporatie) voor duurzame maatregelen is 
namelijk niet gelijk aan de partij die de resultaten int in de toekomst. Dit 
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kenmerk gaat daardoor in deze situatie niet volledig op. De beslissende partij 
kan in geval van koopwoningen wel besluiten de investeringskosten door te 
rekenen aan de koper. Echter een koper benadert de aankoop van een woning 
meestal niet als investering in de bedrijfkundige zin van het woord en is 
daarom vaak niet bewust van de resultaten van de (extra) investering. 

De overige kenmerken gelden ook voor het investeren in duurzame 
maatregelen in woonwijken. 

Ondanks dat bovenstaande uitleg en kenmerken ook voor dit onderzoek 
gelden, dient een toespitsing en verdieping plaats te vinden voor de 
investeringskosten in de woningbouwsituatie. Daarom wordt in dit onderzoek 
gebruik gemaakt van de NEN 2631. Deze norm 9eeft duidelijk aan welke 
kosten onder investeringskosten vallen en kan daarom ook in de praktijk als 
controlemiddel worden ingezet. Deze indeling van investeringskosten wordt 
dan ook het meest door de markt geaccepteerd. 

Indeling/opsomming van investeringskosten in NEN 2631 (Nederlands 
Normalisatie-instituut, 1979): 

Grondkosten; 
Bouwkosten; 
Inrichtingskosten; 
Bijkomende kosten. 

Onderstaand zullen deze kosten worden toegelicht. 

Grondkosten 
Grorndkosten zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om een perceel 
waar het bouwwerk op komt te staan, te verwerven en geschikt te maken 
voor bebouwing . Daarbij kan de volgende uitsplitsing in posten worden 
gemaakt (Schutte et al., 2002): 

Verwervingskosten: hieronder vallen de aankoopkosten, maar ook de 
kosten die hiermee verbonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn taxatie
en notariskosten, kadastrale kosten en het eventueel afkopen van 
gevestigde rechten op het perceel; 
Kosten voor infrastructurele voorzieningen: hieronder vallen een 
bijdrage aan de plankosten voor openbare voorzieningen en kosten 
voor tijdelijke voorzieningen om de openbare infrastructuur in stand te 
houden; 
Kosten voor het bouwrijp maken: hieronder vallen kosten voor rooi-, 
sloop- en grondwerk, evenals kosten voor de ontsluiting van het 
terrein op openbare (nuts)voorzieningen 

Bij aankoop van gronden van de gemeente kunnen versch illende manieren 
van grondprijsbepaling worden gehanteerd. De eerste manier is de 
grondquote. Hierbij wordt de grondprijs bepaald als percentage van de 
nieuwbouwprijs van de woning die op de kavel komt te staan. De 
nieuwbouwprijs wordt bepaald aan de hand van de afgegeven 
bouwvergunning. VNG, Neprom, NVB en de staatssecretaris ontraden 
gemeenten uitdrukkelijk de grondquotemethode te gebruiken (Veldman, 
2002). Bij het gebruiken van de grondquotemethode worden kwaliteit en 
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duurzaamheid namelijk afgestraft, omdat deze leiden tot hogere bouwkosten 
en dus tot hogere grondkosten. De tweede manier is de residuele 
grondwaardebepaling. De residuele waardemethode wordt gebruikt bij het 
bepalen van de prijs van de grond bij het realiseren van nieuwe projecten. 
Hier wordt ook uitgegaan van de stichtingskosten, maar feitelijk werkt deze 
methode andersom. Zoals de naam al aangeeft, blijft uiteindelijk een resi1du 
over (Anon). De verkoopprijs of marktprijs vormt hierbij de basis. De 
residuele grondwaarde is wat overblijft als alle te maken kosten (inclusief 
redelijke winst) worden afgetrokken van de waarde van het object (Rust, 
2005). Vaak wordt in overeenkomsten afgesproken dat de 
projectontwikkelaar op basis van een open begroting inzicht verschaft in al 
zijn kosten en op die basis de grondwaarde residueel wordt vastgesteld. 
H1ierbij wordt uitgegaan van een acceptabel percentage algemene kosten en 
winst I risico. Deze afspraken worden in een vroegtijdig stadium gemaakt (in 
de vorm van bouwclaims) en jaren later, bij de uiteindelijke uitvoering 
geactualiseerd (Rust, 2002) . Een derde methode is een vaste grondprijs per 
vierkante meter. Op deze manier weet iedereen vooraf waar hij of zij aan toe 
is. 

De kosten voor het bouwrijp maken zijn soms al verwerkt in de 
verwervingskosten. Deze post zal dan ook niet altijd expliciet in het 
investeringskostenoverzicht aanwezig zijn. 

Bouwkosten 
Onder bouwkosten worden alle kosten verstaan die uitvoerende partijen in 
rekening brengen om het gebouw te realiseren (Schutte et al., 2002). Vaak 
heeft deze kostenpost het grootste aandeel in de totale investeringskosten. 
Binnen de post bouwkosten wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwkosten 
en kosten die betrekking hebben op het terrein. Binnen beide categorieën 
wordt ook weer een onderverdeling gemaakt, namelijk (Schutte et al., 2002): 

Bouwkundige voorzieningen 
Werktuigbouwkundige installaties 
Elektrotechnische installaties 
Vaste voorzieningen 
Terrein 

Inrichtingskosten 
Inrichtingskosten zijn kosten die gemaakt worden om het gebouw in 
overeenstemming met zijn bestemming te kunnen gebruiken. Ook hierbij 
maakt de NEN 2631 het onderscheid tussen gebouw en terrein, waarbij 
binnen beide categorieën de volgende posten worden onderscheiden (Schutte 
et al., 2002): 

Bedrijfsinstallaties; 
Losse inrichtingen; 
Bouwkundige werken en/of installatietechnische werken te behoeve 
van bedrijfsinstallaties en losse inrichtingen. 

Bijkomende kosten 
De bijkomende kosten zijn kosten van algemene aard die gemaakt dienen te 
worden om de realisatie van het project mogelijk te maken (Schutte et al., 
2002). DeNEN 2631 maakt onderscheid in de volgende kosten: 

Voorbereidings- en begeleidingskasten: kosten van adviseurs en 
toezichthouders betrokken bij het project. Voorbeelden hiervan zijn 
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kosten voor de architect, constructeur, bodemonderzoeker en 
installatieadviseur; 
Belastingen en heffingen: kosten die betaald moeten worden aan 
lagere overheden en nutsbedrijven. Voorbeelden zijn leges en 
aansluitkosten nutsvoorzieningen; 
Verzekeringen: zowel voor het gebouw en goederen (tijdens de bouw) 
als voor het personeel; 
Aanloopkosten: kosten van de aanloop naar ingebruikname. Hierbij 
kan gedacht worden aan verhuiskosten, kosten verbonden aan de 
opening, schoonmaakkosten, maar ook kosten als gevolg van 
inkomensderving tijdens de verhuizing (Mann, 1992); 
Financieringskosten: kosten voor de financiering van het gebouw vóór 
de ingebruikname; 
Risicoverrekening : kosten verbonden aan de stijgende tendens van 
personeels- en materieelkosten; 
Onvoorziene uitgaven; 
Onderhoudskosten: kosten voor onderhoud van het terrein tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van de bouw; 
Omzetbelasting; 

In de praktijk wordt deze indeling soms iets aangepast. 

Bij het bepalen van de kosten wordt gewerkt van grof naar fijn . In de 
oriëntatie- of definitiefase van een bouwproject wordt gewerkt met een 
raming van de investeringskosten. Bij de bouwkosten wordt meestal 
gesproken over een begroting. In latere fasen van het bouwproject wordt 
gewerkt met calculaties van bouwkosten. 

7.3 Exploitatiekosten 
Naast investeringskosten hebben woningen ook te maken met 
exploitatiekosten. Dit zijn periodiek terugkerende kosten als gevolg van 
(Schutte et al, 2002): 

Het in eigendom hebben van het onroerend goed; 
Het gebruiksklaar instandhouden van het onroerend goed; 
Het gebruik van het onroerend goed. 

De exploitatiekosten over de levensduur van een gebouw zijn vaak hoger dan 
de initiële investeringskosten. Ook voor de exploitatiekosten heeft het NNI 
(Nederlands Normalisatie Instituut) een indeling in de NEN vastgelegd. 

Indeling/opsomming van exploitatiekostenin NEN 2632 (NNI, 1979): 
Vaste kosten; 
Energiekosten; 
Onderhoudskosten; 
Administratieve beheerkosten; 
Specifieke bedrijfskosten. 

De NEN 2632 is in principe bedoeld voor bedrijfspanden (kantoren). 
Normaliter worden voor koopwoningen zelden exploitatiekosten berekend. 
Voor huurwoningen maken woningcorporaties vaak gedeeltelijke 
exploitatieberekeningen. Kosten voor energie zijn (zoals uitgelegd in de 
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probleemanalyse) voor de gebruiker van de woning en worden daarom 
meestal niet meegenomen in de exploitatieberekening van woningcorporaties 
(de eigenaar). Dit neemt echter niet weg dat de meeste van de door NEN 
2632 genoemde posten ook van toepassing zijn op koop- en huurwoningen. 
Onderstaand wordt uitgelegd wat de posten inhouden en of een bepaalde post 
ook voor woningen geldt. 

Vaste kosten 
Kosten die het gevolg zijn van het in eigendom hebben van onroerend goed 
en die niet afhankelijk zijn van de gebruiksintensiteit, zijn vaste kosten. De 
vaste kosten bestaan uit (Schutte et al, 2002): 

Rente over geïnvesteerd kapitaal. Bij woningen is dit meestal in de 
vorm van hypotheekrente; 
Afschrijving . Investeringen in bedrijfsmiddelen worden meestal voor 
meerdere jaren gedaan. Dit betekent dat een investering in principe in 
de loop der jaren wordt 'verbruikt'. Afschrijvingskasten zijn dan ook de 
investeringskosten gedeeld door de economische levensduur van het 
gebouw of gebouwonderdelen. Aangezien de meeste mensen hun 
woning niet als bedrijfsmiddel zien, worden deze kosten niet bepaald 
voor woningen die in gebruik van de eigenaar zijn. Woningcorporaties 
bepalen wel afschrijving; 
Erfpacht. Ook deze post komt zelden voor bij woningen die zijn 
ontwikkeld door projectontwikkelaars; 
Belastingen en heffingen. Hierbij kan gedacht worden aan de 
onroerende zaak belasting en heffingen als rioolafvoerrechten en 
waterschapslasten; 
Verzekeringen. Dit betreft de jaarlij kse premies voor verzekeringen als 
opstal en inboedel; 
Huur. Dit is de vergoeding voor het gebruik van onroerend goed en 
wordt betaald aan de eigenaar. Dit geldt dus alleen in een situatie 
waarbij gebruiker en eigenaar niet gelijk zijn; 
Eventuele huurderving. Hiervan is sprake indien een verhuurbaar 
onroerend goed (of een deel ervan) leegstaat en er dus geen 
huurinkomsten zijn. 

Rente en afschrijving bepalen in grote mate de hoogte van de vaste kosten. 
Rente en afschrijving zijn op hun beurt weer sterk afhankelijk van de 
levensduur van het gebouw en gebouwonderdelen. Gebruikelijke 
afschrijvingstermijnen zijn: 

50 jaar voor bouwkundige onderdelen (casco); 
10 tot 20 jaar voor installaties; 
5 tot 10 jaar voor inrichting, losse inventaris en afwerkingen . 

Energiekosten 
Naast kosten voor het verbruik van energie vallen hier ook de kosten van 
waterverbruik van het onroerend goed onder. Energiekosten bestaan uit het 
verbruik van: 

Elektriciteit 
Brandstof (gas/olie) 
Overige energiebronnen 
Stadsverwarming 
Koeling 
Water 
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Onderhoudskosten 
Om de functionaliteit te garanderen en het onroerend goed kwalitatief op peil 
te houden is het plegen van onderhoud noodzakelijk. Dit brengt 
onderhoudskosten met zich mee. De onderhoudskosten worden 
onderverdeeld in: 

Kosten voor technisch onderhoud. Dit zijn kosten als gevolg van 
veroudering en slijtage. Acties die hieronder vallen zijn: inspecties, 
herstel en vervanging van bouwkundige voorzieningen, installaties, 
vaste inrichtingen, afwerkingen en het terrein. De mate van onderhoud 
heeft ook invloed op de levensduur van de onderdelen (Mann,1992); 
Kosten voor schoonmaakonderhoud. Hierbij kan gedacht worden aan 
het verwijderen van afval en het reinigen van de binnen- en 
buitenzijde van het onroerend goed (Schutte et al, 2002). 

Administratieve beheerkosten 
Kosten met betrekking tot de administratie voor het beheer en exploitatie van 
het onroerend goed zijn administratiekosten. Koopwoningen zullen deze 
kostenpost in principe alleen hebben indien er beheer en exploitatie van 
eventuele collectieve voorzieningen nodig is. 

Specifieke bedrijfskosten 
Bedrijfskosten zijn kosten voor het gebruik van onroerend goed als gevolg 
van bedrijfsuitoefening. Deze kosten zijn dus niet van toepassing op woningen 
en zullen in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. 

7.4 Kosten voor de consument (koper en gebruiker} 
Zoals reeds eerder aangegeven is het onderzoek bedoeld om de consument 
(koper) inzicht in de kosten op langere termijn te geven. Investeringen in 
duurzaamheid worden voor een langere periode gemaakt en de consument is 
degene die de woning over langere tijd gebruikt en hij is degene die bepaald 
of hij bereid is extra geld uit te geven (investeren) voor een duurzame 
woning. Om de economisch meest duurzame beslissing te maken, dient men 
naast de investeringskosten ook rekening te houden met de exploitatiekosten 
die optreden in de periode waarvoor een investering wordt gedaan. Deze 
benadering voor het maken van een aankoopbeslissing is in de praktijk voor 
koopwoningen ongebruikelijk. Daarom wordt eerst gekeken naar methoden 
die hiervoor in de bedrj,jfeconomie worden gebruikt om een 
investeringsbeslissing te nemen. De drie meest voorkomende methoden in de 
bedrijfseconomie zijn (Beek,2003): 

De terugverdientijd methode. Hierbij beoordelen we een 
investeringsproject op de tijd die verstrijkt alvorens initiele uitgaven 
zijn terugontvangen; 
De Netto-contante-waarde methode. Hierbij gebruiken we als 
beslissingscriterium de contante waarde van kasstromen over een 
(vooraf geschatte) levensduur van de investering; 
De interne rentevoetmethode. Hierbij drukken we toekomstige 
ontvangsten die hoger dan de initiele investering zijn uit in een 
gemiddeld rentabiliteitspercentage van het geinvesteerde vermogen. 
Dit percentage wordt vervolgens vergeleken met het gewenste 
rentabiliteitspercentage. 
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Nadeel van de terugverdientijd methode is dat deze geen rekening houdt met 
de tijdswaarde van geld, dit wil zeggen dat geld straks evenveel waard is als 
geld nu. Dit klopt in de realiteit niet. De netto-contante-waarde methode en 
de interne rentvoet methode zijn zogenaamde 'discounted cash flow' 
methoden. Deze methoden houden wel rekening met de tijdswaarde van geld. 
De interne rentevoet gaat uit van toekomstige ontvangsten boven de initiële 
investering. In dit onderzoek worden echter geen ontvangsten verwacht, 
maar wordt gezocht naar minimalisatie van de kosten over een langere 
periode. Daarom is voor dit onderzoek de netto-contante-waarde (NCW) 
methode de best bruikbare methode vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. 

Hoewel de netto-contante-waardemethode vanuit bedrijfseconomisch oogpunt 
de beste methode voor dit onderzoek is, is dit vanuit het perspectief van de 
koper van een woning niet volledig correct. De consument heeft wel te maken 
met de exploitatiekosten (nu en in de toekomst) van de woning die netto
contant gemaakt kunnen worden, maar worden afschrijvingskasten vaak 
buitenbeschouwing gelaten. Bovendien is de investering (verkoopprijs) in een 
koopwoning meestal geen echte uitgave: er wordt meestal een aflossingsvrije 
hypotheek afgesloten, wat inhoudt dat er alleen rente wordt betaald over het 
geleende bedrag, maar het geleende bedrag niet kleiner wordt. Dit kan 
natuurlijk alleen als wordt verondersteld dat de waardeontwikkeling van de 
woning dusdanig is dat er niet op afgeschreven hoeft te worden. Dit is op de 
Nederlandse woningmarkt een zeer valide aanname (grond-en huizenprijzen 
blijven stijgen), zodat het geleende bedrag bij verkoop van de woning in één 
keer wordt terugbetaald. De hoogte van de hypotheeklasten wordt bepaald 
door de grootte van het geleende bedrag en op deze manier laat een hogere 
investering zich vertalen in hogere lasten voor de koper. De meeste kopers 
kijken daarom naar de maand- of jaarlasten die de hypotheek met zich 
meebrengt, waarbij ook het belasting voordeel wordt meegenomen (ongeveer 
veertig procent aftrek voor de hypotheekrente). Hierbij denken de meeste 
consumenten niet nog niet na over uitgaven voor de vervanging van 
onderdelen van de woning. Om een voor de consument eerlijke economische 
afweging te kunnen maken tussen een duurzame en referentiewoning dienen 
ook de kosten voor de toekomstige vervanging van onderdelen als maand- of 
jaarlasten meegenomen te worden. Dit is nodig om de functionaliteit van de 
woning ook in de toekomst te kunnen garanderen. De kosten die ieder jaar 
gereserveerd dienen te worden kunnen worden bepaald door totale kosten 
voor vervanging van het onderdeel te delen door de levensduur van het 
onderdeel. Doordat deze kosten jaarlijks dienen te worden gereserveerd 
(opzijgezet op een spaarrekening) en daarover rente wordt ontvangen, dekt 
de rente van het jaar ervoor de devaluatie van het geld en dient hiervan geen 
nettocontante waarde te worden berekend. 

Samengevat: 

+ lasten voor hypotheekrente 
hypotheekrenteaftrek 

+ gemiddelde nettocontante exploitatie/costen 
+ voorziening voor vervanging 

= jaarlasten voor de consument 
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Wil men deze berekening over een langere periode dan één jaar maken, dan 
dient men de kosten in de toekomst in te schatten. Dit is vaak moeilijk. De 
lasten voor de hypotheekrente worden doorgaans voor tien jaar vastgezet, 
dus deze zijn in principe stabiel. En hoewel de hypotheekrenteaftrek in de 
politiek al jaren ter discussie staat, is het redelijk aannemelijk dat het blijft 
bestaan en kan daarom toch ook als redelijk stabiel worden beschouwd. De 
exploitatiekosten en de hoogte van de voorziening voor vervanging zijn echter 
moeilijker om in te schatten. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld 
energieprijzen. Een richtlijn bij het bepalen van de prijzen voor de toekomst 
zou de prijsontwikkeling uit het verleden kunnen zijn. Het blijven echter 
onzekere kasstromen en het zou daarom goed zijn om in meer of mindere 
mate een gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Hoewel in dit onderzoek geen 
complete gevoeligheidsanalyse zal worden uitgevoerd, is het als uitbreiding of 
aanvulling van het onderzoek een bruikbare methode. 

Een gevoeligheidsanalyse is een risicoanalyse techniek die wordt gebruikt om 
te kunnen vaststellen welke factoren een grote invloed hebben op het 
investeringsresultaat (Beek, 2003) . Oorspronkelijk is de techniek bedoeld om 
de factoren met grote invloed tijdens het project zoveel mogelijk te 
beheersen. (Energie)prijzen zijn niet door de koper te beïnvloeden, maar de 
koper krijgt zo wel een indruk van de gevolgen die prijsstijgingen en dalingen 
kunnen hebben. 

50 



"A problem is a chance for you to do your best. " 
-- Duke Ellington. 



8. ontwerp: decision support-1model 

8.1 Inleiding 
In deel 11 van het onderzoek (hoofdstukken vier tot en met zeven) is kennis 
verworven van zaken die samenhangen met de kosten waar de consument 
mee te maken heeft bij de aankoop en gebruik van een (duurzame) woning. 
Het betreft hier echter dusdanig veel data dat het voor de projectontwikkelaar 
en de consument nauwelijks inzichtelijk is. Het structureren van deze 
gegevens is daarom noodzakelijk om de kosten voor de consument zowel 
voor de projectontwikkelaar en de consument inzichtelijk te maken zodat 
deze in staat zijn om een goede keuze te maken. Het inzichtelijk maken van 
de kosten voor de consument zal door de projectontwikkelaar moeten 
gebeuren omdat deze het eenvoudigste toegang tot en de kennis en expertise 
over kosten heeft of zou kunnen krijgen. 

Er is daarom gekozen een decision support-model te ontwikkelen, dat moet 
worden ingevuld door de projectontwikkelaar en dat de ontwikkelaar en de 
consument ondersteunt bij de keuze voor energetisch duurzame woningen. 
De uitkomst van het model laat zien of het voor de consument financieel 
aantrekkelijk is een duurzamere woning aan te schaffen en dit kan dan door 
de projectontwikkelaar als overtuigend argument worden ingezet bij de 
verkoop van de woningen. 

Daarnaast wil een projectontwikkelaar ook in een vroeg stadium al kunnen 
inschatten of het waarschijnlijk is dat een hogere ambitie qua energetische 
kwaliteit leidt tot verkoopbare woningen en daarmee bepaald of het voor de 
ontwikkelaar ook aantrekkelijk is deze woningen te gaan ontwikkelen. In deze 
fase zijn meestal nog geen (installatie)adviseurs betrokken en dient de 
projectontwikkelaar ook ondersteunt te worden bij de keuze voor een manier 
van duurzame opwekking. Voor deze vroege fase is een aanvullend decision 
support-model ontwikkeld dat als quickscan kan worden ingezet om de meest 
waarschijnlijke voorziening(en) te selecteren en deze uitkomst als 
uitgangspunt voor de input van het hoofdmodel kan dienen. De quickscan is 
niet bedoeld ter vervanging van adviseurs en geeft ook geen absolute 
uitkomst. De quickscan is meer bedoeld om de meest waarschijnlijke 
mogelijkheden te selecteren zodat kan worden voorkomen dat het 
hoofdmodel (onnodig) voor alle opties wordt ingevuld. In het hoofdmodel 
kunnen in dit vroege stadium de (SenterNovem) referentiewoningen als 
uitgangspunt worden gebruikt. 

8.2 Uitleg modellen 
Beide modellen bestaan uit een aantal excel-formats, wel'ke te vinden zijn in 
de bijlage 16 (ingevulde versie) en op de cd. In de bijlage 17 is ook een uitleg 
van de kolommen uit de formats en een handleiding te vinden. Onderstaand 
wordt de werking van beide modellen toegelicht, waarbij eerst het 
hoofdmodel nader wordt besproken en vervolgens het aanvullende model 
(quickscan voorzieningen) . 
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8.2.1 Hoofdmodel 
Bij toepassing van het hoofdmodel wordt verondersteld dat het 
stedenbouwkundige plan, programma van eisen en architectuur van de 
woningen gelijk blijven en dat deze bekend zijn bij het gebruikmaken van het 
model. Indien dit nog niet het geval is kunnen aannamen worden gedaan en 
zijn (de SenterNovem) referentiewoningen prima als uitgangspunt. Uiteraard 
geldt hierbij hoe nauwkeuriger de aannamen zijn, hoe nauwkeuriger de 
uitkomst zal zijn. Daarnaast wordt bij gebruik van het hoofdmodel ook 
verondersteld dat de keuze voor het pakket aan duurzame maatregelen al is 
gemaakt. Indien dit niet het geval is kan men gebruik maken van het 
aanvullende decision-support-model (quickscan), dat nader zal worden 
toegelicht na de uitleg van het hoofdmodel. 

Het hoofdmodel is opgebouwd uit een aantal formats. Iedere format heeft een 
bepaalde input nodig en levert vervolgens een bepaalde output. · In 
onderstaande tekst worden de input, output benoemd. Uitleg in termen van 
input en output is ook in figuur 8 te vinden. 

Nieuwe inout 

• Epe-berekeningen 
• Gebruiks

oppervlakten 
• Woning aantallen 

• Projectgegevens 

• Uitgangspunten 

• Investerings
kosten 

• Levensduur van 
onderdelen 

• Onderhouds
kosten 

Outout is input voor 

Format 1: 
energieverbruik 
wijk 

Format 2: 
projectgegevens t--

j 
Format 3: 
investerings- -
kosten 

~ 
Format 4: 
kosten voor -
vervanging 

..--. 
I'-

+ 
Format 5: 
energ iekosten 

l 
l! ~ 

Format 6: 
exploitatiekosten 

Figuur 8: input en output van de formats van het hoofdmodel 

Format 7: 
Overzicht Format 8: 
vergelijking Overzicht 
voor de r---+ vergelijking 
project- voor de woon-
ontwikkelaar consument 
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Format 1 
De eerste format heeft betrekking op het energieverbuik van alle woningen in 
de wijk. Met behulp van hierboven genoemde gegevens kan een epe
berekening met de NPR 5129 worden uitgevoerd en daarmee het te 
verwachten primaire energieverbruik voor gebouwgebonden voorzieningen 
worden vastgesteld. Afhankelijk van de manier van verwarmen kan hier ook 
een onderscheid worden gemaakt in gas- en elektriciteitsvraag. Eventuele 
extra besparingen die niet door de berekening van de NPR 5129 worden 
gewaardeerd kunnen ook worden ingevoerd. Door het aantal vierkante meters 
gebruiksoppervlakte in te geven bepaald het model zelf wat deze gebouw 
ongebonden vraag ongeveer zal zijn. De formule daarvoor is ontleend aan de 
EPL-berekening (Rooijers et al, 1998 en Rooijers et al, 2001). Daarnaast 
wordt door het model ook het utilitaire energieverbruik (straatverlichting 
bemaling) bepaald. Zodra alle (groepen) woningen zijn ingevoerd is duidelijk 
wat het energieverbruik op wijkniveau is en welk percentage van het totale 
verbruik voor individuele woningen geldt. Vervolgens dient de totale 
energieopwekking buiten de woning te worden bepaald (afhankelijk van de 
ambitie en gekozen voorziening). De uitkomsten van deze format dienen te 
worden gebruikt bij het bepalen van de energiekosten in de vergelijking voor 
de consument. 

Format 2 
De tweede format betreft het invoeren van de projectgegevens en het 
vastleggen van de uitgangspunten. Hierbij wordt verondersteld dat 
ingevoerde projectgegevens voor beide wijkvarianten gelijk zijn (bijvoorbeeld 
gelijke percentages bijkomende kosten, hypotheekrente). De ingevulde 
gegevens worden gebruikt in verschillende formats. Vanaf format twee wordt 
op woningniveau gekeken. Voor iedere woning dient daarom een apart 
bestand aangemaakt te worden, waarbij de eerste format voor de gehele wijk 
ongewijzigd kan blijven. 

Format 3 
De derde format is bedoeld om het verschil in investeringskosten en daarmee 
het verschil in verkoopprijs van de woning te berekenen. Er dient in deze 
format alleen aandacht besteed te worden aan posten die verschillen . Om de 
projectontwikkelaar te ondersteunen bij het invullen is de indeling in 
kostenposten van de NEN overgenomen. De uitkomsten hiervan worden 
gebruikt om de kosten voor vervanging en om de hypotheeklasten in de 
uiteindelijke vergelijking voor de consument te bepalen. 

Format 4 
De vierde format berekent de kosten voor vervanging . Het model neemt de 
posten en kosten van de format van de investeringskosten over. De nieuwe 
input die nodig is voor deze format is de levensduur van de verschillende 
onderdelen uit de investeringsbegroting. 

Format 5 
Format vijf berekent de energiekosten voor de woning in jaar 1. De input die 
hiervoor nodig is, is te vinden in de eerste format (energieverbruik). De 
uitkomsten van deze format worden gebruikt voor de exploitatiekosten. In 
deze format wordt ervan uit gegaan dat de eigenaar van de woning in de 
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duurzame wijk geen energiebelasting betaald over het deel van het 
energieverbruik dat duurzaam wordt opgewekt. 

Format 6 
In format zes worden alle exploitatiekosten op een rijtje gezet. Naast de input 
uit de formats vier en vijf dient als nieuwe input de onderhoudskosten te 
worden ingegeven. 

Format 7 
Format zeven geeft een overzicht van de vergelijking en de gemiddelde 
kosten per jaar van beide woningen. Hieruit kan dan (in een oogopslag) 
geconcludeerd worden of het voor de consument aantrekkelijk is een 
duurzame woning aan te schaffen. Met die uitkomst verschaft het de 
projectontwikkelaar daarmee ook inzicht in de haalbaarheid van het project. 

Format 8 
In format 8 wordt de vergelijking nog een keer een samengevat voor de 
consument. Hier is in principe geen nieuwe input meer voor nodig. 

8.2.2 Aanvullend model (quickscan) 
Indien het project zich in een vroeg stadium bevindt zal een 
(installatie)adviseur nog niet bij het project betrokken zijn. Om de 
projectontwikkelaar te helpen bij het maken van een voorlopige keuze om 
mee te rekenen in het hoofdmodel is een quickscan ontwikkeld om de meest 
waarschijnlijke manier(en) van energieopwekking te selecteren. De 
besparende maatregelen worden als bekend verondersteld. Dit ook omdat 
hier in principe geen of weinig randvoorwaarden aan verbonden zijn en met 
behulp van het morfologische schema uit hoofdstuk vijf kan worden nagegaan 
of aan iedere categorie invulling is gegeven. 

Format 1 
De eerste format is grotendeels gebaseerd op de verworven kennis die te 
vinden is in hoofdstuk 5. De format in dit model bestaat uit een aantal vragen 
waarop antwoord gegeven dient te worden. Aan de hand van deze 
antwoorden geeft het model dan aan of een betreffende manier van energie
opwekking al dan niet geschikt is voor de wijk. Indien voor zowel 
warmteopwekking als elektriciteitsopwekking maar een optie is overgebleven 
kan worden doorgegaan naar het hoofdmodel. Indien meerdere opties over 
zijn gebleven, dient eerst een keuze gemaakt te worden met betrekking tot 
de warmteopwekking . Daarvoor verwijst de quickscan naar de bijlagen in het 
model, zodat met behulp van geschatte investeringskosten een keuze kan 
worden gemaakt. Zodra de manier van warmteopwekking is gekozen kan een 
epe-berekening worden uitgevoerd (exclusief elektriciteitsopwekking). 

Format 2 
Format twee berekent het energieverbruik van de wijk, exclusief de 
elektriciteitsopwekking. De format is deels hetzelfde als format 1 van het 
hoofdmodel. Op deze format dient ook aangegeven te worden hoeveel van de 
benodigde elektriciteit duurzaam dient te worden opgewekt. De uitkomsten 
van deze format dienen als input voor format drie. Indien is gekozen voor 
warmte (en elektriciteits) opwekking door middel van een biomassa-wkk is 
het gebruik van format 3 niet meer nodig en kan verder worden gegaan met 
het hoofdmodeL 
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Format 3 
Indien irn format 1 meerdere opties voor de opwekking van elektriciteit zijn 
overgebleven, dan kan format drie worden gebruikt. Format drie maakt een 
quickscan van de investeringskosten die gemoeid zouden zijn bij het 
opwekken van elektriciteit op de verschillende duurzame wijzen. Aan de hand 
hiervan kan dan een keuze worden gemaakt en kan verder worden gegaan 
met het invullen van het hoofdmodeL 

8.3 overige mogelij,kheden model 
Naast dat het model inzicht geeft in de kosten van een energetisch duurzame 
woning ten opzichte van een standaard woning, is het ook mogelijk met het 
model een gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Door ingevoerde variabelen te 
wijzigen kunnen de consument en projectontwikkelaar inzicht krijgen in welke 
factoren een grote invloed uitoefenen op de uiteindelijke vergelijking. 
Hiermee kan bij verschillende toekomstscenario's worden nagegaan of het in 
elke situatie zinvol is de duurzame woning te kopen (/bouwen). 

Ondanks dat het wijzigingen van het stedenbouwkundige plan niet tot het 
onderwerp van dit onderzoek behoort, kan doormiddel van de epe-berekening 
het verschil in energieverbruik worden bepaald en ingevoerd worden in het 
model. Het model kan zo ook stedenbouwkundige wijzigingen in de kosten 
voor de consument tot uitdrukking laten komen. 

8.4 Beperkingen van het model 
Naast de mogelijkheden die het model biedt, kent het model ook enkele 
beperkingen: 

Het model gaat er vanuit dat de hogere investeringskosten volledig 
worden doorberekend aan de klant en dat de grondprijs niet residueel 
wordt bepaald; 
Het model houdt geen rekening met verschillende gebruikersprofielen. 
Het energieverbruik per woning wordt bepaald aan de hand van 
woningkenmerken en daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden 
met verschillende gezinssamenstellingen of verschillende attituden met 
betrekking tot duurzaamheid; 
Het model houdt geen rekening met een hoger of lager 
energieverbruik dan in energieberekening is bepaald. Wat is de prijs 
van duurzame energie die verhandeld moet worden?; 
Het model houdt geen rekening met andere exploitatiemethoden (bv 
participeren in een energievoorziening van bv Essent); 
Er wordt geen rekening gehouden met een extra waardestijging van 
duurzame woningen, waardoor bij verkoop van de woningen extra veel 
verdiend kan worden en wellicht vertaald op jaarbasis inkomsten 
oplevert; 
Kosten voor vervanging worden bepaald aan de hand van de 
investeringskosten. In de praktijk zal de consument bij vervanging van 
onderdelen niet via de ontwikkelaar inkopen, maar rechtstreeks via de 
installateur zodat bijkomende kosten zullen dalen. De installateur zal 
echter hogere prijzen berekenen, waardoor de investeringskosten een 
goede benadering zijn van de kosten voor vervanging, maar niet exact 
overeen zullen komen; 
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Er wordt geen rekening gehouden met dalende prijzen van duurzame 
voorzieningen bij het bepalen van de kosten voor vervanging; 
De extra kosten bij het verkopen van de woning of kosten voor het 
oversluiten van een hypotheek worden niet meegenomen. 
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9. Toepassing model: case 

9.1 Inleiding 
Om de ontwikkelde modellen uit hoofdstuk 8 toe te passen en te verifiëren is 
gekozen om een case in te voeren. De case betreft het project Blixembosch 
Noord-Oost van Hurks Vastgoedontwikkeling dat de komende jaren 
ontwikkeld zal worden. Hurks Vastgoedontwikkeling wilde daarbij graag weten 
of het haalbaar is energieneutrale woningen te realiseren die voor de 
consument niet duurder zijn dan woningen die qua energetische kwaliteit 
slechts aan het wettelijke minimum voldoen. Onderstaand wordt meer 
informatie over de case gegeven en worden de in het vorige hoofdstuk 
ontwikkelde modellen toegepast om de vergelijking uit te voeren. 

9.2 Uitgangspunten 

9.2.1 Locatie en PVE 
De locatie van een project bepaald welke mogelijkheden er zijn met 
betrekking tot de opwekking van energie. Het is daarom nodig een en ander 
over de locatie te vertellen. 

In de nabije toekomst zal in Noord-Eindhoven (net onder Ekkersrijt) de 
autosnelweg A58 worden verlegd. Door deze verlegging wordt ruimte 
toegevoegd aan de noordzijde van de huidige wijk Blixembosch. De gemeente 
is voornemens hier in totaal ongeveer 450 nieuwbouw woningen te laten 
ontwikkelen, namelijk de wijk Blixembosch Noord-Oost. De nieuwe wijk zal 
aan de noordzijde afgebakend worden door een geluidswal van ongeveer 
twaalf meter hoog. Hierachter zal zich dan de autosnelweg A58 gaan 
bevinden. In figuur 9 is de toekomstige situatie weergegeven. 

Figuur 9 : Nieuwe situatie na verleggen autosnel A58 



Aan het ontwikkelen van de woningen heeft de gemeente een aantal eisen 
gesteld. Hurks heeft dit vertaald in een programma van eisen (PVE) met 
betrekking tot aantallen woningen, afmetingen en verkoopprijzen. Het deel 
van dit PVE dat in dit onderzoek als uitgangspunt wordt genomen, is te vinden 
in bijlage 18. 

9.2.2 Stedenbouw & architectuur 
Het stedenbouwkundige plan en het aantal woningen oefenen invloed uit op 
het energieverbruik van de woningen en de wijk (via orientatie, dichtheid en 
dergelijke). Bij start van dit onderzoek waren zowel het stedenbouwkundige 
plan als de architectuur nog niet bekend . Er is daarom met behulp van het 
PVE een fictief stedenbouwkundig plan ontwikkeld, waarmee gewerkt kan 
worden. Enkele gemeenten eisen bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken 
dat tussen de 60% en 70% van de kavels zongeoriënteerde verkaveld is (in 
verband met duurzaamheid). Deze richtlijn is ook aangehouden bij de 
ontwikkeling van het stedenbouwkundige plan. In bijlage 19 is het fictieve 
stedenbouwkundige plan weergegeven. 

Zoals veronderstelt in hoofdstuk 8 wordt voor zowel de referentiewijk als de 
energieneutrale wijk gewerkt met hetzelfde stedenbouwkundige plan. 

Om het energieverbruik van de woningen te kunnen bepalen is ook de 
architectuur van de woning van belang. Aangezien ook dit nog niet bekend is 
voor Blixembosch, is gekozen om de SenterNovem referentie woningen als 
uitgangspunt te nemen. SenterNovem heeft deze woningen ontwikkeld als 
hulpmiddel waarmee in het begin van het planproces een invulling kan 
worden gegeven aan ontbrekende gegevens (SenterNovem, 2006). 
SenterNovem heeft daarbij onderscheid gemaakt in een aantal woningtypen. 
De typen die als uitgangspunt van dit onderzoek dienen zijn: de 
tussenwoning, de hoekwoning, de twee-onder-een-kap woning en de 
vrijstaande woning. In bijlage 20 zijn afbeeldingen van de woningen te 
vinden . Daarnaast wil Hurks Vastgoed ook graag een aantal patiowoningen 
realiseren. Om ook voor deze woningen de architectuur vast te leggen is 
ervoor gekozen de patiowoningen van een door Hurks eerder gerealiseerd 
project (Graanhuizen in Leunen-Venray) als uitgangspunt te nemen. 

9.2.3 De referentiewoningen 
Zoals hierboven aangegeven zijn de SenterNovem woningen qua vormgeving 
als uitgangspunt genomen voor de woningen in de referentiewijk. Echter de 
inhoud van de woningen komt niet volledig overeen met het PVE voor 
Blixembosch. Er is daarom voor gekozen om meer variatie in grootte van de 
SenterNovem woningen aan te brengen (zonder de architectuur te wijzigen), 
zodat dit overeenkomt met het PVE van Blixembosch Noord-oost. De nieuwe 
afmetingen zijn te vinden in bijlage 18. Vanwege deze wijzing mag niet meer 
gesproken worden van SenterNovem referentiewoningen en wordt voor het 
verdere verslag eenvoudigweg gesproken van referentiewoningen . 

Naast de arch itectuur en de inhoud van de woningen zijn ook de bouwkundige 
en installatietechnische uitgangspunten van zeer groot belang bij het bepalen 
van het energieverbruik van woningen. Ook hiervoor heeft SenterNovem een 
pakket aan maatregelen samengesteld waarmee de woningen voldoen aan de 
minimale, wettelijke eisen (epc=0,8) met betrekking tot de energetische 
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kwaliteit, namelijk een epc van tussen de 0,8 en OJ4 (afhankelijk van 
woningtype, afmeting, orientatie). Aangezien de gerealiseerde patiowoningen 
reeds moesten voldoen aan een epc van 0,8, is dit maatregelenpakket 
overgenomen voor de patiowoningen. De maatregelenpakketten zijn te vinden 
in bijlage 21. Zoals te zien zijn er geen maatregelen op wijkniveau getroffen 
voor de referentiewijk. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat de consument 
via de gebruikelijke weg zijn energie inkoopt. 

9.2.4 De woning in de energieneutrale wijk 
Zoals reeds meerdere malen aangegeven, wordt bij de energieneutrale wijk 
uitgegaan van een gelijk stedenbouwkundig plan, gelijke architectuur en 
afmetingen van de woningen als de referentiewijk. 

Voor de bouwkundige en installatietechnische maatregelen voor de woningen 
in de energieneutrale wijk was echter geen standaardpakket voor handen . Om 
het maatregelenpakket voor deze wijk samen te stellen is enerzijds gebruikt 
gemaakt van de strategie van de Trias energetica (zie hoofdstuk 5) en van de 
ontwikkelde quickscan uit hoofdstuk 8. 

De Trias energetica stelt dat eerst moet worden gekeken naar besparende 
maatregelen. Nadat deze maatregelen zijn gekozen is gekeken naar de beste 
manier van warmte-opwekking. Hiervoor is de quickscan gebruikt. Hieruit 
volgende dat een individuele combiwarmtepomp met een grondwaterbron de 
beste optie is voor Blixembosch. Nadat de manier van warmte opwekken is 
gekozen is een keuze gemaakt met betrekking tot elektriciteitsopwekking. 
Ook hiervoor is gebruik gemaakt van de quickscan. Met behulp van deze 
quickscan is gekozen voor een grootschalige windmolen . Hoewel de Brabantse 
milieu federatie [website] de locatie aanwijst als voorkeurslocatie is het niet 
zeker is dat een windmolen op deze locatie vanuit provinciale wetgeving zal 
worden toegestaan. In dat geval zal de windmolen op een andere locatie 
kunnen komen en deze via groencertificaten aan de wijk Blixembosch 
koppelen. 

Een overzicht van alle gekozen maatregelen en de ingevulde quickscan zijn te 
vinden in bijlage 21 en bijlage 22 (quickscan). 

Daarnaast is ook de manier van exploiteren van energieopwekking van 
belang. Voor de energieneutrale wijk is ervoor gekozen dat alle investeringen 
worden gedaan door de woningeigenaren en dat een veren1g1ng van 
eigenaren (VVE) zorg draagt voor de exploitatie van de collectieve 
voorzieningen. 

9.3 Toepassing model 
Het energieverbruik van woningen in de energieneutrale wijk is berekend met 
behulp van de epe-berekening. Een van deze epe-berekeningen is in bijlage 
23 te vinden, de overigen zijn op de cd te vinden. Het energieverbruik van de 
wijk is fors gereduceerd door besparende maatregelen te treffen en een 
combiwarmtepomp en zonnepanelen te installeren. De referentiewijk heeft 
een verbruik van 18,2 MJ Het energieverbruik van de energieneutrale wijk is 
dankzij deze maatregelen nog slechts 6,6 miljoen. Dat is slechts 36% van het 
energieverbruik van de referentiewijk. De overgebleven 36% worden 
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opgewekt met behulp van de collectieve windmolen om energieneutrale wijk 
te realiseren. De ingevulde format 1 is te vinden op de cd en in bijlage 16. 

Vanaf format 2 vindt vergelijking op woningniveau plaats. In de bijlage 16 is 
(maar van een woning) een totaal ingevuld model te vinden. De overige 
ingevulde modellen zijn te vinden op de cd. 

De geschatte verkoopprijs is afgeleid uit het PVE. Als belastingtarief is 
gekozen voor het middentarief (42%). De prijsstijging voor gas en elektriciteit 
zijn afgeleid uit de prijsstijgingen van de periode 1996-2007 (bijlage 24). 
Daarbij is 2% gemiddelde inflatie in mindering gebracht. 

De prijzen van de verschillende investeringen zijn verkregen uit diverse 
bronnen (bouwkosten.nl, SenterNovem, gerealiseerde projecten, 
leveranciers). Er wordt vanuit gegaan dat de grondprijs van de wonin91 niet 
zal wijzigen. In tabel 1 zijn alle verkoopprijzen weergegeven. Geconcludeerd 
kan worden dat in alle gevallen de investeringskosten voor de energetische 
maatregelen van de woning in de energieneutrale wijk hoger lig,gen dan de 
investeringskosten van de referentiewoning. Waarbij procentueel gezien de 
verkoopprijs van de tussenwoning het meeste stijgt. 

Woningtype Verkoopprijs Verkoopprljtl venchU Procen· 
rentie duurza 

_ ..... 
~~~----

., __ ... 
il Tussenwoning ( 186.000 ( 201.990 

I 

( 15.990 8,6% 

Hoekwoning 1 ( 250.000 ( 267.010 ( 17.010 6,8% 

Hoekwoning 2 ( 320.000 ( 338.228 ( 18.228 5,7% 

Geschakelde ( 320.000 ( 342.966 ( 22.966 7,2% 
woning 
Halfvrijstaande ( 350.000 ( 373.555 ( 23.555 6,7% 
woning 1 
Halfvrijstaande ( 415.000 ( 440.767 ( 25.767 6,2% 
woning 2 
Vrijstaande ( 450.000 ( 478.332 ( 28.332 6,3% 
woning 
Patiowoning ( 320.000 ( 336.589 ( 16.589 5,2% 

Tabel 1: Verkoopprijzen referentie en duurzame woningen 

Voor het bepalen van de levensduur bestaan veelal algemene richt llijnen, 
namelijk (Schutte et al, 2002): 

Bouwkundige voorzieningen: 50 jaar 
Gebouwgebonden installaties 15 tot 20 jaar 

Waarbij 50 jaar gelijk staat aan de (technische) levensduur van de woning 
(voor een langere levensduur is groot onderhoud/renovatie nodig) en 
afschrijving dus niet noodzakelijk is. Echter voor enkele (duurzame) 
voorzieningen gelden deze richtlijnen niet. In die gevallen is de levensduur 
aangehouden die door de fabrikant/leverancier wordt genoemd. De conclusie 
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is dat de kosten voor vervanging van de woning in de energieneutrale wijk 
zijn hoger dan de kosten voor vervanging voor de referentiewoning. 

Bij het bepalen van de energiekosten wordt uitgegaan van volledige levering 
door de eigen zonnepanelen en windmolen. Er wordt daarom vanuit gegaan 
dat energiebelasting niet betaald hoeft te worden. In dat geval zijn de 
energiekosten van de woning in de energieneutrale wijk aanzienlijk lager dan 
de kosten voor de referentiewoning. Voor het eerste jaar van bewoning zijn 
de energiekosten in tabel 2 weergegeven. Te concluderen valt dat de 
energiekosten voor de duurzame woning tussen de 79% en 82,5% lager 
ligger dan de referentiewoning. 

Wonl ·•-rr- Energleko ten Energie kosten V~ Procen-
referentie duurzame schil tueel 

woning verschil 
Tussenwoning ( 1.416 ( 281 1 €1.135 80,2% 

Hoekwoning 1 ( 1.555 ( 299 ( 1.256 80,8% 

Hoekwoning 2 ( 1.683 ( 319 ( 1.364 81,0% 
I 

Geschakelde ( 1.944 ( 344 ( 1.600 82,3% 
woning 
Halfvrijstaande ( 1.976 ( 353 ( 1.623 82,1% 
woning 1 
HaJfvrijstaande ( 2.200 ( 385 ( 1.815 82,5% 
woning 2 
Vrijstaande ( 2.359 ( 403 ( 1.956 82,9% 
woning 
Patiowoning ( 1.736 ( 365 ( 1.371 79,0% 

Tabel 2: Energiekosten referentie en duurzame wonmgen 

De onderhoudskosten zijn wederom uit verschillende bronnen verkregen 
(SenterNovem, gerealiseerde projecten, onderhoudsbedrijven). Ook de 
onderhoudskosten van de woningen in de energieneutrale wijk zijn hoger dan 
de kosten van de referentiewoningen 

Ondanks dat veel kostenposten voor de woningen in de energieneutrale wijk 
hoger zijn dan de kostenposten van de referentiewoningen, is op het 
overzichtblad (format 7) te zien dat de woningen in de energieneutrale wijk 
gemiddeld over 15 jaar op jaarbasis toch goedkoper dan de 
referentiewoningen. Deze resultaten zullen in de volgende paragraaf worden 
besproken. 
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9.4 Resultaten 
Zoals hierboven reeds aangegeven blijkt dat de woningen in de 
energieneutrale wijk gerekend over een periode van vijftien jaar op jaarbasis 
goedkoper zijn dan de referentiewoningen. In onderstaande tabel zijn alle 
resultaten per woningtype op een rij gezet. 

Woningtype Kosten per Kosten per Vene hl I Proce-··--
JNr jaar woning In kosten venchtl tov 
referentie energie per jaar referen-e 
woning neutr. wUk 

Tussenwoning € 9.948 € 9.412 € 536 5,39% 

Hoekwoning 1 € 12.589 € 11.924 € 665 5,28% 

Hoekwoning 2 € 15.437 € 14.696 € 741 4,80% 

Geschakelde € 15.844 € 15.058 € 786 4,96% 
woning 
Halfvrijstaande € 17.022 € 16.237 € 785 4,61% 
woning 1 
Halfvrijstaande € 19.819 € 18.893 € 926 4,67% 
woning 2 
Vrijstaande € 21.466 € 20.549 € 917 4,27% 
woning 
Patiowoning € 15.349 € 14.840 € 509 3,32% 

Tabel 3: totale kosten per Jaar (gemiddeld over 15 Jaar) van de referentie en 
duurzame woning 

Procentueel gezien maken de tussenwoningen de grootste winst, dit ondanks 
dat de verkoopprijs van deze woningen procentueel ook het meeste stijgen. 

Deze uitkomsten houden nog geen rekening met een eventuele extra 
waardestijging van duurzame woningen. Indien het imago van duurzaamheid 
nog meer omarmt wordt door de maatschappij, kan dit wel verwacht worden 
omdat meer mensen zich ertoe aangetrokken voelen. Het energielabel zal 
deze ontwikkeling waarschijnlijk ook ondersteunen. Een andere aanvulling die 
het financiële voordeel van de duurzame woningen zou vergroten, is de 
mogelijkheid dat in de toekomst C02-belasting wordt geheven. Hoe 
onduurzamer de woning hoe hoger deze belasting zal zijn. Als laatste kan nog 
aangedragen worden dat de duurzame woningen meer comfort bieden. 
Hoewel in de investeringsbegroting van de referentiewoning een post voor 
koeling is opgenomen betreft dit slechts losse units. Het comfort dat door 
deze units wordt geleverd is aanzienlijk minder dan de koeHng via de vloer. 
Ditzelfde geldt ook voor de vergelijking van radiatoren met vloerverwarming. 

Indien men het gemiddelde over 15 jaar buitenbeschouwing laat en alleen 
naar jaar 1 kijkt, dient geconcludeerd te worden dat de kosten voor de 
woning in de energieneutrale wijk hoger liggen. Het omslag punt waarbij de 
woning in de energieneutrale wijk voor de consument goedkoper wordt dan 
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de referentiewoning ligt bij ongeveer 2 a 3 jaar (afhankelijk van het 
woningtype). Indien de consument dus langer dan deze periode in de woning 
woont en uitgangspunten en aannamen overeenkomen, is het voor hem 
zonder meer aantrekkelijk om de woning in de energieneutrale wijk aan te 
schaffen. 

Bij het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse waarbij de energieprijs met 
ongeveer een half procent (gas 0,5%, elektriciteit 0,6%) meer stijgt dan de 
afgelopen 11 jaar blijkt dat dit leidt tot een vergroting van het verschil in 
kosten van de duurzame woning en de referentiewoning met ongeveer 11 -
15%. De mate waarin de energieprijs de komende jaren stijgt, is dus een 
belangrijkere factor bij het bepalen van het verschil in kosten per jaar dan de 
stijging van de verkoopprijs. 

Wel zi'jn er enkele kritische succesfactoren aanwezig die de haalbaarheid van 
de case zouden kunnen ondermijnen. Allereerst dient hierbij het 
overheidsbeleid te worden aangemerkt. Afschaffing van de 
hypotheekrenteaftrek leidt ertoe dat investeren in woningen over het 
algemeen minder aantrekkeHjker wordt. Dit geldt dus ook voor de duurzame 
woningen aangezien de duurzame woning in verhouding tot de 
referentiewoning om een hogere investering vraagt. Daarnaast dient het 
overheidsbeleid met betrekking tot de energiebelasting te worden 
aangemerkt. Indien de belastingdienst besHst dat de het energieverbruik uit 
eigen bronnen van de duurzame wijk niet in aanmerking komt voor vrijstelling 
van energiebelasting, zal het financiële verschil tussen de referentiewoningen 
en de duurzame woningen afnemen. Het saldo zal over het algemeen wel nog 
positief blijven, maar veel minder overtuigend zijn. Verder kan ook de 
grondprijsbepaling een negatief effect op de haalbaarheid hebben. Indien de 
grondprijs afhankelijk is van de verkoopprijs van de woning zal deze voor de 
duurzame woningen hoger liggen en daardoor leiden tot een minder positief 
verschil voor de duurzame woningen. 

In termen van de triple-bottom-line kan voor de wijk Blixembosch Noord-oost 
geconcludeerd worden dat de energieneutrale wijk op alle drie de punten 
people, planet profit beter presteert dan de referentie wijk. Immers: 

De wijk stoot geen C02 meer uit tijdens het gebruik van de woningen 
(planet); 
De woningen in de energieneutrale wijk zijn over een periode van 
vijftien jaar gemiddeld per jaar goedkoper voor de consument. 
Bovendien maakt zowel de projectontwikkelaar als de aannemer 
absoluut gezien meer winst (procentueel gezien evenveel) (profit); 
De bewoners van de energieneutrale wijk /hebben medezeggenschap 
over de energievoorzieningen, plukken zelf de vruchten en zijn niet 
afhankelijk van energiemaatschappijen en (politiek instabiele) 
olieproducerende landen (people). 

Over de hele linie kan dus gesteld worden dat de case Blixembosch Noord
oost duurzaam ontwikkeld kan worden, mits aannamen en uitgangspunten 
niet wijzigen. 
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10. Conclusie, aanbevelingen & reflectie 

10.1 Conclusie 
Op basis van de verificatie via de casestudie Blixembosch Noord-oost is het 
model geschikt bevonden. Het model laat voor beide wijkvarianten duidelijk 
zien wat de jaarlijkse kosten voor de woonconsument zullen bedragen en 
daaruit kan het (positieve) verschil eenvoudig worden afgeleid. Ook hebben 
enkele medewerkers van Hurks Vastgoedontwikkeling de het model bekeken 
en heeft op deze manier een validatie plaatsgevonden. Het model kan dus op 
deze wijze zowel de projectontwikkelaar als de woonconsument ondersteunen 
bij zijn keuze voor een energetische duurzame woning. 

Op basis van de casestudie zou men kunnen concluderen dat het bij gestelde 
uitgangspunten het voor alle woningtypen financieel aantrekkelijk is om 
energieneutraal te bouwen. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat 
geschakelde woningen procentueel gezien meer financieel profijt hebben van 
energieneutraal bouwen . Ook zou op basis van de gevoeligheidsanalyse die 
met behulp van het hoofdmodel voor de casestudie is uitgevoerd/ gesteld 
kunnen worden dat energieprijsstijgingen relatief gezien meer invloed hebben 
op de jaarlijks kosten voor de consument dan stijging van de verkoopprijs van 
de woning. Om deze conclusies met zekerheid te kunnen vaststellen zijn 
echter meer casestudies met gevarieerde maatregelenpakketten noodzakelijk. 

Het model brengt ook naar voren dat hogere investeringskosten dankzij de 
hypotheekvorm en hypotheekrenteaftrek relatief weinig invloed op de 
hypotheeklasten per jaar voor de consument . Bij een aflossingsvrije 
hypotheek met een rentepercentage van 6% per jaar en een belastingtarief 
van 42% zijn kosten per jaar/ per €1.000 aan investeringskosten €341 80 aan 
hypotheeklasten. Wel moet ermee rekening worden gehouden dat hogere 
investeringskosten ook via de belasting (ozb en eigen woningforfait) en 
eventueel via de kosten voor vervanging/ zullen doorwerken in de totale 
kosten per jaar voor de consument. 

Daarnaast dienen enkele zaken beter onderzocht te worden alvorens me11 
definitief kan stellen dat duurzaam bouwen zonder voorbehoud voor de 
consument goedkoper is. In paragraaf 10.2 zijn deze aanbevelingen voor 
verder onderzoek te vinden. 

10.2 Aanbevelingen verder onderzoek 
Zoals eerder beschreven kent het hoofdmodel een aantal beperkingen en zijn 
er aandachtspunten die de uitkomsten van het hoofdmodel kunnen 
beïnvloeden. Onderstaande aanbeveling voor verder onderzoek kunnen het 
model verbeteren of uitbreiden: 

Voordat het model daadwerkelijk kan worden toegepast dient de 
organisatie van VVE (Vereniging Va11 Eigenaren) nader onderzocht te 
worden. Hoe kan de organisatie worden ingericht en welke financiële 
en fiscale gevolgen een bepaalde organisatievorm heeft? Is de VVE 
bijvoorbeeld energieleverancier en dienen de energie afnemers daarom 
energiebelasting te betalen/ maar krijgt de VVE daarom wel subsidie 
voor de opwekking van duurzame energie en kan aanspraak maken op 
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de EIA? Is deze manier van organiseren vanwege deze subsidies 
aantrekkelijker dan een organisatie in de vorm van een non-profit 
organisatie? 
Welke invloed hebben verschillende manieren van exploitatie en 
eigendomspositie van collectieve voorzieningen. Zijn er 
participatievormen te bedenken waarbij consumenten niet eigenaar 
worden, maar wel aandelen of iets dergelijks kunnen kopen? Levert 
een andere exploitatiewijze grotere voordelen voor de consument op? 
Er is nader onderzoek nodig naar financieringsmethoden van duurzame 
voorzieningen (klimaathypotheek, subsidies, nmda). Dit is ook gelinkt 
aan voorgaande aanbevelingen aangezien deze ook afhankelijk van de 
organisatievorm zijn. Indien hier nader onderzoek naar is gedaan kan 
het hoofdmodel ook worden uitgebreid met deze informatie; 
Er is meer onderzoek nodig naar de (extra) nominale waardestijging 
van duurzame woningen en de restwaarde van duurzame 
voorzieningen. Ook kan dan wellicht value capturing worden ingezet 
om de verkoopprijs te verlagen; 
Zoals aangegeven is het model nu gebaseerd op het voorspellen van 
het energieverbruik door de epe-berekening. De invloed van 
gebruikersgedrag en aantal bewoners is daarmee niet in het model 
verwerkt. Het in kaart brengen van verschillende gebruikersprofielen 
om het energieverbruik van woningen bij verschillende 
bewonersgroepen beter te kunnen voorspellen, is daarom een 
gewenste aanvulling; 
Daarnaast dient onderzocht te worden wat de consument over heeft 
voor duurzaamheid en comfort. Waardering van comfort (koeling, 
minder stofwervelingen en dergelijke) en milieuvriendelijkheid (lage 
C02 uitstoot) door de consument dient te worden uitgedrukt in geld om 
de haalbaarheid van projecten nog overtuigender te kunnen 
vaststellen. 
Als laatste dient aanvullend onderzoek te worden gedaan naar goede 
marketing strategieën. Woningen kunnen weliswaar goedkoper zijn, 
maar als het verhaal niet goed of overtuigend genoeg bij de koper 
overkomt, zal de verkoop van duurzame, goedkopere woningen alsnog 
moeizaam verlopen. 

10.3 Aanbevelingen voor de praktijk 
Naast aanbevelingen voor verder onderzoek volgen onderstaand ook een 
aantal aanbevelingen voor de praktijk: 

De projectontwikkelaar kan een database van epe-berekeningen en 
kosten creëren. Ieder opgeleverd project heeft deze documenten 
immers al. De snelheid en eenvoud waarmee het model dan kan 
worden ingevulde zal toenemen; 
Indien voor woningen is aangetoond dat zij leiden tot lagere jaarlasten 
voor de woonconsument, dienen banken bereid te zijn hogere 
hypotheken te verstrekken; 
Indien banken bereid zijn een hogere hypotheek te verschaffen bij een 
bepaald project, dient de projectontwikkelaar hier ook een actieve 
marketing mee te voeren naar de consument; 
De overheid kan de financiële haalbaarheid van projecten sterk 
ondermijnen. Het is belangrijk dat de overheid dit beseft en passend 
hiermee omgaat. Het afschaffen van hypotheekrenteaftrek of het niet 
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verlenen van vrijstelling voor energiebelasting zouden funest kunnen 
zijn voor duurzame initiatieven; 
Ook dient de overheid aan te sturen op een strenger beleid met 
betrekking tot het energielabeL Zolang iedere woning die na 1998 
gebouwd is automatisch een A-label krijgt, kan de consument de 
energetische kwaliteit van de (nieuwbouw)woningen nauwelijks 
onderscheiden en zal hij minder snel kiezen voor de beste woning. 
Bovendien kan een strenger label worden ingezet om de maximale 
hypotheekhoogte te bepalen; 
De wet kent wel een belasting aftrek voor bedrijven die investeren in 
duurzaamheid (EIA), maar niet voor particulieren . Wellicht is een 
dergelijke constructie ook mogelijk om een groter belasting voordeel 
voor particulieren te creëren (via hypotheekrente aftrek of eigen 
woning forfait); 
Het Niet-Meer-Dan-Anders principe (NMDA) dient te worden 
afgeschaft. Duurzaamheid relateren aan gas en olieprijzen is 
ongewenst. Bovendien is het systeem onvoldoende inzichtelijk voor de 
klant; 
De overheid dient te zorgen voor een wettelijke regeling voor 
terugleververgoedingen van alle duurzame stroom, niet alleen 
zonnepanelen; 
Ook dient het overheidsbeleid betrouwbaarder te worden met 
betrekking tot subsidieverstrekking. Stel vooraf vast voor welke 
periode de regeling geldt in plaats van een budget vast te stellen waar 
de consument geen zicht op heeft; 
Consumenten moeten zich meer gaan verdiepen en beter worden 
voorgelicht over de kosten van duurzaamheid . Zij zijn bijvoorbeeld wel 
bereid €10.000 extra te betalen voor een mooie keuken, maar geen 
€4000 voor duurzame verwarming, terwijl deze duurzame verwarming 
ook meer comfort biedt. 

10.4 reflectie 
Reflectie op het onderzoek en model 
In hoofdstuk 8 zijn reeds de beperkingen van het model besproken. Naast 
deze beperkingen kent het model ook zwakke schakels die de 
betrouwbaarheid van de uitkomsten verkleinen . In dit onderzoek zou de 
bepaling van het energieverbruik door middel van de epc berekening een 
relatief zwakke schakel kunnen zijn. De epe-berekening ontvangt vanuit de 
praktijk regelmatig kritiek en met name bij lage epe-waarden zouden de 
uitkomsten niet altijd even betrouwbaar zijn. 

Als tweede zwakke schakel dient de bepal ing van vervangingskasten te 
worden genoemd. De kosten worden in het model bepaald aan de hand van 
de investeringskosten die de projectontwikkelaar (via de aannemer) maakt. 
Bij vervanging zal de consument rechtstreeks naar een verkoper of 
installateur stappen in plaats van de projectontwikkelaar in te schakelen. Veel 
bijkomende kosten zullen daarom vervallen, echter de installateur zal hogere 
prijzen rekenen, waardoor de kosten ongeveer gelijk zullen blijven, maar niet 
exact overeenkomen. Bovendien kan worden verwacht dat de prijzen van 
duurzame voorzieningen in de komende jaren zullen dalen, waardoor ook 
minder geld gereserveerd hoeft te worden om voorzieningen in de toekomst 
te kunnen vervangen. 
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Reflectie op het proces/kennisverwerving 
Het gekozen onderzoeksgebied bevond zich niet (volledig) binnen het kader 
van de opleiding Construction Management & Engineering. Dit geldt met 
name voor onderwerpen als bouwfysica en installatietechniek. Ook van de 
financiële kanten van vastgoed had ik weinig kennis. Vanuit deze optiek was 
het onderzoek misschien meer tot zijn recht gekomen als multidisciplinair 
project en hadden wellicht grotere resultaten kunnen worden geboekt. 
Anderzijds zullen de gebruikers van het model ook niet alle bovengenoemde 
disciplines tot in de details beheersen. Om deze reden is het juist goed 
geweest dat het model niet is ontwikkeld door specialisten. 

Bovendien kan ik oprecht zeggen dat ik ontzettend veel heb geleerd op een 
breed gebied van onderwerpen: duurzaamheid, energie, installatietechniek, 
bouwfysica, projectontwikkeling en vastgoedeconomie. Deze kennis zal mij in 
de rest van mijn carrière van pas komen en mij helpen weloverwogen keuzen 
te maken. 

Ook dien ik vast te stellen dat ik aandacht heb besteed aan al mijn vooraf 
benoemde competenties. Hoewel de internationale oriëntatie in dit verslag 
wellicht niet volledig tot uitdrukking komt, is wel degelijk gekeken naar 
internationale ontwikkelingen. 

Ik dien daarom te concluderen dat het onderzoek met betrekking tot mijn 
persoonlijke ontwikkeling succesvol is geweest. 
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