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Bijlage 1: Uitgebreide probleemanalyse (aanvulling hoofdstuk 2) 

Aanvulling 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 . 

Onbekendheid bij gebruikers 
De huidige stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid in de woningbouw is 
voor veel mensen onbekend. Veel gebruikers weten niet eens wat er te koop is aan 
duurzame maatregelen voor woningen en zullen er daarom ook niet om vragen. De 
mensen die wel weten welke maatregelen bestaan, veronderstellen vaak dat deze 
duurzaamheidtechnieken de komende jaren nog een grote technologische 
vooruitgang zullen maken, waardoor men denkt beter te kunnen wachten met 
investeren in duurzaamheid. Volgens Soldaat (2005) zijn bewoners mede door het 
beperkte aanbod veelal niet bekend met de kwaliteit die duurzame maatregelen 
kunnen bieden. 

Kosten 
Sunnika (2006) en Sunnika & Boon (2003) hebben uitgebreid onderzoek gedaan 
naar knelpunten die woningcorporaties noemen (zie figuur lb) bij het implementeren 
van duurzaamheid. Hieruit komt naar voren dat kosten het grootste knelpunt 
vormen. Bij woningcorporaties is vooral de aanname dat duurzaamheid duurder is de 
grootste bottleneck. Zij kijken hierbij vooral naar de hogere investeringskosten die 
duurzame maatregelen met zich meebrengen (Van der Waals 2001, geciteerd door 
Soldaat 2005). Woningcorporaties besteden vaak geen aandacht aan mogelijk lagere 
exploitatiekosten of terugverdientermijnen door bijvoorbeeld lager energieverbruik. 
Dit komt vooral doordat hogere investeringskosten voor rekening van de corporatie 
zijn, terwijl de lagere exploitatiekosten ten goede komen aan de huurder. Dit wordt 
een 'split incentive' genoemd. Ook Soldaat (2005) stelt dat de kosten van 
maatregelen een barrière kunnen vormen voor de implementatie van duurzaam 
bouwen maatregelen. Dezelfde bron zegt dat dit met name geldt voor maatregelen 
met een relatief hoge investering die in de gebruiksfase financiële voordelen 
opleveren én waarbij de investeerder niet gelijk is aan de gebruiker. Bovendien zijn 
de huren gebonden aan een maximum met betrekking tot het verkrijgen van 
huursubsidie door de bewoner. Hierbij wordt alleen gekeken naar de kale huur en 
niet naar de woonlasten (Blom et al, 2006). De hoogte van de huur van woningen 
wordt bepaald op basis van een puntensysteem. In dit puntensysteem zijn dingen als 
oppervlakte, locatie, aantal slaapkamers vertegenwoordigd (huurcommissie, 2007). 
Duurzame maatregelen krijgen echter geen extra punten, zodat het via de huur 
onmogelijk is om een vereffening van extra investeringskosten en lagere 
exploitatiekosten te laten plaatsvinden (Blom et al, 2006) . Hogere investeringskosten 
maar geen hogere huurinkomsten leiden tot een hogere onrendabele top en zijn 
daarom niet aantrekkelijk voor woningcorporaties. Naast het gebrek aan 
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mogelijkheden om kosten en opbrengsten te vereffen, is het ook lastig om te 
bepalen hoeveel van de investeringskosten te verhalen is op de bewoners omdat het 
onzeker is hoeveel winst een bewoner in de gebruiksfase kan behalen (Soldaat, 
2005). Daarnaast schatten woningcorporaties (in 2003) dat slechts 16% van de 
huurders bereid zijn meer te betalen voor duurzame maatregelen (Sunnika & Boon, 
2003). Dit kostenaspect wordt ook genoemd door Soldaat (2005) in relatie tot 
gebruikers: 'er bestaan bij bewoners wellicht twijfels over de financiële haalbaarheid 
en een eventuele huurverhoging'. Ook particuliere kopers leggen de link tussen 
hogere investeringskosten maar lagere exploitatiekosten vaak onvoldoende. Dit kan 
enerzijds komen doordat zij hierover onvoldoende kennis hebben. Zoals uitgelegd in 
paragraaf 2.2 .1, zijn vooral de ruimte (aantal kamers, woningtype) en prijs 
bepalende factoren. Een korte termijn visie kan oorzaak zijn: ze willen nu een zo 
gunstig mogelijk huis (met betrekking tot ruimte, locatie enzovoorts) voor de 
maximale hypotheek die ze nu kunnen krijgen en problemen die zich later voordoen 
lossen ze dan wel op. Daarnaast stijgt hun inkomen met de tijd en zijn zij dan in 
staat meer te betalen voor energie, maar zijn zij nu niet in staat een hogere 
hypotheek te krijgen. Harmsen en Harmelink (2007) hebben onderzoek gedaan naar 
barrières voor de toepassing van duurzame warmte en koudelevering. Zij 
concluderen ook dat de hoge investeringskosten en de lange terugverdientermijnen 
de grootste barrière voor consumenten vormen. Bovendien stellen zij ook dat de 
investering in duurzame warmte als economisch risico wordt beschouwd door de 
vraagzijde vanwege de onzekerheid over de energieprijzen in de toekomst en 
onvoldoende zekerheid over de hoogte van de energiebesparing. 
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Figuur 1B: knelpunten duurzaamheid volgens woningcorporaties 
Bron: Sunikka, M., 2006, Beleid voor het verbeteren van 
eneraieorestaties van de Eurooese woninavoorraad. Gouda: 3 



Kennis bij bedrijven 
Naast dit probleem wordt volgens Sunnika (2006) ook de kennis bij de verschillende 
partijen (zowel eigen organisatie als uitvoerende partijen) als probleem door 
woningcorporaties gezien. Woningcorporaties hebben zelf onvoldoende kennis van de 
technieken en mogelijke financieringsconstructies om extra investeringskosten terug 
te verdienen. Ook hebben ze vaak onvoldoende capaciteit om zich nieuwe technieken 
eigen te maken en om na de toepassing van nieuwe technieken huurders te 
informeren over het hoe en waarom. Ook veronderstellen ze een gebrek aan kennis 
bij uitvoerende bedrijven om nieuwe technieken met zekerheid en zonder risico's toe 
te kunnen passen. 

Acceptatie door gebruikers 
Een andere reden die woningcorporaties volgens Sunnika (2006) noemen is het 
gebrek aan acceptatie door de huurders. Ook Harmsen en Harmelink (2007) 
concluderen dat de acceptatie van nieuwe technieken nog een probleem vormt. Veel 
mensen zijn bang voor nieuwe technieken met het oog op gebruiksvriendelijkheid en 
het aanpassen van hun levenstijL Volgens Lacroix (2007)[interview] speelt een 
goede voorlichting naar gebruikers een cruciale rol voor het slagen en de acceptatie 
van nieuwe technieken en wordt hier te vaak onvoldoende aandacht aan besteed. 
Bewoners (vooral ouderen) veronderstellen dat nieuwe technieken om ingewikkelde 
handelingen vragen of zullen in sommige gevallen verandering in gebruik 
daadwerkelijk niet begrijpen. Het doorbreken van routines en gewoonten is een 
lastige zaak en vraagt om voorlichting of begeleiding. Woningcorporaties vinden dat 
zij niet in staat zijn (vanwege kennis of capaciteitsgebrek) om deze voorlichting of 
begeleiding te bieden. Acceptatie kan ook een rol spelen bij particuliere kopers. 
Naast de hierboven genoemde problemen speelt bij particuliere kopers ook dat zij 
denken dat duurzame woningen minder esthetisch aantrekkelijk zijn en bij een 
eventuele verkoop minder snel verkopen dan traditionele woningen (Buys et al., 
2005). Verder denken gebruikers dat de technieken nog dermate nieuw zijn dat de 
werking en zekerheid nog niet zijn bewezen. Ze zijn daarom bang voor technisch 
falen van de installatie, met alle negatieve gevolgen van dien. Dit risico durven zij 
niet te lopen. Volgens Harmsen en Harmelink (2007) bepalen proefprojecten hierbij 
in hoge mate de beeldvorming van opties. 1"1islukte projecten kunnen de groei van 
een optie sterk vertragen. 

Imago 
Duurzaamheid werd door consumenten ook geassocieerd met 'geitenwollensokken' 
en leed het daarmee dus onder een slecht imago (Soldaat 2005, Schreuder 2007 
[gesprek], Duin 2007 [gesprek]). Volgens Rotmans (2007) heeft duurzaamheid te 
lang verkeerd in de alternatieve hoek van vrijbuiters. 'Duurzaamheid had iets 
zwaarmoedigs en sombers en werd van nature geproblematiseerd. Het ontsproot 
vaak uit doemdenken vanuit een tamelijk fatalistisch wereldbeeld. Dit is echter geen 
structurele, bindende kracht, met als effect dat veel mensen zich er juist van 
afkeerden'. Al Gore's documentaire lijkt het tij enigszins te keren en lijkt 
duurzaamheid steeds hipper te worden. Desondanks denken mensen nog steeds dat 
duurzaamheid synoniem staat voor bezuinigen op comfort (Sunnika, 2006), terwijl 
vaak juist het tegenovergestelde het geval is. 

Rijksoverheid 
Als laatste voert de overheid geen consistent beleid met betrekking tot duurzame 
energie, waardoor men de noodzaak tot duurzaamheid bagatelliseert (Sunnika, 
2006). De overheid neemt zelf geen voorbeeldfunctie aan. Volgens Rotmans (2007) 
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bleek uit maatschappelijke verkenningen dat de afstand tussen de richting van de 
beleidsmakers en de maatschappelijke beleving van duurzame ontwikkeling groot 
was. 'De samenleving heeft behoefte aan richting en inspiratie, terwijl het beleid 
voorzichtig manoeuvreert vanuit wat economisch haalbaar lijkt'. Hierdoor zullen 
huiseigenaren maar moeilijk te porren zijn om zelf wel voor duurzaamheid te gaan. 
Door zelf hun eigen projecten duurzaam te (laten) uitvoeren zal het 'uitzonderlijke' 
karakter van duurzaamheid afnemen. Hierdoor krijgt de markt meer vertrouwen in 
duurzaamheid en zal de weerstand afnemen. Ook confronteert de overheid de 
bevolking te weinig met duurzaamheid en de gevolgen van niet-duurzaamheid 
middels bijvoorbeeld postbus 51-spotjes. Ook het uitstellen van de verplichting van 
een energielabel bij bouw, verkoop of verhuur in woningbouw tot 1 januari 2008, 
zorgt voor tragere bewustwording bij kopers en huurders. 

Al deze redenen zorgen ervoor dat de vraag naar duurzame woningen laag is. 
Volgens van Hal (geciteerd door Lookeren Campagne, 2007) blijkt dat voor slechts 
ongeveer twee procent van de consumenten duurzaamheid een doorslaggevende 
reden is om een bepaald huis te kopen. 

Aanvulling 2.3.2 Overheidsbeleid 
Het terugdringen van milieuvervuiling is 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 achter het verhogen van duurzaamheid. 

Rijksoverheid: Groeiende economie vs duurzaamheid 
Oorzaak hiervan ligt voor een groot deel bij de schijnbare tegenstelling tussen 
duurzaamheid en een groeiende economie. Volgens Rotmans (2007) werd 
duurzaamheid in politieke en beleidskringen gezien als investering die ten koste zou 
gaan van de economische groei. 'Vanuit dit 'vijanddenken' werd duurzame 
ontwikkeling gemarginaliseerd en verstopt achter beleidsloketten binnen ministeries 
(Rotmans, 2007). Met name energie en economie zijn zo nauw verbonden, dat de 
overheid terughoudend is hieraan te sleutelen. Volgens Rijnveld et al (2007) draagt 
ook het mondiaal georiënteerde karakter van de energiemarkt eraan bij dat de 
overheid terughoudend is met het nemen van prijsverhogende maatregelen. De 
overheid wil immers niet de concurrentiepositie van het eigen bedrijfsleven 
ondergraven. Maar het relatief laag houden van de prijs van niet-duurzame energie 
zorgt ervoor dat verbruikers niet worden geprikkeld om duurzame maatregelen te 
nemen. De lage energieprijs voor niet-duurzame energie samen met het paradigma 
van 'duurzaamheid is duur' zorgt ervoor dat consumenten in verwarring raken over 
de noodzaak tot duurzaamheid: 'De vervuiler hoeft niet te betalen, dus waarom de 
bewuste consument wel?'. 

Verkiezingen I politieke agenda 
Het feit dat de regering op een verkiesbare positie zit een kan een negatieve rol 
spelen, immers controversiële beslissingen kunnen leiden tot stemmenverlies. 
Aangezien duurzaamheid nog steeds een slecht imago heeft bij zowel de vraag- als 
aanbodkant van de markt, zou het aannemen van te strenge wetgevingen op het 
gebied van duurzaamheid vrijwel zeker tot weerstand bij de bevolking leiden. 
Daarnaast speelt ook de politieke agenda van kabinetten een rol. Zo was de politieke 
agenda van Balkende-U erop gericht om niet nog meer regels (op velerlei gebieden) 
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te ontwikkelen en om de lasten niet nog verder te verhogen. Dit had onder andere 
tot gevolg dat de EPBD (energie prestatie building directive) niet werd aangenomen 
(spreker EBPD-congres oktober 2007, geciteerd door Duin 2007 [gesprek]). 

Verhelpen van woningtekort 
Zoals bij de marktanalyse uitgelegd, streeft de landelijke overheid (VROM) naar een 
verhoging van de woningbouwproductie en met name de goedkopere woningen voor 
starters. Indien duurzame maatregelen een vertraging van de woningbouwproductie 
veroorzaken of de betaaibaarheid voor starters in het gedrang komt, zal de overheid 
zijn prioriteit leggen bij de woningbouwproductie en niet bij duurzaamheid. 

Interne verdeeldheid bij gemeenten 
Het ontwikkelingsproces is versnipperd over verschillende disciplines, dit geldt ook 
voor gemeenten. Verschillende afdelingen zijn betrokken bij de ontwikkeling van een 
nieuwe woonwijk zoals ruimtelijke ordening, bouw-en- woningtoezicht, welstand, 
afdeling milieu en onderhoudsdiensten van openbare ruimte. Wanneer ambities ten 
aanzien van duurzaam bouwen worden vastgelegd in verschillende documenten, kan 
dit de implementatie van duurzaam bouwen maatregelen bemoeilijken (Soldaat, 
2005). Volgens Soldaat (2005) kan daarnaast interne verdeeldheid binnen de 
gemeente tussen verschillende afdelingen ertoe leiden dat ambities op het gebied 
van duurzaamheid niet worden waargemaakt. Ook binnen het gemeentebestuur 
dienen daarom alle neuzen dezelfde kant op te wijzen om duurzaamheid tot een 
succes te maken. 

Aanvulling 2.3.3 Terughoudendheid van de complete aanbodkant 
Gebrekkige vraag 
De grootste reden voor de terughoudendheid van de aanbodzijde is de gebrekkige 
vraag naar duurzaamheid. Projectontwikkelaars ontwikkelen woningen waarvan ze 
weten of op zijn minst verwachten dat er vraag naar is, zodat ze ook haast zeker zijn 
van verkoop en omzet (Davies, 2005). Boon et al (2004) stellen ook dat een 
ontwikkelaar geen enkele heeft prikkel om duurzaamheid toe te passen, tenzij er een 
duidelijke vraag naar is. Volgens Soldaat (2005) heeft duurzaamheid voor 
consumenten geen prioriteit. Ook Sibley, Hes & Martin (2003) spreken van een 
waargenomen of veronderstelde desinteresse van de consumenten als reden voor 
projectontwikkelaars om niet duurzaam te bouwen. Zolang hiervan sprake is zijn 
aanbieders niet gemotiveerd woningen met een hoge duurzaamheid te ontwikkelen. 

Kosten 
Projectontwikkelaars stellen dat duurzame woonwijken hogere investeringskosten 
vergen dan een vergelijkbare woonwijk zonder duurzame maatregelen (Duin 2007 
[gesprek], Spranken 2007 [gesprek]). Deze aanname van projectontwikkelaars 
wordt ook bevestigd in onderzoek door Cassidy (2003, 2006) (zie bijlage 2). Volgens 
Cassidy (2006) is vooral het verdedigen van deze hogere kosten de grootste 
bottleneck voor duurzaam bouwen. Hogere initiële kosten worden volgens Cassidy 
(2003) voor een deel veroorzaakt door te laat in het project aandacht te besteden 
aan duurzaamheid (herontwerpen), gebrek aan kennis en gebrek aan tijd om 
meerdere opties naast elkaar te leggen. De hogere kosten in combinatie met de 
aanname dat kopers/investeerders niet bereid zijn meer te betalen voor 
duurzaamheid (Cassidy 2006, zie Bijlage 2) leidt ertoe dat projectontwikkelaars ook 
niet ongevraagd of voor eigen rekening duurzame projecten ontwikkelen. 
Projectontwikkelaars zijn niet verantwoordelijk voor de exploitatiekosten van 
woningen en kunnen dus ook niet op lange termijn hun extra investeringen 
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terugverdienen. Ondanks een eventuele doelstelling om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen, kunnen hogere kosten strijdig zijn met de 
winstgevendheid en daarmee met de (commerciële) hoofddoelstelling. Davies (2005) 
stelt dat de markt nog onvoldoende inzicht in kosten en opbrengsten heeft. Zolang 
niet duidelijk is wat de meerkosten voor een project zijn en wie deze meerkosten 
voor zijn reken ing zal nemen, zal de ontwikkelaar niet snel gemotiveerd zijn. Er 
bestaan wel financ ieringsconstructies (zoals het 'niet meer dan anders principe') die 
het terugverdienen van meerkosten voor de projectontwikkelaar mogelijk maken, 
maar deze constructies zijn vaak ingewikkeld en vragen veel tijd en energie. 
Bovendien wil een projectontwikkelaar volgens Harmsen en Harmelink (2007), als hij 
ook de exploitatie van de voorziening voor zijn rekening neemt, een lange termijn 
zekerheid met betrekking tot zijn inkomsten, terwijl afnemers juist vaak korte 
termijn contracten willen en keuzevrijheid. 

Onbekendheid 
Partijen hebben vaak niet genoeg kennis over mogelijk toe te passen maatregelen en 
zijn niet op de hoogte van de werking en effectiviteit van bepaalde maatregelen 
(Soldaat, 2005) . Ook hierdoor is het moeilijk om duurzaamheid van de grond te 
krijgen. Immers als men niet weet dat het bestaat zal het ook niet worden 
toegepast. Dit wordt ook bevestigd door Davies (2005), deze stelt dat er te weinig 
ingenieurs zijn die kennis hebben van duurzame gebouwen. Ook Harmsen en 
Harmelink (2007) stellen dat investeerders en de installatiebranche de opties niet 
kennen of opties wel kennen maar denken dat zij ze niet kunnen toepassen. 
Duurzame energieopties komen daardoor veelal niet of (te) laat in beeld in het 
bouwproces. 

Karakter van bouwsector 
Innovatie in de bouwwereld gebeurt maar heel langzaam . Werk dat niet voor 
honderd procent op de gevestigde manier kan worden uitgevoerd, wordt als 
gecompliceerd ervaren en leidt al snel tot weerstand binnen de bouwwereld. Volgens 
Duijvestein (geciteerd door Lookeren Campagne, 2007) is de bouwsector 
conservatief. Dat hangt samen met de aard van het product. Een huis bouw je voor 
minstens dertig, liefst honderd jaar. Dat stimuleert niet om eens te gaan 
experimenteren met de nieuwste trends. Vaak zie je dat op een lokaal niveau veel 
partijen voor experimenten met duurzaamheid zijn, behalve de bouwers.' Dit geldt 
ook voor duurzaamheid als innovatief proces. Volgens Patermans (1998, geciteerd 
door Bueren, 2000) investeren Nederlandse bouwbedrijven slechts ongeveer 0,1 % 
in R&D (Research & Development), tegenover een gemiddelde van 2% in andere 
industrieën. Dit geeft aan dat de bouwsector weinig geïnteresseerd is in 
vernieuwingen . Bovendien is in de bouwsector nog vaak sprake van een laagste
prijs-cultuur. Ondanks dat hier wel verandering in lijkt te komen (door bijvoorbeeld 
PPS (Publiek-Private samenwerking) en DBFMO-contracten (Design-Build-Finance
Maintain & Operate)) met betrekking tot utiliteitsbouw, is die verandering op gebied 
van woningbouw nog niet aanwezig. Daarnaast heeft de bouwsector het wettelijke 
minimum tot norm verheven (Hinnen, 2007) [interview]. Dit wil zeggen dat maar 
weinig bedrijven beter (willen) presteren dan wat wettelijk verplicht is. 

Duurzaamheid lijkt om enkele aanpassingen in het proces te vragen en partijen 
weten nog niet goed wanneer welke keuzen en beslissingen door wie genomen 
moeten worden. Het bouwproces is vaak versnipperd over vele partijen. Een 
beslissing tot duurzaam bouwen vraagt om medewerking van de complete 
bouwketen zodat het goede werk van de één niet teniet wordt gedaan door laksheid 
van de ander. Gebrek aan multidisciplinaire samenwerking tussen installateurs met 
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verschillende technische achtergronden kan dan een probleem vormen (Harmsen en 
Harmelink, 2007). Ook het motiveren van alle betrokken actoren is geen 
vanzelfsprekendheid en vraagt om veel aandacht (Duin 2007 [gesprek]). Het 
grootschalig doorbreken van denkpatronen is hiervoor noodzakelijk. Volgens Lacroix 
(2007)[interview], dient het draagvlak voor duurzaamheid van bovenaf in de 
organisatie komen: 'De directie dient hierin te leiden, als de directie niet mee wil zal 
de motivatie van overige medewerkers snel verdwijnen'. 

Risico's 
Een ander knelpunt is dat duurzaamheidtechnieken vaak nieuwe technieken betreft 
die nog niet veel worden toegepast. Het functioneren op lange termijn is daarom 
onvoldoende inzichtelijk. Van gevestigde technieken is bekend hoelang deze 
meegaan en wat de rendementen zijn, bij nieuwe technieken wordt dit te veel als 
een speculatie gezien. Dit brengt en risico's met zich mee (Bueren, 2000) en angst 
bij ontwikkelaars voor claims. Het gebrek aan monitoring van duurzame projecten 
speelt hierbij een belangrijke rol (Harmsen en Harmelink, 2007). Ook Sibley, Hes & 
IVJartin (2003) stellen dat het gebrek aan kwantitatieve gegevens over prestaties 
over de totale lifecycle van duurzame maatregelen een reden voor de 
terughoudendheid van ontwikkelaars is. Harmsen en Harmelink (2007) stellen ook 
dat er onvoldoende aanbod van gekwalificeerde installateurs is. Dit kan ertoe leiden 
dat er fouten worden gemaakt die hersteld moeten worden of dat rendementen 
tegenvallen. Ook stelt Davies (2005) dat partijen te weinig kennis en ervaring 
hebben over het onderhoud van dergelijke installaties. Soldaat (2005) voegt daaraan 
toe dat veel duurzaamheidmaatregelen een aanpassing in gedrag van gebruikers 
vereisen. Evaluatieonderzoek laat zien dat bewoners niet altijd het gewenste gedrag 
vertonen, waardoor milieuvoordelen die maatregelen bieden verminderen of zelfs 
teniet worden gedaan (Hertz 1996, geciteerd door Soldaat, 2005). Dezelfde bron 
stelt dat 'investerende partijen het risico lopen dat bij gebruiksafhankelijke 
maatregelen de investering niet of minder snel terug kan worden verdiend ten 
gevolge van afwijkend gebruik. Hierdoor kunnen maatregelen en bedrijven een 
slechte reputatie krijgen en als gevolg daarvan minder vaak toegepast worden'. 
Bedrijven die vanuit een winstoogmerk opereren zullen niet snel in projecten 
investeren waarbij bovenstaande risico's kunnen optreden. 

Imago 
Aan de aanbodzijde was in het verleden sprake van een imago probleem van 
duurzaamheid. Volgens Bueren (2000) wilden bedrijven in het verleden niet 
geassocieerd worden met linkse, radicale ecologen. Ondanks dat dit niet meer speelt 
wordt door Bueren (2000) ook naar voren gebracht dat ook in de bouwsector 
duurzaamheid wordt gezien als een ongrijpbaar begrip. 'Indien niet duidelijk is wat 
gedaan kan worden en vooral hóe duurzaamheid concreet bereikt kan worden, staan 
ontwikkelende en uitvoerende partijen niet te springen om duurzaamheid een kans 
te geven' (Bueren, 2000). 

Beleid rijksoverheid 
De markt faalt als het gaat om het verbinden van kosten aan externe negatieve 
effecten (zoals C02-uitstoot). De overheid zou hierbij kunnen ingrijpen en proberen 
om het marktfalen beter te reguleren, door middel van bijvoorbeeld accijnzen op 
niet-duurzame producten, subsidies op duurzame producten of wetgeving op het 
gebied van duurzaamheid. Echter de aandacht en prikkels voor het bedrijfleven die 
de overheid zou kunnen bewerkstelligen blijven uit. Wetgeving met betrekking tot de 
epc is in 2006 aangescherpt, maar de volgende aanscherping staat pas voor 2011 op 
het programma. Ook ontbreken andere initiatieven die het voor projectontwikkelaars 
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aantrekkelijker maken om beter dan de wettelijke norm te presteren. Pas met ingang 
van 1 januari 2008 dient bij verkoop of verhuur in woning- en utiliteitsbouw een 
energielabel aanwezig te zijn. Het gebrek of de traagheid van overheidsregulatie met 
betrekking tot duurzaamheid vormt daardoor geen motivatie voor het bedrijfleven. 
Op het gebied van huurprijzen reguleert de overheid daarentegen wel. Dit heeft 
echter een negatief effect op duurzame maatregelen omdat woningcorporaties 
hierdoor niet de extra investeringskosten voor duurzame maatregelen kunnen 
doorrekenen, zelfs niet als huurders minder maandlasten hebben door bijvoorbeeld 
lagere energierekeningen. 

Daarnaast is ook het feit dat kabinetten en dus het beleid iedere 4 jaar veranderen 
niet erg bevorderlijk voor een consequente beleidsvoering. Wisselende kabinetten 
hebben uiteenlopende inzichten over de aanpak van bijvoorbeeld de 
energieproblematiek (Rijnveld et al, 2007). Het beleid van de overheid is volgens 
velen dan ook onbetrouwbaar op dit gebied. Zo blijven subsidies niet constant en 
worden projecten waar eerst groen licht voor wordt gegeven, in een volgende 
kabinetsperiode weer afgeblazen (Nuon, 2004; geciteerd door Soldaat, 2005). 

Daarbij komt volgens Rijnveld et al (2007) dat 'de 'klassieke' overheid vooral in 
innovatie investeert in plaats van in het creëren van afzetmarkten omdat op het 
stimuleren van markten een smet ligt. Maar het 'klassieke' bedrijfsleven stapt alleen 
in als afzetmarkten nagenoeg zeker zijn'. 

Gemeentelijke overheid 
Volgens Boon et al (2004) kan, indien voor de ontwikkeling van een woonwijk grond 
van de gemeente dient te worden gekocht, dat onder bepaalde omstandigheden een 
belemmering vormen voor duurzaamheid. Dit geldt als de grondkosten als factor van 
de bouwkosten worden berekend, een zogenaamde grondquote of generieke 
grondprijsberekening. Dit betekent dat als duurzaamheid leidt tot hogere 
investeringskosten, dit ook leidt tot een hogere grondprijs. Vanuit die optiek is het 
dan niet aantrekkelijk voor projectontwikkelaars een dergelijk project te realiseren. 
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Bijlage 2: Knelpunten duurzaamheid bij eigenaren en ontwikkelaars 

"Hard to justify graater first cost, even 
on the basis of long-term savlngs" 

"Adds significantly to first costs" 

"Mamet not wllllng to pay a premium" 

"Market not comfortsbie with 
naw ldeas or new tachnologies" 

IJIH.C Wl'illl'lpll ~. 091113, DMM, 1191'06 
0 Reed Bllsliless lnfanutiaa 

.2006 
Base: 872 

.2004 
Báse: 519 

2003 
Baa4!10 

Th is questlon gertefated perhaps the R"reatest movem~nt in respondent opinio" over tM perkld 2003 to 2006. Thi! 

reported perception of owners and developers that green building is "hard to jusl:ify" on the basis of fii"St cost. even 

when long-term savinR"S are accounted tor, jumped significantly, to 57%, from 36% in 2004 and 35% in 2003. 

Other financlal measull!S-perceived additional first costs (56%) and lack of will by the marllet to pay more tor 

green buildings (52%)-scored high. But owner/developer concerns about red tape and paperwerk also moved up 

significantly (36% in 2006, trom 23% in 2004 and 16% in 2003). However, it should oo noted that a wowing minor

ity of respondents (14%) stated that their customer base dkl notview sustainability as an obstacle. Th is result Is 

consistent with other findinR'S of the study and a needetal evidence. 

Bron: Cassidy, R., ed., 2006, 'Green Buildings and the Bottom line: 
Fourth in a Series of Annual Reports on the Green Building 
Movement, White paper 2006' [online], Building design + 
Construction, November 2006, Oak Brook: Reed Business information 
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Bijlage 3: Interviewverslagen 

Bijlage 3A: Interview Dhr. F. Lacroix, Senternovem Sittard, 8 oktober 2007 

Bijlage 3B: Interview Dhr. Ir. C. Hinnen, voormalig directeur Woonbedrijf 
Eindhoven, 16 oktober 2007 

Bijlage 3C: Interview Dhr. Ir. C. Custers en dhr. v/d Weijden, Senternovem 
Sittard, 29 oktober 2007 

Bijlage 3D: Interview Dhr. Ing. H. Kleine, productmanager warmtepompen 
Redenko Breda, 4 december 2007 

Bijlage 3E: Interview Dhr. Ir Bekkering, Projectleider Brainport Eindhoven en 
directeur van het energiebureau, 20 december 
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Bijlage 3A: Interviewverslag Dhr Lacroix, 
SenterNovem, 8 oktober 2007 

1. Kunt u iets vertellen over uzelf, uw functie bij Senternovem en de relatie met 
mijn onderzoek? 

Sentemovem: bevorderen van duurzaamheid op allerlei gebieden; van de gebouwde 
omgeving tot en met mobiliteit. Dhr. Lacroix is werkzaam op de afdeling gebouwde omgeving. 
Binnen deze afdeling zijn ook weer verschillende teams. Dhr. Lacroix is werkzaam bij het team 
woningbouw. 

Senternovem is bezig met de 'Kompas energie bewust wonen & werken'. Dit heeft raakvlakken 
met mijn onderzoek. Overigens mag SenterNovem niet rechtstreeks me consumenten 
communiceren, maar doen zij dit via intemediairen, zoals hypotheekverstrekkers of NIBUD. 

Dhr Lacroix heeft hiervoor bij energiebedrijf Essent gewerkt aan duurzame energieprojecten 
en dan met name stadsverwarming en wka-installaties. Essent kwam vaak aan zijn projecten 
via een tender die door de gemeente werd uitgeschreven. 

Ik heb een knelpuntenanalyse gemaakt over de vraag waarom duurzame woningbouw zo 
moeizaam van de grond komt. Een samenvatting van mijn bevindingen staat hieronder. 

Knelpuntenanalyse: Waarom komt duurzame woningbouw moeilijk van de grond? 

Onvoldoende vraag naar duurzame woningen (door particuliere kopers en corporaties) 
Veroorzaakt door: 

o Niet weten wat er te koop is 
o Kosten (de link tussen hogere investeringskosten en lagere exploitatiekosten 

wordt te weinig gelegd) 7 groen financiering helpt hierbij. 
o Imago duurzaamheid (geitenwollensokken)7 is al haast geen sprake meer 

van : duurzaamheid is hip. 
o Slecht vertrouwen in nieuwe technieken (en bedrijven die ze installeren). Met 

name het laatste is het probleem. De kwaliteit van de bouwkolom over het 
geheel genomen is vaak slecht. Bedrijven leveren maar half werk en maken 
een project vaak niet tot het einde af, zodat de consument vaak een slecht 
afgesteld systeem krijgt waar hij zelf weinig verstand van heeft. 

o Weinig acceptatie van nieuwe technieken 
o Overheidsbeleid (ze geven zelf geen goed voorbeeld en stimuleren te weinig). 

Ook achter het overheidsbeleid zit een verhaal, alleen zien mensen dat niet 
altijd. Dit levert zeker scepsis op. 

Terughoudendheid van de aanbodzijde (projectontwikkelaars) 
Veroorzaakt door: 

o Te weinig vraag 
o Hogere kosten, terwijl kopers niet meer willen betalen 
o Risico's door nieuwe technieken (de technieken zelf, maar ook door gebrek 

aan ervaring worden meer fouten gemaakt) 7 in de jaren 80 maakte de 
warmtepomp al een korte entree. Daarbij werd echter vergeten aandacht te 
besteden aan de rest van de Trias energetica, waardoor het geen succes werd. 

o Imago (weinig concreet) 
o Conservatieve bouwsector 7 kwaliteitsdenken 
o Beleid Rijksoverheid (wisselend beleid, slechte toegankelijkheid van subsidies) 
o In sommige gevallen grondprijsbepaling van de gemeente ( grondprijs als 

percentage van de bouwkosten -7 duurzaamheid leidt tot hogere bouwkosten 
-7 hogere grondkosten) 

Terughoudend overheidsbeleid 7 is volgens dhr. Lacroix nauwelijks meer sprake van. 
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Veroorzaakt door: 
o Paradigma van groeiende economie vs ecologie 
o Angst dat impopulair regeringsbeleid leidt tot minder stemmen 
o Hogere prioriteit voor het verhelpen woningtekort 

2. Kunt u deze lijst aanvullen, verbeteren of uitdiepen? 
Zie hierboven. Volgens SenterNovem is er het afgelopen half jaar wel een duidelijke kentering 
te zien. Het verhaal van Al Gore en het tijdelijk dichtdraaien van de gaskraan door Rusland, 
doet mensen beseffen dat we niet afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen. 
Als duurzaamheid wil slagen is het belangrijkste dat de communicatie met de consument 
vroeg op gang komt. Er moet draagvlak worden gecreëerd. Dit kan alleen maar door de 
consument uitleg te geven over het waarom van duurzame energie en het waarom van hogere 
kosten. De voordelen van duurzaamheid (lagere energieverbruik, comfort en lagere kosten na 
verloop van tijd) dienen benadrukt te worden. Hierbij speelt marketing ook een grote rol en de 
juiste snaar zien te raken. Daarnaast is ook de organisatie van de bouwkolom erg belangrijk. 
Het bouwproces is erg versnipperd en duurzaamheid vraagt om management over het hele 
bouwproces. Er zijn maar weinig partijen die dit goed kunnen en als het niet goed gebeurt dan 
doet de ene partij het werk van het ander teniet. Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen 
en het draagvlak moet bovenin de organisatie beginnen. 
Bedrijven als Panagro (voormalig directeur: Louis Hiddes) zijn hier erg succesvol in. Ook GTI 
en Wolter & Dros zijn installatiebedrijven die zich steeds meer toeleggen op duurzame energie 
en soms zelfs eigen energie exploitatiemaatschappijen oprichten. 

Het onderwerp kosten wordt door veel partijen als grootste bottleneck gezien en dan met 
name de vereffening van de hogere investeringskosten en lagere exploitatiekosten. 

3. Bent u het hiermee eens of ziet u een ander knelpunt als grotere bedreiging? 
Er zijn bedrijven die het prima lukt om van duurzaamheid hun care-business te maken. 
Kosten worden dus niet door alle bedrijven als probleem gezien. Als het niet winstgevend 
was dan zouden die bedrijven er niet hun care-business van maken. Ik begrijp echter dat 
het voor bedrijven die er pas mee bezig zijn nog even een zoektocht oplevert. 

Om tot een oplossing van het kostenprobleem te komen, denk ik dat ik eerst meer inzicht 
moet krijgen in de investerings- en exploitatiekosten van duurzame energievoorzieningen 
t.o.v. normale voorzieningen. Het idee is nu om een modelwijk te maken mbv van de 
Senternovem referentiewoningen en deze te gaan vergelijken met deze zelfde wijk, maar dan 
met duurzame energievoorzieningen. Het verschil in investerings-en exploitatiekosten (mbt 
energievoorzieningen) helpt mij dan om zinnige uitspraken te doen. 

4. Hoe denkt u hierover? Welke valkuilen ziet u of hebt u ideeën over hoe ik een 
beter inzicht in de kosten kan krijgen op wijkniveau? Dit is natuurlijk een goede 
manier. Maar er is op dit gebied al veel gedaan, zowel door bedrijven als door 
SenterNovem (neem eens contact op met L. Hiddes en Constan Custers). 

5. Hebt u meer informatie over de referentiewoningen voor mij? Of kunt u een 
contactpersoon aandragen die hier veel vanaf weet? (bijvoorbeeld: Op de 
website zag ik een verwacht totaal energieverbruik, hebben jullie die ook 
uitgesplitst naar gas en elektriciteit?) zie boekjes 

Nadat ik een beter beeld heb van de kosten kan ik gaan nadenken over een oplossing. Ik denk 
hierbij aan een businessmodeL 

6. Hebt u een idee waar de oplossing gezocht moet of kan worden m.b.t tot het 
onderwerp kosten? (of indien u een ander groter probleem ziet daarvoor) 

Het NMDA-principe is eigenlijk al verouderd. Het neemt bijvoorbeeld niet de comfortverhoging 
mee. (Constan Custers weet meer van dit principe) 
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7. Hebt u verder nog tips voor mijn onderzoek? Of kunt u contactpersonen 
noemen die veel van dit onderwerp weten? (met name investerings- en 
exploitatiekosten van duurzame voorzieningen en iemand die advies kan 
geven over mogelijk toe te passen installaties (fictief)) 

8. Hebt u zelf nog iets toe te voegen? 

Wat je in het oog moet houden is: 
Kwaliteitsdenken 
Kosten 
Communicatie 

Daarnaast: 
www.enerqiebesparinqsherkenner.nl 
www.duurzaambouwen.senternovem.nl 
Louis Hiddes, directeur AM Energy, 06-51534954 
http: //www. ni be .org/n ieuwsbrief /d ubbeli nterview. ph p 
http: //www .depw. n 1/index.asp?actief= 3&template= pages/proj eetgroep/leden/i ndex.as 
Q 
http://www.assink.com/wawcs0112822/duurzaam bouwen.html 
Constan Custers, 046-4202339. 
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Bijlage 38: Interview Dhr Hinnen, 
voorm. Dir. Woonbedrijf, 16 okt 2007 

1. Kunt u iets vertellen over uzelf, uw voormalige functie bij Woonbedrijf en uw 
relatie met duurzaamheid? 

De heer Hinnen is voormalig directeur van SWS (is met HHVL samen Woonbedrijf geworden). 
Hij is in 1970 afgestudeerd aan de TU delft en is daarna gaan werken aan de TU eindhaven en 
heeft zich bezig gehouden met volkshuisvesting. Vanuit hier is hij terecht gekomen in de 
Stuurgroep experimenten volkshuisvesting en met deze groep zijn ze in de jaren 80 duut7ame 
maatregelen gaan introduceren. Eind jaren 80, begin jaren 90 hebben ze een experiment met 
30 woningen gedaan waarbij ze telkens 2 woningen met elkaar vergeleken die op enkele 
duut7aamheidmaatregelen na identiek waren. Hieruit kwam naar voren dat de 
bewonerscomponent een belangrijke rol speelt bij het succes van duut7aamheid. Zijn stelling 
is dan ook dat er 2 soorten maatregelen zijn die succesvol kunnen zijn: 

Bewoners onafhankelijke maatregelen (zoals orientatie en isolatie) 
Bewoners afhankelijke maatregelen, die goed bij het natuurlijk gedrag van de bewoner 
aansluiten. 

Hij stelt dat bewoners afhankelijke maatregelen die niet goed bij het natuurlijke gedrag van de 
gebruiker aansluiten geen succes zullen zijn. 

Daarnaast maakt dhr. Hinnen ook deel uit van Klankbordgroep energie in Brainport en van de 
Stichting Duut7aam Eindhoven. 

Dingen die hij zich mbt mijn ondet7oek afvraagt: Welke schaal heb je nodig om een energie
nul-huishouding te creeeren. Daarbij speelt het afvlakken van pieken een rol en dat kun je het 
gemakkelijkst bereiken door het mengen van functies. 

Een ander punt is dat mijn ondet7oek zich alleen richt op de woningmarkt. De uitleg van mijn 
insteek dat bijvoorbeeld de kantorenmarkt al redelijk succesvol is als het gaat om 
duut7aamheid, is voor dhr. Hinnen juist aanleiding om dit als leerstof te nemen. 

2. Knelpunten 
Het politieke kader is erg belangrijk, juist voor woningcorporaties. Op dit moment 
heeft de overheid duut7aamheid te laag in het vaandel staan. Residuele grondwaarde 
is daar inderdaad een voorbeeld van, net als het bepalen van een maximale huur. 
Woningnood. 'Zolang er woningnood is, verkoop je zelfs een kippenhok'. Dit werkt 
vooral de negatieve kant uit: er wordt om weinig kwaliteit gevraagd. In positieve zin 
(ontwikkelaars worden ook duurdere duut7ame woningen goed kwijt) werkt het veel 
minder, omdat ontwikkelaars toch nog bang zijn voor concurrentie: De concurrent 
bouwt niet duurzaam en dus goedkoper -7 de klant gaat naar de concurrent. Zodra de 
klant een meerwaardig product als zodanig herkent kun je er ook meer voor vragen, 
maar dit is nu nog niet het geval. 
Onvoldoende acceptatie van gebruikers (zie boven). 
De 'ik-cultuur' van Nederland. Gebruikers willen geen gezamenlijke installaties. 
Traditionele bouwcultuur. 
Hij is het niet zozeer eens met het kosten verhaal: 'Corporaties hebben een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, als zij om het geld niet duurzaam zouden 
bouwen, zouden ze voorbijgaan aan hun doelstelling'. Dit zou dus niet mogen 
gebeuren. Andet7ijds erkent hij wel dat de bouwsector (inclusief de corporaties) de 
wetgeving als zijnde minimale eisen tot norm hebben verheven. Dit wil zeggen dat 
over het algemeen niet meer wordt gedaan dan nodig is. Wat hij ook erkent is dat de 
match tussen kosten en opbrengsten inderdaad ook niet goed is. Ook bij een goede 
voorlichting aan eigenaar/bewoner zou dit eigenlijk niet het geval mogen zijn. 
Ook van imago probleem is geen sprake meer. Voor veel yuppen is duut7aamheid de 
trend. 
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3. Het grootste probleem 
Het grootste probleem is de krapte op de woningmarkt. De bouwsector werkt heel sturend 
voor de totale economie en heeft andersom ook veel 'last' van de economie. Enerzijds zijn er 
onvoldoende bouwkavels en aangepaste bestemmingsplannen op het moment dat de 
economie goed is en er dus veel vraag is en zijn er te weinig bouwvakkers. Anderzijds als de 
economie slecht is, is er ook weinig vraag naar woningen en is men dus terughoudend met 
bouwen. 

4. wat moet/kan anders? 
We moeten opnieuw gaan nadenken over hoe je in een woning leeft en het 
herontwerpen van installaties. Huidige installaties simpelweg zuiniger maken is 
misschien niet het antwoord. 
Gebruikers opvoeden. Gebruikers moeten weten hoe ze dingen moeten gebruiken. 
Eenvoudigweg een handleiding neerleggen is onvoldoende. Mensen lezen een 
handleiding pas als iets niet werkt. Daarnaast speelt ook emotie een rol, mensen 
hebben soms een bepaald gevoel bij dingen. 
Gaan spreken van een woonlast ipv allemaal losse maandlasten: huur, gas, water, 
elektra worden allemaal aan verschillende partijen betaald. De consument heeft geen 
duidelijk overzicht wat het wonen in een bepaalde woning in totaal kost. Ook moeten 
we emotioneel meer in staat zijn dingen op te tellen. 
Geen maximale huurprijs. De overheid sleutelt nu bij sociale woningbouw zowel aan 
de objectkant (de huur) als aan de subjectkant (huursubsidie). Dit zou geïntegreerd 
aan de subjectkant moeten gebeuren. De huur mag dan zo hoog zijn als nodig is om 
een duurzame woning te realiseren . De woonlasten gaan dan omlaag en de bewoner 
krijgt een huursubsidie afhankelijk van zijn inkomsten en woonlasten. 
Afschaffing residuele grondwaarde voor de extra kosten van duurzame woningen. Het 
probleem is echter dat partijen elkaar niet vertrouwen. De gemeente vertrouwd de 
ontwikkelaar niet op zijn woord dat voorzieningen het opgegeven bedrag kosten. 
Meer druk vanuit de overheid, nu is de tijd. 
Goede voorlichting bij aankoop over lagere woonlasten en ook wat mogelijk met de 
energieprijzen in de toekomst gaat gebeuren. 
Misschien fiscaliseren van huur. 

5. Tips: 
In je onderzoek moet je zeer zeker rekening houden met de component gebruiker. 
Vooral het gebruikersgemak van bepaalde installaties kan een doorslaggevende rol 
spelen bij het succes van een maatregel. Zorg dat je hier rekening mee houdt. 
Bijvoorbeeld door een scoringslijst van gebruikersgemak te relateren aan de 
duurzaamheid van maatregelen. (hoge drempel 7 lage besparing). 
Contactpersonen bij de Rabobank over duurzame hypotheken (nog te mailen), contact 
personen stichting duurzaam eindhaven 
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Bijlage 3C: Interview Dhr Custers & v/d Weijden, 
SenterNovem, 29 okt 2007 

1. Kunt u iets vertellen over uzelf, uw functie bij Senternovem en de relatie met 
mijn onderzoek? 

Custers: Studie aan de Landbouw universiteit Wageningen. Gespecialiseerd in 
glastuinbouw. De laatste jaren is hij echter ook betrokken bij woningbouw en heeft hier 
dus ook enige expertise opgebouwd. Hij is nu programma adviseur van het Kompas 
programma, d.w.z. begeleiden van gemeenten om te komen tot boven-wettelijke 
maatregelen 
v/d Weiiden: Is meer gespecialiseerd in warmtedistributie en energietransitie in de 
gebouwde omgeving. 

2. Kunt u kort aangeven wat volgens u de twee of drie grootste knelpunten zijn 
met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame woonwijken? 

Behoudend karakter van de bouwsector en de risico's die gepaard gaan met 
vernieuwing; 
Gebrek aan kennis bij alle bouwbedrijven incl. installateurs; 
De hogere kosten; 
Kopers weten niet wat te koop is en weten dus ook niet waar ze om moeten 
vragen. 

De projectontwikkelaar waarmee ik dit onderzoek uitvoer, stelt dat de hogere 
investeringskosten het grootste knelpunt vormen. Kopers zouden niet bereid zijn meer te 
betalen voor duurzame maatregelen, zelfs niet als deze door lagere exploitatiekosten 
kunnen worden terugverdiend (maximale hypotheek wordt liever besteed aan locatie en 
ruimte). 

3. Wat is uw visie hierop? 
De voedingsbodem is nu beter dan ooit. Duurzaamheid is in sommige gevallen duurder, 
maar in bijvoorbeeld het geval van een biomassa-wkk is daar helemaal geen sprake van. 
Het is belangrijk uit te gaan van de locatie en de grootte van het project en het benutten 
van mogelijkheden. 

In mijn verdere onderzoek wil ik de kosten en opbrengsten van duurzame maatregelen 
met betrekking tot energie in beeld gaan brengen. Hiervoor ben ik een fictieve wijk aan 
het ontwikkelen aan de hand van Senternovem Referentiewoningen. Vervolgens ontwikkel 
ik die wijk nogmaals fictief als nulenergiewijk. Hieruit kan ik dan verwachte 
investeringskosten en verwachte exploitatie'opbrengsten' afleiden. 
Ik heb hiervoor ook kennis genomen van het Senternovem programma EPC en kosten. 

4. Kunt u mij meer informatie verschaffen over de opbouw van de genoemde 
kosten in dit programma of kunt u een contactpersoon noemen die hier meer 
over weet? (bv. opsplitsing install. tech./ bouwk. kosten, verwarming/ 
laagtemperatuurssysteem, warmtepomp + Hr-ketel) 

Dit programma is maar een richtlijn. Kosten veranderen. Enerzijds door inflatie worden ze 
hoger, anderzijds door technologische vooruitgang worden maatregelen goedkoper. 
Daarnaast geeft ook de tooikit een goede indicatie. 

Een van de problemen waar ik mee worstel is dat een nulenergiewijk niet hoeft te betekenen 
dat alle woningen in die wijk een epc=O hebben. Immers een energievoorziening op 
wijkniveau kan de woningen in energie voorzien, maar dit wordt niet meegenomen in de epc. 
Het is daarom moeilijk voor mij om een balans tussen energiebesparing op woningniveau en 
energieopwekking op wijkniveau te vinden. 
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5. Hebt u ideeën hoe ik hiermee kan omgaan of kunt u een richtlijn met 
betrekking tot een epe-waarde noemen (bv epc=0,4) zodat er een goede 
balans is tussen besparing in de woning en opwekking op wijkniveau? 

Ten eerste wat noem je een nulenergiewijk? Het is belangrijk dit eerst te definiëren. Ga je 
uit van een EPC=O of van een EPL=10? Een EPC=O leidt niet zomaar tot een EPL=10. De 
EPC gaat uit van energie voor verwarming en hieruit rolt een hoeveelheid primaire energie 
per m2. In dit getal is echter niet het huishoudelijke verbruik meegenomen. De EPL gaat 
uit van C02-reductie en neemt wel het verbruik van huishoudelijke apparaten mee, maar 
ook dingen als straatverlichting. Wij zouden kiezen voor een EPL = 10, als je uitgangspunt 
is dat evenveel energie de wijk in- als uitgaat. Bij een EPL wordt de hele keten namelijk 
meegenomen: vraag- transport- opwekking (en daartussen nog de energiedrager: gas, 
electriciteit). 
Wij zullen je de EPL quickscan toesturen, hiermee krijg je een gevoel voor de relatie 
tussen epc - epi en welke energievoorzieningen veel invloed hebben op de EPL. 

Mijn uiteindelijke doelstelling is het ontwikkelen van een financiering- of businessmodel, zodat 
de hogere investeringskosten geen knelpunt meer vormen. Op dit moment heb ik kennis 
genomen van een aantal financieringsmogelijkheden die tegenwoordig worden toegepast. 
Naar mijn idee zijn deze mogelijkheden in te delen aan de hand van een viertal situaties: 

Collectieve installaties, eigendom van een bedrijf (outsourcing) 
o NMDA e.d. -7 energiekosten 

Collectieve installaties, eigendom van gebruikers 
o Vereniging van eigenaren -7 contributie, aandelen 

Individuele installaties, eigendom van gebruiker 
o Koop -7 hypotheeklasten 

Individuele installaties, eigendom van een bedrijf 
o Lease -7 leasekosten 

6. Wat vindt u van deze indeling? Zou u een andere indeling maken? 
De indeling lijkt wel te kloppen, al zou ik bij de eerste wel nog een splisting in 
verschillende mogelijke eigenaren maken: energiebedrijf, energie-exploitatiebedrijf 
(bijvoorbeeld beleggers/financiers), woningcorporartie. Daarnaast zou ik ook nog een 
splitsing maken in eigendom en onderhoud. De tweede situatie komt niet veel voor. Ik 
geloof dat 'de Kroeten' in Breda dit wel zo heeft geregeld dat zij gemeenschappelijk een 
windmolen bezitten. 

7. Kunt u iets meer vertellen over het NMDA principe? En heeft u een 
rekenmodel of iets dergelijks voor mij? 

Het NMDA-principe is gebaseerd op een referentiewoning die op gas gestookt zou worden. 
Dit wil zeggen dat hierbij 3 soorten kosten komen kijken: 

Investeringskosten (ketel en toebehoren) 
jaarlijkse vaste kosten: vastrecht, onderhoud, afschrijving 
jaarlijkse variabele kosten: energieverbruik 

Deze kosten worden gebruikt om de bijdrage van gebruikers te bepalen. De twee problemen 
zijn: 

1. Er wordt uitgegaan van een gelijke EPC, maar door de warmtelevering zijn dus minder 
overige voorzieningen nodig, zodat het huis zelf meer energieverbruikt 

2. De verbruiksprijs is gekoppeld aan de gasprijs. Dit is natuurlijk niet logisch: de 
afgelopen jaren is de gasprijs ontzettend gestegen. Dat mensen die geen gas 
verbruiken dit dan toch moeten betalen is moeilijk te accepteren. Deze bedrijven 
maken dan veel winst omdat de kosten niet stijgen, maar de inkomsten wel stijgen 

Overture in Goes, is zo'n project waar het mensen niet lekker zit dat ze zoveel moeten 
betalen. 

Wij zijn nu bezig met het 'kostprijs plus' principe. We hebben er niets op tegen dat 
bedrijven winst maken, maar het moet niet de spuigaten uitlopen. Kostprijs plus wil dan 
ook zeggen dat de prijs wordt bepaald op basis van de kosten die een bedrijf maakt, plus 
een beetje winst. Dit is de prijs die ze aan klanten mogen rekenen. 

19 



8. Geen van deze constructies lijkt zonder meer succesvol te zijn. Kunt u 
uitleggen wat volgens u de voor-, nadelen en knelpunten van deze 
constructies zijn (of in ieder geval het NMDA principe)? 

Zie hierboven. 
Gesteld kan worden dat het vaak de splitsing van eigenaar en gebruiker is die voor 
problemen zorgt. 

De oplossing voor individuele installaties kan waarschijnlijk worden gezocht in de 
hypotheekvorm (klimaat hypotheek e.d.). Een oplossing voor collectieve installaties lijkt 
moeilijker. 

9. Hebt u een idee waar de oplossing gezocht dient te worden? 
Zoals gezegd zijn we nu bezig met kostprijs plus. Wij adviseren gemeenten niet zonder 
meer akkoord te gaan met het NMDA principe. Vooral indexering van prijzen over de lange 
termijn krijgt van ons veel aandacht tijdens aanbestedingstrajecten. 
Daarnaast zal ook de aankomende warmtewet meer duidelijkheid gaan scheppen, althans 
dat hopen we. Het opnemen van koeling in de EPC is ook een stap en de aankomende 
energielabels natuurlijk ook. Ook het feit dat de bouwsector zelf erkent dat het tijd voor 
verandering wordt is een positieve ontwikkeling. De oprichting van platforms als 
'energietransitie gebouwde omgeving' moedigen wij zeer aan. Ook vinden we dat de 
overheid weer meer subsidies ter beschikking moet stellen. Als laatste willen we promoten 
om meer in woonlasten te denken ipv hypotheek of huurlasten. 

10. Hebt u nog iets toe te voegen of hebt u verder nog tips? 
Je zou eens met Charlie Kok moeten praten (contactgegevens zullen we nog doorsturen). 
Hij is ook betrokken geweest bij de constructies die door Seinen projectontwikkeling zijn 
ontwikkeld. Ook Pepping bouw is een bedrijf dat een goed voorbeeld geeft. Maar we 
adviseren je ook om zeker aandacht te besteden aan de indexering van prijzen in de 
toekomst. 

Bedankt voor uw hulp! 
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Bijlage 30: Interview Dhr. Kleine, 
productmanager wp, Redenko, 4 dec 2007 

1. Kunt u iets meer vertellen over Redenko en de taken die jullie uitvoeren? 
Redenko is 20 jaar geleden begonnen en is in feite een afscheiding van Strukton. Ze zijn 
begonnen met stadsverwarming en geïsoleerde leidingen en de warmtewisselaars. Sinds 10 
jaar verkopen ze ook warmtepompen (thermia). Sinds dit jaar zijn ze overgenomen door een 
Duits bedrijf en gaan daarmee ook werken in de zonne-energiebranche en de kleine 
windmolens. 
De taken die zij vervullen zijn engineering, advies, projectbegeleiding en verkoop. Open 
bronnen leggen ze niet zelf aan, maar kunnen ze wel vanaf het collectieve net alle verdere 
aansluitingen regelen. Bij gesloten bronnen zijn zij wel bij de aanleg betrokken. Bij open 
bronnen werken ze vaak samen met duratherm en gebo. 

2. Kunt u een procesbeschrijving geven, vanaf het moment dat een opdrachtgever 
voor een warmtepomp kiest, tot de uiteindelijke installatie? (welke stappen 
worden genomen, welke partijen zijn erbij betrokken, wanneer wensen jullie in 
het proces betrokken te worden) 

Het proces is heel erg afhankelijk van de manier van exploiteren. Er is geen vaste 
omschrijving te geven. Indien een energiemaatschappij erbij betrokken is zetten zij de meeste 
stappen zelf. Anders is het initiatief van de investeerder en nemen zij ook de beslissing mbt 
tot collectief of individueel. De architect moet in principe vanaf het begin rekening houden met 
een wp ivm de opstelruimte op de bg. Na het haalbaarheidsonderzoek worden wij erbij 
betrokken voor offertes ed. 

3. Zijn jullie betrokken bij de aanleg van de bron? Geven jullie ook advies over de 
keuze van de bron? zo ja waarop baseren jullie de keuze. Zo nee, welk bedrijf 
schakelen hiervoor in en heeft u misschien contactpersonen voor mij? 

Wij leggen zelf geen open bronnen aan (gesloten wel zien vraag 1). Bedrijven waar we veel 
mee samenwerken zijn: GEBOen duratherm. 

4. Als jullie opdrachtgevers ondersteunen in de keuze voor een bepaalde installatie: 
wat zijn voor jullie de redenen om voor collectieve of individuele warmtepompen 
te kiezen? Kunt u ook iets zeggen voor mijn project (250 grondgebonden 
woningen in verschillende typologieën en prijscategorieën)? 
Investeerders maken deze keuze meestal zelf. Warmteverliezen van volledig collectieve 
systemen zijn niet gigantisch groot. Wel is de epc voor individuele systemen een stuk 
gunstiger. Verder is het bij een volledig collectief systemen meestal zo dat je nog een 
extra cv als bivalente opstelling nodig hebt. Daarnaast willen bewoners toch vaak 
individuele voorzieningen, zeker bij grondgebonden woningen willen bewoners zelf een 
stukje vrijheid over koelen en verwarmen hebben. Daarnaast zijn collectieve systemen 
STEK-plichting, dwz dat het vanwege de grote(re) hoeveelheid koudemiddel wettelijk 
verplicht is regelmatig te controleren. 

5. Als men via de warmtepomp ruimteverwarming en warm tapwater wil, is een 
warmtepompcombi dan de beste keuze of werkt een warmtepomp met 
warmtepompboiler net zo goed? Wat is het verschil? 
Het verschil zit vooral in de vraag naar warmtapwater: indien er 2 badkamers zijn die 
gelijktijdig gebruikt moeten kunnen worden dan is een losse opstelling beter omdat hier 
een grotere boiler geplaatst kan worden. Qua rendement ed zijn bij gelijke warmtevraag 
ook gelijke rendementen te behalen. 

6. Als ik een epe-berekening met een warmtepomp wil maken moet ik een aantal 
keuzes maken. Hierbij komen echter ook termen voor waarvan ik niet veel af 
weet. Kunt u onderstaande termen uitleggen en aangeven waarom voor een 
dergelijk onderdeel wordt gekozen? 
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(para/lel)buffervat : niet toepassen. Wij kiezen voor 'meters ' per ruimte die 
aangeven of er een warmtevraag is en afhankelijk daarvan de kleppen voor die 
ruimte open zetten. Sommige ruimten (bv hal, badkamer) laten wij altijd 
openstaan, zo is er altijd circulatie. Vervolgens meten we de stroming van het 
warme water door het circuit (wat door die altijd open ruimten mogelijk 
wordt). Afhankelijk hiervan warmt de pomp harder of zachter. 
Circulatiepomp: altijd, anders geen stroming 
Pompregeling: ja 
Elektrische bijverwarming: ja, maar die wordt maar een paar keer per jaar 
ingezet. 

7. Kunt iets meer vertellen over plaatsing van de warmtepomp in de woning? (is de 
begane grond de beste plek? Veroorzaakt de warmtepomp geluidsoverlast? Kan 
een warmtepomp ook in de garage staan?) 
Liefst op de begane grond, omdat er anders meer gepompt moet worden. In de garage 
kan ook, mits deze vorstvrij is (dat is met een extra leiding op te lossen). Opstelruimte 
moet ook voldoende groot zijn om de monteur te laten werken, dus minimaal 1 -1,2 meter 
breed. Onder een trap kan ook prima. 

8. Kunt u ook iets over de kosten zeggen met betrekking tot mijn project? Volgens 
mijn eerste epe-berekeningen (uitgaande van grondwater en individuele 
pompen) zou ik warmtepompcombi's nodig hebben van 3,5 kW (tussenwoning) 
tot 18 kW (grote patiowoning). 
De vermogens via de epe-berekening bepalen is niet goed. Wij gaan uit van transmissie 
berekeningen. Maar als eerste richtlijn werken de volgende formules uitstekend: 

bij wtw ventilatie: 45 W per m2 vloeropp 
zonder wtw : 60 W per m2 vloeropp. 

Daarnaast hanteren we een beta-factor van 0,8. Dwz 0,8 vermogen geïnstalleerd I 
vermogen gevraagd. 

De kosten kan ik niet zomaar zeggen: bij grote project ben je goedkoper uit dan bij een 
enkele woning. De prijslijst die wij hebben is gebaseerd op 'losse'woningen. 
Wel is Redenko bereid mij een 'offerte' te maken 7 8% a 10% korting 

9. Hoe ziet u de toekomst van de warmtepomp(combi)? Welke kansen en 
bedreigingen ziet u? Goed: de vraag zal toenemen 

10. Wilt u zelf nog iets toevoegen of heeft u tips voor mijn onderzoek? 
Bouwkundige aanpassingen: 

invoerleidingen in de fundering 
vloerputje in de technische ruimte 

In geval je een vraag zou tegenkomen over opwarmtoeslag is dit niet van toepassing 
omdat het systeem constant warm blijft. 

Bedankt voor uw hulp! 
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Bijlage 3E: Interview Dhr. Bekkering, 
Projectleider Brainport en dir. het energiebureau, 20 dec 

1. Kunt u iets vertellen over Brainport en uzelf? 
Brainport is een economisch ontwikkelprogramma dat zich van oorsprong richt op het 
SRE-gebied, maar samenwerking komen ook wel voor in het ELA-gebied (Eindhoven, 
Leuven, Aken). Op een congres in Lissabon zijn een aantal innovatiegebieden aangewezen 
waar grote kansen liggen. Regio Eindhoven is daar 1 van. De overheid is tegenwoordig 
meer gericht op het ondersteunen van kansrijke gebieden, dus vandaar dat zij Brainport 
ondersteunen voor de regio Eindhoven. 
Dhr. Bekkering is projectleider bij Brainport en heeft twee onderwerpen onder zijn 
vleugels: energie en mobiliteit Wat betreft energie gaat het dan vooral om het oprichten 
van samenwerkingsstructuren. De overheid heeft een zekere bereidwilligheid om te 
investeren en bedrijven moeten dat ook benutten. Vanuit Brainport richt men zich met 
betrekking tot energie vooral op innovatief bouwen en licht. Daarnaast heeft dhr. 
Bekkering sinds ongeveer een jaar samen met twee anderen een eigen bedrijfje: Het 
energiebureau. Dit is ontstaan vanuit zijn voormalige baan bij SRE. 

2. Houdt u zich alleen bezig met windenergie of ook met andere vormen van 
duurzame energie? 

Vanuit SRE hebben we een windkaart ontwikkeld die de mogelijkheden voor wind in de regio 
Eindhoven aangeeft. Verder hebben we ook wel aandacht voor bio-energie. 

3. Kunt u iets meer vertellen over de randvoorwaarden om windenergie 
succesvol te kunnen benutten? {windsnelheden, nabijgelegen bebouwing ed.) 

Het moet minimaal 400 meter van woningen zijn verwijderd en mag niet te dicht bij 
vliegvelden worden gerealiseerd. 

4. Wat is uw visie op de mogelijkheden van windenergie in Brabant? {Voor 
zowel grootschalige als kleinschalige windmolens). 

Slecht. Zoals gezegd hebben we een windkaart ontwikkeld bij de SRE. Hierop is te zien dat 
in Eindhoven weinig tot niets mogelijk is. Dit heeft enerzijds te maken met belemmeringen 
(bebouwing, vliegveld ed) Anderzijds heeft het ook te maken met het beleid van de 
provincie. De provincie Noord-brabant wil in principe geen solitaire windturbines plaatsen. 
Dat betekent dat er alleen windmolens parken mogen. Bovendien kost het realiseren 
(onderzoeken, vergunningen, bouwen) al snel 10 tot 15 jaar. 

5. Mijn locatie is gelegen in Noord-Eindhoven {Biixembosch -noord), direct 
onder de autosnelweg {zie kaart). Hoe schat u de mogelijkheden in om nabij 
deze locatie windenergie op te wekken? {of op welke afstand wel?) Welke 
belemmeringen ziet u? 

Zie hierboven. Kleinschalige windenergie zou wel mogelijk zijn. De opbrengsten van deze 
molens zijn vooralsnog zo laag dat het niet erg aantrekkelijk is (terugverdientijd van 
ongeveer 30 jaar). In Aarle-Rixtel zit een bedrijf dat de energieba/I heeft ontwikkeld. Je 
kunt ook een andere locatie overwegen en dan met certificaten de energie aan die wijk 
toebedelen. Hiervoor zal ik je de windkaart opsturen als ik daar nog aan kan komen via de 
SRE. 

6. Indien u de mogelijkheden van windenergie laag schat, ziet u dan wel andere 
mogelijkheden {bv.biomassa) 

Met betrekking tot bio-energie zou je kunnen denken aan afname van bio-olie van Ecoson 
(voormalig destructor). Dit bedrijf is gevestigd in Son en daardoor is ver transport niet 
noodzakelijk. In Meerhoven wordt momenteel een warmtecentrale op houtsnippers 
gebouwd. En het zwembad de Tongelreep is bezig met een wkk voor de verwarming van 
het zwembad en levert daarnaast ongeveer 20 miljoen kWh per jaar. Daarnaast kun je 
denken aan geothermie, maar dan zul je het project aan een ander project moeten 
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koppelen omdat je dan minimaal 3000 woningen nodig hebt om enigszins rendabel bezig 
te zijn. 

7. Hebt u ook ideeën mbt tot eigendomsposities (VVE, energiemaatschappij), 
financiering en exploitatie? 

Indien je windmolens niet direct aan de locatie kunt koppelen ben je snel gebonden aan 
een energiemaatschappij. Een andere optie is een eigen energie BV oprichten die niet de 
doelstelling heeft winst te maken maar om op een zo goedkoop mogelijke manier 
duurzame energie te leveren, zodat je niet automatisch met het NMDA-principe hoeft te 
werken. De vraag is of bewoners zelf eigenaar willen zijn van een windmolen, vooral met 
het oog op verhuizen. 

8. Hebt u nog iets toe te voegen of hebt u nog tips? 
Contactpersonen: 
Constan Custers: Sentrnovem -7 OEI model 
Frans-Jozef Poppen: Gemeente Eindhoven Klimaat beleid 
Evert de Zoete: Provincie Noord-Brabant, programma team energie 

Bedankt voor uw hulp! 
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Bijlage 4: Best practices 

Duurzame stedenbouw 

Curitiba (Brazilië) 
Curitiba staat vooral bekend om zijn goede stedenbouw en zeer goed georganiseerde 
openbaar vervoer. Dagelijks maken meer dan 2 miljoen mensen gebruik van dit 
openbaar vervoer, waardoor veel minder auto's door de stad rijden. Hierdoor wordt 
er ongeveer 25 procent op brandstoffen wordt bespaard en is de lucht aanzienlijk 
minder vervuild dan in andere steden in Brazilië. Daarnaast is er veel openbaar 
groen en voerde de stad als een van de eerste steden ter wereld een gescheiden 
afval inzameling in. 

Meer informatie is te vinden op: www.curitiba.pr.qov.br 

Dongtan (China) (in realisatie) 
Dongtan streeft ernaar de eerste C02- neutrale stad te worden. De stad zou volledig 
zelfvoorzienend moeten worden met betrekking tot energie en water. Echter niet 
alleen het nastreven van ecologische duurzaamheid staat op het programma: ook 
sociaal, cultureel en economisch gezien moet de stad duurzaam worden. In 2010 
zouden 10.000 mensen in Dongtan moeten wonen en in 2040 een half miljoen. 

Meer informatie: http://www.arup.com/eastasia/project.cfm?paqeid=7047 

Portland (USA) 
Portland was in 1993 de eerste stad in de Verenigde Staten die C02 uitstoot 
verminderde. In 2007 werd de stad tot nummer 1 verkozen op de lijst van 
duurzaamste steden in de Verenigde Staten. Duurzame maatregelen zijn op een 
breed gebied getroffen: afval, groene gebouwen, energie en zelfs duurzaam voedsel. 

Meer informatie : http://www.portlandonline.com/osd/ 

Ecowijken 

Eva-Lanxmeer (Culemborg, Nederland) 
Eva-lanxmeer is een duurzame wijk ik Culemborg en omvat woningen, kantoren en 
ateliers. De wijk werd mogelijk door de samenwerking van stichting EVA en de 
gemeente Culemborg. De bewoners van de wijk vinden de term ecowijk niet meer 
van deze tijd. Dit neemt niet weg dat de principes van een ecowijk zijn toegepast. In 
de wijk is aandacht besteed aan energie, water en materialen, alsook de aan sociale 
aspecten. Met betrekking tot de uitwerking van het onderwerp energie is gekozen 
voor beperking van de vraag door goede isolatie, warmteterugwinning en lage 
temperatuurverwarming en voor duurzame opwekking middels zonnepanelen en een 
biogasinstallatie . In de toekomst worden misschien nog enkele kleinschalige 
windturbines geplaatst. 

Meer informatie is te vinden op: http ://www.eva-lanxmeer.nl/ 
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Meanderhof (Zwolle, Nederland) 
De meanderhof werd in 2007 opgeleverd. De wijk is tot stand gekomen door de 
vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen uit Zwolle en omvat 52 woningen 
(zowel huur als koop). De doelstelling is om (zoals de naam van de vereniging al 
zegt) een mens- en milieuvriendelijke wijk te ontwikkelen. Qua ecologische 
maatregelen kunnen bewoners veelal zelf kiezen welke maatregelen zij wensen te 
treffen. Dit kan variëren van beperking van de energievraag door goede isolatie tot 
energieopwekking en besparing van schoondrinkwater. 

Meer informatie is te vinden op: http://www.mmwz.nl/index.html 

Groote Wielen (Den Bosch, Nederland) 
De groote wielen is een groot nieuwbouwproject waar in totaal ongeveer 4300 
woningen verdeeld over 6 buurten worden gerealiseerd. Met name het onderwerp 
water neemt een grote rol in bij de ecologische uitwerking van het project. 
Daarnaast wordt ook gestreefd naar een besparing van 25 % van het 
energieverbruik ten opzichte van de wettelijk eisen. 

Meer informatie is te vinden op: htto ://www.deqrootewielenonline.nl/index.php 

Energienulwijken/woningen 

Nulenergiewoning te Duiven 
De woning in Duiven is ontworpen als energieneutrale woning. De woning is 
dusdanig ontworpen dat de vraag naar energie erg klein zou zijn. Dit wordt bereikt 
door zware schilisolatie, goede kierdichting, ventilatie met warmteterugwinning en 
driedubbele beglazing. Het huis is all-electric dat wil zeggen dat geen gas aansluiting 
of aansluiting op het warmtenet nodig is, maar dat warmteopwekking plaatsvindt 
doormiddel van een warmtepomp en een centrale tegelkachel. Daarnaast maakt de 
woning gebruik van zowel passieve als actieve (zonnepanelen) zonne-energie. 

Meer informatie: http://www.passiefhuis.nl/nulenerqie duiven.html 

De kantelen (Boxtel, Nederland) 
De woningen van de kantelen zijn geïntegreerd in een geluidswal en hebben daarom 
aan één zijde een dove gevel. De woningen van het project de Kantelen waren van 
oorsprong niet als energieneutrale woningen bedoeld. De eis was een epc van 0,0 
(niet-gebouwgebonden voorzieningen worden niet meegenomen in epc). In de 
praktijk blijken de woningen echter energieneutraal te zijn, mits de bewoners geen 
energieverslindende apparaten gebruikt. Om de eis van een epc van 0,0 te behalen 
zijn de volgende maatregelen genomen: schilisolatie met een re-waarde tussen de 4 
en 5, zuid-orientatie, balansventilatie met warmterugwinning, lage 
temperatuurverwarming in combinatie met een warmtepomp aangesloten op 
individuele bodemlussen. Daarnaast zijn een zonnecollector en zonnepanelen 
toegepast. 

Meer informatie: http://www.dubocentrum.nl/projecten/kantelen de/ 

Duindorp (den Haag) 
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De wijk bestaat uit 790 woningen. Op woningniveau is de wijk niet energieneutraal, 
maar op wijkniveau kan wel energieneutraliteit worden behaald door collectieve 
voorzieningen. De woningen hebben gemiddeld een epc van 0,6. Dit wordt behaald 
door goede isolatie, ventilatie met warmteterugwinning en lage temperatuur 
verwarming. De woningen zijn aangesloten op een warmtenet dat water met een 
warmte van 11 graden aflevert bij de woningen. Deze 11 graden wordt behaald door 
centrale warmtepompen die gebruik maken van de warmte van het zeewater. De 
warmtepompen in de woningen zorgen vervolgens voor opwaardering van deze 
warmte en daarmee voor ruimteverwarming en warm tapwater. Daarnaast beschikt 
de wijk over windturbines die voor elektriciteit zorgen. 

Voor meer informatie: http://www.duindorowonen.nl/ 

Passiefhuizen 

Dijkwoning (Dalem) 
Dit werd het eerste huis in Nederland dat met de passiefhuistechniek is gebouwd. 
Het gaf bovendien de bewoners hun - na de dijkverzwaring - verloren uitzicht weer 
terug. Na vijf jaar 'woonervaring' blijkt het gemiddelde gasverbruik voor 
verwarming, koken en warm waterbereiding in deze woning bijna een derde (600 
m3) te zijn van wat het was in hun oude woning. Dit passiefhuis heeft nagenoeg 
geen energie voor verwarming nodig. Het betonnen casco is rondom in 30 cm EPS 
gepakt. Deze zeer zware schilisolatie met superbeglazing in geïsoleerde houten 
kozijnen zorgt voor extreme beperking van transmissieverliezen, in combinatie met 
een hoog binnencomfort. Een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem met 
bodemwarmtewisselaar en warmteterugwinning zorgt voor minimalisering van de 
warmteverliezen door ventilatie. Tenslotte zorgt een ZonneGasCombi met 4,23 m2 
zonnecollectoren voor de warmwaterbereiding en de beperkte additionele 
verwarming. 

Voor meer informatie: www.passiefhuis.nl/ 

Passief woning (Duiven) 
Het speciaal voor passiefhuizen ontwikkelde verwarmings- I ventilatiesysteem met 
horizontale bodemwarmtewisselaar, zonneboiler en warmtepomp zorgt samen met 
een centrale tegelkachel (gestookt met geperst versnipperd afvalhout) voor het 
comfort in de woning. De totale energievraag voor verwarming, ventilatie, verlichting 
en huishoudelijke apparatuur van deze woning is erg klein. Aan de minimale 
energiebehoefte wordt duurzaam voldaan door een zware schilisolatie, uitstekende 
kier-dichting, drievoudige beglazing en geïsoleerde houten kozijnen, ramen en 
deuren, waardoor het effect van passieve zonne-energie zo groot wordt, dat nog 
maar weinig energie actief opgewekt hoeft te worden (via zonlichtcollectoren -
zonnepanelen- systeem op het dak) om de woning energieneutraal te maken. Er is 
gekozen voor een open plattegrondopzet rond een centrale vide, en achter aan de 
zuidzijde een grote tuinserre ( 115 m 3 ). Een nokdakkapel zorgt voor extra daglicht en 
natuurlijke nokventilatie. 

Voor meer informatie: www.oassiefhuis.nl/ 
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Bijlage 5: maatregelen voor energievraag reductie 

Zoals in de tekst van hoofdstuk 5 is aangegeven kan bij maatregelen om te komen 
tot reductie van de energie vraag onderscheid worden gemaakt in 
stedenbouwkundige, architectonische, bouwkundige en installatietechnische 
maatregelen. Binnen iedere categorie kan vervolgens weer onderscheid worden 
gemaakt tussen maatregelen die tijdens de levensduur van de woningen moeilijk zijn 
te veranderen en maatregelen die wel eenvoudig zijn te veranderen. Onderstaand 
zijn de maatregelen naar verschillende categorieën uitgesplitst. 

Stedenbouwkundige maatregelen 
Moeilijk te veranderen: 

Zongericht verkavelen 
Hoge bebouwingsdichtheid (bijvoorbeeld hoogbouw of geschakeld bouwen) 

Architectonische maatregelen 
Moeilijk te veranderen: 

Compact bouwen (goede gevel - inhoud verhouding) 
Zongericht bouwen (veel glas aan de zuidzijde) (is passieve zonne-energie en 
kan daarom ook beschouwd worden als duurzame opwekking) 
Zonwering in de zomer (als bouwkundige maatregel eenvoudig uitvoerbaar) 

Bouwkundige maatregelen 
Moeilijk te veranderen: 

Hoge thermische isolatie (gevels, dak) 

(Eenvoudig) te veranderen: 
Hoge thermische isolatie (vloer, beglazing, leidingen) 
Goede naad- en kierdichting 
Zonwering in de zomer 

Installatietechnische maatregelen 
Moeilijk te veranderen : 

Toepassen van een lage temperatuur warmteafgifte (LTV) (vloer
/wandverwarming, vergrote radiatoren, luchtverwarming) 
Toepassen van mechanische ventilatie met warmteterugwinning (wtw) 

(Eenvoudig) te veranderen: 
Besparende douchekoppen 
Douchewater warmteterugwinning (wtw) 
Energie besparende verlichting (spaarlampen, led-verlichting), voor zowel 
binnenshuis als de straatverlichting 

28 



Bijlage 6: Energieketen 

542 K. Alanne, A. Saari I Renewable aná Sustainable Energy RevieM•s JO (2()(Xj) 539-558 

Encrgy Production 
• Fuel exploration 
• Fuel extraction 

Energy Transport 
(raw fucl, e.g. raw oil) , 

Energy Conversion 
• Fuel Refinery 
• Energy Storage 
• Power Plant 

Energy 

1--------, Energy 
Transport 
(refined fuel, 
e.g. hydrogen) 

Energy Distribution Transmission 
Energy Distribution 
(e.g. gas station) (e.g. electric .--------! (clcctricity, heat) 

transfarmer >+ 
Energy Conswnption 
• Buildings 

Energy Consumption 
• lndustry 

Energy Consumption 

• TratTic 

Fig. I. An c:<~ample of a centraliz.ed energy system. 
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Bijlage 7: Voor- en nadelen centrale en decentrale systemen 

A summary of benefits and drawback..'\ of central i zation and decentralization in the context of in formation ~-ystem.'i 
[42,43] 

Central iz.ed 

Benefits 

• Infonnation easy to 
find 

• Responsibility, man
agementand e.xpertise 
easily placed 
•Only a few educated 
persons neerled 

• Unifonnity 

Drawback.'\ 
•Units must be large 

• Large by-- in vestmeiltS 

• 'all the eggs in the 
same bas ket· 

• Long distances 
between production and 
ronsumption 
•Cannot work indepen
dently 
•Lack of individua.lity 
•Inflexibility 

Distributed 

Benefits 

•Scalability 

•Sharro lood 

•Ability to 'live' in 
networks 

•Can worlc indepen
dently 

•lndividuality 

•Ae.xibility 
•Even distribution of 
political, technological, 
economie and social 
resources 
•lncreased control at the 
locallevel 
•'Nol all the eggs in the 
same basket' 

Drawback.'\ 
•Fragmented infor
mation 
•Lack of unifonnity and 
consistency 

•Considerable effort in 
management and 
education 

Bron: Allanne, K. & Saari, A., 2004, 'Distributed energy generation and sustainable 
development', Renewable and Sustainab/e Energy Reviews, vol. 10 (2006) blz. 539-
558 

Zie ook volgende pagina 
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A summary of pms and c.ons of a distributt.'d energy systcm 

Seçtor of sustainability 

Flcxibility 

Relî3bîlity 

Localand global wdl
being cl lulmans 

Environment 

U til i zation of local 

resources and oetworks 

Benefits 

• scalability to chqe.s in heat and 

electricîty de mand 

• open to new technologies 

• flexibility for diffe.renl fuels becwse 
of vcrsatile technologies 

• adaptable to the ''fut ure cl networts" 

• takes in10 aceolDlt the changing 

individual necds via decenualiz.ed 
responsibility in dedsion-maJcing 

• net vulnerobie to extemal risks 

• no wide eleclricity bladouiS 
becwse of irdcpendency on 

dectricity distrioolion 

• improvt'd employment pos.sible 

• ncw local market opponunities 

and competitioo 

• gives a f~ling of independenee 
and self·control 

• can "'tc.ach" private 
energy consumers 

• oo deteriorated la.ndscape due 

lo large power plants and lines 
• decrease in emission.~ due 10 

elimination of transmission losses 

• utilîzation of existing infrastructure 

• more effective utilization of 
building sites 

• utiliz.ation of local fuels 
• utilization of informalion oc:twork.c; 

Drawbacks 

•compatibility of the components 

requircd 

• life<ycle of single solutions is oot 
n(C.es.s ari ly I on g 

• ne.w la\lo'S and rules necded 

• unsure if commoo standards wiJl 
be fmmd 

• may încreasc risk of haz.ard.s in 

consumption point due to 
extra devices 

• some peq>le may find increased 
responsibility as difficult and new 

technology as bi:ulm:. 
• "somcone' s br~d can be ancther 

one's dealh" 

• local distnbution of emîssioos 

• effects cl possible new fuel 

infrastructure (e.g. natura! gas 
net wak) 

• may require changes in existing 

infrastructure at the beginning 
• increased need foc eduçation 

and training 

Bron : Allanne, K. & Saari, A., 2004, 'Distributed energy generation and sustainable 
development', Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 10 (2006) blz. 539-558 
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Bijlage 8: Voor- en nadelen collectieve systemen 

Voordelen van collectieve systemen zijn: 
• Er kan gebruik worden gemaakt van efficiënte energie-opwekkers en/of 

opslagmethoden, zoals collectieve HR-ketels, warmtekrachtkoppeling, 
warmtepomp, seizoensopslag met zonne-energie, geothermische energie of 
aardwarmte (verdere toekomst); 

• Door de grotere schaal van een collectief systeem kan bespaard worden op de 
capaciteit en de investering van de energie-opwekking. Individuele 
ketelcapaciteit is bijv. 10 tot 20 kW, terwijl collectief dan slechts 3 tot 6 kW 
per woning nodig is; 

• Door cascade opstelling van kleinere eenheden kan gebruik gemaakt worden 
van goedkope componenten en draaien deze eenheden op vollast en dus met 
een hoog rendement; 

• Collectieve installaties geven over het algemeen minder milieuverontreiniging 
door onder andere de efficiëntere opwekking van energie of warmte en een 
optimaler onderhoud; 

• Er is geen warmtebron voor ruimteverwarming in de woning aanwezig. Dit is 
veiliger, eenvoudiger in onderhoud en minder ruimtebeslag per woning. 

Nadelen van collectieve systemen zijn: 
• De investeringen in het distributienet zijn over het algemeen hoog; 
• De warmteverliezen in het distributienet zijn relatief hoog; bij grote 

systemen, waar grondleidingen worden gebruikt, kunnen de verliezen zelfs tot 
30% van de totale warmteproductie oplopen; 

• Vaak wordt het gasnet achterwege gelaten. Bewoners moeten daarom 
elektrisch koken hetgeen een hoger energiegebruik met zich meebrengt; 

• Voor grote collectieve systemen voor warmtedistributie (stadsverwarming) is 
het soms onzeker hoe groot de toekomstige afname van warmte zal zijn. Dit 
kan voor de exploitatie van het systeem na verloop van de tijd nadelig zijn. 

Bron: Benders, R.M.J., et al, (2004), Perspectief op een optimale en duurzame 
energie-infrastructuur op een decentraal niveau, IVEM-onderzoeksrapport nr. 112, 
Rijksuniversiteit Groningen, IVEM, Centrum voor Energie en Milieukunde 
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Bijlage 9: Achtergrond informatie over zonnecollectoren 

Tekst volledig ontleend aan SenterNovem 
Bron: http://www .senternovem.nl/duurzameenerqie/DE-
technieken/Zonneboilers/Index.asp 

Hoe werkt een zonneboiler? 

De zonnecollector ligt op het dak en vangt zonlicht op. De vloeistof die door de collector stroomt, wordt 
door het zonlicht verwarmd en kan bij fel zonlicht wel 90°C worden. 

De collectorvloeistof verwarmt het leidingwater in een opslagvat op 
zolder. Het leldingwater uit het voorraadvat wordt op weg naar de kraan 
door een naverwarmer (meestal een cv-ketel, ook geiser of 
warmtepomp) op de juiste temperatuur gebracht. Op de CD 'Warm water 
van de zon' is een animatie van het principe te zien. 

Sensoren zijn aangebracht In het voorraadvat en op de collector. Als de 
collector heter Is dan het voorraadvat, dan start de pomp en circuleert de 
collectorvloeistof. Bij dreigende oververhitting of bevriezing stopt de 
pomp en stroomt de collectorvloeistof in een leegloopvat. 

Een zonneboilersysteem verzorgt op een duurzame wijze het warme 
tapwater. Er zijn systemen tevens bijdragen in de ruimteverwarming, in 
combinatie met een lage-temperatuur afgifte systeem (vloer- of 
wandverwarming, grote radiatoren). 

Algemene informatie over zonneboilers is te vinden op de website van 
het Projectbureau Duurzame Energie en in de SenterNovem publicaties 
'Warm water van de zon' en de 'Leidraad zonneboilers'. 
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Stroomschema: Bepalen van het juiste type zonneboiler 

EenzaRnebaRer met eenvatvan clrta 

tliO·Z40 Uteren een caUectompper· 

vlakte van 4 tot 5 m2 Is hiervaar 

wenselUit. Voor meerinformatie raad· 

I pleegde fabrikanten. 

Hoogbouwsystemen 

Gecombineerd 

~steem vaarwarm 

liJMater en ru lmte

VeJWllrlll ng'l 

standaard comfort? 

(CW1aftW4) 

Klein systeem1 tlrta 6o Uterballer, 

1,5 m~ calls:ta.mppervtakte en co Dl· 

biktiteL 

ZcnneballertambJ, tlrt1240 Uter 

boRervat en 4 of meer m2 collector. 

standaard zon nebaKer ar tom pscte 

zonnebol leq drca tca Ut er bollervat.. 

3 m2 collector en camblll.etel. 

t.V~onneballei'J Clrta 140·240 liter 

bollervat 0 ndusl ef n avetwamlnll), 

3 m2 collec1Dren tv·k2tel. 

Hoogbouwsystemen kunnen 4 tot 5 bouwlagen van zonnewarmte voorzien. Het systeem bestaat uit een 
collectieve collector en boilervaten in elk individueel appartement. Dat kan een standaardzonneboiler, cv
zonneboiler of een zonneboilercombi zijn. 

Collectief systeem 

Ook bij een collectief warm tapwatersysteem is het goed mogelijk een zonneboiler toe te passen. Een 
dergelijk systeem bestaat uit: 

• Een collectief collectorveld. 
• Een collectief voorraadvat. 
• Een centrale ketel voor naverwarming. 
• Een ringlelding om het warm tapwater naar de appartementen te voeren. 

Randvoorwaarden voor de plaatsing van zonneboilers 

Collector 
• Collectoren zijn in soorten en maten verkrijgbaar. Standaard zijn alle 

collectoren vierkant of rechthoekig. 
• Collectoren passen zowel op een schuin dak, op de nok van het dak als op 

een plat dak. 
• Het collectoroppervlak voor een eengezinswoning, vooral afhankelijk van het 

warmwatergebruik, loopt uiteen van 1,4 m 2 tot 5,5 m 2 . 
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• Voor het plaatsen van een zonnecollector op de woning is geen vergunning 
nodig. Zonnecollectoren zijn opgenomen in de lijst met zogeheten 
vergunningsvrije bouwwerken (AmvB bij de Nieuwe Woningwet van 1 januari 
2003). 

Oriëntatie collector 
• Bij een helling van 36° en een oriëntatie van 5° west t.o.v. het zuiden 

ontvangt een collector de maximale instraling (100%). 
• Met een instralingsschijf is de instraling eenvoudig te bepalen. Een instraling 

boven de 85% is optimaal. 
• In het algemeen geldt dat niet beschaduwde collectoren aan dit 

instralingspercentage voldoen als: 
o de oriëntatie tussen zuidwest en zuidoost ligt en 
o de hellingshoek tussen de 30 en 60 graden ligt. 

• Bomen, naastliggende gebouwen en mogelijke toekomstige bebouwing 
kunnen de instraling op een collector belemmeren. Plaats daarom de 
collectoren zo hoog mogelijk op het dak. 

• Het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw geeft voorbeelden voor een 
zongerichte en onbelemmerde verkaveling. 

Zonneboilervat en ketel 
• Het zonneboilervat wordt bij voorkeur dicht bij de cv-ketel geplaatst, ernaast 

of eventueel eronder. Boilervaten zijn in staande of liggende uitvoering te 
leveren. 'Warm water uit de zon' en de 'Leidraad zonneboilers' en fabrikanten 
geven informatie over de specifieke voorwaarden van de verschillende 
zonneboilertypen. 

• De cv-ruimte moet voldoende groot zijn om naast de cv-ketel ook het 
boilervat kwijt te kunnen. 

Onderhoud 
• Het is verstandig om bij het periodiek onderhoud aan de cv-ketel de 

installateur ook de zonneboiler te laten controleren op een goede werking . 
• De levensduur van een zonneboiler is minstens 20 jaar. 
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Bijlage 10: Achtergrond informatie zonnepanelen 

Tekst volledig ontleend aan SenterNovem 
Bron: htto://www .senternovem.nl/duurzameenergie/DE-
technieken/Zonnestroom/Index.asp 

Hoe werken zonnepanelen? 
De officiële naam voor een zonnepaneel is fotovoltaïsch of PV-paneel. PV-panelen 
zetten licht om in elektriciteit. Ook bij bewolkt weer wordt er stroom opgewekt. 

Zonnepanelen (1) bestaan uit 
meerdere zonnecellen die met elkaar 
verbonden zijn. Elke zonnecel is gemaakt van 
speciaal materiaal waarin -onder invloed van 
licht- een spanningsverschil ontstaat. De 
meeste apparaten werken alleen op 
wisselspanning van 230 Volt. Daarom is er 
meesta I ook nog een omvorm er (ook ...T~::::::rt:=:=:::::=TF::::::::rf::::::t' 
wel inverter genoemd, 2) nodig. De 
omvormer zorgt ervoor dat de stroom uit de 
zonnepanelen omgezet wordt in wisselstroom 
van het juiste voltage. 

Om zonnepanelen te installeren is er nog een ondersteuningsconstructie nodig. Er 
zijn constructies voor plaatsing van zonnepanelen op schuine daken, platte daken en 
gevels. De ondersteuningsconstructie wordt samen met de benodigde bedrading en 
omvormer ook wel de 'Balance of System' (BOS) genoemd. De zonnepanelen en BOS 
vormen samen een compleet PV-systeem. 

De hoeveelheid stroom die zonnepanelen opwekken, hangt af van de hoeveelheid 
zonlicht en het nominaal vermogen van de zonnepanelen. Het nominaal vermogen 
wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Het aantal Wattpiek van een zonnepaneel is het 
vermogen dat een zonnepaneel levert als de zon er vol op schijnt. Als vuistregel 
geldt dat 1 m 2 aan zonnepanelen(ongeveer 100 Wp) per jaar rond de 75 kWh aan 
elektriciteit leveren (Nederlandse situatie). 

Zonnepanelen zijn geruisloos, veilig en zijn onderhoudsvrij. Algemene informatie 
over zonnepanelen is te vinden via onderstaande links. 

Diverse soorten zonnecellen 
Er zijn verschillende soorten zonnecellen. Hieronder staan de drie meest toegepaste 
genoemd: 

Polykristallijn (multikristallijn) silicium zonnecellen (50% marktaandeel) 
Monokristallijn silicium zonnecellen (30% marktaandeel) 
Amorf silicium zonnecellen (10% marktaandeel) 

Alle drie de celtechnologieën maken gebruik van silicium. Alhoewel zonnecellen op 
basis van amorf silicium een lager rendement hebben, zijn ze door een goedkoper 
productieproces per eenheid vermogen ongeveer even duur als de polykristallijn en 
monokristallijn zonnecellen. Amorfe zonnecellen kunnen ook op een folie 
aangebracht worden; hierdoor is het mogelijk flexibele zonnepanelen te maken. 

Er zijn ook andere celtechnologieën, maar deze worden veel minder vaak toegepast. 
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Autonome en netgekoppelde PV-systemen 
We onderscheiden verschillende typen PV-systemen: 

autonome PV-systemen 
netgekoppelde PV-systemen 

Autonome PV-systemen zijn systemen los van het elektriciteitsnet waarbij gebruik 
gemaakt wordt van accu's om de elektriciteit op te slaan. Deze systemen worden 
daar gebruikt waar het elektriciteitsnet ontbreekt of waar een aansluiting te duur is. 
De overdag geproduceerde elektriciteit wordt opgeslagen in accu's, zodat de 
elektriciteit op ieder moment van de dag gebruikt kan worden. De accu's moeten 
voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen, met name 
in de wintermaanden. 

Netgekoppelde PV-systemen zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet. De 
gelijkspanning wordt door middel van een inverter (omvormer) omgezet naar de 
juiste spanning (230 Volt wisselspanning). Het elektriciteitsnet wordt gebruikt als 
buffer voor de opgewekte elektriciteit: overproductie wordt door het net opgenomen. 
Wanneer er in een woning met zonnepanelen meer elektriciteit verbruikt wordt dan 
het PV-systeem produceert, dan wordt het tekort aangevuld vanuit het 
elektriciteitsnet. Mocht het elektriciteitsnet door wat voor een oorzaak dan ook 
uitvallen, dan schakelt het PV-systeem zichzelf om veiligheidsredenen uit. 
Veruit de meeste PV-systemen in Nederland zijn netgekoppelde systemen. 

Randvoorwaarden voor plaatsing- PV I Zonnestroom 
Oriëntatie zonnepanelen 

Bij een helling van 36° en een oriëntatie van 5° west 
t.o.v. het zuiden ontvangen zonnepanelen de maximale 
instraling (100%). 
Met een instralingsschijf is de instraling voor alle 
hellingshoeken en oriëntaties eenvoudig te bepalen. Een 
instraling boven de 90% is optimaal. In het algemeen 
geldt dat zonnepanelen aan dit instralingspercentage 
voldoen als: 
ze niet beschaduwd worden 
de oriëntatie tussen zuidwest en zuidoost ligt 
de hellingshoek tussen de 30 en 60 graden ligt. 
Bomen, naastliggende gebouwen en mogelijke 
toekomstige bebouwing kunnen de instraling op 
zonnepanelen belemmeren. Plaats daarom de zonnepanelen zo hoog mogelijk 
op het dak. 
de lichtbelemmeringshoek op dakvlakken moet kleiner zijn dan 15°. De 
lichtbelemmeringshoek is de hoek tussen de onderkant van het zonnepaneel 
en het belemmerend object zoals aangegeven in de figuur (hoek a). 
Voor het plaatsen van PV-panelen op de woning is geen vergunning nodig. 
PV-panelen zijn opgenomen in de lijst met zogeheten vergunningvrije 
bouwwerken (AmvB bij Woningwet 2003). 

Zonnepanelen op woningen - PV / Zonnestroom 

Zonnepanelen kunnen op verschillende manieren op woningen bevestigd worden. 
Zowel platte daken, schuine daken als gevels zijn geschikt voor zonnepanelen. 
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Zonnepanelen op gevels leveren vaak wel minder elektriciteit dan zonnepanelen op 
daken, omdat ze meestal minder goed op de zon gericht staan . Er zijn twee 
manieren om zonnepanelen op een gebouw te plaatsen: 

geïntegreerde systemen: integratie in het gebouw tijdens de bouw, in bijv. 
gevel of dak 
add-on systemen: plaatsing van de zonnepanelen achteraf, bij o.a. een plat 
dak 

Het voordeel van geïntegreerde systemen is dat de zonnepanelen vaak een dubbele 
functie kunnen hebben. Zo kunnen zonnepanelen ook de waterkerende functie van 
dakpannen overnemen, of kan een PV gevel kosten voor andere gevelbekleding 
uitsparen. 
Het voordeel van add-on systemen is dat ze vaak eenvoudig te installeren zijn, 
waardoor ze tegen relatief lagere prijzen geïnstalleerd kunnen worden. 

Onderhoud 
Zonnepanelen bevatten geen bewegende delen en zijn onderhoudsvrij. 
Schoonmaken is ook niet nodig: de regen spoelt eventueel vuil weg. 
De levensduur van een PV-systeem is minstens 20 jaar 
Op de zonnepanelen zit meestal een vermogensgarantie van 10 jaar op 90% 
van het vermogen (of 20 jaar op 80%). Zonnepanelen hebben vaak een 
mechanische garantie van 2 jaar. Op de inverters zit een garantie van 2 jaar. 
Vaak is het mogelijk verlengde garantie bij te kopen. 
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Bijlage 11: Achtergrond informatie grootschalige windmolens 
Tekst volledig ontleend aan milieucentraal 
Bron: http://www .milieucentraal. nl!paqina?onderwerp=Windenerqie 

Zo werkt een windturbine 
De wind laat de rotorbladen van een windturbine, vaak ook windmolen genoemd, 
draaien. De rotorbladen zitten vast aan de hoofdas of naaf, waarvan de draaiende 
beweging wordt versneld in een tandwielkast. De sneldraaiende as drijft op zijn beurt 
een generator aan die elektriciteit opwekt. De werking is vergelijkbaar met de 
werking van een fietsdynamo. 

Assen, tandwielkast en generator zijn ondergebracht in 
de gondel bovenop de mast. De windvaan op de gondel 
meet de windrichting. Zodra de windrichting verandert, 
zorgt een kruimotor ervoor dat de gondel weer recht op 
de wind wordt gericht. 

Afmeting en opbrengst 
Windturbines worden steeds groter. Het vermogen van 
een turbine neemt toe naarmate de rotordiameter 
toeneemt. Ook de hoogte is belangrijk voor de mogelijke 
opbrengst. In 1988 was het vermogen van de 
gemiddelde windturbine nog zo'n 100 kilowatt met een 
rotordiameter van 20 meter en een ashoogte van 30 
meter. 

Opbrengst 

--·,·-

Nu zijn er al windmolens met een vermogen van ongeveer 1.500 kilowatt ( = 1,5 
megawatt). De doorsnede van de rotor ligt dan tussen 60 en 70 meter, en de 
ashoogte kan oplopen tot wel 100 meter. Een gemiddeld huishouden verbruikt 
jaarlijks 3402 kilowattuur elektriciteit. Een 750 kW windturbine is dan goed voor het 
verbruik van zo'n 500 huishoudens. 

De elektriciteitsopbrengst hangt af van de grootte, en van de hoeveelheid wind. 
Vanaf windkracht 2 (dat is 3 meter per seconde), begint de turbine te draaien. 
Windkracht 6 (windsnelheid tot 13 meter per seconde) levert het maximale 
vermogen van de turbine. Bij windsnelheden boven 25 meter per seconde 
(windkracht 10) wordt de windturbine stilgezet om overbelasting te voorkomen. 

Lokale effecten windenergie 
Het gebruik van windenergie kan plaatselijk hinder veroorzaken. Hier moet bij de 
planning zoveel mogelijk rekening gehouden worden. 

Vogels 
Vogels kunnen tegen windturbines aanvliegen of door de wervelingen achter de rotor 
gegrepen worden. Onderzoek heeft aangetoond dat de risico's voor botsingen relatief 
klein zijn. Naar schatting zou het aantal 'aanvaringsslachtoffers' bij een geplaatst 
windvermogen van 1000 megawatt 20.000 vogels bedragen. Dit is één procent van 
het geschatte aantal vogels dat jaarlijks in het verkeer omkomt, en zo'n vijf procent 
van het zogeheten 'afschot' in het kader van faunabeheer. Veel vogels raken aan 
windturbines in hun omgeving gewend, maar er moet aandacht worden besteed aan 
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eventuele verstoring van de leefomgeving van kwetsbare vogelsoorten. Dit kan 
alleen per locatie worden beoordeeld. 

Geluid 
De rotor van windturbines maakt een zoevend geluid en ook de generator en de 
tandwielkast kunnen hoorbaar zijn. Door voldoende afstand tot woonbebouwing of 
andere geluidsgevoelige plaatsen te bewaren wordt geluidshinder voorkomen. 

Schaduw 
Als de zon schijnt veroorzaakt een draaiende rotor bewegende schaduwen. Bij een 
lage winterzon kan dat hinderlijk zijn voor omwonenden. Een juiste oriëntatie van 
windturbines ten opzichte van woningen kan dit probleem te voorkomen. Als per jaar 
slechts een klein aantal uren hinder van de schaduw wordt ondervonden, dan kan de 
windturbine op die momenten worden stilgezet zonder al te veel opbrengstverlies. 

Landschappelijke inpassing 
Windturbines zijn markante elementen in het landschap. Voor de inpassing kan 
bijvoorbeeld worden gekozen om turbines in een lijn langs een dijk of vaart te 
plaatsen. Er wordt dan rekening gehouden met de lijnen in het landschap. Of een 
windturbine-opstelling uiteindelijk wel of niet mooi gevonden wordt, blijft een 
kwestie van smaak. Belangrijk voor de aanblik is de verhouding van ashoogte en 
rotordiameter en ook het toerental van de rotor; grotere rotoren draaien langzamer 
en worden daardoor als rustiger ervaren. 

Vergunningen 
Voor het plaatsen van een windturbine is minimaal een tweetal vergunningen nodig: 
de milieuvergunning en de bouwvergunning. De gemeenten zijn binnen de wettelijke 
grenzen en de beleidskaders van de provincie bevoegd een eigen beleid te voeren. 
Het beleid ten aanzien van het afgeven van vergunningen en de criteria die men 
daarvoor hanteert, verschillen dus per gemeente. Naast de benodigde milieu- en 
bouwvergunning is soms een ontheffing of vergunning van andere (semi-)overheden 
nodig, bijvoorbeeld van het waterschap bij dijken en waterwegen en van het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij natuur- en beheergebieden. 
Vliegvelden, spoorlijnen en gebieden met gas- en pijpleidingen zijn voorbeelden van 
andere plaatsen waar mogelijk ontheffingen nodig zijn. 

Beleid van de overheid 
Doelstelling 
De overheidsdoelstelling is voorlopig gericht op een opgesteld vermogen van 1.500 
megawatt op land. Met windenergie moet ongeveer éénvijfde deel van de totale 
doelstelling voor duurzame energie in 2020 worden gerealiseerd. Een aanzienlijk 
vermogen aan windenergie zal op zee komen te staan. Voor het eerste windpark op 
zee is inmiddels een locatie gekozen. 
Stand van zaken 
Eind 2005 stonden er ruim 1700 windturbines in Nederland. Het totale vermogen 
daarvan bedroeg 1272 MW. De turbines produceerden gezamenlijk ruim 2060 GWh. 
Een Nederlands huishouden gebruikt gemiddeld 3346 kWh per jaar. De windturbines 
hebben in 2005 dus genoeg elektriciteit geproduceerd voor 615.660 huishoudens. 
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Bijlage 12: Achtergrond informatie kleinschalige windmolens 
Tekst volledig ontleend aan SenterNovem 
Bron: http://www .senternovem.nl/duurzameenerqie/DE-
technieken/Kieinschaliqe windenerqie/Index.asp 

Kleinschalige windenergie nog in experimentele fase 

• Voor toepassing in de gebouwde omgeving 
speciale Urban Turbines in ontwikkeling. Deze kunnen i 
woonwijken en op kantoren en andere gebouwe 
geplaatst worden. Deze turbines wekken 2.000 tot 8.00 
kWh elektriciteit per jaar op. De Urban Turbines 
aangepast aan de windeigenschappen, geluid
esthetische eisen van de gebouwde omgeving. 

• De ontwikkeling van dit type windturbines kent een n 
zeer korte historie, waar vooral Nederlandse bedrijven 
betrokken zijn. In 2003 en 2004 zijn van diverse turbin 
de eerste exemplaren geplaatst bij klanten. De prestati 
en eventuele problemen van deze eerste turbines word 
op het ogenblik gemonitord. 

Gebouwde omgeving 
In een gebouwde omgeving zijn altijd obstakels en ruwheidselementen aanwezig die 
de aanstroming van de wind beïnvloeden. Hierdoor ontstaat meer variatie in 
windsnelheid en windrichting en een hoge turbulentie. Dit leidt hogere dynamische 
belasting op de windturbines. De obstakels kunnen zowel een verhoging als een 
verlaging (zg. "windschaduw") van de windsnelheid tot gevolg hebben, afhankelijk 
van de lengte, breedte en hoogte, en de doorlatendheid van het obstakel. Dit heeft 
een aanzienlijk hogere dan wel lagere energieproductie ten opzichte van de 
gemiddelde vrije aanstroming tot gevolg. 

Stromingsprotiel rond een gebouw, zijaanzicht. 

Voorspellen opbrengst in de gebouwde omgeving moeilijk 
Op het ogenblik is moeilijk te voorspellen hoeveel wind er waait op een bepaald 
gebouw op een bepaalde locatie, dit vanwege allerlei factoren (windregime, 
gebouwvorm, gebouwhoogte, ruwheid omgeving). Hierdoor kan niet algemeen 
aangegeven worden wat de opbrengst van een kleine windturbine is, dit moet per 
locatie berekend en gemeten worden. De verschillende producenten geven echter 
wel algemene inschattingen van de jaaropbrengst. Gezien de grote variatie aan 
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factoren zal de werkelijke opbrengst grote verschillen laten zien tussen verschillende 
locaties. 
Met de huidige wind-rekenmodellen kan op een bepaalde locatie in het open veld vrij 
goed het karakter van de wind op die plaats bepaald worden. Maar voor de 
gebouwde omgeving is het een ander verhaal. De sectie windenergie van de 
Technische Universiteit Delft doet onderzoek naar het gedrag van wind bij hoge 
gebouwen en windsnelheden boven de gebouwde omgeving. De resultaten hiervan 
kunnen van belang zijn voor en ook van invloed zijn op de plaatsingsmogelijkheden 
en opbrengstberekeningen van kleine windturbines. 

Knelpunten en oplossingen 
Er zijn nog verschillende knelpunten aanwezig bij de implementatie van kleine 
windturbines in de gebouwde omgeving. Onderstaand worden deze knelpunten 
genoemd en wordt waar mogelijk de oplossing aangegeven waaraan in sommige 
gevallen ook al gewerkt wordt. 

Technisch: Van het gedrag van wind die over gebouwen blaast is vanuit de optiek 
van de opwekking van windenergie onvoldoende bekend. Als gevolg hiervan zijn 
opbrengsten moeilijk in te schatten of te garanderen. De sectie windenergie van de 
TU Delft werkt hieraan met rekenmodellen om windgedrag en windsnelheden boven 
gebouwen en in de gebouwde omgeving te voorspellen. 
Verder zijn de technologieën voor de verschillende typen kleine windturbines en/ of 
onderdelen daarvan nog niet voldoende of volledig uit ontwikkeld. Op basis van 
ervaringen met geïnstalleerde prototypen zullen kleine windturbines de komende tijd 
wat betreft techniek, degelijkheid en opbrengst verder worden verbeterd. 
Beleidsmatig: Vanwege de nationale doelstelling voor de opwekking van duurzame 
energie, richt de landelijke overheid zich meer op grote windturbines dan op kleine 
windturbines. Een grote windturbine (bijvoorbeeld 1,5 MW) heeft een vermogen dat 
ruwweg 1000 keer groter is dan het vermogen van een kleine turbine (bijvoorbeeld 
1,5 kW). Het realiseren van 1000 kleinschalige windturbines om 1,5 MW vermogen 
op te stellen vergt aanzienlijk meer aan ruimtelijke en vergunningsprocedures. 

Juridisch: Het vergunningentraject is soms ingewikkeld omdat het ruimtelijk beleid 
nog niet ingevuld is Bovendien moet door de verschillende technologieën elk 
turbinetype apart beoordeeld worden. Sommige provincies en gemeenten hebben 
beleid opgesteld voor kleine turbines, waardoor de eerste toetsingskaders voor de 
vergunningverlening aanwezig zijn. Daarnaast zijn er ook geen richtlijnen en 
certificering voor de turbines waar deze aan moeten voldoen (bijvoorbeeld 
veiligheid), waardoor ruimtelijke ordening- en milieuprocedures moeizamer verlopen. 

Economisch: De investering in één turbine van 1,5 MW bedraagt inclusief installatie 
circa €2.000.000,-. Het realiseren van 1000 kleinschalige windturbines om zo 1,5 
MW vermogen te realiseren vergt inclusief installatie circa € 17.500.000,-. Overigens 
is niet alleen het opgestelde vermogen van belang maar vooral de hoeveelheid 
opgewekte kWh per geïnstalleerd vermogen. Doordat concrete meetgegevens van 
kleine windturbines nog ontbreken is de opbrengst in kWh per m 2 rotoroppervlak 
echter onbekend hetgeen een echte vergelijking niet goed mogelijk maakt. 

Een grote windturbine is dus veel rendabeler dan een kleine turbine. Maar in de 
gebouwde omgeving en op bedrijventerreinen is het plaatsen van een grote turbine 
lang niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld vanwege het bestemmingsplan of vanwege de 
nabijheid van een vliegveld. Op dergelijke locaties kan de plaatsing van kleine 
windturbines soms wél mogelijk zijn. 
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Overigens zullen de kostprijzen van kleinschalige windturbines onder invloed van 
noodzakelijke aanpassingen kunnen stijgen of door grotere productie aantallen 
kunnen dalen. Dit betekent dat de kosten van kleinschalige windturbines nog 
onvoldoende vaststaan. 

Maatschappelijk: Kleine windturbines worden soms vergeleken met grote 
windturbines. Beter is het om kleine windturbines te vergelijken (qua potentie voor 
landelijke energie-opwekking en qua kosten/baten) met andere vormen van 
kleinschalige duurzame elektriciteitsopwekking, zoals zonnepanelen. 
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Bijlage 13: Achtergrond informatie geothermie 
Tekst volledig ontleend aan Stichting platform geothermie 
Bron: http://www.qeothermie.nl/ 

Geothermie of aardwarmte 
Geothermie is het gebruiken van de warmte van de aarde om huizen, kantoren 
of kassen te verwarmen. Vanaf circa 1,8 kilometer in de aardbodem zijn de 
watervoerende lagen in onze regio warm genoeg om water van 70 °C of meer te 

produceren - voldoende om tapwater mee te leveren (zonder gevaar voor legionella) 
en woningen of kassen te verwarmen. Vanaf circa 3 kilometer diepte is de 
temperatuur voldoende om ook elektriciteit te produceren. De aarde neemt namelijk 
circa 3 graden in temperatuur toe per honderd meter. Dit is het gevolg van de 
uitstraling uit de kern van de aarde. 

De dieptes waarop warm water zich bevindt zijn ook de dieptes waarop olie en 
aardgas gewonnen worden . De technieken die nodig zijn om dit warme water aan 
het oppervlak te krijgen zijn dus bekend. Omdat het geothermische water veel zout 
bevat kan het niet op het oppervlakte water worden geloosd, het afgekoelde water 
wordt daarom terug in de bodem geïnjecteerd. Dit wordt een doublet genoemd. 
Bijkomend voordeel is, dat de druk in de formatie als geheel behouden blijft. 

Kosten en economie 
Geothermie is een kapitaalintensieve optie. Het boren van putten is kostbaar (vanaf 
circa 1 mln euro per kilometer) en een doublet kost dus al gauw 5 mln euro. Dit is 
alleen economisch rendabel als er grote hoeveelheden warm water geproduceerd en 
afgezet kunnen worden. Voor een rendabele aardwarmte installatie is het dus 
noodzakelijk, dat de watervoerende lagen ook voldoende doorstroming hebben om 
de benodigde hoeveelheid formatiewater te kunnen produceren. Een hoeveelheid van 
100 m3 per uur wordt vaak als ondergrens gehanteerd. En dit impliceert weer, dat er 
sprake moet zijn van een forse en liefst geconcentreerde afzet van warmte (vanaf 
circa 1500 woningen c.q. 3 hectare tuinbouwkas). 
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Bijlage 14: Achtergrond informatie warmtepompen en bronnen 
Tekst volledig ontleend aan SenterNovem: 
Bron: htto : //www .senternovem. nl/duurzameenerq ie/DE-
technieken/Warmtepomp en warmte koude opslag/Index.asp 

Wat is een warmtepomp? 
Een warmtepomp is een apparaat dat duurzame omgevingswarmte van een laag 
naar een hoger en bruikbaar temperatuurniveau brengt. De warmte kan worden 
onttrokken aan de omgeving: bodem, water, lucht of afvalwarmte. Voor het 
aandrijven van de warmtepomp is een beperkte hoeveelheid primaire energie nodig. 
Door duurzame energie te benutten kan een warmtepomp tot ca. 50% primaire 
energie besparen ten opzichte van een cv-ketel. 

Een warmtepomp is een apparaat dat duurzame omgevingswarmte van een laag 
naar een hoger en bruikbaar temperatuurniveau brengt. De warmte kan worden 
onttrokken aan de omgeving: bodem, water, lucht of afvalwarmte. Voor het 
aandrijven van de warmtepomp is een beperkte hoeveelheid primaire energie nodig. 
Door duurzame energie te benutten kan een warmtepomp tot circa 50% primaire 
energie besparen ten opzichte van een cv-ketel. 

De werking van de warmtepomp 
Warmtepompen werken in principe net als een koelkast waarbij elektriciteit 
of aardgas als brandstof kan worden ingezet. De standaard huishoudelijk koelkast is 
gebouwd als elektrisch aangedreven compressiewarmtepomp terwijl de 
campingkoelkastjes die op gas of elektriciteit kunnen werken voorbeelden zijn van 
absorptiewarmtepompen. 

• Bij een compressiewarmtepomp wordt de transportvloeistof met behulp van 
een compressor samengeperst. Deze compressor kan zowel worden 
aangedreven door een gasmotor (warmtepomp in combinatie met warmte/ 
kracht koppeling) of door een elektromotor. 

• Bij een absorptiewarmtepomp wordt de transportvloeistof rondgeleid met 
behulp van een absorptie-generator cyclus. Deze cyclus kan worden 
aangedreven door zowel elektriciteit, gas of warmte (dit kan warmte zijn 
afkomstig van warmte/ kracht koppeling of stadsverwarming). 

Rendement 
• Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de Coëfficiënt of 

Performance (COP); de verhouding tussen de afgegeven energie en de 
opgenomen energie. Omgevings- en afvalwarmte zijn gratis en in zeer grote 
hoeveelheden beschikbaar en worden daarom ook niet meegenomen bij het 
bepalen van de COP. De COP is dus altijd groter dan 1; het rendement is 
altijd meer dan 100%. 

• Richtlijnen voor de COP van warmtepompen in woningen en gebouwen zijn: 
o elektrische warmtepomp: 2,5 à 5,0 
o gasmotor warmtepomp: 1,2 à 2,0 
o absorptiewarmtepomp: 1,0 à 1,5 

Warmtebronnen 
Warmtepompen onttrekken duurzame, lage temperatuur warmte aan de omgeving 
en staan deze warmte op een hoger, bruikbaar temperatuurniveau weer af. Diverse 
lage temperatuur bronnen kunnen als warmtebron voor een warmtepomp worden 
gebruikt. 
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Mogelijke bronnen 
• Ventilatielucht is zeer geschikt voor een warmtepompboiler maar onvoldoende 

voor ruimteverwarming. Deze optie is interessant als de lucht in de woning 
mechanisch wordt afgezogen, maar er geen luchttoevoer kanalensysteem in 
de woning is. Hierdoor is er met name in de bestaande bouw een behoorlijk 
potentieel voor deze warmtepompboilers. De warmtepompboiler kan zowel 
per woning als collectief op appartementen complex niveau worden 
toegepast. In nieuwbouw woningbouw is gebalanceerde ventilatie 
met warmteterugwinning een concurrerend alternatief. 

• Buitenlucht heeft als voordeel dat de warmte relatief goedkoop kan worden 
benut maar heeft als nadeel dat de temperatuur laag is, juist als er een 
grotere warmtebehoefte ontstaat. Buitenlucht is met name voor individuele 
systemen het overwegen waard. 

• Oppervlaktewater heeft als nadeel dat het niet standaard aanwezig is en 
bovendien duur is per woning. Hierdoor wordt oppervlakte water alleen in 
collectieve systemen als bron gebruikt. 

• Industriële restwarmte heeft dezelfde kenmerken als oppervlaktewater maar 
heeft veelal een hogere temperatuur waardoor een hoger rendement behaald 
kan worden. 

• Warmte-/ koude opslag in de bodem(slangen door de aarde waar een 
medium doorheen loopt dat warmte opneemt) heeft als voordeel dat het goed 
per individuele woning toegepast kan worden. Het nadeel is dat het ten 
opzichte van buitenlucht of grote collectieve bronsystemen een dure techniek 
is. 

• Warmte- I koude opslag in een aquifer heeft als nadeel dat het te duur is voor 
een individuele woning. Het voordeel is dat deze optie bij opschaling, vanaf 
circa 50 woningen, economisch wel interessant wordt. Voor een aquifer hoeft 
immers maar eenmaal geboord te worden, onafhankelijk van het aantal 
verbonden woningen. Bovendien kunnen woningen bij deze optie zonder 
meerkosten of extra energiegebruik eveneens gekoeld worden. 

Aquifers zijn watervoerende zandlagen. Het opslagsysteem bestaat uit een warme en 
koude bel en een warmtewisselaar. In de zomer wordt overtollige warmte uit 
gebouwen of de omgeving via de warmtewisslaar opgeslagen in de warme bel van 
het aquifer. Tegelijkertijd wordt er koude onttrokken aan de andere bel. Via de 
warmtewisslaar wordt dit in gebouwen gebruikt voor koeling. In de winter wordt de 
opgeslagen warmte aan de warme bel onttrokken en via de warmtewisselaar benut 
voor verwarmingsdoeleinden. Het hierdoor afgekoelde grondwater wordt vervolgens 
weer in de koude bel gepompt. 

Voorwaarden voor plaatsing warmtepompen 
Er geldt een aantal voorwaarden voor de plaatsing van een warmtepomp in 
nieuwbouw woningen. 

• Warmtepompen komen financieel het beste tot hun recht wanneer in de 
woning al energiebesparende maatregelen zijn genomen. 
De Trias Energetica geeft deze rangorde ook aan. 

• Lage-temperatuur verwarming ( <55°C), ofwel LTV, is een voorwaarde voor 
het toepassen van de warmtepomp. Vloer en wandverwarming en 
luchtverwarming zijn het meest geschikt. Bij deze systemen is tevens koeling 
mogelijk. 

• Er moet een warmtebron aanwezig zijn. De bron kan per woning aangelegd 
worden, maar in nieuwbouwwijken kan er ook voor gekozen worden om een 
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collectief broncircuit aan te leggen. In de energievisie zal deze optie 
meegenomen moeten worden. 

• De warmtevraag van de woning moet zo nauwkeurig mogelijk worden 
geschat. Een overschatte warmtevraag verlaagt het rendement van een 
warmtepomp sterk doordat de warmtepomp niet optimaal kan worden 
ingezet. 

• De opstellingsruimte voor een warmtepomp dient goed gekozen te zijn in 
verband met een beperkte hoeveelheid geluid en trillingen die een 
warmtepomp kan veroorzaken en vanwege de afmetingen en het gewicht. Bij 
voorkeur worden warmtepompen op de begane grond geplaatst op een locatie 
die niet direct grenst aan slaapvertrekken. Het benodigde ruimtebeslag voor 
een individuele combiwarmtepomp bedraagt ca. 0,6 m 2 bij 2 meter hoog. 

• Bij gebruik van de bodem als bron kan een vergunning nodig zijn (open bron 
= >15 m 3 /h). 

Onderhoud 
• Onderhouds- en bedieningskasten voor een warmtepomp bedragen ca. 2 % 

van de investeringskosten. Een individuele warmtepomp moet net als een 
ketel periodiek (1 maal per jaar) onderhouden worden. 

• Onderhouds- en bedieningskasten voor een warmte-/koude opslagsysteem 
zijn circa €3/kWth/jaar. Afhankelijk van de eisen van vergunningverlener 
(provincie) zijn periodiek debiet- en temperatuurmetingen vereist. De pomp 
en de filters van de warmte/koude opslag moeten periodiek onderhouden 
worden. 

• De levensduur van warmtepompen is met 15 jaar vergelijkbaar met een HR
ketel. 
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Bijlage 15: Energie Investeringsaftrek 

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers een belastingvoordeel als zij 
investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de 
gebruikelijke afschrijving is 44% van de investeringskosten van deze 
bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft de 
ondernemers minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen. Door 
te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen bespaart uw onderneming ook 
direct op de energiekosten. Het voordeel is dus dubbel: u heeft lagere energiekosten 
en u betaalt minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Investeren in 
energiebesparende bedrijfsmiddelen is daarom een verantwoorde keuze. De EIA 
ondersteunt u daarbij. Ons huidige energiegebruik is niet duurzaam. Het draagt bij 
aan een klimaatprobleem door emissies van fossiele brandstoffen. Bovendien zijn we 
voor de levering afhankelijk van een klein aantal landen. Daarom bevordert de 
overheid een duurzame energiehuishouding met ook op de lange termijn schone, 
beschikbare en betaalbare energie. Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van 
energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen komen in 
aanmerking voor de EIA. Een energieprestatie-eis is bijvoorbeeld een 
besparingsnorm per geïnvesteerde euro of een rendementseis. In principe kan elke 
onderneming in Nederland gebruik maken van de EIA. 

De hoogte van de EIA 
Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat aan de energieprestatie-eisen voldoet, 
mag een extra bedrag ter grootte van 44% van het investeringsbedrag ten laste 
worden gebracht van de winst. 

Minimum: De kosten van één bedrijfsmiddel moeten minimaal EUR 450 
bedragen en het totale bedrag aan energie-investeringen moet per 
kalenderjaar ten minste EUR 2.100 zijn. 
Maximum: In één kalenderjaar wordt per onderneming per project over ten 
hoogste EUR 111 miljoen aan energie-investeringen EIA verleend. Dit 
betekent dat bij een bedrag aan energie-investeringen van bijvoorbeeld EUR 
150 miljoen in één kalenderjaar, de EIA 44% van EUR 111 miljoen bedraagt. 
Over het resterende bedrag wordt geen EIA verleend. 

Meer informatie over de EIA is te vinden op : 
http: //www .senternovem. nl/eia/nieuws/bedrijfsmiddelen enerqiei nvesteri ngsaftrek 
eia voor 2008 bekend.aso 
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Bijlage 16: excel formats hoofdmodel 

Excel formats 
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FotnUit 1: 

Energieverbruik woningen en wijk 

referentlewijk 

1 2 3 4 5 ' 7 ' Nlil11eboUW· 
eventu.t. ulra Saldo In MJ MJ •IHtrkMaW un geboncMn 

MJ gaSV«brulk In MJ at.ktrlc;Malt baap&Jlngan In aNIIc.trkllatc maleJVOOf' Yebru.lnMJ 
ga~rulk m3opda primair (epc) MJ Pflmalr prima• na axlra g.bouwgebondan 

hvpa woning "., wrw.Wapc mat.,. abouwaltb. VO<bru~ ......... ....... 
~IJ'I".Jd 

~ (lussen 124,3 26745 76045 15470,00 15470 00 6033 30 11450 
124,3 29123 79983 15473 00 15473 00 6034.47 11450 

hOekwom 1'317 33503 95260 16192 00 16192 00 631488 11902 
1 ·7 37403 106349 17529 00 17529,00 6836,31 12622 

eschakelde ."165 45067 1304 15 20491 00 20491 00 799149 13900 
.. 165 45005 1281 35 20551,00 2D551 00 8014 89 13900 
: 165 45061 1303 96 20491 00 2049 1 00 799149 13900 
165 45060 1281 21 2055100 2()551 00 8014 89 13900 

haiMtstaand I · 118.5 44503 126764 2112000 2112000 8238.BO 14590 

ha!M'1slaand 2 195 51374 1460 73 24032 00 24032 00 937248 15700 
195 50033 1445 35 239n00 ngnoo 9351 ,03 15700 
195 51389 1460 59 24032 00 24032,00 9372,48 15700 
195 50826 144521 23977 00 239n.oo 9351 ,03 15700 ... ..., 202 57394 163190 25567 00 25587,00 9978.93 16138 

allo'NOI'I'.nQ eJd Int 129,4 501175 14250.07 13116 1311800 511524 11704 
129.4 46727 1328,60 13053 1305-300 5000 67 11764 

duurzame wijk 

1 2 3 4 5 • 7 • 
nial11abouw· 

.wntuetaaxtra Saldo In MJ MJ aiHtrk:ltalil aan gaboncMn 
MJ gaav!Hbrulkln MJalakh'kblt baapulnv•n In alaktrlcltalil mai.,.V'OOf wbrulklnMJ 
ga~ruil. ml opda primair {apc) MJ primair primair na extra gebouwgabondan 

tvoawonlno lwrw.Maoc mat.,. abouw .b. VO<bru~ ..... - voorz. 
•WJ.ltDio-. 

t ~wonlnA lussen) 124 3 0 000 29996.00 3760 00 26236,00 10232 04 11450 
124.3 0 0.00 3054700 3760,00 2678700 10446,93 11450 

-·~ 
1 IJl 7 0 000 3397 00 386900 3010500 1174095 11902 

t.o.k~002 143.7 0 000 3738600 399400 33392,00 13022.88 12622 

eschakélde 165 0 000 4156 00 15210 39 13900 
165 0 000 4156 00 1507818 13900 
165 0 000 4156 00 00 15209 61 13900 
165 0 000 4156,00 00 15077,40 13900 

~staand ! 176 5 0 o.oo 4396000 4427 00 39533 ()() 15417.87 14590 

hettvr Slaand 2 195 0 000 494400 44945,00 1 15700 
195 0 000 4944 00 44606 00 1 15700 
195 0 000 4944.00 44942 00 1 15700 
195 0 000 494400 44604 ,00 1 15700 

VIlSlaand 2023 0 000 5466600 520100 4946500 19291,35 16138 

atiov.oonînQ(e!dln 129,4 0 000 55010 5216 5050000 19733 22 11764 
1294 0 000 54354 5216 49136 00 19163.04 11764 

• 10 11 12 13 14 .-.... 
g.Wndan 
opwol<>~no• utfthlr lotaaiMJ %van 
MJ Wfbrulk per • ..-utcll:a~t lotaalkWh lot .. lw,k• aantal 

wonlna In M. ... woninG IP«wonlna VO<bru. wonlnaan 

540 18031 30 5008,69 0,340 55 
540 1803247 5009 02 0340 ss 

540 1875688 5210 24 0353 22 
540 19998 31 ssss"" o3n 22 

540 22431 49 623097 0423 11 
540 22454 89 6237,47 0423 11 
540 22431 49 623097 0423 10 
540 22454 89 8237,47 0423 10 

540 2336880 6490 78 0.440 12 

540 2561248 7114 58 0482 10 
540 25591 03 710862 0.402 10 
540 25612 48 7114.58 0482 • 540 25591 03 710862 0402 • 
540 26656 93 7404 70 0502 7 

540 1741924 483063 0323 7 
540 1739467 483185 0328 7 

261 

• 10 11 12 13 14 -· gabondan %van . .,...."",... utilitair tolaaiMJ totaal 
MJ vefbruk par alektrkltaM: tolaalkWh w'k'Ywtlrul aantal 

wonlna In MJ ID«wonlna lowwonlna k wonlnaan 

90700 540 21323,04 5923 07 0322 ss 
90700- 540 21537 93 5962 76 0326 55 

90700 540 23275 95 ....,_,. 0.352 22 
90700 540 25277 88 7021,63 0302 22 

181400 540 7732 33 0.421 11 

18't400 540 7695,61 0419 11 
1814,00 540 7732,11 0,421 10 
181400 540 789539 0419 10 

1814 00 540 28733 87 7981,63 0435 12 

1814 00 540 31954.55 0483 10 
1&14.00 540 31822 34 0401 10 
1814 00 540 31953 38 0483 • ' 181. 00 540 3182156 0481 • 
2268 00 540 33701 J5 9361 49 0510 7 

181400 540 3022322 0395 34 0457 7 
1814 00 540 29653 04 023090 0448 7 

291 

15 

w'ktotaal 
kWh 
aWitrldalt totaal ml a•• 

275478 19 41824 71 
275496 07 4397967 

I 1462S 38 20957 24 
122211 89 2'3396,82 

14345.66 
14094 83 
1303981 

• 12812 06 

n88933 15211 71 

7 146073.4 
7 14453,51 

8763 .~ 

8871 ,25 

51832.92 1142"3 32 

33870 74 99750 50 
33822 97 9300 23 

1474635 875 366632 19 

12894454 

15 

••ktot .. l 
kWh 
at.ktrklld totaalmlaaa 

3257&8 67 000 
329051 7t 000 

142241 92 000 
154475 93 000 

0505504 000 
84851 &8 000 
77321 14 000 
76953 89 o.oo 

95779 57 000 

0.00 
o.oo 
000 

93 o.oo 

6553040 000 

58767,37 0.00 
5765869 0.00 

1636708 18 0.00 

" 17 

lolaal in MJ 

2462696 50 
253855085 

1149717 36 
1262828 82 

751283 39 
742718 79 
882924 90 
675148 90 

815397 60 

769884 
764240 

588356 St 

363015968 
448851 69 

18203143 15 

16 17 

lotaal In MJ 

1172767 20 
I 184586 15 

512070 90 
556113 J6 

• 344806 44 

319545.50 
318223 0 
19172028 
190929.36 

23590945 

211562 54 
207571 28 

6612142 23 

voor uillev o~r da kolomman zla bQlatOJa 
17 

Tolale elektrldle11svebrUik van de wllk 

Gewensl percentat:~e dwtz.ame oowekkloQ: 

0.36324 I 786 

1474835,88 kWh 

0% 

0,00 kWh 

Tottll6 elektrlcltell5wtNuik van de v.;"k. 1836706,18 kWh 

Gfr'N'&flst !MMcentaQe duut:.ame oowekkloQ: 100 % 

GevuuaQde du~.tzame opwekkin!:l 1836706,18 kWh 



format 2: 

Projectgegevens en uitgangspunten 

naam van het project 
woning type 
geschatte verkoopprijs referentie 

Uitgangspunten 

BTW tarief 
rentepercentage hypotheek 
hypotheekrente aftrek 
disconteringsvoet 

prijsstijging gas 
prijsstijging elektriciteit 

opslagen aannemer 

Bijkomende kosten 
ontwikkelingskosten 
verkoop kosten 
financieringskosten 
winst 
legekosten 

vergel ij ki ngsperiode 

halfvrijstaande woning 1 
€ 350.000,00 V.O.N 

19 % 
6% per jaar 

42% 
6% per jaar 

7,5% per jaar, exclusief inflatie 
5,4% per jaar, exclusief inflatie 

23% 

6% van de bouwkosten 
5% van de bouwkosten 
1 % van de bouwkosten 
7% van de bouwkosten 

2,3% van de bouwkosten 

15 jaar 



Investeringskosten 
Woning· 

geschatte verkooppnjs referentie: 
geschat C02 afgifte per jaar: 

halfvrijstaande woning 1 
• 350.000,00 

kosten post referentiewontng 
prijs per eenheid 
(incl. montage) hoeveelheid 

referentlewonlna 

• grondkosten 
weNingskosten 
bouwrijp maken 
infrastructurele voorzjeningen 

• bouwkosten 
bouwkundige voorzieningen 

isolatie b g vloer= 3,0 
isolatie gevels = 3,0 
isolatie dak= 4,0 
beglazing Uglas = 1,7 
gasleidingen en overige aansluitinger 
rookgas afvoer 
dakpannen 

Werktuigbouwkundige installaties 
cv combiketel 
radiatoren badkamer/wc 
radiatoren overig 

elektrotechnische installaties 
airco 

vaste voorzjeningen 

terrein 

€35,60 /m 2 

€16,35 /m 2 

• 28,35 /m 2 

• 27,95 /m 2 

• 460,89 
• 293,49 psl 

€32,75 /m 2 

• 1.300,00 pst 
• 750,00 

• 2.120,00 

€ 2.100,00 

bouwkosten energetische maatregelen(exc/. staartkas ten) 

70,00 m' 
151,20 m' 
93,30 m' 
22,30 m' 

1,00 
1,00 pst 
5,04 m' 

pst 

staartkosten aannemer 23% e 15.421.90 
bouwkosten energetische maatregelen(lncl. staartkosten) 

• Bijkomende kosten 
voorbereidings- en begeleidingskasten 

heffingen 
aansluitkosten gas • 700,00 

ontwlkkehngskosten energetische maatn 6 % 
verkoopkosten energetische maatregels 5 % 
financieringskosten energetische maatre 1 % 
winst energetische maatregelen 7 % 
legekosten energetische maatregelen 2,3 % 

tot. bijkomende kosten energetische maatregelen 

totale kosten energetische maatregelen 

BTW energetische maatregelen 19% 

totale kosten energetische maatregelen 

Verkoopprijs (VON) referentie (lncl energetische maatregelen) 

• 18.968,93 
• 18.968,93 
• 18.968,93 
• 18.968,93 
• 18.968,93 

• 23.709,32 

kosten 

• 0,00 
• 0,00 
• 0,00 
• 0,00 

• 0,00 
• 2.492,00 
• 2.472,12 
• 2.645,06 

• 623,29 
• 460,89 
• 293,49 
• 165,06 

• 1.300,00 
• 750,00 

• 2.120,00 
• 0,00 

• 2.100,00 

• 0,00 

• 0,00 
€ 15.421,90 

• 3.547,04 
€ 18.968,93 

• 0,00 
• 0,00 
• 0,00 
• 0,00 

• 700,00 
• 0,00 
• 0,00 
• 0,00 

€1.138,14 
• 948,45 
• 189,69 

• 1.327,83 
• 436,29 

• 4.740,38 

• 23.709,32 

• 4.504,77 

€28.214,09 

• 350.000 

kostenpost nutenergiewijkwoning 

duurzame wQnlng 

• grondkosten 
wervingskasten 
bouwrijp maken 
infrastructurele voorzieningen 

"' bouwkosten 
bouwkundige voorzieningen 

isolatie bg vloer = 3,6 
isolatie gevels = 3,5 
isolatie dak = 4,5 
beglazing Uglas = 1,1 

afvoerputje (riool) wp 

Werktuigbouwkundige installaties 
combiwarmtepomp (incl. warrntewiss' 
vloerverwarming (incl.= rriontage en to 

douchewtw "' 
elektrotechnische installaties 

zonnepanelen· ( monokristallijn, 1596x 
vaSte voorzieninrien · 

terrein 

eenheid (incl. 
montage) 

• 36,70 /m 2 

€18,50 lm' 
• 30,75 /m 2 

€ 39,00 /m 2 

E 225,00 pst 

• 4.880,00 pst 
• 5.935,80 pst 

E 496,00 pst 

E 904,00 pst 

hoeveelheid kosten 

€0,00 
• 0,00 
• 0,00 
• 0,00 
• 0,00 

70,00 m' • 2.569,00 
151,20 m' • 2.797,20 
93,30 m• • 2.868,98 
22,30 m' • 869,70 

• 0,00 
1 pst • 225,00 

pst· € 4.880,00 
pst € 5.935,80 

pst • 496,00 

• 3.616,00 
• 0,00 
€0,00 
• 0,00 

bouwkosten energeUsche maatregelen(excl. staartkosten) 
• 0,00 

€ 24.057,68 
• 5.533,27 

€ 29.590,94 
staartkosten aannemer 23 % € 24.057,68 

bouwkosten energetische maatregelen(lncl. staartkosten) 

• Bijkomende kosten 
voorbereidings- en begeleidingskasten 

advieskosten wp & bron 
advieskosten opzetten WE 

heffingen 
inves. bijdrage coll. Bron, putbehuizln 
inves. bijdrage windmolen (incl verg u 
bijdrage vergunning grondwata/Wet 

• 225,00 
€20,00 pst 

• 2.950,00 
€4.372,35 

• 42,50 

ontwikkelingskosten energetische maatn 6 % 
verkoopkosten energetische maatregale 5 % 
financieringskosten energetische maatre 1 % 
winst energetische maatregelen 7 % 
legekosten energetische maatregelen 2,3 % 

tot. bijkomende kosten energetische maatregelen 

totale kosten energetische maatregelen 

BTW energetische maatregelen 19% 

totale kosten energetische maatregelen 

Verkoopprijs (VON) energieneutraal 

• 29.590,94 
• 29.590,94 
• 29.590,94 
• 29.590,94 
€29.590,94 

• 43.503,66 

pst 
• 225,00 

• 20,00 
• 0,00 

• 2.950,00 
• 4.372,35 

• 42,50 
• 0,00 

• 1.775,46 
€ 1.479,55 

• 295,91 
• 2.071,37 

• 680,59 
€ 13.912,72 

• 43.503,66 

• 8.265,70 

• 51.769,35 

• 373.555 

verschil in 
kosten 

€ 77,00 
€ 325,08 
€ 223,92 
€ 246,42 

... 460,89 
-€68,49 

-€165,06 

€ 3.380,00 
€ 5.185,80 

... 2.120,00 
€ 496,00 

€ 1.516,00 
€0,00 

€ 8.635,78 
€ 1.986,23 

€ 10.622,01 

€ 225,00 
€ 20,00 

€ 2.250,00 
€ 4.372,35 

€ 42,50 

€ 637,32 
€531,10 
€ 106,22 
€ 743,54 
€ 244,31 

€ 9.172,33 

€ 19.794,34 

€ 3.760,92 

€ 23.555,27 

€ 23.555 



format4: 

Kosten voor vervanging 

Woning: 

geschatte verkoopprijs referentie: 

geschal C02 afgifte per jaar: 

kosten post referentiewoning 

referentiewoning 

• grondkosten 
wervingskasten 
bouwrijp maken 
infrastructurele voorzieningen 

• bouwkosten 
bouwkundige voorzieningen 
isolatie b g vloer = 3,0 
isolatie gevels = 3,0 
isolatie dak= 4,0 
beglazing U glas = 1, 7 
gasleldingen en overige aansluitingen 
rookgas afvoer 
dakpannen 

Werktuigbouwkundige installaties 
cv combiketel 
radiatoren badkamer/wc 
radiatoren oveng 

elektrotechnische installaties 
airco 
vaste voorzieningen 

terrein 

Bijkomende kosten 
voorbereidings- en begeleidingskasten 

heffingen 
aansluitkosten gas 

halfvrijstaande woning 1 

~ 350.000,00 

invest. kosten invesl. kosten 
excl opslagen inct opstagen 

1,23 

~ 2.492,00 ~ 3.065,16 
~ 2.472,12 ~ 3.040,71 
~ 2.645,06 ~ 3.253.42 
~ 623,29 ~ 766,64 
~ 460,89 ~ 566,89 
~ 293,49 ~ 360,99 
~ 165,06 ~ 203.02 

~ 1.300,00 ~ 1.599,00 
~ 750,00 ~ 922.50 

E 2.120,00 ~ 2.607,60 

~ 2.100,00 ~ 2.583.00 

~ 700.00 

invest. kosten jaarlijkse 
incl opslagen levensduur kosten voor 
en bîjk. kosten inciBTW in jaren vervanging 

1,19 1,19 

~ 3.647,54 ~ 4.340,57 50 ~0.00 

~ 3.618,44 ~ 4.305,95 50 ~ 0,00 
~ 3.871,57 ~ 4.607,16 50 ~ 0,00 
~ 912,30 ~ 1.085,84 25 ~43.43 
~ 674,60 ~ 802,78 50 ~0.00 

~ 429,58 ~511,20 20 ~ 25,56 
~ 241,60 ~ 287,50 40 ~ 7,19 

~ 1.902,81 ~ 2.264,34 15 ~ 150,96 
~ 1.097,78 ~ 1.306,35 20 ~ 65,32 
~ 3.103,04 ~ 3.692,62 35 ~ 105,50 

~ 3.073,77 ~ 3.657,79 15 ~ 243,85 

~ 833,00 50 ~ 16.66 

~ 658,46 

geschatle verkoopprijs duurzame wonin ~ 373.555,27 

invest. kosten 
invest. kosten invest. kosten ind opslagen en jaarlijkse kosten 

kostenpost duurzame woning excl opslagen incl opslagen bijk. kosten incl BTW levensduur voor vervanging 

duururne woning 1,23 1,19 1,19 

• grondkosten 
wervingskasten 
t>ouwnjp maken 
infrastructurele voorzieningen 

• bouwkosten 
bouwkundige voorzieningen 
isolatie bg vloer = 3,5 ~ 2.569,00 ~ 3.159,87 ~ 3.760,25 ~ 4.474,69 50 ~ 0,00 
isolatie gevels = 3,5 ~ 2.797,20 ~ 3.440,56 ~ 4.094,26 ~ 4.872,17 50 ~ 0,00 
isolatie dak = 4,5 ~ 2.868,98 ~ 3.528,84 ~ 4.199,32 ~ 4.997,19 50 ~ 0,00 
beglazing U glas = 1,1 ~ 869,70 ~ 1.069,73 ~ 1.272,98 ~ 1.514,85 25 ~ 60,59 

afvoerputje (riocl) wp ~ 225,00 ~ 276,75 ~ 329,33 ~ 391.91 50 ~0.00 

Werktuigbouwkundige installaties 
combiwamllepomp (incl. warmtewissela; ~ 4.680,00 ~ 5.756,40 ~ 6.850,12 ~ 8.151,84 15 ~ 543,44 
vloerverwarrring (Incl. monlage en toeb< ~ 5.935,80 ~ 7.301,03 ~ 8.688,23 ~ 10.338,99 50 ~0.00 

douchewtw ~ 498,00 ~ 610,08 ~ 726,00 ~ 863.93 30 E 28,80 

elektrotechnische installaties 
zoonepanalen (monOkrislallijn. 1596x791 ~ 3.616,00 ~ 4.447,68 ~ 5.292,74 ~ 6.298.36 25 E 251,93 
vaste voorzieningen 

terrein 

Bijkomende kosten 
voorbereKJings- en begeleKJingskosten 
advieskosten wp & bron ~ 225,00 ~ 267.75 50 ~ 0,00 
advieskosten opzeiten WE ~ 20,00 ~ 23,80 50 ~ 0,00 

heffingen 
inves. bijdrage coll . Bron, putbehuizing ~ ~ 2.950,00 ~ 3.510,50 30 ~ 117,02 
inves. bijdrage windmolen (incl vergunni ~ 4.372,35 ~ 5.203,09 29 ~ 179,42 
bijdrage vergunning groodwaterwel ~ 42,50 ~ 50.58 50 ~ 0,00 

~ 50.959.45 ~ 1.181.20 



formatS: 

Energiekosten 
woning: 

referentiewoning 

gasverbruik 
elektriciteitsverbruik hoog 
elektriciteitsverbruik laag 

lolaal elektric#e#sverbruik op huismeter 

Stroom 

Leveringskasten 
Vastrecht levering 
variabele leveringskasten hoog 
variabele leveringskasten laag 

Energiebelasting 
heffingskorting 

subtotaal levering stroom (incl. BTW) 

Transportkosten 
vastrecht transport 
variabele transportkosten hoog 
variabele transportkosten laag 
periodieke aansluitvergoeding 
systeemdiensten 
meterhuur 

halfvrijstaande woning 1 

1268 m3 
3894,6 kWh 
2596,4 kWh 

6491 kWh 

€0,07 
€0,04 

€0,09 

€0,04 
€0,02 

EO,OO 

E 21,23 

--€236,81 

€ 21,42 

E 17,02 

E 29,56 

subtotaaltransportkosten stroom (incl BTW) 
totaal stroom (incl. BTW) 

Gas 

leveringskasten 
vastrecht levering E 23,80 
variabele leveringskasten (incl. toeslag €0,39 
energiebelasting €0,18 

subtotaallevering gas (incl BTW) 

transportkosten 
vastrecht transport E 21.42 
variabele transport kosten €0,01 
capaciteitscomponent E 80,63 
periodieke aansluitvergoeding E 35,41 
meterhuur E 20,56 

subtotaaltransport gas (ind BTW) 
totaal gas (incl BTW) 

totaal gas en stroom 

levering door 
energie 

100,00% maatschappg 

E 21,23 
E 289,66 
E 113,39 

E 561,47 
-oE 236,81 

€ 748,94 

E 21,42 
E 166,69 

E 56,34 
E 17,02 

€9,09 
E 29,56 

€ 300,12 
€ 1.049,06 

E 23,80 
E 494,27 
E 234,45 

€ 752,52 

€21,42 
E 16,87 
E 80,63 
€35,41 
E 20,56 

€ 174,89 
€927,41 

E 1.976,47 

duurzame woning 

gasverbruik 
elektriciteitsverbruik hoog 
elektriciteitsverbruik laag 

totaal elektricfle#sverbruik op huismeter 

Stroom 

Leveringskasten 
Vastrecht levering 
variabete leveringskasten hoog 
variabele leveringskasten laag 

Energiebelasting 
heffingskorting 

subtotaallevering stroom (incl. BTW) 

Transportkosten 
vastrecht transport 
variabele transportkosten hoog 
variabele transportkosten laag 
periodieke aansluitvergoeding 
systeemdiensten 
meterhuur 

subtotaal transportkosten stroom (incl BTW) 
totaal stroom (incl. BTW) 

Gas 

leverlngskosten 
vastrecht levering 
variabele leveringskasten (incl. toeslag: 
energiebelasting 

subtotaallevering gas (incl BTW) 

transportkosten 
vastrecht transport 
variabele transport kosten 
capaciteitscomponent 
periodieke aansluitvergoeding 
meterhuur 

subtotaal transport gas (incl BTW) 
totaal gas (incl BTW) 

totaal aas en stroom 

0 m3 
4789,2 kWh 
3192,8 kWh 

7982 kWh 

€0,07 
€0,04 

€0,09 

€0,04 
€0,02 

EO,OO 

€0,39 
€0,18 

€0,01 

E 21,23 

--€236,81 

€21 .42 

E 17,02 

E 29,56 

E 23,80 

E 21,42 

E 80,63 
E 35,41 
E 20,56 

levenng door 
energie 

0,00% maatschappij 

€0,00 
EO,OO 
EO,OO 

E 0,00 
EO,OO 

€0,00 

€21,42 
E 204,98 

E 69,28 
E 17,02 
E 11,17 
E 29,56 

€ 353,44 
€ 353,44 

EO,OO 
EO,OO 
EO,OO 

€0,00 

EO,OO 
EO,OO 
EO,OO 
EO,OO 
EO,OO 

€0,00 
€0,00 

E 353,44 



Exploitatiekosten 

Woning: 

geschatte verkoopprijs referentie: 

geschat C02 afgifte per jaar: 

kosten post referentiewoning 

referentiewoning 

• Vaste kosten 
rentekosten (na belasting aftrek) 
Afschrijving(--> vervanging ) 
Belastingen 

ozb-belasting 
eigen woning forfait 
waterschapsbelasting 

verzekeringen 

• Energiekosten 
elektriciteit (verbruik) (ZIIJ energie ) 
elektrici teit (netwerk) (z1e enerqte) 

halfvrijstaande woning 1 

€ 350.000,00 

3,48% 

140 x 
0,55% 
140 x 

over bedrag kosten 

€ 350.000,00 

€ 1,87 
€ 140.000,00 

€ 0,27 

€ 12.180,00 

€ 261,80 
€ 770,00 

€ 38,36 

€ 748,94 
€300,12 

gas (verbruik en netwerk) (zie energte) € 927,41 

• Onderhoudskosten 
onderhoud cv-ketel 
onderhoud spuitwerk radiatoren 
onderhoud3 
onderhoud4 
onderhoud5 

• Administratieve beheerkosten 
administratie, billing, boekhouding 

• Specifieke bedrijfskosten 

9,44 12 € 113,28 
650 €650,00 

0 0 

per 
hoeveel 
jaren 

1 
10 

geschatte verkoopprijs duurzame wonin! € 373.555,27 

kostenpost duurzame woning 

duurzame woning 

• Vaste kosten 
rentekosten (na belasting aftrek) 
Afschnj'ving (-->vervanging) 
Belastingen 

ozb-belasting 
eigen woning forfait 
waterschapsbelasting 

verzekeringen 

• Energiekosten 
elektriciteit (verbruik) (zie energie) 
elektriciteit (netwerk) (zie energie) 
gas (verbruik en netwerk) (zie energie) 

• Onderhoudskosten 
onderhoud warmtepomp 
onderhoud bron 
onderhoud zonnepaneel omvormer 
onderhoud windmolen 
onderhoud5 

• Administratieve beheerkosten 
administratie, billing, boekhouding 

• Specifieke bedrijfskosten 

3,48% 

149 x 
1 % 

149 x 

2% 
0,75% 

60 

€ 373.555,27 

€ 1,87 
€ 149.422,11 

€ 0,27 

€8.151,64 
€3.510,50 

€ 450,00 
€ 144,06 

kosten 

€ 12.999,72 

€ 279,42 
€ 821,82 

€ 40,94 

€0,00 
€ 353,44 

€0,00 

€ 163.03 
€ 26,33 

€ 450,00 
€ 144,06 

€ 60.00 

per 
hoeveel 
jaren 

1 
10 

1 



Vergelijking 

Woning : halfvrijstaande woning 1 

geschatte verkoopprijs referentie· E 350.000,00 

referentiewoning 

1 jaar 1 
2 jaar 2 
3 jaar 3 
4 jaar 4 
5 jaar 5 
6 jaar 6 
7 jaar 7 
8 jaar 8 
9 jaar 9 

10 jaar 10 
11 jaar 11 
12 jaar 12 
13 jaar 13 
14 jaar 14 
15 jaar 15 

energieneutrale woning 

1 jaar 1 
2 jaar 2 
3 jaar 3 
4 jaar4 
5 jaar 5 
6 jaar 6 
7 jaar 7 
8 jaar 8 
9 jaar 9 

10 jaar 10 
11 jaar 11 
12 jaar 12 
13 jaar 13 
14 jaar 14 
15 jaar 15 

1,075 

gas 
7,50 

E 927,41 
€ 996,96 

€ 1.071,74 
€ 1.152,12 
€ 1.238,53 
€ 1.331,42 
€ 1.431,27 
€ 1.538,62 
€ 1.654,01 
€ 1.778,06 
€ 1.911,42 
€ 2.054,78 
€ 2.208,88 
€ 2.374,55 
€2.552,64 

1,075 

gas 
7,50 

€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 

1,054 

elektra verbruik 
5,40 

E 748,94 
€ 789,39 
€ 832,01 
€ 876,94 
€ 924,30 
€ 974,21 

€ 1.026,82 
€ 1.082,27 
€ 1.140,71 
€ 1.202,31 
€ 1.267,23 
€ 1.335,66 
€1.407,79 
€ 1.483,81 
€ 1.563,93 

1,054 

elektra verbruik 
5,40 

EO,OO 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 
€0,00 

1,054 E 113,28 
elektra onderhoud 
transport eigen woning waterschapsbe onderhoud cv- spuitwerk 
standaard ozb-belas11ng forfait lastlng ketel radlatoren 

5,40 

E 300,12 €261,80 E 770,00 E 38,36 € 113,28 
€ 316,32 € 261.80 € 770,00 € 38,36 € 113,28 
€333,41 € 261,80 € 770.00 € 38,36 € 113,28 
€ 351,41 €261.80 € 770.00 € 38,36 € 113,28 
E 370,39 € 261,80 € 770.00 € 38,36 € 113,28 
€ 390,39 €261.80 € 770.00 € 38,36 € 113,28 
E 411,47 € 261,80 € 770.00 € 38,36 € 113,28 
€ 433,69 € 261,80 € 770.00 €38,36 € 113,28 
€457,11 €261,80 € 770,00 € 38,36 € 113,28 
€ 481,79 €261,80 € 770,00 € 38,36 € 113,28 € 650,00 
€ 507,81 €261,80 € 770,00 € 38,36 € 113,28 
€ 535,23 € 261,80 € 770,00 € 38,36 € 113,28 
€ 564,13 € 261,80 € 770,00 € 38,36 € 113,28 
€ 594,59 € 261,80 € 770,00 € 38,36 € 113,28 
€ 626,70 € 261,80 € 770,00 € 38,36 € 113,28 

1,054 € 163,03 € 26,33 

elektra 
transport eigen woning watet'schapsbe onderhoud onderhoud 
standaard ozb-belastlng forfait lastlng warmtepomp bron 

5,40 

€ 353,44 € 279,42 € 821,82 € 40,94 € 163,03 €26,33 
€ 372,52 € 279,42 € 821,82 € 40,94 € 183,03 €26,33 
€ 392,64 € 279,42 € 821,82 € 40,94 € 163,03 € 26,33 
€ 413,84 € 279,42 €821 ,82 €40,94 € 163,03 € 26,33 
€436,19 € 279,42 € 821,82 €40,94 € 183,03 €28,33 
€ 459,74 € 279,42 € 821 ,82 € 40,94 € 163,03 € 26,33 
€484,57 € 279,42 € 821.82 € 40,94 € 183,03 €26,33 
€ 510,73 € 279,42 € 821,82 € 40,94 € 183,03 € 26,33 
€ 538,31 € 279,42 €821.82 € 40,94 € 163,03 € 26,33 
€ 567,38 € 279,42 €821,82 € 40,94 € 163,03 €26,33 
€ 598,02 € 279,42 € 821,82 € 40,94 € 1i!3,03 € 26,33 
€ 630,32 € 279,42 € 821,82 € 40,94 € 1'63,03 €26,33 
€ 664,35 € 279,42 €821 ,82 € 40,94 € 163,03 €26,33 
€ 700,23 € 279,42 €821,82 € 40,94 € 163,03 €26,33 
€ 738,04 € 279.42 €821.82 € 40,94 . € 163,03 € 26,33 

1,06 0,102963 1,06 0,0348 
administratie, gemiddelde 
bllllng, jaarlasten bewijs jaarlasten (excl voorziening 

onderhoud3 onderhoud4 boekhouding kosten per jaar contante waarde onderhoud/verbrul jaarlasten hypotheeklasten vervanging) vervanging totale jaarlasten 
6,00% over 15 jaar, 6% E 350.000.00 

€ 3.159.91 € 2.981,05 € 4.183,90 E 3.947,07 € 12.180,00 € 16.363,90 €658,46 € 17 022,36 
€ 3.286,12 € 2.924,63 € 4.183,90 € 3.723,65 € 12.180,00 € 16.363,90 €658.46 € 17.022,36 
€ 3.420,60 € 2.872,00 €4 .183,90 € 3.512,88 € 12.180,00 € 16.363,90 €658,46 € 17 022,36 
€ 3.563,91 € 2.822,95 € 4.183,90 € 3.314,04 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022,36 
€ 3.716,65 € 2.777,30 € 4.183,90 € 3.126,45 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022,36 
€ 3.879,45 € 2.734 ,86 € 4.183,90 € 2.949,48 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022,36 
€ 4.053,00 € 2.695,48 € 4.183,90 € 2.782,53 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022,36 
€ 4.238,01 € 2.658,98 €4.183,90 € 2.625,03 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022.36 
€ 4.435,27 € 2.625.23 € 4.183,90 € 2.478,44 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022,36 
€ 5.295,60 €2.957,04 € 4.183,90 € 2.336,27 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022.36 
€4.869,90 € 2.565,40 € 4.183,90 € 2.204,02 € 12 180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022,36 
€5.109,11 €2.539,07 € 4.183,90 € 2.079,27 € 12.180,00 € 16.363,90 € 858,46 € 17.022.36 
€ 5.364,24 € 2.514,97 € 4.183,90 € 1.961,57 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022,36 
€ 5.636,39 € 2.492,98 € 4.183,90 € 1.650,54 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022.36 
€ 5.926,72 € 2.473,01 € 4.183,90 € 1.745,79 € 12.180,00 € 16.363,90 € 658,46 € 17.022.36 

( 40.634,94 € 40.635,04 

verschil: € 764,90 

€0,00 € 144,06 1,06 0,102963 1,06 0,0348 
Wl:fiiiiUUtiiUtt 

onderhoud administratie, jaarlasten 
zonnepaneel onderho:Jd bllllng, onderhoud/verbrul bewijs jaarlasten (excl voorziening 
omvormer wlndmol3n boekhouding kosten per jaar contante waarde ked jaarlasten hypotheeklasten vervanging) vervanging totale jaarlasten 

6,00% over 15 jaar. 6% € 373.555,27 

€ 144,06 €80,00 € 1.889,04 € 1.782 ,11 € 2.056,53 € 1.940, 12 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1i4,06 € 80,00 € 1.908,12 € 1.698,22 € 2.056,53 € 1.830,30 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1<l4,06 €60,00 € 1.928,24 € 1.618,99 € 2.056,53 € 1.726,70 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1<14,06 € 80,00 € 1.949,44 € 1.544, 14 € 2.056,53 € 1.628,96 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1"4,06 € 60,00 € 1.971,79 € 1.473,44 € 2.056,53 € 1.536,76 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1':4,06 € 80,00 € 1.995,34 € 1.406,64 € 2.056,53 € 1.449,77 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1•4.06 € 60,00 € 2.020,17 € 1.343,53 € 2.056,53 € 1.367,71 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.18 1,20 € 16.237,46 
€ 1·14,06 € 60,00 € 2.046,34 € 1.283,90 € 2.056.53 € 1.290,29 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 144,06 € 60,00 € 2.073.92 € 1.227,55 € 2.056,53 € 1.217,26 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 

€450,00 € 144,06 € 80,00 €2.552,98 € 1.425,57 € 2.056,53 € 1.148,36 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1·14,06 € 60,00 € 2.133,62 € 1.123,97 € 2.056.53 € 1.063,35 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1•14,06 € 80,00 € 2.165,92 € 1.076,39 € 2 056,53 € 1.022,03 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1"4,06 € 60,00 € 2.199,95 € 1.031,42 € 2.056.53 € 964,18 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181,20 € 16.237,46 
€ 1•14,06 €60,00 € 2.235,83 € 988,91 € 2 056,53 €909,61 € 12.999,72 € 15.056,25 € 1.181 ,20 € 16.237,46 
€ 144,06 € 60,00 € 2.273,64 € 948,71 € 2.056.53 € 858,12 € 12.999,72 € 15.058,25 € 1.181 ,20 € 16.237,46 

( 19.973,49 € 19.973,53 



format 8: 

Overzicht voor de consument 

woning: 

referentiewoning 

omschrijving 

hypotheeklasten (na belastingaftrek) 

belastingen 
lJ7 ~1-ltl~· ""llilg 
.•. ,ll'lt ,;chnnsbelas til lg 
a i-JB ~wonl'l(": torrall 

gemiddelde energiekosten 
. • » ,.-,, skn~lt!l .:>IHklri1,1te lt 

•· v>-• kq~t81' o:~l e ktl i u tel! 

gemiddelde onderhoudskosten 

administratieve kosten 

voorziening voor vervanging 

totaal 

halfvrijstaande woning 1 

hoeveelheid 

€ 350 .000,00 

€ 350 000 .00 
€ 350.000,00 
€ 350 000,00 

549·1 kWh 
6.:t91 kWh 
12ll!3 m:1 

kosten 

€ 12.180 

€ 1.070 

€ 2.963 

€151 

€0 

€658 

€ 17.022 

verschil: € 785 

duurzame woning 

omschrijving 

hypotheeklasten (na belastingafin 

belastingen 
ozb-belasting 
waterscllapsbelasting 
eigenwoningforfait 

gemiddelde energiekosten 
leveringskasten elektriciteit 
netwerkkosten elektriciteit 
kosten gas 

gemiddelde onderhoudskosten 
warmtepomp 
ÇJroi'Jdwater bron 
omvormer zonnepaneel 
windmol on 

administratieve kosten 

voorziening voor vervanging 

totaal 

hoeveelheld 

€ 371 .55[),27 

€ 373 .555, 27 
€ 373 .555.2.7 
€ 373 555,27 

kWii 
7982 kWil 

n m3 

kosten 

€ 13.000 

€ 1.142 

€495 

€ 359 

€60 

€ 1.181 

€ 16.237 



Bijlage 17: Handleiding I toelichting hoofdmodel 

Format 1 
Format dient een overzicht te geven van het energieverbruik van alle woningen 
zodat deze als input kan dienen voor het berekenen van de energiekosten en het 
aandeel in collectieve voorzieningen. 

In kolom 1 dient het gebruiksoppervlakte (Ag) van de woningen te worden 
ingevoerd. 

In kolom 2 dient het gasverbruik van de woningen te worden ingevoerd. Deze zijn af 
te leiden uit de epe-berekening. Vervolgens rekent het model deze opgave uit in 
kubieke meters gas. Deze uitkomst wordt gegeven in kolom drie. De berekening die 
hierachter zit, is een deling door 35,17, dit is de energetische waarde van aardgas. 

In kolom 4 dient het primaire elektriciteitsverbruik te worden ingegeven. Ook deze 
invoer is af te leiden uit de epe-berekening. In kolom 5 kunnen eventuele extra 
besparende maatregelen worden ingevoerd, die niet in de epe-berekening kunnen 
worden ingevoerd. Ook dient te worden aangegeven of het om een besparing op het 
gas- of elektriciteitsverbruik gaat. Kolom 6 berekent vervolgens wat het saldo van 
het primaire verbruik van voorgaande twee kolommen is. Kolom 7 berekent 
vervolgens wat het verbruik in MJ aan de meter is. Het saldo van kolom 6 was 
namelijk het primaire verbruik, wat betekent dat dit het energieverbruik van de 
elektriciteitscentrale is. Aangezien het rendement van de centrale slechts ongeveer 
40% is en het transport van elektriciteit ongeveer 1% verlies van de opgewekte 
elektriciteit oplevert. Daarom wordt in kolom 7 het primaire verbruik 
vermenigvuldigd met 0,39. 

Aangezien het eerder opgegeven verbruik is afgeleid uit de epe-berekening, betekent 
dit dat het slechts energieverbruik voor gebouwgebonden voorzieningen betreft 
(verwarming, warm tapwater, verlichting en ventilatie). Om ook een inschatting te 
kunnen maken van het energieverbruik door gebouwongebonden voorzieningen 
(denk aan koken, televisie, computers en dergelijke), is gebruik gemaakt van de EPL 
methodiek (Rooijers et al, 2001). Deze methodiek kent een formule, waarmee aan 
de hand van het gebruiksoppervlakte het gebouwongebonden verbruik kan worden 
ingeschat. De formule hiervoor luidt als volgt: 4+0,06*Ag = gebouwongebonden 
verbruik in GJ. De uitkomst van het gebouwongebonden verbruik in MJ is te vinden 
in kolom 8. 

In kolom 9 kan eventueel nog worden ingevoerd wat de gebouwgebonden opwekking 
is. De gebruiker kan er echter ook voor kiezen deze direct in de epe-berekening mee 
te nemen. In dat geval is blijft kolom 9 leeg. Het voordeel van het gebruik van kolom 
9 is dat men eenvoudiger kan experimenteren met de invloed van bijvoorbeeld het 
aantal zonnepanelen. 

In kolom 10 wordt vervolgens het utilitaire energieverbruik voor wijkvoorzieningen 
aangegeven. Hierbij dient men te denken aan straatverlichting en bronbemaling. De 
getallen in deze kolom zijn wederom afgeleid uit de methodiek voor de EPL 
berekening (Rooijers et al, 1998, 2001). 
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Kolom 11 berekent vervolgens het totale elektriciteitsverbruik per woning in MJ per 
jaar. Kolom 12 vertaalt dit naar aan kWh's per jaar per woning. De berekening die 
hierachter zit is een deling door 3,6. 

Kolom 13 en 14 zijn met elkaar verbonden. In kolom 13 is namelijk te vinden welk 
percentage van het totale elektriciteitsverbruik van de wijk door 1 specifieke woning 
plaatsvindt. Dit getal wordt alleen gegenereerd als ook kolom 14 is ingevuld. In 
kolom 14 dient namelijk te worden aangegeven hoeveel woningen van elk type 
gebouwd zullen worden. Kolom 15 geeft dan het totale elektriciteitsverbruik en 
kolom 16 het totale gasverbruik van alle woningen van een bepaald type aan. Kolom 
17 bevat het totale energieverbruik (aan de meter) van alle woningen van een 
bepaald in MJ. Onderaan de kolom is het totale energievebruik in MJ van de totale 
wijk te vinden. 

Format 2 
Format 2 betreft de projectgegevens en de uitgangspunten waaronder de rest van de 
vergelijking zal plaatsvinden. De gele vakken kunnen zonder meer worden gewijzigd. 
De rode vlakken kunnen wel worden gewijzigd maar dat vraagt nog enkele andere 
aanpassingen in het model. Indien het BTW percentage wijzigt, dienen de nieuwe 
energieprijzen te worden opgezocht. Indien de vergelijkingsperiade of de 
discontovoet wijzigt, dan dient de format 7 te worden aangepast met betrekking tot 
de berekening voor de gemiddelde jaarlasten. Deze worden namelijk bepaald door te 
delen door een bepaald kengetal. Dit kengetal is afhankelijk van de discontovoet en 
de vergelijkingpersiode. Het kengetal kan worden opgezocht in de tabel in de 
bijlagen van het boek 'engineering economy' (Sullivan et al, 2003). 

Format 3 
In format 3 dienen de investeringskosten te worden ingegeven. Bij de indeling van 
de format is de indeling van de NEN 2631 aangehouden. In het linker gedeelte 
dienen de kosten van de referentiewoning te worden uitgelicht die in de duurzame 
woning op een andere manier invulling krijgen. In het rechterdeel dienen dan de 
kosten voor die andere invulling te worden aangegeven. 

Bij het bepalen van de bijkomende kosten voor de ontwikkelaar wordt uitgegaan van 
berekening over de bouwkosten. Ook wordt er van uitgegaan dat deze percentages 
voor beide woningen gelijk zullen zijn. 

Format 4 
Format 4 heeft betrekking op de kosten voor vervanging. Kostenposten en bedragen 
worden overgenomen uit format 3 (investeringskosten). Vervolgens dient te worden 
ingeschat na hoeveel jaar bepaalde voorzieningen dienen te worden vervangen. 
Richtlijnen hiervoor zijn als volgt: 

bouwkundige voorzieningen 50 jaar 
gebouwgebonden installatietechnische voorzieningen 15 a 20 jaar 
gebruikersinstallaties 10 a 15 jaar 
vaste inrichting en losse inventaris 10 jaar 
afwerkingen 5 a 10 jaar 

Indien een voorziening 50 jaar of langer meegaat worden geen vervangingskasten in 
rekening gebracht omdat men er dan vanuit mag gaan dat deze voorziening even 
lang meegaat als de woning zelf. 

Format 5 
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Format 5 berekent de energiekosten. Input hiervoor is de berekening in format 1. 
Daarnaast dient te worden aangegeven welk deel van de energiebehoefte wordt 
geleverd door het 'standaard' energiebedrijf. Format 5 gaat er van uit dat indien 0% 
levering door het energiebedrijf plaatsvindt (ofwel 100% levering uit eigen bronnen) 
er geen energiebelasting hoeft te worden betaald. In de praktijk dient de 
belastingdienst hier toestemming voor te verlenen. 

Format 6 
Format 6 geeft de exploitatiekosten weer. De indeling van deze format is afgeleid uit 
NEN 2632. De belastingen berekent het model zelf aan de hand van de eerder 
ingevoerde of berekende verkoopprijzen. Bij de post afschrijving wordt verwezen 
naar de vervangingskosten. Bedrijfeconomisch zijn deze posten niet gelijk, daarom 
wordt slechts een verwijzing gegeven, maar worden de getallen niet over genomen. 
Ook neemt het model de energiekosten over uit de eerdere berekening (format 5). 
Gegevens die wel moeten worden ingevoerd zijn de onderhoudskosten. 

Format 7 
Format 7 geeft een uitgebreid overzicht van alle kosten voor de woonconsument 
over de gewenste vergelijkingsperiade voor de projectontwikkelaar. Alle informatie 
uit voorgaande formats is hier verzameld. Van de exploitatiekosten wordt de 
nettocontante waarde bepaald en vervolgens teruggerekend naar gemiddelde 
jaarlijkse lasten. Deze worden opgeteld bij de jaarlijkse hypotheeklasten. Als laatste 
worden hier de kosten voor vervanging aan toegevoegd. Omdat deze kosten jaarlijks 
opzij worden gezet en de rente hierover de evaluatie van het geld dekt, is het niet 
nodig de nettocontante waarde te bepalen. Vervolgens wordt dan de uiteindelijke 
vergelijking in kosten per jaar gemaakt. 

Format 8 
Format 8 geeft een vereenvoudigd overzicht voor de consument. Hierbij is informatie 
uit voorgaande formats samengevoegd. In principe hoeft op deze format geen 
nieuwe informatie meer te worden aangereikt, wel dienen de bedragen gecontroleerd 
te worden. Belangrijk is dat de consument begrijpt dat de genoemde gemiddelde 
kosten betrekking hebben op een periode van 15 jaar. Hierbij is rekening gehouden 
met prijsstijgingen van energieprijzen, maar ook met de devaluatie van geld . 
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Bijlage 18: Programma van eisen 

Van de 4SO woningen die de gemeente in het vrijgekomen gebied wenst te 
ontwikkelen, zullen ongeveer 79 woningen als vrije sector woningen gerealiseerd 
gaan worden en ongeveer SO via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De 
overgebleven 321 woningen zullen ontwikkeld worden door projectontwikkelaars. 
Aangezien de geluidswal een aanzienlijk gebied beslaat, heeft Hurks ervoor gekozen 
ongeveer 60 walwoningen te gaan ontwikkelen. Zowel de vrije sector woningen als 
de woningen via CPO als de walwoningen worden in dit onderzoek niet meegenomen. 
De case betreft dus de overgebleven 261 woningen. De gemeente heeft ook een 
aantal verkoopprijzen en beukgrootten voorgeschreven. Onderstaand is het deel van 
het programma van eisen weergegeven waarvan gebruik wordt gemaakt in de 
casestudie van het onderzoek. 

woningtype Aan- Inhoud Afmetingen Afmeting Verkoop-
tal woningen plattegrond kavels prijzen 

{b.b.) {bruto) {VON) 
Tussenwoning 110 420m3 S,4 x 9,7 m 23 x S4 m €186.000 

Hoekwoning 1 22 46S m3 S,9 x 9,7 m 24 x 6 m €2SO.OOO 

Hoekwoning 2 22 SOO m3 6,4x9,7m 28 x 7,S m €320.000 

Geschakelde 42 SSO m3 6,4 x 10,6 m 2S x 10 m €320.000 
woning 
Halfvrijstaande 12 600m3 7 x 10,6 m 27,S x 12 m €3SO.OOO 
woning 1 
Halfvrijstaande 32 6SO m3 7,S x 10,6 m 33 x 13,S m €41S.OOO 
woning 2 
Vrijstaande 7 700m3 6,8 x 13 m 33 x 1S m €4SO.OOO 
woning 
Patiowoning 14 420m3 8 x 30 m €320.000 

261 
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Bijlage 19: Stedenbouwkundig plan 
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Bijlage 20: Afbeeldingen woningen 

Onderstaand zijn enkele afbeeldingen van de woningen te vinden. 

Tussen- en hoekwoningen 

,_ 
L..J f or ,.. ~ 

~~ 
1 ..... 

-
Begane grond 1' Verdieping 2• Verdieping 

"""''"' 

I 

I V sno I I 

I[][] I ~~~I ..,._ 

[] 1ft+1-l / 

~ 
V'M•O 

I 

Voorgevel Achtergevel 
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Geschakelde en halfvrijstaande woningen 

Begane grond 1• Verdieping 

Voorgevel Achtergevel lijgevel 

of 

Voorgevel Achtergevel lijgevel 
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Vrijstaande woningen 
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1• Verdieping 2' Verdieping 

Linkerzijgevel Achtergevel 
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Bijlage 21 : Maatregelen pakketten woningen 

Referentiewoningen 
Tussenwoningen, hoekwoningen, geschakelde, halfvrijstaande woningen, vrijstaande 
woningen 

begane grondvloer Rc=3,0 
dak Re= 4,0 
Gevels Re = 3,0 
Ramen en kozijnen: U = 1,8 
Zonwering op zuid georiënteerde zijden 
Ventilatie: mechanische toe- en afvoer met WTW (95%) en bypass 
Verwarming (ruimte en tapwater) HR-107 combiketel met Hoge Temperatuur 
(HT) radiatoren 

De patiowoningen hebben reeds een strenger maatregelen pakket om te voorzien in 
de epe-eis 
Patiowoningen 

begane grondvloer Rc=4,5 
dak Re = 4,5 (platdak), Re = 4,0 (schuin dak) 
Gevels Re= 4 
Ramen en kozijnen: U = 1,8 
Zonwering op zuid georiënteerde zijden 
Ventilatie: mechanische toe- en afvoer met WTW (95%) en bypass 
Verwarming (ruimte en tapwater) HR-107 combiketel met Lage Temperatuur 
(LT) vloer/wandverwarming 
Douche WTW 

Energieneutrale woningen 
Tussenwoningen, hoekwoningen, geschakelde, halfvrijstaande woningen, vrijstaande 
woningen 

begane grondvloer Rc=3,5 
dak Re= 4,5 
Gevels Re = 3,5 
Ramen en kozijnen: U = 1,64 
Zonwering op zuid georiënteerde zijden 
Ventilatie: mechanische toe- en afvoer met WTW (95%) en bypass 
Verwarming (ruimte en tapwater) via combiwarmtepomp op grondwater met 
Lage Temperatuur (LT) vloer/wandverwarming 
Douche WTW 
zon nep a nelen 
Collectieve grondwaterbron 
Collectieve windmolen 

Patiowoningen 
begane grondvloer Rc=4,5 
dak Re = 4,5 (platdak), Re = 4,0 (schuin dak) 
Gevels Re= 4 
Ramen en kozijnen: U = 1,8 
Zonwering op zuid georiënteerde zijden 
Ventilatie : mechanische toe- en afvoer met WTW (95%) en bypass 
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Verwarming (ruimte en tapwater) combiwarmtepomp op grondwater en met 
Lage Temperatuur (LT) vloer/wandverwarming 
Douche WTW 
zonnepanelen 
Collectieve grondwaterbron 
Collectieve windmolen 

Inventarisatie veranderingen in kenmerken van de tussenwoningen, hoekwoningen, 
geschakelde, halfvrijstaande woningen, vrijstaande woningen 

Referentiewoningen Woningen in energieneutrale wijk Veran-
derin_g? 

Begane grondvloer Re == 3,0 Begane grondvloer Re == 3,5 Ja 

Dak Re== 4,0 Dak Re== 4,5 Ja 

Gevels Re == 3,0 Gevels Re == 3,5 Ja 

Ramen en Kozijnen U = 1,8 Ramen en Kozijnen U = 1,64 Ja 

Zonwering op zuid Zonwering op zuid georiënteerde Nee 
georiënteerde ramen ramen 
Ventilatie: Vent i la tie: Nee 
Mechanische toe-en afvoer Mechanische toe-en afvoer 

Douche WTW Ja 

HR - 107 combiketel met HT Combiwarmtepomp (grondwater) met Ja 
radiatoren LT vloerverwarming 

Zonnepanelen Ja 
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Bijlage 22: Ingevulde quickscan 
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Fonnlt 1 Qutclqctn· mootlllkbtcltn 

qulckscan mogelijkheden 

• Wanntelevering (ruinteverwarmi)g en warm tapwater) 

zon.,..nergie (wannte) 
1 

Zijn er zuid(oost/West)geoliênteerde \4akJcen (of kunnen die 

uw antwoord 

gecreêerd worden) waarop colledoren gemonteerd kunnen worden? ja 
2 Zijn er belemmerende objeden die sd'laduw kunnen wroorzaken op 

de conectoren? nee 
3 Is Jl gewl van gebruik wn to11edoren (wannte) de afstand tussen 

opweklOOg en verbruik klei'l (b4worbeeld belde In hetzelfde 
gebouw)? ja 

4 15 er bezwaar legen nawfW81'mi'lg W. gas? (bij'tOOfbeeld b4 geen 
gasaansk.Jililg of strewn naar energieneutralileil)? ja 

COI-w Blornuaa 
5 Is er toegang tot wldoende reststtomen (snoeiatval. bk>-olie. mest 

enz)? ja 
6 

15 er wldoende ruinteworde centrale en de opslag van bk>massa? la 
7 Is het waarschinlijk dat alle benodigde wrgunningen worden 

wr1eend? nee 
8 Om hoewel afnemende huishoudens gaat hel? meer dan 100 

Aard-of omgovlng"_rmlo 
g om hoeveel afnemende huishoudens gaat hel? 

10 Zijn er aquifers aanwezig? (zie bijlage 1) 

1 1 Ligt de localie neen waterwingebied? (zie bijlage 2) 

12 15 het waarschijnlijkdat de bodem is wrwld? 

13 Is wannteterugwi1ni'lg van de wnUaUeluchl een 'must"? 

14 VW men warmtelewring YOOr 100%duurz.aam realiseren? 

OvergebByen ooties watmtQJeveciJQ 

zonnecollectoren 
bk>mas.sa (collectief) 
diepe aat'ltw'annte 
omgeW"lQswarmte: colledlew open bron 
omgeWlgswannte: bodemcolle<:tor 
omgeWlgswannte: wntfalielucht 
omgeW\gswarmte: builenluCht 

Indien meerdere opties war warrrteloverlng rijn overgebleven 
dienen de volgende afwegingen gemsakt te wordfm: 

AI'Mglngwarmteopwokldng~d.-
00 uit!<olmlhoenalloon b<>treki<JngopdtJ ins/allatie (wamtoponp) 
en niel op d6 bron 

meerdan50 

ja 

nee 

nee 

nee 

ja 

nee 
nee 
nee 
ja 
ja 
ja 
ja 

15 grondgebonden 
Be1reft het een appar1ementengebouw of grondgebonden wonl\gen? wonklgen 

16 Dient de i'lstallalie wor warmteopwekk.ng de woning ook te \OOI'Zien 
van warm tapwater (zonder lndMcluele na verwarming)? Ja 

AlMgingvan ko-. ..,..,. EPl 
ZJe bijlage 3 

AI'MglngonkoWII bronbij kouzo omgovln-
17 VW men het hoogste rendement (ongeacht iets hogere 

in~teringskosten)? 
18 VW men de laagste inwsterWlgskosten ongeacht een watlager 

rendement? 

zonnecollectoren 
blomassa (collectleO 
diepe aardwarmte 
omgevingswarmte: colledlew open bron 
omge>klgswarmte: bodemcolle<:tor 
omge....,gswannte: wnlletlelucht 
omgeWlgswannte: builenlucht 

ja 

nee 

nee 
nee 
nee 
ja 
nee 
nee 
nee 

uitkomst 

gebrui; maken van zonnecollectoren worwarmte opwekkWlg is NIET 
mogelijk 

ColleeOef gebruik maken van blomassa is NIET mogelijk 

Gebruit maken wn d~ aardwarmte is NIET mogelik 
Gebruik maken van omge>Angswarmte (bulenluchl) n combilatie met een 
warmtepomp Is in principe alljd mogelijk 
Gebruit maken wn een collectiew open (grondwater) bron in combinatie 
met een wafTlltepomp is mogelijk 
Gebrui\ maken wn een (indMduele) bodemcollector i'1 combinatie met 
een wanntepomp Is mogelijk 
Gebruik maken van ventlatlelucht in combl'latle met een warmtepomp is 
mogelijk 
Toegang lot duurzame elektricleil is noodzakeltll: om warmteo~kking 
....ta de warmtepomp wlledîg duurzaam te noemen 

Een collectieve worzleni'lg (YIP. biomassa,oollectoren) wor de o~kki'lg 
van warmte is NIET de effidenste oplossing tvrn warmtewr11ezen van 
tapwater heeft geen betrekking op de bron 

grondwatefbron Is de beste optie bij meer dan 50 wonilgen en een 
bodemcollector b de beste optie bij mlnder dan SO wonilgen 



* elektriciteitalevering 

ztn er zukj(oosuwese)georiênteerde lAakken (of kunnen die 
gecreêerd worden) waarop panelen gemonteerd kunnen worden? ja 

2 Zijn er belemmerende obJecten die sdladuw kunnen wroorzaken op 
de panelen? nee 

btoow.ua 
3 Is de uitkomst van de warmteopwekking dat opwekking via blomassa 

mogelijk Is? nee 
4 

Gaa1 het om meerdan ongewer 1000 afnemende huishoudens? nee 
5 Is wannteopwekk:ing ook gekozen wor blomassa of kan de 

restwarmte op een andere manier nutt(J worden i1gezet? ja 

Windmolons III'OOIKhall~ 
6 Moet de windmolen ...tsueel wrbonden zijn met de locatie of mag de 

molen IM groencertifcatie met de locatle wrt>onden zijn? groencertil'icaat 

1 Zin er meer dan 200 afnemers? 
8 -
g-

10-
11 

12 
Windmolons kleinschalig 

Is het mogelijk om de windmolen~es op mi'llmaal 20 meter hoogte 
en mi'limaal 30% van de omliggende bebouwVlgshoogte bown 

Ja 

omringende bebOuwing Ie laten uitsteken? ja 

Qï!>L~@ll__o.Ati!>-L&Iektric~ei! 
zonne-enel'gie (PV) 
grootschalige windmolens 
klei'lsdlaUge windmolens 
biomassa-wkk 

Indien tni!HHdere oplies voor e#ektriciteitslevering zijn overgebleven, 
l<an de qulckscsn invesrerlngskoslen wordfHJ gebruikt 
gyjçkscan inwsler1ogskosten 

,. 
Ja 
Ja 
nee 

gebruik maken van zonne-energkl wor elektrlcielsopv-ekklng ts mogel~k 

Elektricil.elso~kklng vla biomassa is NIET mogelijk 

gebruik maken van grootschalige windmolens zou mogelik kunnen zijn 

gebruik meken van kleinschalige windmolens is mogelijk 
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Bijlage 23: Voorbeeld epe-berekening (halfvrijstaande woning) 
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NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen 

ALGEMENE GEGEVENS 

halfvrijstaand600 Projectomschrijving 

Bestandsnaam 

Omschrijving bouwwerk 

Adres 

D:\My Documents\afstuderen\eigen documenten\Pelra\2-onder-1-kap\nulwoningen\bemetering\halfvrij600nui.EPW 

SenterNovem referentiewoningen nieuwbouw 

Soort bouwwerk Woonfunctie 

Overige gebouwgegevens Rc,gevels = 3,5; Rc,dak = 4,5; Ac, vloer= 3,5 

Uraam = 1,64 

EPC-eis 

gebal. vent.: WTW 95% 

0,80 

INDELING GEBOUW 

Type Omschrijving zone 

Verwarmd begane grond 

Verwarmd verdieping 

Verwarmd zolder 

totaal 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS- TRANSMISSIE 

Definitie scheidingsconstruc/ies zone: begane grond 

constructie begrenzing constructiedeel A 

Ag[mZJ 

67,60 

62,80 

46,10 

·····--------

176,50 

Hkr 

+ 

Re 

[mZJ {m} {m'KIW) 

voorgevel buiten, N metselwerk 12,3 3,50 

ramen 5,1 

achtergevel buiten, Z metselwerk 11,5 3,50 

ramen 3,7 

achterdeur, glas 1,1 

achterdeur, hout 1,1 

zijgevel buiten, 0 metselwerk 26,4 3,50 

ramen 1,5 

ramen 0,4 

voordeur 2,4 

deur garage 2,3 

zijgevel buiten, W metselwerk 5,2 3,50 

begane grond ... kruip begane grondvloer 67,6 0,50 3,50 

plat dak buiten, boven plat dak 4,0 4,50 

---------- + 

Totaal 144,6 

EPW- NPR 5129 V2.02 

u ZTA helling zon- beschaduwing 

{Wim'K} {-} " wering 

0,27 

1,64 0,60 90 nee minimale belemmering 

0,27 

1,64 0,60 90 ja sector 1 belemmerd 

1,64 0,60 90 nee minimale belemmering 

3,40 0,00 90 nee minimale belemmering 

0,27 

1,64 0,60 90 nee minimale belemmering 

1,64 0,60 90 nee sector 3+4 belemmerd 

2,00 0,00 90 nee minimale belemmering 

3,40 0,00 90 nee minimale belemmering 

0,27 

0,12 

0,22 
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NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE (vervolg) 

Definitie scheidingsconstructies zone: verdieping 

constructie begrenzing constructiedeel A Hkr Re u ZTA helling zon- beschaduwing 

{m'] {m] {m'KIW] {Wi m'K} {-] {1 wering 

voorgevel buiten, N metselwerk 17,4 3,50 0,27 

ramen 4,1 1,64 0,60 90 nee minimale belemmering 

achtergevel buiten, Z metselwerk 17,4 3,50 0,27 

ramen 4,1 1,64 0,60 90 ja minimale belemmering 

zijgevel buiten, 0 metselwerk 27,7 3,50 0,27 

raam 0,4 1,64 0,60 90 nee minimale belemmering 

+ 

Totaal 71 ,1 

Definitie scheidingsconstructies zone: zolder 

constructie begrenzing constructiedeer A Hkr Re u ZTA helling zon- beschaduwing 

{m'] {m] {m'KIW] {Wi m2K] {-] {' wering 

voorgevel buiten, boven dak 39,7 4,50 0,22 

dakraam 1,7 1,64 0,60 43 nee minimale belemmering 

achtergevel buiten, boven dak 41 ,4 4,50 0,22 

zijgevel buiten, 0 metselwerk 22,3 3,50 0,27 

---------- + 

Totaal 105,1 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LINEAIRE KOUDEBRUGGEN 

Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de koudebruggen. 

Definitie lineaire koudebruggen zone: begane grond 

constructie begrenzing koudebrug l i P type detail Psi Psi;gr Psi;e Eps 

{m] {WimK] {Wi mK] {Wi mK] {m'lm] 

voorgevel buiten, N kozijnen onder 1,00 (eigen waarde) 0,081 

kozijnen zij 7,30 (eigen waarde) 0,061 

kozijnen boven 2,70 (eigen waarde) 0,068 

hoek gevel 2,70 (eigen waarde) 0,098 

achtergevel buiten, Z kozijnen zij 8,90 (eigen waarde) 0,061 

kozijnen boven 1,70 (eigen waarde) 0,068 

kozijnen boven (ond 1,00 (eigen waarde) 0,100 

hoek gevel 5,46 (eigen waarde) 0,098 

platdak 2,00 (eigen waarde) 0,128 

plat dak-gevel 2,00 (eigen waarde) -0,129 

zijgevel buiten, 0 kozijnen onder 1,00 (eigen waarde) 0,081 

kozijnen zij 12,30 (eigen waarde) 0,061 

kozijnen boven 1,00 (eigen waarde) 0,068 

kozijnen boven (ond 2,20 (eigen waarde) 0,100 

plat dak 2,40 (eigen waarde) 0,128 

zijgevel buiten, W plat dak 2,00 (eigen waarde) 0,128 
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NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen 

constructie begrenzing koudebrug l i P type detail Psi Psi;gr Psi;e Eps 

{m} [WimK] {WimK} [Wi mK} [m2fm] 

begane grond ... kruip vloer-kozijn 6,60 -0,110 0,861 0,0012 

vloer-metselwel1<. dw 8,40 -0,139 0,765 0,0012 

vloer-metselwel1<. la 10,00 -0,132 0,979 0,0012 

Definitie lineaire koudebruggen zone: verdieping 

constructie begrenzing koudebrug l i P type detail Psi Psi;gr Psi;e Eps 

{m} {WimK] {Wi mK] [WimK} {m2fm] 

voorgevel buiten, N kozijnen onder 2,70 (eigen waarde) 0,081 

kozijnen zij 6,00 (eigen waarde) 0,061 

kozijnen boven (ond 2,70 (eigen waarde) 0,100 

hoek gevel 3,40 (eigen waarde) 0,098 

achtergevel builen, Z kozijnen onder 2,70 (eigen waarde) 0,081 

kozijnen zij 6,00 (eigen waarde) 0,061 

kozijnen boven (ond 2,70 (eigen waarde) 0,1 00 

hoek gevel 3,40 (eigen waarde) 0,098 

zijgevel buiten, 0 kozijnen onder 0,40 (eigen waarde) 0,081 

kozijnen zij 2,00 (eigen waarde) 0,061 

kozijnen boven 0,40 (eigen waarde) 0,068 

Definitie lineaire koudebruggen zone: zolder 

constructie begrenzing koudebrug l i P type detail Psi Psi;gr Psi;e Eps 

{m} {Wi mK} [WimK} [WimK] {m21m} 

voorgevel buiten, boven dak-voorgevel 6,40 (eigen waarde) -0,005 

dak-buren 3,20 (eigen waarde) 0,164 

dak-zijgevel 6,50 (eigen waarde) 0,188 

nok 6,40 (eigen waarde) 0,019 

dakraam zij 2,80 (eigen waarde) 0,088 

dakraam onder 1,20 (eigen waarde) 0,084 

dakraam boven 1,20 (eigen waarde) 0,065 

achtergevel builen, boven dak-achtergevel 6,40 (eigen waarde) -0,005 

dak-buren 3,20 (eigen waarde) 0,164 

dak-zijgevel 6,50 (eigen waarde) 0,188 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS- INFILTRATIE 

qv1 O;kar/m2 van de woonfunctie: 0,625 [dm3/sm2) 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT 

bouwtype van de woonfunctie: traditioneel, gemengd zwaar 
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NEN, NPR 5129 

INSTALLATIE W- VERWARMING EN HULPENERGIE 

Verwarmingssysteem 1 - Verwarming 1 

verwarmingstoestel type toestel 

aanvoertemperatuur 

installatiekenmerken individuele bemetering 

installatie voorzien van buHervat 

type verwarmingslichaam 

opwekkingsrendement (Nopw;verw) 

systeemrendement (Nsys;verw) 

hulpenergie aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam 

gasketels-cv 

aangewezen zones: 

warmtepomp 

individuele warmtepomp 

gebouwgebonden warmte-kracht 

begane grond 

verdieping 

zolder 

INSTALLATIE W- WARMTAPWATER 

nr. opwekkingstoastel klasse 

1 kwaliteitsverklaring (1 ,025) 

INSTALLATIE W- VENTILATIE 

Nopw;tap 

{·) 

1,025 

qv;wp 

{dm3/s) 

0,00 

Ventilatiesysteem 1 - Venlilatie 1 

ventilatievoorziening 

type warmteterugwinning 

mechanische luchnoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

Nw1w 

regelbaar door bewoners 

toevoer in zomer 

bypass aanwezig 

0,95 

nee 

toevoer niet uitschakelbaar 

100% bypass 

aantal 

badr 

type voorverwarming 

aangewezen zones 

voorverwarming door warmteterugwinning 

begane grond 

verdieping 

zolder 

INSTALLATIE W- VENTILATOREN 

ventilatiesysteem 

Ventilatiesysteem 1 - Ventilatie 1 

EPW - NPR 5129 V2.02 

type ventilator 

gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

kwaliteitsverklaring 

laag temperatuursysteem (LT) 

ja 

nee 

vloer- enlof wandverwarming 

2,425(·] 

0,800 [·] 

0 

niet voorzien van ventilator 

niet voorzien van elektronica 

geen circulatiepomp aanwezig 

circulatiepomp voorzien van pompregeling 

geen parallel buHervat aanwezig 

lengte circulatieleiding 0,00 km 

aantal 

aanr 

Lbadr 

{m) 

6-8 

Laanr 

{m) 

8-10 

Lei re 

{m) 

0,0 

EP woonfuncties en woongebouwen 

d;inw Qbeh;tap;bruto 

[mm) {MJ) 

<= 10 16165 
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NEN, NPR 5129 

INSTALLATIE W- KOELING 

koelsysteem: type toestel 

vrije koeling 

aangewezen zones: 

opwekkingsrendement voor koeling (Nopw;koel) 

systeemrendement voor koeling (Nsys;koel) 

begane grond 

verdieping 

zolder 

INSTALLATIE E- VERLICHTING 

omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zo lder 

totaal 

RESULTATEN- INFORMATIEF 

C02-emissie 

Risico te hoge temperaturen [TOjuli] 

Omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

EPW- NPR 5129 V2.02 

Ag[m2) 

67,6 

62,8 

46,1 

176,5 

+ 

geen koelmachine aanwezig 

ja 

?? 

TOjuli 

0,000 [-] 

0,000 [-] 

Oprim;vl [MJ] 

3813 

3543 

2601 

9956 

0,11 (laag - matig risico) 

0,17 (laag - matig risico) 

0,04 (laag - matig risico) 

+ 

EP woonfuncties en woongebouwen 
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NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen 

RESULTATEN- ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 

verwarming Qprim;verw 9536 MJ 

hulpenergie Qprim;hulp;verw 1791 MJ 

warmtapwater Oprim;tap 15771 MJ 

ventilatoren Oprim;vent 6843 MJ 

verlichting Oprim;vl 9956 MJ 

zomercomfort Qzom;comf 63 MJ 

koeling Oprim;koel 0 MJ 

bevochtiging Oprim;bev 0 MJ 

camp. PV-cellen Oprim;pv 0 MJ 

camp. WK Qprim;comp;WK 0 MJ 

----------------- + 

tolaal Qpres;tot 43960 MJ 

Qpres;toel 69690 MJ 

(( 330. Ag;verw + 65 • A verlies ) . Cepc EPC Opres;totaal 

43960 176,5 300,5 1,12 0,51 Epe voldoet aan EPC-eis Bouwbesluit 1 januari 2006 

RESULTATEN-AANDACHTSPUNTEN 

Kwaliteilsverklaring voor verwarmingstoestel benodigd. Afronding opwekkingsrendement naar beneden op een veelvoud van 0,025 

Kwaliteitsverklaring voor toestel voor warmtapwater benodigd. Aironding opwekkingsrendement naar beneden op een veelvoud van 0,025 

Kwaliteitsverklaring voor warmieterugwinning benodigd. 
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Bijlage 24: Energieprijzen 1996 - 2007 
Elektriciteit 
Periode 2000-2006 CPI (CBS, voorburg/Heerlen) 
2000 = 100 
2006 = 144 

168,2 

144 

186,9 

44% in 6 jaar 
Gemiddeld: 100 x X"6 = 144 
X"6 = 1,44 
X = 1,0627 -7 6,27 % per jaar (2000-2006) 

Of 
Periode 2003 - 2007 
208/160= 1,30 -7 6,78% per jaar (2003-2007) 

Of 
Periode 1996-2007 (CBS, Voorburg/Heerlen) 

208/94 =2,2128 -7 7,49% per jaar (1996-2007) 

Gas 
Periode 2000-2006 CPI (CBS, voorburg/Heerlen) 
2000 = 100 
2006 = 186,9 
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04500 Energie 168,2 
04510 Elektrfcltelt 144 
04520Gas 186,9 

Gemiddeld: 100 x X"6 = 186,9 
X"6 = 1,869 
X = 1,10986 -7 10,99% per jaar (2000-2006) 

Of 
Periode 2003 - 2007 
565/431 = 1,311 -7 7,0% per jaar (2003-2007) 

Of 
Periode 1996-2007 bij 2000 m3 afname (CBS, Voorburg/Heerlen) 

597/218 = 2,7385 -7 9,59% per jaar (1996-2007) 
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