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Energie en de Gebouwde omgeving

Themagroep Energie

PvdA Duurzaam
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Het huidige gebruik in Nederland is 

193 kWh/persoon/per dag
Gebouwde omgeving    39 (41%)

waarvan woningen

Gas               16

Electra             4.2

Nationaal vervoer 23 (25%)

Industrie                        25 (27%)

Land en tuinbouw           7 (  7%)

Jaar

Hoekwoning

2013

1590 m³

2009

2079 m³

Tussenwoning 1350 m³ 1469 m³
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• Er komt een indicatief energielabel voor alle 
woningeigenaren en (ver)huurders die nog géén label 
hebben.

• Energieleveranciers maken het mogelijk om leningen voor 
energiebesparende maatregelen via de energierekening 
terug te betalen.

• De overheid stopt 150 miljoen euro in een fonds voor 
energiebesparende maatregelen. Dit fonds wordt door 
marktpartijen aangevuld tot 600 miljoen euro, waarvan 225 
miljoen euro door ASNbank en de Rabobank is toegezegd.

• Het Nibud kijkt naar extra hypotheekmogelijkheden voor 
zeer energiezuinige woningen.

Het Energieakkoord
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Het Energieakkoord
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• Bestaande bouw: 300.000 bestaande woningen en andere  

gebouwen per jaar minimaal twee labelstappen laten  

maken

• Nieuwbouw: bijna-energieneutraal vanaf 2020   (en vanaf 

2018 reeds voor overheidsgebouwen) conform EPBD-

richtlijn;

• Huur: gemiddeld label B in de sociale verhuur en minimaal 

label C voor 80% van de particuliere verhuur in 2020.

• en (in de samenvatting): “Er komt een onafhankelijke 

expertisecentrum”
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Vragen
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• Zijn de afspraken in het SER-akkoord concreet  

genoeg of is er goede kans dat ze concreet genoeg  

worden?

• Zijn de afspraken in het SER-akkoord realistisch? 

• Is het te verwachten dat er voldoende financiering 

komt? 

• Komt het geheel op gang? Is er echt al sprake van  

een stimulans voor de bouw?
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An 80% improvement in buildings efficiency by 

2050 was also flagged in the report�.

�.the passages on energy savings were the 

most important aspect of the new report

“We are in a crisis period and if you invest in this 

you will have a clear return so it should be the 

cornerstone of our policy, more even than 

renewables,” Delvaux, MEP
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De energie prestatie (epc)

• Vanaf 1976 wel wat aandacht maar tot 
1983 rommelden we maar een beetje aan

• En dan stapje voor stapje een beetje meer

• Maar pas vanaf 1994 vanuit een lange 
termijn stappen plan
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En hoe werkt dit in de praktijk?

• Tot 1976 puur natuur, label F/G een Hummer als 
huisdier!!

• ‘76-’82 label E/F spouwmuurisolatie, 5 cm 
dakisolatie, dubbel glas woonkamer

• ’83-’94 label C/D isolatie, dubbel glas

• Vanaf ’94 worden de eisen stap voor stap 
verzwaard ’94(epc 1,4 label C), ’98(1.2/B), 
’00(1.0/A),’11(0,6/A+),’15(0,4/A++),’20(0/A+++)
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maatregelen € investering terugverdientijd

F ketel HR107 1700  3.5 jaar

E F + vloer en spouw 3600-4500 4.5  jaar

D F + vloer, spouw en dak 5300-6300 4.5 jaar

C D + dubbel glas beneden

D + dubbel glas beneden + 

8500-10.000 7 jaar

B alles geïsoleerd 10.000-12.000 7 jaar

A B+ 8 x zon 13.300-15.300 8 jaar

A+ als je los gaat 17.500-19.500 10 jaar
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Ontwikkeling renovatieconcepten
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“Labelling the name of the game”

• De A+++ koelkast is de standaard

• Verkoop A labelled auto’s sinds 2008 plus 

45%

• Maar 70% van Nederland heeft een Hummer 

als huisdier

Vraag: 

Hoe geven we ook daar energielabelling 

een plaats in “the hearts of minds”?
11
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De energie prestatie (epc)
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We have still some intriguing challenges ==.

We need you!

Verder praten? Van harte welkom op

www.warmevoeten.nl


