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Naar energieneutraal 

In het Energieakkoord is afgesproken dat alle burgers in Nederland in 2050 in een energie-

neutraal huis wonen. Dit betekent dat ‘wonen’ dan geen bron van CO2-uitstoot meer is. Dat 

is mogelijk door bestaande woningen te renoveren, door steeds meer duurzame bronnen in 

te zetten voor elektriciteit en warmte en door nieuwe woningen energieneutraal te bouwen. 

2050 lijkt ver weg, maar er zijn ook tussenstappen geformuleerd en die geven goed weer 

dat er werk aan de winkel is:  

 In 2030 heeft het gemiddelde koophuis energielabel A. 

 De huizen van woningcorporaties hebben in 2020 gemiddeld energielabel B . 

 Het overgrote deel (80%) van woningen van particuliere verhuurders heeft in 2020 

energielabel C. 

 Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna ene rgieneu-

trale gebouwen (BENG) zijn.  

Voor de nieuwbouw is de stap van het huidige niveau van de EPC in het Bouwbesluit tot 

BENG vermoedelijk wel te overzien. Met de toepassing van een all -electric concept, inclusief 

pv-panelen in een zeer goed geïsoleerd huis, is BENG haalbaar. Bijkomend voordeel bij 

nieuwbouw is dat daarbij duurzaamheidsmaatregelen al worden geïntegreerd in het ont-

werp waardoor betere prestaties kunnen worden behaald tegen lagere (meer)kosten.  

 

 

Nieuwbouwwoningen met energielabel A++  

 

 Renovatie van de woningvoorraad  

De grootste opgave bij de transitie naar energieneutraal ligt in de bestaande woningvoor-

raad. Het gaat niet alleen om méér woningen dan in de nieuwbouw, maar het is vaak ook 

lastiger om bestaande woningen te verbeteren dan om een energieneutraal huis nieuw te 
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bouwen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (2016) heeft uitgerekend wat de verduurza-

ming van de bestaande voorraad tot de tussendoelen in 2020 kost én wat het oplevert. 1  

Als wordt gewerkt met grote renovaties die resulteren in een gemiddeld jaargebruik van nul 

op de meter (NOM2), dan zouden er 508.000 corporatiewoningen en 660.000 koopwoningen 

moeten worden gerenoveerd. Dat betekent volgens de kosteninschattingen van het PBL een 

financieringsopgave van ten minste € 44,9 miljard. Er wordt daarbij (dus) van uitgegaan dat 

een renovatie ruim € 38.000 aan financiering behoeft. Het is onduidelijk of hiermee de ge-

hele investering wordt bedoeld of alleen het energiedeel.  

Als wordt gewerkt met renovaties met kleine labelstappen tot energielabel B, dan moeten 

er 1.131.000 corporatiewoningen en 1.062.000 koopwoningen worden gerenoveerd voor in 

totaal € 28,1 miljard. Het zal duidelijk zijn dat dit laatste scenario op de langere termijn niet 

aantrekkelijk is omdat deze woningen dan na 2020 opnieuw een renovatieslag wacht. Im-

mers, van label B naar energieneutraal is het nog een behoorlijke stap.  

 

 

Installatie van prefab-gevelelementen aan de achterzijde van de woning  

 

In de corporatiesector is er volgens het PBL voldoende draagkracht voor deze investeringen. 

Met de energieprestatieverghoeding (EPV) lijkt er ook een goede business case te kunnen 

worden gemaakt voor NOM-woningen. De besparing aan energiekosten ‘dekt’ dan – met een 

looptijd van 30 jaar - de investeringen. In de koopsector ligt het een stuk ingewikkelder. 

Voor veel eigenaar-bewoners is de financiering van een renovatie lastig, zelfs nu inmiddels 

veel hypotheken weer boven water zijn. Daarnaast zijn volgens het Planbureau de ver-

wachte besparingen voor eigenaren-bewoners niet of nauwelijks groter dan de kosten van 

 

1   Schilder, F., m. van Middelkoop & R. van den Wijngaart (2016), Energiebesparing in de woningvoor-

raad: financiële consequenties voor corporaties, huurders, eigenaren-bewoners en Rijksoverheid. 

PBL-publicatienummer: 1888 

2  Woningen die per saldo net zoveel energie opwekken als ze verbruiken. In de regel betreft dit all -

electric woningen met pv-panelen. 
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de lening die zij veelal zullen moeten afsluiten. De stimulans tot investeren ligt daar dus 

laag, zeker zolang de energieprijzen relatief laag zijn. Bij hogere energieprijzen zal het snel-

ler lonen om te investeren in energiebesparing. Het probleem rond de financiering blijft 

overigens ook dan bestaan.  

 Inschattingen van de kosten 

Aan de berekeningen van het PBL liggen aannamen ten grondslag over wat duurzame ren o-

vaties kosten en wat ze opleveren. Vooral de kosteninschattingen zijn nog niet zo eenvoudig. 

Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst zijn de ervaringen met investeringen in het 

energieneutraal maken van woningen nog niet zo wijdverbreid. Maar daarnaast is vaak on-

duidelijk wat de kosten precies zijn en wat daarin wel of niet is meegenomen. Voor renova-

ties naar energieneutraal wordt door PBL uitgegaan van een investeringsbedrag (voor ener-

giemaatregelen) van 30.000-45.000 euro3.  Voor de opwaardering van huurwoningen tot la-

bel B wordt uitgegaan van een investering van circa 11.000 euro. In de koopsector bedraagt 

een dergelijke opwaardering 8.500-15.000 euro.4   

Andere bronnen, zoals de RVO komen tot aanzienlijk hogere investeringsbedragen bij reno-

vaties naar zuinige en zeer energiezuinige woningen. 5 Voor renovaties naar label A/B komen 

bedragen naar voren van gemiddeld ruim 40.000 euro. Voor renovaties naar label A+/A+++ 

gaat het om bedragen van gemiddeld ruim 110.000 euro. Bij deze investeringen is het ech ter 

niet duidelijk welk deel van dit bedrag te maken heeft met de verduurzaming en welk deel 

met andere aspecten van de renovatie, zoals vernieuwing of vervanging van keukens, sani-

tair en dergelijke. Dat de werkelijke kosten voor verduurzaming lager zullen  liggen, is echter 

wel waarschijnlijk. Conform de benadering in de Stroomversnelling zou ruwweg de helft van 

de kosten aan investeringen in duurzaamheid kunnen worden toegeschreven. Dat zou dan 

dus neerkomen op circa 55.000 euro voor renovatie naar A+/A+++ woningen. Dat is alsnog 

een stuk hoger dan het hoogste scenario van het PBL.  

Milieucentraal komt op nog hogere kosten. Voor de verbouwing van een bestaand huis naar 

een volledig energieneutrale woning, rekent Milieucentraal 6 op minimaal 80.000 euro voor 

een jaren ’80 woning met een gebruikersoppervlakte van 125m 2. Het is niet helemaal duide-

lijk waar die kosteninschatting op is gebaseerd en wat hierin is meegenomen. Het is aanne-

melijk dat Milieucentraal zich beperkt tot de investeringen in duurzaamheid. In ieder geval 

is zeker dat wordt uitgegaan van de situatie dat een eigenaar-bewoner de renovatie zelf 

aanbesteedt en laat uitvoeren door vakmensen. Het is begrijpelijk dat een dergelijke ‘stand-

alone’ benadering duurder uitpakt dan de seriematige renovaties zoals die in opdracht van 

corporaties worden uitgevoerd. Toch is dit bedrag alsnog bijna een factor 2 hoger dan het 

 

3  Het PBL geeft aan dat het bedrag van 30.000 wordt ontleend aan het streefbedrag voor NOM-renovaties in 

de huursector dat in de Stroomversnelling wordt gehanteerd. Er wordt daarbij uitgegaan van een investerings-

bedrag per woning van 60.000 euro, waarvan ongeveer de helft wordt besteed aa n groot onderhoud van onder 

meer keuken en badkamer. De 45.000 euro is de inschatting van het investeringsbedrag voor de verduurzaming 

in de koopsector.  

4  Deze bedragen zijn ontleend aan de uitgangspunten in het Vesta-model.  

5  Haytink, T.G. ,B.J.H. Geurts, & H.J.J. Valk (2015). Onderzoek zeer energiezuinige renovatiewoningen label 

A+/AA++; Niemann raadgevende ingenieurs i.o.v. RVO/BZK.  

6  https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energieneutrale-woning/energieneutraal-

verbouwen/  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energieneutrale-woning/energieneutraal-verbouwen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energieneutrale-woning/energieneutraal-verbouwen/
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streefbedrag van 45.000 euro waar in de Stroomversnelling van wordt uitgegaan voor de re-

novatie van koopwoningen tot NOM.  

Kortom, de bandbreedtes zijn groot en de onzekerheid die die kosteninschattingen met zich 

meebrengen zullen vooral de investeringsbereidheid in de koopsector geen goed doen.  

Bouwkosten in beeld vanuit de Energiesprong 

Vanuit de Energiesprong zijn de afgelopen jaren projecten uit diverse tenders gesubsidieerd 

waarbij woningen zowel zijn gerenoveerd als nieuwgebouwd tot zeer energiezuinige wonin-

gen. Bovendien zijn die projecten op de voet gevolgd door TNO, RIGO en Van Beek in op-

dracht van Platform 31. Daarbij is geleerd van de verschillende aanpakken en de verschil-

lende concepten die zijn gehanteerd: Wat het levert het op aan energiebesparing? Hoe be-

valt het de bewoners? Maar ook de gerealiseerde kosten kwamen bij een deel van deze pro-

jecten in beeld. Daarmee kan dus ook meer scherpte worden geboden in de marge van de 

kosten voor verduurzaming. 

De projecten waar de kosten – middels accountantsverklaringen – van bekend zijn, zijn 

weergegeven in tabel 1. Het gaat zowel om renovatie als om nieuwbouw. De meeste pro-

jecten zijn huurwoningen, maar er is een project met koopwoningen. Verder zijn er verschil-

lende ambitieniveaus voor verduurzaming in de plannen. Daarmee ontstaat een vrij breed 

beeld van de kosten.  

Het is opvallend dat de totale kosten per woning voor de renovatiepr ojecten alle ongeveer 

in dezelfde orde van grootte zijn uitgekomen: ruim 80.000 euro. Bij de nieuwbouwprojecten 

is de variatie een stuk groter. Wat bij beide typen investeringen opvalt , is dat het ambitieni-

veau van de verduurzaming niet samenhangt met de totale investering. De kosten in het 

project waarbij is gerenoveerd naar label B zijn vergelijkbaar met die in het project waarbij 

naar label A+ is gerenoveerd.  

Ook in de nieuwbouw zijn de bouwkosten op geen enkele manier eenvoudig te relateren aan 

het ambitieniveau qua duurzaamheid. Dat geldt overigens ook voor de woninggrootte. Alle 

projecten betreffen relatief kleine eengezinswoningen van 90 -100 m2 gebruiksoppervlak ter-

wijl de totale kosten flink uiteenlopen. Als we het ‘turn key’ project buiten beschouwing la-

ten – waarbij de directe bouwkosten niet duidelijk zijn - zijn de bouwkosten in deze pro-

jecten overigens opvallend ‘normaal’ te noemen. Ze vallen in een prijsrange van 300 tot 350 

euro per m3, wat doorgaans voor ‘goedkope tot normale bouw’ wordt gerekend. Op basis 

van deze gerealiseerde kosten lijkt het er dan ook niet op dat het nieuw bouwen van NOM-

woningen tot excessieve prijzen hoeft te leiden.  
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Tabel 1 Kosten7 per woning (gerealiseerd in 2013-2014) op basis van accountantsverklarin-
gen Energiesprong/Stroomversnelling en aanvullende opgaven van de projecten  

 nieuwbouw renovatie 

eigendom  koop   huur   huur   huur   huur   huur   huur   huur  

         
ambitieniveau   NOM   A++   A++   NOM   label B   label A+   passief 

huis  
 passief 

huis  

aantal wonin-
gen  

                     
19  

                     
40  

                     
54  

                       
5  

                   
37  

                   
71  

                 
153  

                 
117           

directe kosten  
bouw  

109.000   turn key  136.000  96.000  61.000  78.000  73.000  73.000  
         

indirecte kosten  
bouw  

23.000   incl.   incl.  14.000  10.000   incl.  6.000  10.000  

         

bijkomende kos-
ten   

25.000   incl.  21.000  5.000  7.000  4.000  6.000   PM  

         

sociale kosten   nvt   nvt   nvt   nvt  8.000  6.000   PM   PM  
         

totaalbedrag 
bouw  

158.000  183.000  157.000  115.000  87.000  88.000  84.000  82.000  
         

 grondkosten   15.000  22.000  46.000   PM   nvt   nvt   nvt   nvt  

 

 Kosten van energiemaatregelen 

Het bleek voor veel projecten nog niet eenvoudig om de energiekosten goed te specificeren. 

In de nieuwbouw komt de inschatting van de kosten voor energiemaatregelen uit op circa 

25% van de directe bouwkosten. Voor de woningen waarvan de gerealiseerde kosten bekend 

zijn, ligt dat volgens opgave van de projecten 8  in de orde van grootte van 25-30.000 euro. 

Hoe zich dat verhoudt tot de kosten van energiemaatregelen die nodig zouden zijn om EPC 

0,4 (de energetische kwaliteit die het Bouwbesluit voorschrijft) te bereiken, blijft lastig in te 

schatten. Bij een project dat we bij de Energiesprong hebben gevolgd, maar dat uiteindelijk 

niet is gerealiseerd, was de inschatting dat energieneutraal ten opzichte van EPC 0,6 een 

meerprijs van 30.000 euro zou betekenen. Die kosten betroffen vooral de warmtepomp en 

pv-panelen. Bij de projecten waarvan de gerealiseerde kosten bekend zijn, zijn bij een deel 

eveneens een warmtepomp en pv-panelen toegepast. Omdat deze installaties een meerprijs 

met zich meebrengen ten opzichte van ‘standaard’ nieuwe woningen, is het opvallend dat 

de totale kosten in die gerealiseerde projecten beperkt zijn gebleven.  

 

7  Directe bouwkosten: lonen/mankracht, materialen. Indirecte bouwkosten: opslagen voor algemene bouw-

plaatskosten, algemene uitvoeringskosten, overhead, winst & risico. Bijkomende kosten: adviseurs, toezicht, fi-

nanciering, leges, verzekeringen, etc.; Sociale kosten: begeleiding en voorlichting bewoners, tijdelijke huisves-

ting, herhuisvesting, verkoopkosten (bij nieuwbouw). 

 

8  De kosten voor energiemaatregelen maakten geen onderdeel uit van de accountantsverklaring. Hier-

voor is afzonderlijk navraag gedaan bij de projecten . 
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NOM-woningen - nieuwbouw 

 

Bij de renovaties blijkt de variatie van de kosten voor energiemaatregelen groter dan  bij de 

nieuwbouw. Bovendien hangen die kosten – zoals mag worden verwacht - samen met het 

ambitieniveau van de energiemaatregelen. De renovatie naar label B komt op basis van de 

opgave van de projecten uit op ruim 16.000 euro. De renovaties naar A+/passie f huis kwa-

men uit op 30.000-35.000 euro. Dat laatste betekent dat de energiemaatregelen zo ’n 40-

50% van de directe bouwkosten bij renovatie uitmaakten. De renovatie naar label B is daar-

mee relatief duur geweest ten opzichte van de inschattingen van het PBL . De renovaties 

naar A+/passief huis liggen in de orde van grootte van het streefbedrag dat in de Stroomver-

snelling wordt gehanteerd voor de renovatie naar NOM van huurwoningen. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat bij de renovaties naar A+/passief huis wel p v-panelen, wtw-installa-

ties en soms een zonneboiler zijn toegepast, maar géén warmtepomp. In plaats daarvan is 

bij deze projecten een HR107-ketel geïnstalleerd. Het is aannemelijk dat dit deze renovaties 

relatief goedkoop heeft gemaakt en dat bij een renovatie naar NOM (inclusief warmtepomp) 

de kosten hoger zouden zijn uitgevallen.  

Conclusie 

De streefbedragen die in de Stroomversnelling worden gehanteerd voor de renovatie van 

huurwoningen naar NOM (60.000 euro voor de renovatie van een rijwoning, waarvan de 

helft voor energiemaatregelen) liggen in dezelfde orde van grootte als de gerealiseerde kos-

ten voor renovaties naar A+/passief huis (nog niet energieneutraal). Het gerealiseerde be-

drag voor de totale renovaties ligt nog circa 20.000 euro boven het streefbedrag. Vooralsnog 

zijn de kosteninschattingen die het PBL heeft gehanteerd dan ook realistisch te noemen, al-

thans als wordt voorgesorteerd op het prijsdrukkende leereffect dat ontstaat als de ko-

mende jaren steeds meer projecten worden gerealiseerd. Door toenemende standaardisatie 

van methoden en producten en innovatie van energiemaatregelen zouden de prijzen voor 
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verduurzaming lager moeten kunnen uitkomen dan ze in de door ons bekeken projecten wa-

ren.  

Het is belangrijk dat die kosten ook echt omlaaggaan. Dat geldt voor de business case van 

de corporaties, maar meer nog voor de eigenaar-bewoners en in het bijzonder bij renovatie. 

Bij nieuwbouw blijven de meerkosten van een NOM-woning ten opzichte van EPC 0,4 be-

perkt. Daarbij wordt er meer leenruimte geboden bij de aankoop van een NOM -woning . 

Voor renovaties ligt dat ingewikkelder. Waar de kosten voor de renovatie van de meeste 

koopwoningen hoger liggen dan voor huurwoningen (vooral doordat schaalvoordelen ont-

breken), de terugverdientijd lang is en de leenmogelijkheden te beperkt of te duur zijn, is de 

kans dan ook groot dat het gemiddelde koophuis in 2030 geen energielabel A zal hebben.  

In het bijzonder ‘full scale’ renovaties van koopwoningen naar energieneutraal zijn binnen 

de huidige stand van techniek en financieringsmogelijkheden erg duur en voor de gemid-

delde bewoner eigenlijk niet betaalbaar. Om dat te doorbreken, is innovatie nodig – zowel 

op het vlak van producten en technieken die door bouwers en installateurs kunnen worden 

aangeboden, als op het vlak van financiering. Zo is verduurzamen in stappen, waarbij geen 

investeringen worden gedaan die later desinvesteringen blijken, een kansrijke mogelijkheid 

voor opschaling. De lessen die worden geleerd in de Stroomversnelling kunnen een belang-

rijke bijdrage leveren aan de gewenste innovaties zodat – als dat echt succesvol is - de koop-

sector in de ‘slipstream’ van de Stroomversnelling kan worden meegetrokken naar energie-

neutraal in 2050.  


