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Waarde Woningvoorraad

Periode Aantal Woningen Gemiddelde 
woningwaarde

Nederland 2010 1.759.443.000.000 242.000

2011 1.732.458.000.000 236.000

2012 1.705.138.000.000 232.000

2013 1.650.448.000.000 223.000

2014* 1.570.399.000.000 211.000

2015** 7.587.964 1.540.012.000.000 206.000

2016* 7.664.043 1.569.786.000.000 209.000

bron cbs

Presentator
Presentatienotities
Hypotheekschuld 637,6  mrd



Ontwikkelingen voorraad
Onderwerpen Beginstand 

voorraad

Nieuwbouw Overige 

toevoeging

Sloop Overige 

onttrekking

Correctie Saldo 

voorraad

Eindstand 

voorraad

2015
7 587 
964 48 381 30 015 11 

519 14 005 464 53 336 7 641 323

2016 1e 
kwartaal**

7 641 
323 10 170 8 163 2 245 4 053 -93 11 942 7 653 269

2016 2e 
kwartaal*

7 653 
269 11 953 5 047 2 521 3 924 220 10 775 7 664 043

2016 3e 
kwartaal*

7 664 
043 12 953 8 277 2 408 6 594 442 12 670 7 676 712

bron cbs

Presentator
Presentatienotities
7.600.000 woningen vervangen met productie van 50.000 per jaar duurt 150 jaar.kapitaalvernietiging toekomstbestendig bouwen!





Doelstelling EU en Nederland 

 20-20-20   2020    CO2-duurzaam-efficient

 2020 uitspraak Urgenda proces 25% CO2 

 2020 BENG (15 kWh/m2)

 2050 Gebouwen E-neutraal

Presentator
Presentatienotities
uitputting fossiele brandstoffen milieuaspecten fossiele brandstoffen (on-)afhankelijkheid energievoorziening tijd nodig voor transitie veranderingen voor industrie en economieGeen NoM Toekomstbestendig en fossielvrij CONCURRENTIE BIJ VERKOOP (GOED BINNENKLIMAAT) (GEEN TOCHT/VOCHT/GELUID/ENERGIEKOSTEN)ca 50.000 nieuwbouw woningen per jaar150 jaar om bestaande voorraad te vervangen 



Duurzame energie genoeg



Energiegebruik

Personen in 
huishouden ~ per jaar Kosten  in €*

1 1.870 kWh 264
2 2.990 kWh 492
3 3.660 kWh 624
4 4.110 kWh 708
5 4.610 kWh 804
6 4.930 kWh 876

~ per 
huishouden 2.970 kWh 480

woningtype ~ per jaar Kosten  in €*

Flat 940 m³ 792
Tussenwoning 1.310 m³ 1056
Hoekwoning 1.580 m³ 1236
2 onder 1 kap 1.870 m³ 1428
Vrijstaand 2.440 m³ 1812
~alle woningen 1.430 m³ 1140

Bron: RVO 2016 (Bewerking Nibud, 2016)

*Bij een gemiddeld elektriciteitstarief van 19,73 eurocent per kWh en vastrecht 
van € 22,91 per maand (incl. 21% BTW). Inclusief de jaarlijkse belastingteruggave 
van € 376,08 (2016). Afgeronde bedragen.

gasverbruik elektriciteitsverbruik

Bron: RVO 2016 (Bewerking Nibud, 2016)

*Bij een gemiddeld gastarief van 66,08 eurocent per m3 en 
gemiddeld vastrecht van € 16,20 per maand (incl. 21% BTW). Afgeronde bedragen.
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Presentatienotities
geen absolute waarde hechten aan getallengasverbruik en bouwjaar 



Woningwaarde

 Ligging: 
gemeente, woonomgeving, parkeergelegenheid, openbaar groen, 
bestemmingsplan, (snel)wegen, openbaar vervoer, scholen & winkels

 Huis van binnen: 
grootte, aantal vertrekken, oppervlakte van de vertrekken, staat van 
onderhoud, isolatie, verwarming, elektriciteit, muren, plafonds en  
vloeren.

 Huis van buiten:  
type huis, buitenmuren, schilderwerk, daken en goten, garage/schuur,    
ligging en grootte van de tuin, soort erfafscheiding



Woonwaarde voor consument?? 
Comfort!!!

 TEMPERATUUR
 TOCHTVRIJ
 VOCHTVRIJ 
 SCHIMMELVRIJ 
 GEZOND WONEN
 VEILIG WONEN
 RUIMTE
 GEMAK 
 BETAALBAAR



Woningen fossielvrij

optimaal isoleren 
optimaal opwekken  

optimaal ventileren 
minimum installaties 

opslag warmte 
opslag elektriciteit

Presentator
Presentatienotities
combinatie van (verregaande) maatregelen dient comfortwensen van bewoners en risicobeheersing van financiers en taxateurs van vastgoed 



Isolatiegevel

Presentator
Presentatienotities
prefab  ongeacht gevelindeling ongeacht afwerkingsmateriaal ongeacht kleurstelling nieuwe kozijnen en deuren 3 laags glas  ventilatiesysteem pv - pvt dak optioneel uitbouw voor- / achterzijde 



Gemiddeld per woning

Voor Na 
Verwarmingsenergie 18.000 kWh 1.500 kWh
Gebruiksenergie        3.500 kWh 3.500 kWh   

21.500 kWh   5.000 kWh
~  90 kWh                    ~240 m2 PV ~55 m2 PV
~150 kWh ~145 m2 PV ~33 m2 PV







Industriële Renovatie



In één keer goed

Presentator
Presentatienotities
niet richten op één onderdeelcomplexiteit en samenhang van alle onderdelen is essentieelwisselwerking gebouw en installatiewisselwerking gebouwrenovatie en comfortwisselwerking maatregelen en kosten wisselwerking maatregelen en besparingen merkbare substantiële comfort verbetering



Waardebehoud?  Waardecreatie?



Isoleren dan ook Ventileren 

Presentator
Presentatienotities
aanvoer en afvoer per vertrek sensor gestuurd (CO2, C, RV) warmteterugwinning modulerende voorverwarming modulerende bypass heel stil 



Ontwikkelingen



Gemiddeld per woning

Voor Na 
Verwarmingsenergie 18.000 kWh 1.500 kWh
Gebruiksenergie        3.500 kWh 3.500 kWh   

21.500 kWh   5.000 kWh
~  90 kWh                    ~240 m2 PV ~55 m2 PV
~150 kWh ~145 m2 PV ~33 m2 PV



Jaarproductie in kWh

14 panelen; 3500 Wp; 3250 kWh; 2015 



Thuis batterij
nikkel 
metaal 
hydride



Utility centers
collectieve decentrale opslag 

Presentator
Presentatienotities
UC werken voor groepen woningen , met steeds wisselende samenstelling bewoners met steeds ander gedrag.  Ieder huis wekt  zon PV en zon Warmte op Men gebruikt wat men nodig heeftHet overschot gaat in opslag in UCIs de vraag groter dan het aanbod (dag/nacht)  dan voorziet UC in vraagGeen minimale vergoeding omdat het aanbod (overdag) zo groot is omdat voor iedereen de zon schijnt  Geen piek tarieven, voor levering of transport , omdat in de avond de vraag hoog maar het aanbod laag isEn als de opslag helemaal vol zit kun je op die momenten tegen een hoge vergoeding verkopen aan  “het net”Zo raak je gezamenlijk onafhankelijk van het net Verdienmodel voor esco’;s  die UC ‘s financieren en beheren.



comfortabel, zorgeloos, betaalbaar
 Lever wat de consument aanspreekt
 verpak dat in energie besparing

 garandeer daarbij:

 kwaliteit
 besparingen
 financiering 
 afschrijvingsperiode



Taxateurs: 

Meerwaarde NoM woningen ongeveer €22.000 hoger dan niet NOM-woningen.



Jaarlijkse kosten woningverwarming

verwarmingskosten 7.676.712 woningen (gemiddeld €1.140 per jaar) 

€ 8.751.451.600
€2.465.820.000



De vijf grootste pensioenfondsen 
hebben ruim 1200 miljard euro in kas 

Brabant heeft 35 jaar lang een 
voorfinanciering 

van 1 miljard per jaar nodig
< 3%



Dank voor uw aandacht 



STELLING
 Om doelen te halen, verplichtingen na te komen en 

geldverspilling te voorkomen moet de rijksoverheid 
 bij de aanpak van het fossielvrij en toekomstbestendig 

renoveren van de bestaande woningvoorraad de hoogste 
woonkwaliteit eisen en 

 de aanpak strategisch aansturen obv bouwjaren, 
demografische ontwikkelingen, locatie en aantallen woningen

 uitgaan van circulaire bouw en materialen 
 en via (instemming met toepassen van) 

financieringsconstructies gewenste uitvoering zekerstellen



DUURZAAM 
TOEKOMSTBESTENDIG & FOSSIELVRIJ

ENERGETICA 

AQUATICA 

MATERIALICA

ECOLOGICA 
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