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Aanleiding & Introductie

2e ronde in 2020

aanvraag

Nul Op de Meter renovatie concepten

Second opinion – Techniek NOM Woning Finnmark 7

Collectief – versus - Individueel

Scenarioanalyse woonlasten Rozendaal Leusden 0 1a 1b
huidig verbruik PAW NOM PAW

aardgas Concept optimalisatie
alle bedragen inclusief btw inschatting
ENERGIE HOEVEELHEDEN

Energielabel/ EPC

gas

koken [m3] 40                             0 0

tapwater [m3] 483                          0 0

verwarming [m3] 1.448                       0 0

totaal gasgebruik [m3] 1.970                       0 0

warmte

tapwater [GJ] 0,0 0,0 0,0

verwarming [GJ] 0,0 0,0 0,0

warmtebundel [GJ] geleverd 0,0 0,0 0,0

totaal warmtegebruik [GJ] 0,0 0,0 0,0

elektriciteit

elektriciteit gebouwgebonden ruimteverwarming [kWh] 1.088                        1.313                      

elektriciteit gebouwgebonden warmtapwater [kWh] 2.325                        2.325                      

elektriciteit hulp [kWh] -                           525                           525                         

elektriciteit huishoudelijk [kWh] 3.382                       3.382                        3.382                      

zonnestroom om te voldoen aan EPV (afhankelijk van scenario) [kWh] -                           -7.320                      -7.320                     

totaal elektriciteitsgebruik [kWh] 3.382                       -                            225                         

ENERGIE KOSTEN

kosten gas, variabel [EUR] € 1.497,20 € 0,00 € 0,00

kosten elektriciteit variabel [EUR] € 745,39 € 0,00 € 49,59

kosten warmte, variabel [EUR] € 0,00 € 0,00 € 0,00

vastrecht gas leverancier (gemiddelde NL 2019) € 66,75 € 0,00 € 0,00

vastrecht gas netwerk € 181,94 € 0,00 € 0,00

vastrecht elektriciteit leverancier (gemiddelde NL 2019) € 66,75 € 66,75 € 66,75

vastrecht elektricteit netwerk € 230,36 € 230,36 € 230,36

vastrecht warmte meettarief € 0,00 € 0,00 € 0,00

vastrecht warmte € 0,00 € 0,00 € 0,00

vastrecht SV unit € 0,00 € 0,00 € 0,00

korting warmtelevering op blok niveau

heffingskorting energiebelasting (2020) -€ 527,17 -€ 527,17 -€ 527,17

totaal energiekosten huurder [EUR] € 2.261,22 -€ 230,06 -€ 180,47

totaal energiekosten per maand [EUR] € 188,44 -€ 19,17 -€ 15,04

verschil energiekosten t.o.v. Nul-situatie per jaar [EUR] € 0,00 -€ 2.491,28 -€ 2.441,69

Netto warmtevraag: kWh_th/m2 GO 97 0 0

Warmte voor Warmtapwater: kWh_th/m2 GO 31 31

Gemiddelde oppervlak woningen: m2 GO 150 150
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Achtergrond: verwarmen van gebouwen

Op basis van NTA 8800
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Achtergrond: Verschillende Verwarmingstechnieken

Op basis van NTA 8800
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Scenario’s – welke alternatieven zijn er?

Voor de regio?

Voor de gemeente?

Voor de wijk? 
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Alternatieve scenario’s
C. warmtenettenB. elektriciteitA. hernieuwbaar gas
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Vraag en Aanbod: Duurzame energiebronnen in omgeving?

Wat hebben we eigenlijk nodig?

Om in onze woningen comfortabel te kunnen 
wonen….

1. Warmte

2. Elektriciteit

Welk aanbod is er in de omgeving?

Welke kwaliteit heeft dat aanbod?

(temperatuur niveau?)

Wie kan dat bieden?
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Vraag: naar (duurzame) energie

Hoe ouder de woning, hoe hoger de 
warmtebehoefte van de woning

Bij een warmtevraag van 50 kWh_th/m2 kan een 
woning worden aangesloten op een warmtebron 
met een lage temperatuur van 35-28°C.

Hoe ouder de woning, hoe meer er geïnvesteerd 
zal moeten worden om de warmtebehoefte terug 
te dringen naar 50 kWh_th/m2. 

En dat is: ISOLEREN, kierdichting en ventileren!

Temperatuurniveau i.r.t. warmtevraag & investering
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Komen we hier weer op terug:

Op basis van NTA 8800
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Alternatieve scenario’s voor Rozendaal
C. warmtenettenB. elektriciteitA. hernieuwbaar gas
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Alternatieve scenario’s voor Rozendaal
C. warmtenettenB. elektriciteitA. hernieuwbaar gas
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Alternatieve scenario’s voor Rozendaal
C. warmtenettenB. elektriciteitA. hernieuwbaar gas
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Alternatieve scenario’s voor Rozendaal
C. warmtenettenB. elektriciteitA. hernieuwbaar gas
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Alternatieve scenario’s voor Rozendaal
C. warmtenettenB. elektriciteitA. hernieuwbaar gas
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Alternatieve scenario’s voor Rozendaal
C. warmtenettenB. elektriciteitA. hernieuwbaar gas

?
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Alternatieve scenario’s voor Rozendaal
C. warmtenettenB. elektriciteitA. hernieuwbaar gas

?
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Alternatieve scenario’s voor Rozendaal
C. warmtenettenB. elektriciteitA. hernieuwbaar gas

?
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Wat levert dat op voor Rozendaal?

Collectief versus individueel

• Schaalgrootte collectiviteit

• Planning: aansluit tempo

• Financiële mogelijkheden

• Lokale bronnen (beschikbaarheid)

Diverse

• Levensfase / Diversiteit bewoners

• Plan dat flexibel is;

• Iedereen kan plooien naar eigen tempo / 
behoefte;

• Mogelijkheid tot samenwerken, maar 
hoeft niet;

• Goed voorbeeld gerealiseerd;

• Stapsgewijs aan de slag.
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1.

De schil

-Ventilatiesysteem
-Kierdichting

-Isolatie begane grond
-Isolatie gevels

-Isolatie dak
-Glas

2.

Warmte en warm water

-Duurzame opwekking warmte
-Duurzame opwekking

warm water
(vaak in één systeem)

3.

Stroom

-Duurzame opwekking stroom

0.

Huidig

- Opname
- 0-situatie

- Rapport start situatie
- Plan / routekaart maken

Stapsgewijs aan de slag
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Wat betekent dit concreet….
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Stapsgewijs naar aardgasvrije toekomst

Tools & Informatie

No-regret rekentool:

https://energielinq.nl/nul-op-de-meter/no-regret-
rekentool-handleiding/

Achtergrond informatie:

https://energielinq.nl/slimme-stappen/

Netto Warmtevraag van de woning! = mate van isolatie

Stap 0: MAAK EEN PLAN!
Stap 1: Kierdichten, Ventileren en Isoleren;
Stap 2: Alternatief voor aardgas

(als de woning er klaar voor is!)

Het gaat uiteindelijk om comfortabel 
en gezond wonen, zonder negatieve 
impact op het milieu.
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