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Namens een grote groep van energiedeskundigen,en (financiële) adviseurs  is dit artikel 

geschreven door Mechtild Linssen en Ted Zwietering. Zij werken al jarenlang  op het gebied 

van stadsvernieuwing, stedelijke vernieuwing, stedelijke ontwikkeling én energietransitie.  

In dit artikel roepen wij iedereen in Nederland op om een burgerplatform ‘Betaalbare 

Energietransitie’ te ontwikkelen om van daaruit een eigen  bijdrage leveren aan de tafels van 

Wiebes (en Samson). Pleit met ons mee voor een overheid die, analoog aan de stadsvernieuwing 

uit de jaren 80, de regie pakt bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, garanties 

afgeeft voor de betaalbaarheid, de duurzaamheid van de alternatieve energie en zorgt voor een 

transparant proces. Vóórdat er van alles verboden en of opgedrongen wordt moet er eerst een 

betaalbaar goed alternatief geboden worden voor de CV-ketel!!  

 

HET KAN WEL: 

Betaalbare duurzame energie voor elke buurt en wijk 

Het belang van de bewoners voorop 

Steeds meer bewoners en ondernemers zijn ervan doordrongen dat de gebouwde omgeving 

aardgasvrij moet worden. Met het oog op de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen willen 

zij daar graag aan meewerken. Dat blijkt iedere keer weer als wij daar in wijken met bewoners 

en ondernemers over praten. Hun financiële mogelijkheden zijn echter beperkt. Zeker in de 

corporatiesector die geacht wordt bij de energietransitie voorop te lopen. Daar woont in 

toenemende mate de armste bevolking. De kleine ondernemers die in de woonwijken gevestigd 

zijn, hebben nu vaak al moeite het hoofd boven water te houden. De lasten voor bewoners en 

ondernemers mogen dus niet omhoog gaan. En dat hoeft ook niet, als we bij de financiering van 

de noodzakelijke maatregelen met een maatschappelijk rendement genoegen nemen. Toen we 

de aardgasnetwerken hebben aangelegd, werd dat ook door de overheid gefinancierd. 

  

Tijd voor actie: jaarlijks moeten 240.000 woningen van het gas af om in 2050 klaar te zijn 

Over de urgentie van de energietransitie is geen discussie meer. We willen stoppen met de 

gaswinning in Groningen en we willen het akkoord van Parijs nakomen. Omdat 40% van de 

totale CO2-emissie afkomstig is van alle gebouwen die aardgas verbruiken voor verwarming, 

warm water en koken, staan we voor de opgave die gebouwen aardgasvrij te maken.  

Daarvoor moeten straten worden opgebroken en gebouwen worden aangepast. Nederland heeft 

circa 8 miljoen woningen. Als we dit jaar beginnen, moeten we per jaar 240.000 woningen van 

het gas af halen om in 2050 alleen al de CO2-reductie van de woningen te verminderen. Ter 

vergelijking: de nieuwbouwproductie bedraagt circa 60.000 per jaar. We hebben het dus over 

een mega opgave. Dan is het ónbegrijpelijk dat we blijven vergaderen, wéér een onderzoek laten 

doen of nóg eens een visie schrijven. We moeten concreet aan de slag!   

 

De opgave is vergelijkbaar met de grootschalige stadsvernieuwing uit de jaren ’80 van de vorige 

eeuw. Toen moesten onze steden gered worden, nu onze planeet. Pas toen het belang van 

bewoners voorop gesteld werd en wethouders de regie namen, kwam het tempo erin. De 

wethouders gaven garanties af voor betaalbare huren (‘vergelijkingshuren’), een goede kwaliteit 

(‘voorbeeldplattegronden’) en een transparant proces (‘doorschuifstromen’). Het 

versnellingseffect hiervan was voor alle betrokkenen wonderbaarlijk en tegelijkertijd zo simpel. 

Hele wijken zijn vernieuwd, steden gered, bewoners nog steeds blij.  

Als je de ervaringen met de stadsvernieuwing naar de energietransitie vertaalt, zou ook nu het 

belang van bewoners (en ondernemers) voorop gesteld moeten worden. Bewoners willen zicht 

hebben op wanneer zij aan de beurt zijn en wat in hun geval mogelijk is. Zij willen verzekerd zijn 

van een goed en betaalbaar aanbod, duurzaam opgewekte energie en een transparant proces.  
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Hoe realiseren wij samen een succesvolle energietransitie 

Als het snel én grootschalig moet, moet er een wijkgerichte aanpak komen. Er zijn grofweg twee 

manieren om gebouwen aardgasvrij te maken: alles elektrisch of een combinatie met 

warmtenetten. In theorie is biogas een derde manier om aardgasvrij te worden. Voor de 

overstap naar biogas zijn geen ingrepen aan de gebouwen nodig. Maar omdat in de toekomst 

maar weinig biogas beschikbaar zal zijn, is dit voor de meeste gebouwen geen optie. 

 

Daarnaast zijn isolatiemaatregelen noodzakelijk. Hoe lager de watertemperatuur van het 

energiesysteem én hoe ouder de gebouwen, hoe meer er geïsoleerd moet worden om de 

gebouwen goed warm te krijgen. All electric oplossingen gaan met lage watertemperaturen 

gepaard en vragen daarmee om veel isolatie en laag temperatuur-radiatoren of vloer- of 

wandverwarming. Deze oplossingen zijn ingrijpend en kostbaar, zeker bij oudere, slecht 

geïsoleerde woningen. In dicht bebouwde gebieden met veel gestapelde bouw van vóór 1992 

zijn warmtenetten verreweg de voordeligste oplossing. Als alle dicht bebouwde stadswijken 

zouden worden aangesloten op volledig duurzame warmtenetten in combinatie met rendabele 

isolatiemaatregelen, zou een enorme CO2-emissiereductie worden bereikt.  

 

Hoe geven we de transitie van deze bestaande voorraad vorm, gegeven de veelheid aan partijen 

die hierin een rol spelen en gegeven de investeringsbeslissingen die al deze partijen in 

samenhang moeten maken? Het gaat, net als bij de stadsvernieuwing, om miljarden 

investeringen, in infrastructuur, in isolatie en in installaties. De diverse partijen in de 

energietransitie zijn zoals gezegd afhankelijk van elkaar, zowel fysiek als in tijd. Investeren in 

een geothermiebron is nutteloos zonder een warmtenet voor de distributie en vice versa. En nog 

belangrijker: zonder gegadigden voor een warmteaansluiting. Het wordt tijd om de cirkel van op 

elkaar wachten te doorbreken. Wat het vraagt is initiatief om met de belangrijkste stakeholders 

tot afspraken te komen. Hier ligt een rol voor de gemeenten om het collectief van partijen over 

het dode punt heen te brengen.  

Het is de kunst een slimme flexibele strategie te kiezen en daarbij vooral voor een langere 

termijn (tenminste 10 jaar, net zoals bij de stadsvernieuwing) betrouwbare instrumenten in te 

zetten, waarbij de transitie daadwerkelijk en dus onder een strakke regie van de overheid kan 

worden aangepakt.  

 
Betaalbaarheid moet worden gegarandeerd 

Gezien de grote benodigde investeringen in het energieconcept voor de wijk, is zekerheid over 

de inkomsten na de investering een must voor de financierbaarheid. Startpunt is dus het 

organiseren van de vraag.  

 
 

In Den Haag is onderzocht onder welke voorwaarden huurders meedoen met de ambitie van de gemeente om 100.000 

woningen aan te sluiten op warmtenetten. Hun belangrijkste voorwaarde is dat de woonlasten omlaag gaan. Daarnaast 

moet de overlast beperkt blijven, de warmte duurzaam worden opgewekt en de overgang naar elektrisch koken 

aantrekkelijk worden gemaakt.  

 

 

Bewoners en ondernemers zijn bereid over te stappen naar duurzame energie, wanneer de 

nieuwe energie niet meer (en liever minder) kost, prijsschommelingen in de toekomst worden 

voorkomen en de tarieven transparant zijn. Nu wordt de energieprijs door productiefactoren 

bepaald met alle prijsschommelingen die daar bij horen. Wij draaien het om. Om de 

betaalbaarheid te garanderen pleiten wij ervoor om aan de consumentenkant te beginnen en te 

starten met opbrengsten die betaalbaar zijn voor de bewoners.   
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Figuur Aantrekkelijk aanbod begint bij de gebruiker 

 

We bedachten een slim tariefsysteem waarmee de overstap van een gasaansluiting naar een 

warmteaansluiting kostenneutraal is voor eigenaren en voordeliger voor gebruikers, waarbij 

bovendien investeren in isolatie maximaal wordt gestimuleerd. 

De eigenaar (dat kan een verhuurder zijn) betaalt geen aansluitkosten, maar een jaarlijkse 

bijdrage die gelijk is aan de jaarlijkse kosten voor een HR-combiketel.  

 

De gebruiker (eigenaar of huurder) betaalt geen vastrecht, maar een volledig variabel tarief voor 

de warmte die hij/zij verbruikt. Net als bij een mobiele telefoon als je niks verbruikt hoef je ook 

niet te betalen. Hierdoor wordt zuinig stoken 100% beloond, evenals investeren in 

energiebesparende maatregelen. Dat is precies de bedoeling, want door de combinatie van 

aansluiten en isoleren (en het verbeteren van de ventilatie en het plaatsen van pv-panelen) 

wordt de noodzakelijke CO2-emissie-reductie gerealiseerd die de stad klimaatneutraal maakt.’ 

 

Het variabel tarief wordt zodanig vastgesteld dat de gebruiker goedkoper uitkomt dan wanneer 

hij blijft stoken, wassen en koken op gas. In de praktijk zien wij bij de huidige aanbiedingen 

uitgaan van een jaarlijkse prijsindexatie op basis van de warmtewet.  De warmteprijs is hierdoor 

nog steeds gekoppeld aan de gasprijs. Wij denken dat bewoners baat hebben bij een lange 

termijn prijszekerheid en ontkoppeling van de gasprijs. Het tarief wordt daarom  jaarlijks 

aangepast aan de inflatie. 

 

 

Voorbeeld aantrekkelijk aanbod voor de bewoner 

Haagse portieketage woning uit Den Haag. Vergelijking van aansluiten op basis van betaalbaar 

aanbod in vergelijking met een efficiënte gasketel en een prijsvechter: 

 
Figuur: Huidig energielabel E en een individuele combiketel HR107. Het huidig gasverbruik bedraagt 1.500 m³ gas en 
730 kWh elektriciteit. Bij aansluiten op het warmtenet bedraagt het warmteverbruik circa 45 GJ (o.b.v. rendement van 
89%) en het elektriciteitsverbruik 600 kWh. Daarnaast houden wij rekening met de meerkosten voor elektrisch koken. De 
gasprijs bij een prijsvechter bedraagt 61 cent per m³ inclusief BTW. 
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De financiering van de energietransitie mogelijk maken 

Wij zien: het is een complexe opgave, maar rendabele businesscases met zwarte cijfers zijn 

mogelijk, mits de financiële nadelen van de huidige marktwerking in de energiesector worden 

uitgeschakeld. 

De businesscase van de energie exploitatie is een verdelingsvraagstuk van de inkomsten 

gegeven de investeringen en het bijbehorende risico en rendement. In de praktijk zien wij dat 

partijen over de gehele energieketen rekenen met marktrendementen van 10% - 15%. Dit 

terwijl de energieketen bestaat uit vier verschillende business cases met elk een eigen risico en 

rendementsprofiel.  

Er bestaat een verschil in financierings- en exploitatie kenmerken tussen de infrastructuur en de 

levering van warmte. Infrastructuur kent lange termijn betrokkenheid. We zien mogelijkheden 

tot verlagen van de jaarlijkse lasten voor bewoners door de levering van warmte te scheiden van 

de distributie en de investering in infrastructuur. De rol van een energieleverancier wordt dan 

beperkt tot de inkoop en levering van warmte. Als een semipublieke partij (nutsbedrijf) 

investeerder en exploitant is van dit distributienet, leidt dat, vanwege de lagere rendementseis, 

tot kostenreductie. Het gaat om investeringen die over een lange termijn afgeschreven moeten 

kunnen worden. Dat vereist een solide technologie die lange tijd meegaat. De overheid is de 

enige partij die kan en moet bepalen welke techniek op welke plek het beste toegepast kan 

worden. 

 

 
Figuur De energieketen met verschillende risico en rendementsprofielen 

 

De overheid kan uit allerlei modellen kiezen voor de financiering van de energietransitie, van 

“greenbonds” tot en met energiefondsen, van garanties tot en met Europese fondsen. Dit relatief 

goedkope geld, met een maatschappelijk rendement, is er volop. Europa raakt het aan 

straatstenen niet kwijt. Wij moeten het niet laten liggen.   

 

Kwaliteit en duurzaamheid moeten worden gegarandeerd. 

De consument betaalt en bepaalt. Voor hen moet er iets te winnen zijn voor de langere termijn. 

Pas als het vertrouwen van bewoners én ondernemers voor een aanpak “duurzaam” gewonnen 

kan worden, en wordt gestabiliseerd in nieuwe energiecoöperaties per wijk of stad, kan een 

versnelling van de energietransitie plaats vinden.  

 

Bewoners en ondernemers willen niet alleen een aanbod dat financieel aantrekkelijk is, zij 

willen ook vertrouwen hebben in de geboden kwaliteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om de 

werking van het systeem, de installaties en de energiebesparende maatregelen en het geboden 

comfort. Of om de afwerking van de werkzaamheden in de woning of de uitstraling van het 
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complex. Als het complex er mooier uit komt te zien, straalt dat extra op de bewoners en 

ondernemers af.  

 
 

In Schiedam is een enquête gehouden onder bezoekers van de zomerfestivals in de twee wijken die zijn aangewezen om 

als eerste aardgasvrij te worden. De vraag was wat de bewoners hierbij het belangrijkst vinden.   

Dit is hun top vijf: 

1. schoner milieu voor toekomstige generaties 

2. duurzaam opgewekte energie 

3. lagere woonlasten 

4. veiligheid in huis 

5. korting op inductiekookplaten en nieuwe pannen 

 

 

Bovendien moet erop aangestuurd worden dat de nieuwe energie onbetwistbaar en dus 

betrouwbaar duurzaam zal zijn. Duurzaam betekent: niet gebaseerd op fossiele brandstoffen. 

Halve oplossingen, zoals restwarmte van een gasgestookte elektriciteitscentrale, willen 

bewoners en ondernemers niet. De energie voor collectieve systemen moet zo veel mogelijk 

afkomstig zijn van lokale duurzame bronnen. Op lokaal niveau moeten opslagsystemen 

beschikbaar zijn voor energie die de pieken en dalen van de energiebronnen kunnen afvangen. 

Deze systemen bestaan er al voor elektriciteit en warmwater. Duurzame energiebronnen van 

elders kunnen ook worden benut, maar dan moeten bewoners en ondernemers wel verzekerd 

zijn (en blijven) van een betaalbaar en transparant energietarief. In het algemeen zal er, in 

combinatie met lokale opslagsystemen, voldoende lokale duurzame energie beschikbaar kunnen 

zijn. 
 

Een transparant proces moet worden gegarandeerd 

Gemeenten zouden op basis van een gebiedsatlas en een vastgesteld scala aan oplossingen 

richting per gebied moeten aangeven. Voor elk gebied, elke straat in een stad zijn specifieke, 

optimale oplossingen voor de energietransitie. Als gemeenten per gebied de richting (hoe en 

wanneer) bepaalt, kunnen zij in elke stad, wijk voor wijk, buurt voor buurt en straat voor straat 

afspraken met eigenaren en huurders maken.  Daarbij is het raadzaam om open te staan voor 

collectieve wensen voor de woonomgeving en/of de woningen, ook als die niets met de 

energietransitie te maken hebben. De ervaring leert dat dit het maken van afspraken over 

duurzame maatregelen voor de gebouwen gemakkelijker maakt. Per complex of per straat zal de 

gemeente moeten zorgen voor aantrekkelijke aanbiedingen aan de eigenaren en de huurders, 

die voor die straat en dat complex overtuigend zijn.  

 

Er zijn uitgebreide studies (onder andere in de Gemeente Den Haag)  waaruit blijkt dat voor een 

warmtenet met een duurzame bron die 4.000 wooneenheden van warmte kan voorzien, een 

rendabele business case mogelijk is, wanneer 4.000 woningen in de loop van 6 jaar worden 

aangesloten. Je kunt dus klein (circa 500 eenheden) beginnen, en langzaam maar doelgericht 

uitbreiden. Later kun je die groepen woningen en gebouwen “slim” aan elkaar koppelen, zodat je 

nog weer allerlei schaalvoordelen kan behalen. 

 

Gaandeweg moet steeds van projecten worden geleerd en voortdurend worden geanticipeerd op 

nieuwe technologische ontwikkelingen. Dan raken we ongetwijfeld in een flow en bereiken we 

de doelstellingen van het akkoord van Parijs.     

 

Oproep aan bewoners, ondernemers en overheden  

Bewoners en ondernemers verenig je en wordt een stevige gesprekspartner die de belangen van 

de bewoners goed kan behartigen. Vraag de overheid de regie te pakken op de energietransitie. 

Welke aanpak om CO2-emissie te reduceren is de beste aanpak voor jouw wijk? 
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En overheid maak van de energietransitie een proces waarbij de bewoner het vertrouwen in een 

dienende overheid weer terugkrijgt. Hou op met doemverhalen, dat het zoveel extra gaat kosten 

en dat het zo lang gaat duren. Deskundigen weten allang hoe het kan in Nederland. Alleen de 

gevestigde belangen van energiemaatschappijen (die nota bene zelfs nog deels van de overheid 

zijn) staan een heldere aanpak in de weg. De overheid is de enige partij die kan faciliteren door 

de marktordening aan te passen en financiering te regelen voor de aanleg van de infrastructuur.  

 

Oproep aan iedereen in Nederland 

Als we het goed aanpakken, halen we niet alleen de klimaatdoelstellingen, maar leren bewoners 

elkaar ook beter kennen, gaan hun woonlasten omlaag, worden hun woningen veiliger, gezonder 

en comfortabeler en desgewenst ook fraaier. 

 

Vind jij dat ook een wenkend perspectief? Laten we een burgerplatform ‘Betaalbare 

Energietransitie’ oprichten. We laten onze belangen niet zomaar over aan de formele 

lobbyclubs. Van daaruit willen we een bijdrage leveren aan de tafels van Wiebes. Om te pleiten 

voor een overheid die, analoog aan de stadsvernieuwing uit de jaren 80, de regie pakt bij het 

aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, garanties afgeeft voor én de betaalbaarheid van 

de noodzakelijke oplossingen én de duurzaamheid van de alternatieve energie, en zorgt voor 

een transparant proces.  

 

(reacties via deze krant etc0 

 

De bewoners moeten in deze operatie weer het uitgangspunt zijn,  betaalbaarheid staat 

voorop! 


