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Opening

Bouwers en ontwikkelaars vinden gasvrij bouwen maar eng: willen de kopers het wel? Het is duurder!
In 2050 moeten woningen echter gasvrij zijn. Het is zeker dat nieuwbouwwoningen die nu gebouwd
worden er dan nog staan. Die woningen zouden daarom nu al gasvrij gebouwd moeten worden. 

De bijeenkomst Gasvrij bouwen in Bodegraven-Reeuwijk is bedoeld om kennis te delen met ontwikke-
laars, bouwers, corporaties en andere gemeenten. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil in 2035 
klimaatneutraal zijn. Dat is een enorme opgave. Bij nieuwbouw staan de ontwikkelaars voor de keuze
om direct al een stap in die richting te zetten. Er worden al veel woningen gasvrij gebouwd. Het is dus
niet meer eng. Ook beleggers willen in Nul Op Meter-woningen (NOM) investeren. En daarnaast is het
voor de koper financieel aantrekkelijk, want hij of zij kan een hogere hypotheek krijgen.

Door: wethouder C.A. Oskam
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De gemeenteraad heeft in 2014 besloten dat de gemeente
in 2035 klimaat neutraal moet zijn. Inmiddels is er een
Routekaart en een Actieplan met concrete maatregelen
vastgesteld.
Met betrekking tot nieuwbouw kan de vraag gesteld 
worden waarom er nog met gas gebouwd wordt. Bouwen
met gas vergroot de toekomstige transitieopdracht onnodig.
Vroeg of laat zullen deze woningen toch omgevormd 
moeten worden. Over achttien jaar moeten zij aan de doel-
stelling van klimaatneutraliteit voldoen. De gemeente kan
echter niet alles zelf doen en wil om die reden kennis
delen met alle relevante partners en hen waar nodig en
mogelijk faciliteren.
In het Actieplan denkt de gemeente bij gasvrije nieuw-
bouw aan een koppeling tussen de WOZ-waarde en 
duurzaamheid: door duurzaamheidsmaatregelen toe te
passen daalt de WOZ-waarde. De gemeente wil met deze
financiële prikkel de inwoners stimuleren om duurzaam-
heidsmaatregelen te treffen.
Vanwege de enorme opgave moet elke stap een logische
stap zijn en bij alles wat nu gedaan wordt, moet gekeken
worden naar de consequenties voor 2035. Dan is het nu
eigenlijk niet meer logisch om een woning met gasaan-
sluiting te bouwen.
De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een voorziening
ingesteld van € 500.000,-- met betrekking tot de doel -

stelling om klimaatneutraal te worden. Het is de bedoeling
dat deze middelen als een revolving fund gebruikt gaan
worden voor duurzaamheidsplannen. De gemeente gaat
geen subsidie geven voor het bouwen van gasvrije wonin-
gen. De investering moet zichzelf terugverdienen. Daarbij
komt dat de doelstelling het verbeteren van het klimaat is.
Het gaat dus niet om een financiële doelstelling. Bij een
vakantie of een keuken wordt ook niet naar de terug -
verdientijd gekeken.

Visie Gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk
Door: Jody de Graaf (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk)



Het traditionele energielandschap is heel voorspelbaar
qua producenten, leveranciers en klanten. De netbeheer-
ders kunnen om die reden voor vele jaren kabels en 
leidingen aanleggen. Met de energietransitie ontstaat er een
nieuw landschap met decentrale opwekking door zonne-
panelen en windmolens en zijn er voor elektrische auto’s
laadpalen nodig. Er ontstaat een flexibel energiesysteem.
Stedin wil bij nieuwbouw eigenlijk geen gasleidingen meer
aanleggen en roept de overheid op om de aansluitplicht te
schrappen. De reden is dat alle woningen in 2050 CO2-
neutraal moeten zijn en de eerste winst is dan bij nieuw-
bouw te behalen. 
Uit het DWA-rapport blijkt dat woningen, mits goed 
gebouwd en ontworpen, eenvoudig en betaalbaar zonder
aansluiting op het gasnet gerealiseerd kunnen worden.
Daarnaast is het zonde van het geld om leidingen en 
kabels aan te leggen voor een aantal jaar. Dat geld kan
dan beter geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het
elektriciteitsnetwerk.
In de Gorinchemse wijk Hoog Dalem loopt een pilot met
energieopslag. Door doelmatig om te gaan met duurzame
energie kunnen pieken in het netwerk, en daarmee forse
investeringen, voorkomen worden. Stedin wil de opgedane
ervaringen gaan inzetten bij andere projecten.
Stedin is betrokken bij Green Deal. De gemeenten die de
Green Deal ondertekend hebben gaan binnen een jaar
aan de slag met de verduurzaming van een geselecteerde
wijk. De woningen in die wijk zullen van het gas af 
moeten. Bodegraven-Reeuwijk heeft geen geschikte wijk
op het oog, maar heeft zich wel als partner bij Green Deal
aangesloten. 
Er zijn in Nederland twee miljoen gasaansluitingen. Dat
betekent dat er voor 2050 elke maand 6.000 woningen
gasvrij gemaakt moeten worden. Dat is een hele opgave. 
Stedin wil bij nieuwbouwprojecten graag zo vroeg mogelijk
betrokken worden, om mee te denken en om betere 
netwerkprognoses te maken.
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De netbeheerder
Door: Ron in’t Hout (Stedin)

Point of view:



Gas kan echt niet meer. Merosch doet om die reden 
sinds 2016 geen projecten meer met gas. Gas is om tal
van redenen onverantwoord: de veiligheid, het klimaat, 
de stijgende prijs, de afhankelijkheid van Rusland en het
Midden-Oosten en er zijn voldoende betrouwbare en 
betaalbare alternatieven. Daarnaast zal de EPC-norm 
verder dalen tot 0,2 in 2021 en zullen vanaf dan ook de
BENG-eisen gaan gelden.
Bij een ‘all-electric’ net zijn er meerdere warmteopwekkers
mogelijk in een woning en in de toekomst zullen er ook
meer instrumenten komen met betrekking tot de opslag
van energie in accu’s in huizen of auto’s of op wijkniveau.
Gas zit die toekomst nu in de weg.
De extra investering voor een klimaatneutrale of NOM-
woning bedraagt tussen de € 11.000,-- en € 15.000,--. 
De levensduurkosten zijn over een periode van 25 jaar
wel lager. Bij een CV-ketel zit het grootste deel van de 
kosten in de energierekening, maar bij een NOM-woning
vallen die kosten weg. En daarnaast zijn er allerlei finan-

cieringsconstructies mogelijk. Zo kunnen installaties ge-
leased worden en zijn er subsidies. Ook kun je € 27.000,--
extra hypotheek krijgen voor een NOM-woning.

Merosch heeft met RijswijkBuiten een project gedaan voor
3.000 woningen zonder gasaansluiting. Daarbij is Klimaat -
garant ingeschakeld en krijgen kopers 25 jaar garantie op
het functioneren van de installaties en het energieverbruik.
Ondanks dat dit een bekend project is vragen geïnteres-
seerde kopers eerst waar de gasketel zit. Ze hebben geen
idee van de duurzaamheidsdoelstelling van de wijk. 
Uiteindelijk willen de meeste mensen wel uitbreiden naar
een NOM-woning. Het project loopt goed vanwege de 
locatie. Duurzaamheid is iets wat op de tweede plaats
staat. De ervaringen zijn voorlopig goed. De gebruikers
delen in de besloten Facebookgroep hun lage energie -
rekening en de lage temperatuur van de woningen op
warme dagen. Daar gaat het hen om: de techniek 
interesseert hen niet zoveel.
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Gebiedsontwikkeling
Rijswijk-Buiten

Door: Menno Schokker (Merosch)

 

Ervaringen:



De Rabobank heeft duurzaamheid hoog in het vaandel
staan. De bank wil meedenken met ondernemers en 
consumenten en vooruitlopen. Sinds 2008 stoot de Rabo-
bank per fte 33 procent minder CO2 uit en is 88 procent
van de gebruikte energie groene energie.
De Rabobank werkt samen met Bleeve. Zo worden klanten
die hun woning willen verduurzamen in contact gebracht
met specialisten. Bleeve heeft ook een website die inzicht
geeft in welke energiebesparingsmogelijkheden er zijn.
Bleeve verbindt lokale en landelijke vakspecialisten.
De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal
Energiebespaarfonds. Het fonds heeft een omvang van 
€ 300.000.000,--. Het Rijk draagt € 75.000.000,-- bij. 
De Rabobank en de ASN Bank treden op als co-financiers
en brengen de resterende € 225.000.000,-- in.

De Rabobank stimuleert ook circulair ondernemen. Dan
wordt er niet alleen naar de eigen faciliteiten en bedrijfs-
voering gekeken, maar ook naar inkoop van grondstoffen
en de manier waarop reststromen worden verwerkt.
Bij een Groenhypotheek kunnen consumenten tussen de
€ 9.000,-- en 27.000,-- (NOM) extra hypotheek krijgen
voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. 
Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de EPC maximaal 0,26
mag bedragen en dat duurzaam hout gebruikt moet 
worden. Met de Groenverklaring krijgen klanten tien jaar
korting op de hypotheekrente.

In Bodegraven-Reeuwijk heeft de Rabobank bij Weideveld
fase II de samenwerking gezocht met de ontwikkelaar en
kopers kunnen gebruik maken van de Groenhypotheek.
Daarnaast heeft de Rabobank het Dichtbijfonds. Een deel
van de winst wordt teruggegeven aan de samenleving.
Stichtingen, verenigingen en scholen kunnen een verzoek
indienen voor een bijdrage. Duurzaamheid moet in de
aanvragen een van de thema’s zijn.
In Utrecht is er daarnaast nog het Rabobank Groenhuis. 
In samenwerking met ANNE en Substainer Homes kunnen
geïnteresseerden veel informatie krijgen.
De Rabobank pop-up-store komt vanaf september ook
weer terug. Dit keer in de Rijnstraat in Woerden.

Onlangs werd een discussie gevoerd over de vraag
waarom makelaars wel een uitbouw of keuken als optie-
pakket aanbieden, maar geen duurzaamheidspakket. 
Er zijn immers allerlei financieringsmogelijkheden en 
-voordelen. De klant kiest echter vaak niet meteen voor
duurzaamheid. Een NOM-woning kost 
op Weideveld II € 21.000,-- extra. Dat gaan kopers niet 

betalen. Als zij naar een EPC van 0,0 willen, plaatsen zij
vijftien zonnepanelen (€ 7.000,--) op het dak. 

De overheid zou de regie moeten nemen en gewoon 
moeten besluiten dat woningen gasvrij gebouwd moeten
worden. Dan accepteren ontwikkelaars, bouwers en 
kopers dat gewoon. Er worden wel duurzaamheidspakket-
ten aangeboden, maar consumenten zijn niet te verleiden.
Zij gaan liever voor de uitbouw of keuken. Daarbij komt
dat niet iedereen zo maar € 20.000,-- extra kan betalen.
Echter, een woning die nu met gasaansluiting gebouwd
wordt zal minder waard zijn als deze in de toekomst 
verkocht wordt. Simpelweg omdat de woning dan omge-
bouwd moet worden. De kosten komen op termijn zo 
alsnog voor rekening van de consument.
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De financier
Door: Leontine Koek (Rabobank)

Point of view:



De Woningbouwvereniging heeft de ambitie om een duur-
zame woningvoorraad te creëren. Om dat te bereiken wor-
den per jaar 50 woningen verduurzaamd. Daarnaast zijn
er projecten met NOM-woningen, zoals de zes NOM-wonin-
gen in Oude Tol, en wordt gekeken naar duurzame opwek-
king via zonnepanelen. Het is alleen nog de vraag hoe
verantwoord zou kunnen worden dat een deel van de
huurders zonnepanelen krijgt en zo minder kosten maakt,
terwijl de overige woningen geen of nog geen zonne -
panelen krijgen.

De woningvoorraad heeft gemiddeld energielabel C. In
2021 moeten 800 woningen gemiddeld label B hebben.
Voor de periode 2020 en 2035 wordt voor 300 woningen
nog de keuze gemaakt tussen renovatie of sloop/nieuw-
bouw. De ambitie is dat deze woningen in elk geval 
energieneutraal worden.
In 2016 is besloten om bij zes woningen in Oude Tol een
stap verder te gaan dan het bouwbesluit voor 2020 en
NOM-woningen te realiseren. Met de Energieprestatie -
vergoeding (EPV) bleek de businesscase te sluiten. 
De huurders betalen, naast een huur van € 650,--, per
maand een EPV van € 80,--, terwijl zij normaal een ener-
gierekening van ongeveer € 120,-- zouden krijgen. Met de
EPV kan de extra investering van € 20.000,-- om een
NOM-woning te bouwen gedekt worden.
Om te voldoen aan de EPV moet de EPC-norm van de 
woningen maximaal -0,3 bedragen. Tijdens de uitvoering
bleek dat de bouwer onderschat heeft wat hier voor nodig
was en om die reden moesten er extra zonnepanelen en
isolatie geplaatst worden. De bouwer bleek, ondanks de
ervaring met Stroomversnelling, tijdens de bouw toch 
minder kennis te hebben dan hij had doen geloven en dat
was wel een tegenvaller. De Woningbouwvereniging heeft
nu met de huurders, die al vroegtijdig meegenomen zijn in
het proces, een huurovereenkomst en een EPV-overeen-
komst. Met het bouwbedrijf is een garantie van tien jaar
afgesproken. De NOM-woningen leiden wel tot extra ex-
ploitatiekosten voor de Woningbouwvereniging met be-
trekking tot onderhoud en bijvoorbeeld een router voor
het meten van het verbruik. 

Voor de Woningbouwvereniging Reeuwijk is duurzaamheid
het doel. Bij nieuwbouw is gasvrij bouwen een must, maar
BENG past daar ook bij. Opdrachtgevers, opdrachtnemers
en leveranciers moeten de urgentie voor de duurzaam-
heidsparagraaf onder ogen zien.

Nul op Meter
Ervaringen:

Door: Jos Koene (Woningbouw -
vereniging Reeuwijk)
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Door: Serena Scholte

NOM-woningen zijn de weg naar een duurzame leef -
omgeving. Het doel van Stroomversnelling is het op 
gang brengen van de beweging naar NOM-woningen. 
Dit gebeurt door kennis te delen, te verbinden en met 
allerlei partijen samen te werken. Bouwers, leveranciers,
corporaties, gemeenten en provincies zijn aangesloten 
bij Stroomversnelling en zij komen regelmatig bij elkaar
om ervaringen te delen en de laatste technieken te 
bespreken.
Het bewustzijn dat er een nieuw energiesysteem moet
komen neemt steeds meer toe. Dat betekent dat er een
heel nieuw speelveld ontstaat. Het is van belang dat 
aanbieders concepten gaan ontwikkelen en dat opdracht-
gevers zich laten verrassen. De huizenkopers en -bezitters
zijn klaar om verleid te worden.
Stroomversnelling organiseert voor leden samenwerk -
dagen. Tijdens deze dagen worden kennis en ervaringen
uitgewisseld. Daarnaast staat op de website van Stroom-
versnelling heel veel informatie die corporaties, ontwik -
kelaars, bouwers, consumenten en gemeenten kunnen
gebruiken. In Utrecht kunnen geïnteresseerden ANNE 
bezoeken en de technologie ervaren. 

Stroomversnelling

Pitch 1:

Pitch 3:

Green Igloo
Door: Steven van den Bergh

De visie van Green Igloo is: het creëren van een gezond
en comfortabel binnenklimaat bij alle gebouwen, waarbij
gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie.
Green Igloo biedt een totaalconcept voor een duurzaam
binnenklimaat. De aanpak is:

1. Een goede en kierdichte schil
2. Een hoogwaardig ventilatiesysteem met warmte -

terugwinning (WTW-ventilatie)
3. All electric verwarmen en koelen
4. Duurzaam opwekken van energie

Dat levert een comfortabele woning met garantie op.

Pitch 2:

Greenvis Energy
Solutions
Door: Hans Otten

Als de woningen in Nederland in 2050, in Bodegraven-
Reeuwijk zelfs al in 2035, gasvrij moeten zijn, is het 
onverstandig om nu nog gasleidingen aan te leggen. 
Die leidingen liggen namelijk 40 tot 50 jaar in de grond 
en houden de transitie tegen.
Bij het zoeken naar een duurzame oplossing wordt rest-
warmte vaak onderschat. Industrie, zwembaden, maar
ook bijvoorbeeld supermarkten, produceren warmte die
gebruikt kan worden voor een warmtenet. Bij het ontwik-
kelen van een gasvrije wijk kan dus ook gekozen worden
voor het realiseren van een warmtenet. Dan moet naar de
infrastructuur gekeken worden en naar de mogelijkheden
met betrekking tot restwarmte in de omgeving. Greenvis
kan dat soort projecten vanaf het ontwerp tot de uitvoe-
ring vormgeven en begeleiden.
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Een belegger als Syntrus Achmea heeft als eerste doel-
stelling het behalen van een bepaald rendement. Als die
doelstelling bereikt kan worden met NOM- of energie -
neutrale woningen zal dat zeker niet nagelaten worden.
Het initiatief om een scherpere doelstelling te formuleren,
gasvrij bouwen, EPC 0,0 of BENG, moet eigenlijk bij de 
gemeente of een andere overheid vandaan komen. Als dat
verplicht wordt kan een belegger beslissen om wel of niet
te investeren.

Ook de bouwers beseffen dat het zonde is om nu nog 
woningen met een gasaansluiting te bouwen als op ter-
mijn alle woningen gasvrij moeten worden. De overheid
moet dan wel een gelijk speelveld creëren, want het

maakt consumenten niet veel uit of een woning een EPC
van 0,4 heeft of een NOM-woning is. En niet iedereen kan
of wil € 20.000,-- extra betalen. Bij een gelijk speelveld
moeten alle projecten gasvrij worden en ontstaat niet om
die reden een prijsverschil.
Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de
looptijd van projecten. Projecten die nu uitgevoerd gaan
worden zijn al een aantal jaar in ontwikkeling. Dan kan er
niet opeens besloten worden dat de woningen gasvrij 
worden. Stedin heeft dan bijvoorbeeld al geïnvesteerd in
de aanleg van kabels en leidingen.

Corporaties bouwen nu ook woningen met een EPC van
0,4 of 0,2 omdat het goedkoper is dan energieneutrale of
NOM-woningen. Er wordt dan wel rekening gehouden met
het op termijn ombouwen van de woning. Het is ook nog
onbekend welke technieken in de toekomst beschikbaar
zijn. Belangrijk is, als er een woning met gasaansluiting
gebouwd wordt, dat de basis van de woning goed is: de
schil moet goed geïsoleerd worden, de beglazing moet 
tripel glas zijn en er moet een lage temperatuurverwar-
ming geïnstalleerd worden. Dan kan de woning relatief
eenvoudig omgebouwd worden.

Bij de Klimaatschool in de Droomfabriek en bij Stroom -
versnelling is iedereen welkom om kennis op te halen en
ervaringen te delen. 

v.l.n.r. dagvoorzitter Ariane Lelieveld, panelleden Jody de Graaf (B-R), Aad Oranje (Syntrus Achmea) en Serena Scholte
(Stroomversnelling)

Paneldiscussie
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De overheid kan nu, bijvoorbeeld door de aansluitplicht,
niet afdwingen dat nieuwbouwwoningen zonder gasaan-
sluiting gebouwd moeten worden. De gemeente wilde
met deze sessie de bouwers en ontwikkelaars verleiden
en informeren; zodat zij enthousiast worden over gasvrij
bouwen en hiermee aan de slag gaan. De gemeente wil

in 2035 klimaatneutraal zijn en zal de bouwers en 
ontwikkelaars faciliteren op die weg.

De opgave bij de bestaande bouw is wellicht nog groter.
Om die reden zal de gemeente binnenkort ook een ex-
pertsessie voor de bestaande bouw gaan organiseren.

Conclusie
Door: wethouder C.A. Oskam
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Dit beeldverslag is gemaakt door:

info@concilia.nl | www.concilia.nl




