
	  

	  

Oproep aan politiek  
en het komende kabinet: 
Laat de groene  
renovatiegolf beginnen! 
 
 
Het is tijd voor een ambitieus nationaal uitvoeringsprogramma om de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving te versnellen. Die oproep doen wij, een brede coalitie van 
marktpartijen, belangenbehartigers en NGO’s, aan de politiek en het komende 
kabinet. In het Klimaatakkoord is afgesproken om tot 2050 7 miljoen woningen en 1 
miljoen gebouwen energieneutraal te maken. Daarvoor moet het tempo per direct 
omhoog. Maak de renovatieopgave daarom topprioriteit van de komende 
regeerperiode. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de economie en goed voor 
bewoners.  
 
De renovatiedoelstelling uit het Klimaatakkoord mag geen loze belofte zijn. Eerste stap is 
om tot 2030 1,5 miljoen bestaande woningen te verduurzamen, waarvan ongeveer een 
derde Energielabel C of lager heeft. Dit geeft ons nog krap negen jaar om de eerste grote 
stappen te zetten. Het vraagt een enorme logistieke operatie die coördinatie en een strakke 
planning vereist. Gefaseerd, al dan niet wijkgericht, transparant, kostenefficiënt, met de 
gemeente als aanjager en het Rijk als systeemmanager. Ons pleidooi is om de komende 
kabinetsperiode in te zetten op een eerste grote stap in energiebesparing en rendabele 
decentrale opwekking: van makkelijke ingrepen (laaghangend fruit) en no-regret-
maatregelen naar opschaling. Een eerste stap waarin we gebouweigenaren zoveel mogelijk 
ontzorgen, duidelijkheid geven over wat er wanneer gaat gebeuren en garanties bieden met 
betrekking tot de betaalbaarheid. 
 
Nederland kan niet achterblijven bij de Renovation Wave die op Europees niveau is ingezet. 
Een versnelling van de verduurzaming is nodig voor het behalen van de klimaatdoelen en 
biedt veel andere voordelen. Wij stellen voor om nu eerst vooral in te zetten op 
energiebesparing door isolatie en rendabele vormen van decentrale opwekking. 
Gebiedsgericht en aansluitend op natuurlijke momenten, zoals een verhuizing of 
verbouwing. Het geeft de markt gelegenheid om op te schalen en met kant-en-klare 
oplossingen komen. Dit leidt tot schaalvoordelen, zowel in tempo als in kosten. Voor 
gebouweigenaren is het een kans om hun verouderde vastgoed te verduurzamen en te 
moderniseren. Bewoners profiteren van een lagere energierekening, meer comfort en een 
gezond binnenklimaat. Door transformaties en renovaties te koppelen aan verduurzaming 
creëren we een toekomstgerichte gebouwde omgeving.   
 
Inzet op renovatie creëert bovendien direct nieuwe én groene werkgelegenheid. Uit 
onderzoek blijkt dat investeren in het verduurzamen van gebouwen de grootste 
banengenerator per geïnvesteerde miljoen euro is. Voor jongeren en zijinstromers maakt 
een ambitieus, zichtbaar renovatieprogramma het aanlokkelijk om te kiezen voor een baan 
in bouw & techniek. Hun inzet is keihard nodig om de opgave te realiseren. 
 
Een volmondig, consequent politiek ‘ja’ voor de renovatiegolf draagt bij aan draagvlak onder 
eigenaren en bewoners. Door hen een helder en consistent aanbod te doen, met concrete 
maatregelen op het gebied van isolatie en energiezuinige technieken (indien gewenst 
inclusief financiering) kunnen we het makkelijker maken en weerstand wegnemen. Als we 
de garantie verstrekken dat het een betere, gezondere en comfortabeler duurzame woning 
of gebouw oplevert zonder meerkosten dan kunnen we eindelijk snelheid maken. En als we 



	  

	  

het slim aanpakken dan kijken we bij het huis aan huis maken van afspraken ook of in het 
huishouden andere problemen spelen en zorgen we dat daar oplossingen voor komen.  
 
De sociale component is belangrijk: we moeten rekening houden met de impact die de 
energietransitie op het dagelijks leven heeft. Veel mensen, en vooral die met een lager 
inkomen, wonen in zeer slecht geïsoleerde en tochtige woningen. Dit leidt naast 
energiearmoede tot aanzienlijke gezondheidsschade. Woningisolatie kan juist bij deze groep 
de kwaliteit van leven sterk verhogen. Het is daarom aan te bevelen om het isoleren van 
woningen bij deze mensen te prioriteren. Iedereen moet kunnen meedoen met de 
energietransitie, niet slechts de happy few. Hierbij moeten we ook zorgdragen voor 
ruimtelijke kwaliteit. Mensen koesteren de esthetiek van hun woning en omgeving, dit 
mogen we niet uit het oog verliezen. 
 
Kiezen voor een renovatiegolf vereist ook een politieke keuze voor de middelen om dit te 
realiseren. De Raad voor Openbaar Bestuur heeft geadviseerd dat gemeenten, provincies 
en waterschappen de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig hebben voor de uitvoering 
van het Klimaatakkoord. We roepen het Rijk op om gehoor te geven aan dit advies.  
 
Alle technieken die nodig zijn om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te 
realiseren, liggen op de plank. De oogst van vele succesvolle pilots en proefprojecten van 
de afgelopen jaren moet nu leiden tot grootschalige uitrol. We voelen ons gesterkt door de 
Actieagenda Wonen van Aedes, die volmondig inzet op verduurzaming. Belangrijk is om de 
corporaties in de gelegenheid te stellen (woonlastenneutraal) aan de opgave te voldoen 
zonder dat hun belangrijke maatschappelijke doelstelling in de knel komt. Daarnaast is het 
van belang dat ook particuliere woningeigenaren voluit worden aangemoedigd en in staat 
worden gesteld om ‘mee te doen’. 
 
We vinden ook inspiratie in de oproep van de G4 en G40 steden, die een koers uitzetten 
voor een geslaagde warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Wij zien dat vooral als 
tweede fase en verwachten dat in minder dichtbevolkte delen van het land (in een 
overgangsfase) ook hybride oplossingen kunnen bijdragen aan het halen van doelstellingen. 
We weten wat ons te doen staat en wie er aan zet is. De markt is er klaar voor, het komt nu 
aan op politieke wil. Laat in 2021 het startsein klinken voor de eerste forse stap op weg naar 
een compleet energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Ons 10-puntenplan voor de renovatiegolf: 

 

De aanstormende renovatiegolf vereist een grootschalige ingreep in het leefmilieu en 
leefwijze van alle Nederlanders. Het vraagt een maatschappij-brede acceptatie van, en 
bijdrage tot, een grootschalige ingreep in de woonomgeving van alle Nederlanders.1 We 
weten uit bewezen modellen voor verandering dat een dergelijke verandering alleen kan 
worden gerealiseerd als er een bereidheid tot aanpassing van de status quo leeft, een 
breedgedragen visie van wat mogelijk is bestaat, en er zicht is op de eerste stappen om het 
doel te bereiken.  
 
 
De Dannemiller weergave van de Gleicher formule voor verandering drukt de 
randvoorwaarden voor verandering uit als: 
 

C = D × V × F > R 
C = Verandering; D = Ontevredenheid met de status quo; V = Visie op wat mogelijk is; F: 

Eerste stappen; R = Weerstand tegen verandering2 

Het 10-puntenplan van de renovatiegolf gaat er vanuit dat het bereiken van een 
energieneutrale bouwomgeving in 2050 alleen slaagt als de weerstand tegen verandering  
(R) verminderd wordt door financiële drempels te verkleinen of te elimineren.  

Om verder inzicht te krijgen in de kansen en obstakels in het renovatieveld heeft NRP in 
februari 2021 een enquête onder haar leden uitgevoerd. De 59 respondenten 
vertegenwoordigd de gehele bouwketen, van producenten en toeleveranciers tot banken en 
beleggers, gebouweigenaren, architecten en ontwikkelaars. De enquête laat zien dat er veel 
kennis in het veld is, maar dat er behoefte bestaat aan meer samenwerking, eenduidige 
beleid en subsidiëring en vooral uitwisseling van kennis. 

 

Respondentenprofiel: NRP-enquête, februari 2021. 

 

                                                
1 (Pulselli et al., 2021). 
2 (Dannemiller & Jacobs, 1992). 
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1. 
Kom tot een meerjarig, landelijk uitvoeringsprogramma tot 2050 met een stevige regierol 
van de Rijksoverheid om kennis te bundelen en de regionale en lokale uitvoering te 
coördineren. Een nationaal financieel en juridisch instrumentarium mag hierbij niet 
ontbreken, waaronder toereikende standaard- en streefwaarden voor de energiezuinigheid 
van gebouwen, die leiden tot een additionele CO₂-besparing ten opzichte van staand beleid.  
 
Op Europees niveau wordt jaarlijks 1% van de gebouwen gerenoveerd; zogenoemde deep 
renovations vinden bij slechts 0,2% gebouwen per jaar plaats. Om de klimaatdoelen te 
behalen, moet het tienvoudige hiervan worden gerealiseerd. 3 Dit vraagt een enorme 
logistieke operatie die coördinatie en een strakke planning vereist. 
Uit de Nederlandse geschiedenis blijkt dat centrale sturing veel in een korte termijn kan 
realiseren. De Wederopbouw is er een voorbeeld van. Een meer treffend voorbeeld is het 
eerste Nationale Isolatie Programma (NIP). Dit werd in 1978 geïnitieerd, en creëerde een 
centraal, door subsidies gestimuleerd programma, met als doel om 2,5 miljoen woningen 
over een periode van 12,5 jaar te isoleren. Uiteindelijk werden tot 1990 1,8 miljoen woningen 
nageïsoleerd.4  
 
Centrale regie is belangrijk om visie op handelingsperspectief te bieden (V), onder andere 
door: 
 

• Continuïteit van beleid te garanderen;  
• Nieuwe samenwerkingsvormen en kennisoverdracht binnen de bouwketen, maar ook 

daarbuiten, te stimuleren;  
• Aan te geven welke stappen best als eerst gezet moeten worden (F) en het 

rendement van die stappen te garanderen…  
…en zodoende weerstand te verminderen (R).  

 
 
Er bestaan veel hindernissen (R) die particuliere eigenaren weerhouden van het overgaan 
tot energierenovatie:  
 

• De algemene complexiteit van de opgave, gekoppeld aan een gebrek aan 
deskundigheid; 

• Een gebrek aan informatie over de voordelen van renovatie in ruimere zin; 
• Een gebrek aan kennis over wie te benaderen; 
• Een gebrek aan kennis over efficiënte renovatiemaatregelen; 
• Een gebrek aan vertrouwen in bouwbedrijven; 
• Een gebrek aan financiering.5 

 
Voor grotere investeerders geldt dat ze weerhouden worden door o.a.: 
 
• Het (vermeende) risico van de investering door gebrek aan informatie / ervaring; 
• Een gebrek aan voldoende en robuuste gegevens; 
• Gedecentraliseerde projecten die niet gebundeld zijn - de moeilijkheid om grote 

sommen te investeren in kleine projecten; 

                                                
3 (Buildings Performance Institute Europe [BPIE], 2020). 
4 (Entrop & Brouwers, 2007) 
5 (Shnapp, Paci, & Bertoli, 2020, p.5.)  



	  

	  

• Een gebrek aan standaardisatie; 
• Dat te voordelen niet goed in fiscale termen kunnen worden uitgedrukt. 6 

 
 

 
 
Noodzakelijke randvoorwaarden om de energietransitie te realiseren (NRP-enquête, februari 2021) 

 
 
Uit het onderzoek onder partners van het NRP blijkt dat er veel behoefte in de markt bestaat 
aan kennisoverdracht en samenwerking. Van de respondenten geeft 42% aan dat 
kennisoverdracht een noodzakelijke randvoorwaarde is voor de energietransitie; 53% vindt 
nieuwe samenwerkingsvormen essentieel om een klimaatneutrale bouwomgeving in 2050 te 
behalen. En 44% vindt dat continuïteit van beleid essentieel is om de renovatiegolf tot een 
succes te maken.  
In een brief van 9 maart 2021 aan de informateur van de kabinetsformatie, adviseert de 
voorzitter van de Voortgangsoverleg Klimaatakkoord dat een (overkoepelend) orgaan nodig 
is om de uitvoering van het Klimaatakkoord te coördineren.7 Centrale regie is essentieel op 
landelijk en regionaal niveau om renovatie te stimuleren, coördineren en regisseren. In deze 
oproep staan de ondertekenaars van dit manifest niet alleen. De voorzitter van De 
Bouwagenda heeft medio 2020 al aangedrongen op een nationale renovatie-autoriteit.8  
 

 
 
                                                
6 (Shnapp et al., 2020, p. 5.) 
7 (Nijpels, 2021), (Klimaatakkoord, 2021). 
8 (s.n., 2020). 
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2. 
Kies voor een grote eerste stap en zet in op energiebesparing door isoleren en rendabele 
vormen van decentrale opwekking. Investeringen in warmtenetten kunnen worden 
gestimuleerd door een risicofonds, medefinancieringsmogelijkheid van de overheid en 
subsidiering van de onrendabele top via de ODE-heffing. In grote delen van het land is op 
korte termijn nog geen (betaalbare) alternatieve warmtevoorziening beschikbaar. Gebruik 
daarom ook hybride oplossingen in de overgangsperiode. Prioriteer isolatie bij mensen met 
een lager inkomen (of wijken met veel mensen met een lager inkomen) omdat 
energiearmoede en gezondheidsschade door slecht geïsoleerde woningen een serieus 
probleem is. 
 
Energiebesparing door isolatie loont. Een veelgebruikt isolatieproduct op de Nederlandse 
markt bespaart, bijvoorbeeld, gemiddeld 100 keer de energiekosten van de vervaardiging 
ervan over een levensduur van 50 jaar.9 
 
De Trias Energetica geeft aan dat de eerste en belangrijkste stap voor het bereiken van 
energiezuinige gebouwen isolatie is.10 Meer dan 32% van de woningen in Nederland 
waarvan een energielabel is vastgesteld, heeft een label van D of slechter. 28,1% heeft een 
C-label, 16,7% een B en slechts 22,5% heeft een A-label.11 
 
Isoleren is het laaghangend fruit van de urgente energietransitie. De European Climate 
Foundation (ECF) spreekt ook haar voorkeur uit voor, als eerste, het terugdringen van de 
energievraag, alvorens er wordt ingezet op een overgang tot ander warmtebronnen.  

 
 

                                                
9 (Guidehouse, s.a. p.2); (Rockwool, 2020, p. 15). 
10 (Thaleia Konstantinou & Prieto Hoces, 2018); (Lechner, 2014). 
11 www.clo.nl/nl055608. Er zijn nog ruim 4 miljoen woningen in Nederland zonder een vastgestelde energielabel. 
Cijfers tot en met 2019. 



	  

	  

 

 
De beste route naar een CO2-neutrale bouwomgeving in Europa in 2050   
(Bron: https://europeanclimate.org/) 

Dat wordt ook in het renovatieveld erkend: 45% van de respondenten van de NRP-enquête 
geeft aan dat isolatie hoogste prioriteit moet krijgen. Het is al langer geaccepteerd dat het 
inzetten van CO2-arme energiesystemen lastig en kostbaar wordt zonder 
energiebesparende maatregelen.12 
 
TNO pleit ook voor een reductie van de warmtevraag als focus van de renovatie-aanpak.13 
Reductie van de warmtevraag heeft als effect dat een gebouw effectiever kan worden 
bediend door een warmtenet of warmtepomp en de warmte tegen een lagere temperatuur 
beter benut kan worden. Wanneer tijdelijk hybride systemen moeten worden toegepast, 
heeft vermindering van de warmtevraag ook een klimaatwinst. De Trias Energetica geeft 
aan dat de tweede stap na het terugdringen van energieverbruik, het benutten van lokale 
                                                
12 (Ministerie van Economische Zaken, 2016). 
13 (Mulder, J, Klerks, & Donkervoort, 2021). 



	  

	  

energiebronnen in bijvoorbeeld hybride oplossingen moet zijn.14 De omslag naar een 
duurzame bouwomgeving vraagt een inzet van alle beschikbare CO2-arme 
energiesystemen.15 

De kosten zijn de belangrijkste barrière die woningbezitters weerhoudt van het nemen van 
energiebesparende maatregelingen.16  
 
 
 

 

Warmtevraag als sturingsinstrument.  (www.endule.nl, met toestemming)  

 

3. 
Sluit zoveel mogelijk aan bij de Europese Renovation Wave. Maak gebruik van de 
Recovery and Resilience Facility (RRF) van de EU. Hierin ligt een envelop van 5,6 miljard 
euro klaar voor Nederland, waarvan 37% (ca. 2 miljard) geoormerkt is voor investeringen in 
duurzaamheid.  
 
De Coronacrisis heeft de Europese Economie hard geraakt. De Europese Renovation Wave 
is in het leven geroepen om lokale banen te creëren, lokale investeringen te stimuleren, de 

                                                
14 (Thaleia Konstantinou & Prieto Hoces, 2018); (Lechner, 2014). 
15 (Ministerie van Economische Zaken, 2016). 
16 (I&O Research, Conradie, & Gutter, 2021). 



	  

	  

invoering van digitale technologieën te bevorderen, de veerkracht van de bouwomgeving te 
verbeteren en het MKB te ondersteunen.17 
 
Investeringen in energiezuinigheid van de bouwomgeving hebben onmiddellijk en op de 
lange termijn voordelen voor het milieu, bewoners en werkgelegenheid.18 Het Internationale 
Energie Agentschap (IEA) bevestigt dat er voor elke miljoen dollar die in renovatie 
geïnvesteerd wordt, 9 tot 30 banen (als internationaal gemiddeld) in de bouwsector 
gecreëerd worden. Dat is meer dan voor nieuwbouw.19 Ook CE Delft geeft aan dat 
investeringen in energiebesparende maatregelen een toename in de vraag naar arbeid 
stimuleren.20 
 
Renovatie zorgt voor een sterker bouweconomie. Het EIA is duidelijk in haar conclusie dat 
renovatie van bestaande gebouwen in combinatie met efficiënte nieuwbouw de belangrijkste 
middelen zijn om de energievraag in de bouwsector te verminderen.21  
 
De EU Commissie heeft daarom de Recovery and Resilience Facility (RRF) opgericht met 
doel duurzaamheidsinvesteringen te stimuleren. De RRF heeft 7 zogenaamde ‘Flagship 
areas for investment and reform’, waarvan renovatie voor energie-efficiency er één is.22  

Het is zinvol om de RRF-faciliteiten op renovatie, met als doel energiebesparing, in te 
zetten. Het zal bijdragen aan de vermindering van luchtvervuiling en broeikasgassen. Het 
levert energie en kostenbesparingen op, verbetert gezondheid en verhoogt de welvaart. Het 
stimuleert innovatie, creëert banen, komt de maatschappelijke productiviteit ten goede en 
moedigt een betere omgaan met hulpbronnen aan. Door het inzetten van de RRF voor 
investeringen in duurzaamheid kan de transitie naar de circulaire economie versneld 
worden.23 We zijn niet de enige organisatie die oproept] om de 37% van de RFF in te zetten 
voor renovatie; ook de Building Performance Institute of Europe doet dat.24  
 

 
4. 
Creëer draagvlak door helder en transparant te zijn over doelbereik, tussenstappen en 
behaalde resultaten. Zorg voor betrouwbare meetinstrumenten en monitoring om de 
voortgang te bewaken. Bouw een jaarlijks evaluatiemoment in met de afspraak tot bijsturing 
als de voortgang onverhoopt achterblijft. 

 
We sluiten ons aan bij de oproep van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord om de route 
naar 2030 inzichtelijk te maken door het formuleren van tussenresultaten en mijlpalen.25 Dit 
komt ten goede aan een verbeterde regie, maakt de voordelen en kosten van de 
renovatiegolf inzichtelijk en creëert draagvlak en vertrouwen. 
De aanpak van de COVID19-pandemie heeft het belang van betrouwbare en overzichtelijke 
communicatie opnieuw bevestigd. Het Coronadashboard van het Rijksoverheid biedt de 

                                                
17 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/component_renovation.pdf. 
18 (Koning, Smit, & Dril, 2016). 
19 (International Energy Agency (IEA), 2019 [Rev. July 2020]). 
20 (Rooijers, 2020). 
21 (International Energy Agency (IEA), 2019 [Revised July 2020]). 
22 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en 
23 (Shnapp et al., 2020, p.8). 
24 (Buildings Performance Institute Europe [BPIE], 2020). 
25 (Nijpels, 2021, p. 9). 



	  

	  

burger inzicht en creëert een gevoel van urgentie.26 Een Renovatiedashboard kan eenzelfde 
bijdrage leveren aan de energietransitie.  
Een langetermijnvisie op minimumeisen voor energieprestaties is een middel om 
transparantie te creëren. Het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) adviseert dat 
het creëren van doelmatige en goed functionerend verplichte minimumeisen voor 
energieprestaties (MEP’s), in combinatie met digitale gebouwlogboeken, 
gebouwrenovatiepaspoorten en gereedheidsindicatoren voor slimme technologieën,27 een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.  
Helderheid en transparantie zijn essentieel om ontevredenheid met de status quo (D), visie 
op wat mogelijk is (V) en zicht op eerste stappen (F) te bieden en daardoor de weerstand 
tegen verandering te verminderen. Helaas is er in het verleden veel geld uitgegeven zonder 
dat dat naar verhouding ook echt CO2-reductie heeft opgeleverd. Dat mag niet meer 
gebeuren. Dat tast de geloofwaardigheid en het draagvlak aan. 
 

 
5. 
Zorg dat gemeenten (samen met woningcorporaties en netwerkbedrijven) faciliteren dat 
marktpartijen een kant-en-klaar aanbod kunnen doen aan gebouweigenaren per wijk, 
buurt, blok of gebouw, zo mogelijk inclusief financiering. Eenmalige investeringskosten 
kunnen worden verrekend met de lagere energiekosten (woonlasten- en TCO-benadering). 
Borg dat mensen die het anders willen doen wél mee kunnen doen met 
financieringsoplossingen. Dwing mensen niet tot een one-size-fits-all. 
 
Met een gebiedsgerichte aanpak kan opgeschaald worden en wordt duidelijkheid verstrekt 
wanneer men aan de beurt is (F). Daarnaast kunnen bij natuurlijke momenten als 
verhuizing, ingrijpende renovatie, onderhoud en aanpassing van de woning aangegrepen 
worden voor renovatie. Zo maken we meters. Door investeringen niet alleen tegen de 
maandelijkse kosten, maar tegen Total Cost of Ownership (TCO) te meten, worden de lange 
termijn consequenties van energiemaatregelen voor woningbezitters inzichtelijker.  

Gemeenten, woningcorporaties en netwerkbedrijven kunnen een belangrijke rol spelen om 
zichtbaar te maken wat er mogelijk is op het gebied van verduurzaming (V) en onzekerheid 
hierover wegnemen (R). TNO pleit voor het bundelen van aanbod door het identificeren van 
contingenten. Dit speelt in op de veelvoorkomende karaktereigenschappen van gebouwen, 
bijvoorbeeld, daktypes enz.. TNO verwacht dat de kostprijs van verduurzamingsoplossingen 
hierdoor tussen 15% en 35% omlaag kan.28  
Een inventarisatie van veelvoorkomende types gebouwschil, met daarbij horende opties met 
gegarandeerde resultaat, geeft gebouweigenaren zekerheid. De inventarisatie van aantal en 
volume van verduurzamingsinterventies geeft inzicht aan beleidsmakers en producenten, 
maakt industrialisatie mogelijk en stimuleert innovatie.  
 

 
 
 
                                                
26 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl. 
27 (Buildings Performance Institute Europe [BPIE], 2020). 
28 (Mulder et al., 2021). 



	  

	  

6. 
Zorg voor een goede dialoog met alle betrokkenen over doelen, aanpak en uitvoering. 
Wees consistent, eenduidig, eerlijk en transparant over de kosten. Geef ruimte voor 
inspraak en medezeggenschap. Stimuleer en ondersteun bewonersinitiatief. En combineer 
de fysieke aanpak van het huis met aandacht en zorg voor eventuele sociale problemen van 
de bewoners. 
 
Goede dialoog is essentieel om weerstand (R) tegen verandering te verminderen.  
Zonder bewonersinitiatief en participatie wordt de vereiste renovatieslag onmogelijk. Als 
voorbeeld noemen we de evaluatie van de PBL in haar rapport Proeftuinen aardgasvrij. De 
PBL concludeert dat, om een dergelijke grote verandering (als de aardgastransitie) te 
kunnen realiseren, gemeenten in staat moeten zijn om bewoners te betrekken.29 Gemeenten 
moeten de flexibiliteit ontwikkelen om de verscheidenheid aan participatievormen te 
omarmen en faciliteren.30 
Communicatie staat ook centraal in de zogenoemde ‘contingentenaanpak’, ontwikkeld door 
TNO. De TNO-contingentenstrategie behelst een buurtgerichte aanpak waarin 
gebouweigenaren meedoen omdat hun buurtgenoten dat doen.31  
Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat er een groot behoefte bestaat onder 
woningeigenaren aan informatie over verduurzaming en dan vooral isolatie. Er heerst 
onduidelijkheid over terugverdientijden van maatregelen en subsidiemogelijkheden.32 Het 
gebrek aan goede dialoog en informatievoorziening vertraagt de renovatiegolf. Visie op wat 
mogelijk is (V) ontbreekt; eerste stappen zijn slecht gedefinieerd (F). Hier is een belangrijke 
rol voor de overheid weggelegd. 
 

 
7. 
Voor investeringen die samenhangen met verduurzaming en leiden tot hogere woonlasten 
dienen aanvullende financiële middelen beschikbaar te zijn. Bijvoorbeeld verruiming van 
het Warmtefonds en het door CE Delft nader uitgewerkte vouchersysteem waarmee het 
onrendabele deel van energiebesparende maatregelen gefinancierd kan worden. 
Investeringen van corporaties en andere verhuurders kunnen via afschaffing of teruggave 
van de verhuurdersheffing worden gefinancierd. Grote verhuurders kunnen zo hun rol als 
startmotor waarmaken. Zorg dat middelen die nu worden ingezet, zoals ISDE of extra 
teruggave Energiebelasting, samen komen in één overzichtelijk ondersteuningsinstrument, 
zodat er een einde komt aan de lappendeken van subsidiemogelijkheden.  
 
In het rapport over de door CE Delft doorgerekende verruiming van de Warmtefonds staat 
dat een investering in isolatie tot een significante toename in de waarde van een woonhuis 
leidt. Als de woning aan de huidige en toekomstige minimum isolatie-eisen voldoet, verbetert 
zowel de verkoopbaarheid en het wooncomfort. Voorgesteld wordt een uitbreiding van het 
Warmtefonds, met een rentekoers gekoppeld aan de rente die wordt betaald op 
Nederlandse staatsobligaties. Verder zou de onrendabele top voor de laagste inkomens 
kwijtgescholden kunnen worden. Als de termijn voor particulieren met 10 jaar tot 30 jaar zou 
worden verruimd, kunnen 2.073.517 huishoudens hun woningen tot nul-op-de-meter (NoM)-

                                                
29 (Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2021). 
30 (Klip & Boxtel, 2020, p. 12). 
31 (Mulder et al., 2021). 
32 (I&O Research et al., 2021). 



	  

	  

niveau renoveren en steeds de investering binnen een periode van 30 jaar terugverdienen.33 
Het kwijtschelden van de onrendabele top met uitvoeringskosten van 10% volgens deze 
berekeningen bedraagt in totaal € 3,47 miljard over de periode van 30 jaar. Daartegenover 
staan de meer dan 2 miljoen gerealiseerde NOM woningen, 33.000 tot 60.000 extra banen 
(fte) nieuwe banen en een besparing van 1,6 Mton CO2 en 0,41 kton NOx.34 

 
Echter, met de strategie om individuele eigenaren met subsidie te triggeren, halen we de 
doelstellingen niet, bereiken we het gros van de eigenaren niet en sluizen we subsidie naar 
mensen die alert zijn en vaak de subsidie niet echt nodig hebben. Er moeten dus andere 
mechanismes gevonden worden om een breed scala aan eigenaren te bereiken. Het 
voorstel voor een energievoucher wordt door meerdere belangenpartijen gesteund. Een 
voorstel, doorberekend door het EIB, behelst een eenmalige isolatievoucher voor 
woningeigenaren met een energielabel lager dan C. Omdat een groot deel van de slecht 
geïsoleerde woningen in particulier bezit nog geen vastgestelde energielabel heeft, wordt 
voorgesteld de voucher op basis van bouwjaar toe te kennen.35 De uitvoering zal trapsgewijs 
moeten gebeuren zodat de isolatiebranche van een huidige capaciteit van 57.000 tot 72.000 
woningen per jaar kan opschalen naar 150 000 per jaar.36 Het EIB stelt voor om de voucher 
als gericht en strategisch instrument in te zetten door elk jaar een voucher aan 10% van de 
koopwoningen gebouwd voor 1980 uit te reiken. Hierdoor kan de renovatiegolf gespreid 
worden. De toepassing van een vouchersysteem heeft tot gevolg dat jaarlijkse investeringen 
in de bestaande bouw met € 461 miljoen groeien.37  
 
Woningcorporaties hebben een belangrijke trekkersrol in de klimaattransitie. Het is daarom 
essentieel dat ze op de lange termijn fiscaal gezond blijven. Het kernrapport van de 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Opgaven en middelen 
corporatiesector in balans van maart 2021 concludeert dat, als het huidige beleid met 
verhuurdersheffing ongewijzigd worden voortgezet, er tegen 2035 een maatschappelijke 
opgave ter waarde van € 24 miljard niet door corporaties aangesproken zal worden.38 
Hierdoor komt de kracht en effectiviteit van de corporatiesector als trekker in de 
klimaattransitie ernstig in geding en dreigen energiegarmoede en maatschappelijk 
problemen voor de meest kwetsbare huurders.39 
 
De langetermijn negatieve gevolgen van de verhuurdersheffing zijn te groot om te negeren. 
Daarom hebben Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 
Woonbond al in het voorjaar van 2020 een oproep aan de regering gedaan om de heffing af 
te schaffen.40 
 
Door instrumenten als de Investeringssubsidie Duurzame Energie met de Warmtefonds en 
een isolatievoucher te bundelen en de negatieve gevolgen van de verhuurdersheffing terug 
te dringen, wordt de weerstand (R) tegen verandering verminderd, kunnen de 
woningcorporaties hun trekkersrol vervullen (V), (F), komt de markt in beweging en krijgen 
we ook huiseigenaren mee die renovatie niet kunnen betalen.  
 

 
                                                
33 (Rooijers, 2020, p. 14). 
34 (Rooijers, 2020, pp. 16–9). 
35 (EIB, 2019). 
36 (Rooijers, 2020, p. 11). 
37 (EIB, 2019). 
38 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021, p. 3); https://nos.nl/artikel/2373334-
miljardentekort-voor-woningcorporaties-dreigt-nieuw-kabinet-aan-zet.html. 
39 (Commissie, 2020, p. 23). 
40 ("Onderzoek: verhuurdersheffing gaat ten koste van 93.500 extra sociale huurwoningen," 2020). 



	  

	  

8. 
Stimuleer de markt tot opschaling, industrialisatie, innovatie en een efficiënt proces door 
aanbodversterking. Bijvoorbeeld met tenders voor het bedrijfsleven naar voorbeeld van wind 
op zee. Daardoor kan de markt corporaties bedienen om hun rol als startmotor waar te 
maken. Denk hierbij aan slimme aanbestedingsvormen, zoals Resultaatgericht 
Samenwerken (RGS), waarbij opdrachtgevers en marktpartijen aan vastgoedprojecten 
werken vanuit een langetermijnstrategie. 
 
Om de klimaattransitie te realiseren, is in het Klimaatakkoord afgesproken om 
energierenovaties in de gebouwde omgeving te versnellen (MMIP 3). Daarvoor moet een 
drieluik van aanbod- en vraagbundeling, digitalisering en innovatie41 worden ingezet om 
kosten te minimaliseren en efficiency te bevorderen. Innovatie moet leiden tot nieuwe 
energieconcepten voor de bouw- en installatiebranche met een aanzienlijk lagere kostprijs 
dan de concepten die op dit moment op de markt beschikbaar zijn.42 
 
Onderzoeksbureau CE Delft stelt overduidelijk dat: ‘To transition to a net-zero emissions 
economy by or before 2050, all the available technologies need to be scaled up and 
deployed at an exceptional pace’.43 	  
 
Deze uitdaging wordt inmiddels opgepakt. Zo werk de provincie Overijssel met kennis- en 
marktpartijen bijvoorbeeld aan een open source-blauwdruk voor een fabriek om 
isolatiepakketten te vervaardigen. Het Indo-Zero Blueprint project – een Europese Unie-
gefinancierd Interreg project – focust op het Noordzeegebied, inclusief Nederland. Hier 
bevinden zich 22 miljoen rijtjeshuizen en appartementen, gebouwd tussen 1950 – 1985, die 
door een renovatiepakket-aanpak kunnen worden verduurzaamd. De fabriek wordt 
ontworpen om 15.000 renovatiepakketten per jaar te produceren tegen 50% van de kosten 
van conventionele isolatie.44 De renovatiepakketten zijn ontworpen om woningen in één stap 
energieneutraal te maken.  
Zulke R&D-projecten vragen een hoge inzet vooraan in het proces om tot lange termijn 
oplossingen te komen. Het SBNoM OPZuid-project kwam tot de conclusie dat 
innovatiekracht vanuit de hele bouwketen nodig is om een geïndustrialiseerd en kosten 
efficiënt concept te ontwikkelen waarmee woningen tot nul-op-de-meter-niveau (NoM) 
kunnen worden gerenoveerd. Industriële opschaling vraagt om een stapsgewijze aanpak en 
integrale samenwerking door marktpartijen, sociale partners, gemeenten en 
woningeigenaren.45 
 
Nieuw vormen van samenwerking zijn essentieel om vooruitgang te kunnen boeken; dat is 
ook de conclusie van het onderzoek dat NRP onder haar partners heeft uitgevoerd in 
februari 2021. Nieuwe partnerschapsvormen vragen om verandering in de wijze waarop 
opdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstituten nu werken. Wederom moet rekening 
gehouden worden met de vectoren en barrières tot verandering. Door de markt een visie op 
wat mogelijk is te geven (V), door bijvoorbeeld gerichte tenders te koppelen aan 
prestatieafspraken en vaste eenheidsprijzen,46 komen eerste stappen in zicht (D) en 
vermindert de weerstand tegen verandering (R) door een langtermijn zekerheid te 
garanderen. Dit vraagt om een deskundige, betrouwbare en gemotiveerde opdrachtgever.47 
Juist hier is een stevige regierol voor de centrale overheid onmisbaar.  

                                                
41 ("Klimaatakkoord," 2019, p. 15). 
42 ("Klimaatakkoord," 2019, p. 196). 
43 ( 
44 https://northsearegion.eu/indu-zero/about-the-blueprint/. 
45 (Quanjel, 2019, p. 93) 
46 Equivalent aan het zogenaamde RGS-processmodel A. (Stichting RGS, 2019, p. 48–9). 
47 (Stichting RGS, 2019). 



	  

	  

9. 
Faciliteer een goede doorstroming op de woningmarkt zodat op natuurlijke momenten, 
zoals een transformatie, verbouwing of verhuizing, huizen verduurzaamd kunnen worden. 
Door bijvoorbeeld seniorenwoningen te bouwen, komen andere huizen vrij die bewoond 
gaan worden door gezinnen die op hun beurt vertrekken uit kleine eengezinswoningen. Bij al 
die verhuisbewegingen is het vaak een aantrekkelijk momentum om het huis te verbouwen, 
waardoor verduurzamingsingrepen samenvallen met toch al voorgenomen of noodzakelijke 
investeringen; dat is niet alleen kosteneffectief, maar voorkomt ook extra overlast en hinder. 
Zorg daarbij voor bijpassend instrumentarium. Stimuleer stapsgewijs verduurzamen door 
deze aanpak op te nemen in bestaande en nieuwe subsidieregelingen, zoals de 
Renovatieversneller, ISDE, SEEH etc… 

 
Doordat de Nederlandse bevolking vergrijst, zal de hoeveelheid Nederlanders van boven de 
75 jaar bijna verdubbeld zijn tegen 2050 ten opzichte van nu.48 Door het bouwen van meer, 
betere en betaalbare seniorenwoningen, wordt niet alleen in de maatschappelijke vraag 
voorzien, maar verbetert ook de doorstroming. Dit creëert kansen voor verduurzaming. CE 
Delft onderzoek in opdracht van de European Climate Foundation (ECF) geeft aan dat het 
aangrijpen van natuurlijke momenten veel zal helpen om obstakels bij verduurzaming van 
woningbouw weg te nemen.49 

Om verduurzaming bij natuurlijk mutatiemomenten te stimuleren, is verbeterde 
informatievoorziening nodig. Recent onderzoek van I&O Research (2021) naar de 
isolatiebereidheid onder woningeigenaren van woningen gebouwd voor 1983 en aangekocht 
na 2016, wijst uit dat minder dan 10% van de bewoners isolatieadvies van de gemeente 
kreeg bij aankoop of verbouwing. Ongeveer zes op de tien hadden helemaal geen advies 
van een makelaar, gemeente of aannemer gekregen over mogelijk te nemen 
isolatiemaatregelen en de voordelen daarvan.50 De Klimaatwijzer van de Nederlandse 
Vereniging Duurzame Energie (NVDE)51 is een eerste en belangrijke stap om de burger op 
een gebundelde, toegankelijke wijze aan de burger van informatie te voorzien. De website 
Verbeterjehuis.nl, ontwikkeld door Milieu Centraal, met steun van RVO en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, is een belangrijke tool, maar kan nog beter onder 
de aandacht ven het publiek worden gebracht. Het gebruik van digitale middelen kan verder 
helpen bij het stimuleren van energetische ingrepen bij natuurlijke momenten. Er zijn al 
gemeenten die een digitale huissleutel aan woningeigenaren uitreiken als instrument om 
betrouwbare informatie voor strategische keuzes over beheer, onderhoud en waardering te 
geven.  

Door het uitblijven van betrouwbaar advies hebben eigenaren geen visie op wat mogelijk is 
(V) en gaan ze niet acteren. Ook hier kan de voorgestelde Isolatievoucher een effectief 
stimuleringsinstrument zijn om de drempel tot verduurzamingsmaatregelingen (R) te 
verlagen.  

 
 
 

 
 
                                                
48 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/seniorenwoningen/ontwikkelingen-woningmarkt-senioren. 
49 (Kruit, e.a., 2020a, p. 14). 
50 (I&O Research et al., 2021). 
51 https://klimaatwijzer.nu. 



	  

	  

 
10. 
Zorg dat in de door ons bepleite eerste grote stap woonlastenneutraliteit langjarig wordt 
geborgd. Creëer een systeem om de prestatie van aangebrachte besparingsmaatregelen te 
garanderen en marktpartijen dat gaan inzetten. Denk in de tussentijd na over een eerlijke 
lastenverdeling voor de tweede grote stap, waarin we in heel Nederland moeten zorgen voor 
het leveren van duurzame warmte. 
 
Met garantie bedoelen we dat de woonlasten na verduurzaming minimaal gelijk blijven als 
daarvoor. De energierekening wordt vervangen door het saldo van opbrengsten en rente & 
aflossing over de technische levensduur van de aanpassingen.  
Verder bepleiten wij een (verzekerde) garantie voor het langjarig daadwerkelijk halen van de 
met de aannemer/installateur overeengekomen prestaties, bijvoorbeeld via de Wet 
Kwaliteitsborging Bouw. 
 
Voor eigenaren is ook de marktwaarde van belang. Eigenaren willen wel in 
energiemaatregelen investeren, maar worden door de kosten ervan weerhouden. Daarom 
moeten eigenaren zekerheid hebben dat investeringen in energiemaatregelen effectief en 
doelmatig zijn. Woonlastenneutraliteit is vooral noodzakelijk voor de huiseigenaar met een 
smalle beurs: I&O Research heeft onderzocht dat het vooral de inkomens met hogere 
inkomsten zijn die verduurzamingsstappen zetten. Uit dat onderzoek blijkt dat van de 
eigenaren die hun woningen niet hebben geïsoleerd, de helft het wel het zou willen. Ze doen 
het niet omdat ze de financiële middelen niet hebben (34%), de terugverdientijd naar hun 
verwachtingen te lang zou duren (28%) en vrezen dat isolatie niet genoeg oplevert (28%).52 
Er bestaan dus grote twijfels over hoe rendabel isolatie is. Onderzoek door Ipsos uitgevoerd 
in vijf Europese landen door ECF laat zien dat kosten, moeite en gebrek aan kennis de 
belangrijkste belemmeringen zijn voor investeringen in energiemaatregelen.53 
 
De Afnameovereenkomst, ontwikkeld door De Stroomversnelling, Aedes en Bouwend 
Nederland, is een manier om zekerheid aan gebouweigenaren te bieden dat hun 
investeringen wel het gewenste resultaat zullen opleveren.  
 
Met betere communicatie kan twijfel worden weerlegd. Ook moeten de lasten eerlijk worden 
verdeel. Dit is immers een pijler van het Klimaatakkoord: ‘Draagvlak en acceptatie kunnen 
gerealiseerd worden als besluitvorming transparant is en de lusten en lasten eerlijk verdeeld 
worden. De eerlijke verdeling van lusten en lasten moet breed geïnterpreteerd worden: niet 
alleen financieel maar bijvoorbeeld ook ruimtelijk en sociaal’.54  
 
Voor huurders zijn de maandelijkse kosten belangrijk. Huurders zijn eerder geneigd 
energiebesparende maatregelen te aanvaarden die rekening houden met de totale kosten 
van hun levensonderhoud en de voordelen op het gebied van duurzaamheid.55  
Een werkelijke of vermeende stijging in woonlasten geeft weerstand tegen de renovatiegolf 
(R).  

 
 
 

                                                
52 (I&O Research et al., 2021). 
53 (Ipsos, (2019). 
54 ("Klimaatakkord," 2019, p. 216) [D5: Bevordering draagvlak]. 
55 (T. Konstantinou et al., 2019). 
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