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Verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM. Het projectnummer bij
ECN is 7.793.

Abstract
De EPC voor nieuwbouwwoningen is per 1 januari 2006 aangescherpt van 1,0 tot 0,8. Dit
evaluatieonderzoek geeft inzicht in de ervaringen van betrokken bouwpartijen. De EPCaanscherping blijkt effect te hebben op energiegebruik van woning. De besparing ligt tussen de
1 en 15%, wat lager is dan de theoretisch verwachte 20%. Bewoners hebben veel klachten over
het ventilatiesysteem in nieuwe woningen zoals geluidhinder. Veel gezondheidsklachten hangen
samen met de aanwezigheid van gebalanceerde ventilatie. De keuze voor het toegepaste
installatieconcept is tevens bepalend voor de bouwkosten. Een maatregelenpakket dat leidt tot
EPC 0,8 kan zelfs goedkoper uitvallen dan een EPC 1,0 pakket.

The building code for new houses was tightened as of January 2006, changing the energy performance coefficient (EPC) from 1.0 to 0.8. This evaluation gives insight in the experiences of
companies that are involved in the building of new houses. The tightening of the building code
has had effect on the energy use. The energy saving ranges from 1 to 15%, which is somewhat
lower than anticipated . Occupants have complaints about the ventilation system in new houses,
some relating to noise hindrance. Many health related complaints are linked to the presence of
balanced ventilation. The choice of the installation concept also determines the building costs. A
package of energy saving measures that met the energy performance coefficient of 0.8 can even
be cheaper than a package for 1.0.
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Samenvatting
S.1

Aanleiding en vraagstelling

De EPC voor nieuwbouwwoningen is per 1 januari 2006 aangescherpt van 1,0 tot 0,8. Dit is niet
zonder slag of stoot gegaan. In de periode rond deze aanscherping hebben diverse brancheorganisaties zich heftig verzet tegen de aanscherping en zijn Kamervragen gesteld over dit onderwerp. Naar aanleiding van deze vragen en de plannen voor een toekomstbestendige norm heeft
het ministerie van VROM besloten de aanscherping naar een EPC van 0,8 te evalueren. Het doel
is om te komen tot een brede evaluatie van de EPC en het proces van introductie. De uitkomsten
van de evaluatie dienen als input voor de volgende aanscherping die gepland is per 1 januari
2011.
Het evaluatieonderzoek richt zich op 4 clusters van onderzoeksvragen, gericht op het effect van
de EPC-aanscherping:
1. Wat zijn achteraf de ervaringen van de bij de bouw betrokken partijen, zoals architecten,
uitvoerders en bewoners(vertegenwoordigers) op de aanscherping van de EPC?
2. Wat is het effect op het energiegebruik van woningen geweest? Is de daling van het energiegebruik evenredig aan de aanscherping?
3. Is er een verband tussen de aanscherping van de EPC en de gezondheid van bewoners waarneembaar?
4. Is er sprake van een (bouw)kostenverhogend effect?
In de volgende paragrafen worden de gehanteerde onderzoeksmethode en de belangrijkste bevindingen bij de onderzoeksvragen besproken, gevolgd door de conclusies en aanbevelingen in
Paragraaf S.6.

S.2

Ervaringen van betrokkenen

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen rond de ervaringen van betrokkenen zijn door
ECN in de periode maart tot en met juni 2008 in totaal 32 telefonische interviews afgenomen.
Het doel van deze interviews was het inzicht krijgen in de praktijkervaringen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de nieuwbouw van woningen. Er is gesproken met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, architecten, adviesbureaus, bouwers, installateurs en
gemeenten. Door voor elke sector ca. 5 mensen te benaderen, is een goed beeld verkregen van
de praktijkervaringen met de EPC-aanscherping.
Op basis van de interviews kan geconcludeerd worden dat de aangescherpte EPC-eis een geaccepteerd onderdeel geworden is van de dagelijkse bouwpraktijk. De geïnterviewde partijen zien
de EPC-eis als één van de randvoorwaarden waar binnen een bouwproject moet worden gerealiseerd en voelen zichzelf verantwoordelijk voor het halen van de eis.
Om aan de eis te voldoen maken de bedrijven massaal gebruik van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen en van betrekkelijk eenvoudig aan te brengen technieken. Architecten geven
aan dat de EPC niet leidend is bij het ontwerp. Door de aanscherping van de EPC wordt niet
meer aandacht besteed aan integraal ontwerpen, wel wordt nu al in de ontwerpfase nagedacht
over de invulling van de EPC eis met energiebesparende maatregelen. Vroeger kwam het voor
dat vlak voor de bouwaanvraag om een EPC-berekening werd gevraagd, dat gebeurt steeds
minder volgens adviesbureaus. Zowel adviesbureaus als installateurs pleiten voor meer aandacht
voor energiebesparing en meer aandacht voor installatietechniek in het ontwerp. Meer betrokkenheid van aannemers en installateurs in het ontwerpproces wordt wenselijk gevonden.
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De bouwpartijen beamen dat er sprake is van verbeterde technieken op het gebied van energiebesparing in de bouw, zoals ketels met een hoog tapwaterrendement, vraaggestuurde ventilatie
en douchewater warmteterugwinning. Er worden vraagtekens gezet bij in hoeverre dit innovatief
te noemen is. Het betreft gangbare maatregelen die vanwege de aangescherpte EPC-eis verder
ontwikkeld zijn. De gangbare mening is dat een woning met een EPC van 0,8 nog op traditionele wijze wordt gebouwd.
Er is een enorme toename van kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen te zien.
Een kwaliteitsverklaring wordt gebruikt wanneer een product volgens de fabrikant een betere
prestatie levert dan de default waarden in de EPC berekening. Een gelijkwaardigheidsverklaring
wordt gebruikt wanneer een product niet in de EPC berekening kan worden meegenomen en de
verlaging van de EPC in door de fabrikant geleverde software apart moet worden berekend. Dat
is begonnen bij EPC=1,0 en is bij EPC=0,8 nog meer geworden. Volgens adviesbureaus wordt
bij iedere EPC berekening één of meerdere verklaringen gebruikt. Door de geïnterviewde
bouwpartijen wordt betwijfeld of de producten ook daadwerkelijk de geclaimde energiebesparing realiseren. Hoewel er twijfels zijn over de kwaliteit van die verklaringen, benadrukken adviseurs en installateurs dat ze wel een belangrijke functie hebben in het stimuleren van innovatie. Bij een update van de energieprestatienorm zullen deze verklaringen behorende bij nieuwe
producten overigens wel worden meegenomen in de rekenmethodiek en worden omgezet in forfaitaire waarden.
Alle geïnterviewde bouwpartijen geven aan dat zij bijna nooit feedback van gemeenten op EPCberekeningen krijgen. Gemeentelijke toezichthouders bevestigen dat constructieve veiligheid en
brandveiligheid een hogere prioriteit hebben bij de handhaving. De handhaving verschilt sterk
per gemeente. Alle bouwpartijen geven aan dat ten aanzien van de EPC-maatregelen zelden
controles plaatsvinden door gemeenten op de bouwplaats. Projectontwikkelaars, bouwers en installateurs hebben wel ieder hun eigen kwaliteitscontroles. Adviseurs en architecten zijn in de
woningbouw niet bij de uitvoering betrokken.
Opvallend is dat de geïnterviewde bouwpartijen en toezichthouders unaniem zijn in hun twijfels
over de relatie tussen de EPC en het daadwerkelijke energiegebruik. De geïnterviewden wijzen
op zwakke punten in de EPC-berekening en de handhaving.
Verbeterde installaties worden gewaardeerd via gelijkwaardigheidsverklaringen die door commerciële bureaus in opdracht van de fabrikanten zelf worden opgesteld. Er is de mogelijkheid
effecten van het ontwerp op het energiegebruik in de EPC-berekening niet forfaitair maar in detail te berekenen, maar dan moeten die details ook zo in de bouw worden gerealiseerd. Er is onvoldoende controle op de daadwerkelijke uitvoering van maatregelen die opgenomen zijn in de
bouwaanvraag.
Gevreesd wordt dat gebruikersgedrag de energiebesparing van de maatregelen in de praktijk teniet zullen doen, bijvoorbeeld wanneer een bewoner altijd ramen open laat staan in een woning
met balansventilatie.
Deze punten kunnen het energiebesparende effect van de EPC negatief beïnvloeden. Dit heeft
consequenties voor het draagvlak voor de EPC als beleidsinstrument.
Er is verschil tussen de standpunten van de verschillende betrokken partijen. Adviseurs, installateurs en architecten zijn positiever over een verdere aanscherping dan de projectontwikkelaars,
bouwers en gemeentelijke toezichthouders, met name vanwege het milieuvoordeel. “De EPN
heeft zich bewezen en een prestatie-eis is goed.”
Toch zijn veel marktpartijen kritisch over verdere aanscherping vanwege de twijfels rond het
energiebesparende effect van de huidige EPC-aanscherping naar 0,8. Als randvoorwaarden voor
een verdere aanscherping worden genoemd dat die niet ten koste mag gaan van de gezondheid
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en van het wooncomfort van gebruikers. Marktpartijen voorzien risico’s wanneer aanscherping
leidt tot de toepassing van onbeproefde technieken. Ook zijn marktpartijen kritisch over de kosteneffectiviteit van verdere aanscherping en wijzen zij op de verminderde meeropbrengst. Opdrachtgevers geven aan de extra kosten voor energiebesparende maatregelen niet volledig te
kunnen doorberekenen in de verkoop of huurprijzen van nieuwe woningen.
Een uitgebreider overzicht van de resultaten van de interviews is te vinden in Bijlage A.

S.3

Het effect van de EPC aanscherping op het energiegebruik

Onderzoeksopzet
Hoewel de centrale vraag naar de verschillen in energiegebruik tussen zuinige (EPC 1) en nog
zuiniger (EPC 0,8) woningen een ogenschijnlijk eenvoudige is, is de beantwoording ervan betrekkelijk lastig. De belangrijkste reden is dat het werkelijke energiegebruik van woningen niet
alleen wordt bepaald door het woningtype en de genomen energiebesparende maatregelen, maar
ook door het gedrag van de bewoners. Daarom bestaat de onderzoeksopzet zowel uit het opvragen van meterstanden als uit een vragenlijst over gezinssamenstelling en gedrag.
Bij de samenstelling van een steekproef is een probleem dat er in Nederland geen centrale registratie van de EPC van woningen bestaat. Wel geven gemeenten aan CBS de datum van bouwvergunning en gereedmelding van nieuwbouwwoningen door. Aan de hand van dit CBS bestand
is eerst geprobeerd via het inzien van bouwvergunningen bij gemeenten een steekproef samen te
stellen van voldoende EPC 1,0 en EPC 0,8 woningen voor onderzoek naar het energiegebruik,
maar dat leverde naar verhouding te weinig EPC 0,8 woningen op. Daarom zijn ca. 15. 000 bewoners van nieuwbouwwoningen aangeschreven en uitgenodigd aan het onderzoek mee te doen.
Het betrof adressen van woningen die tussen juni 2006 en januari 2008 zijn opgeleverd. Van een
deel van de respons is later alsnog de bouwvergunning ingezien bij de gemeente om zekerheid
te krijgen over de EPC. Voor het deel van de respons waarvan de bouwdossiers niet zijn ingezien is de datum van bouwvergunning gebruikt om een indicatie te krijgen van de EPC, maar
dat blijkt niet nauwkeurig genoeg (zie resultaten).
In totaal hebben 2.332 bewoners de enquête ingevuld. Uit de groep van 2.332 bewoners is een
panel samengesteld van bewoners die bereid waren om periodiek hun meterstanden in te vullen
zodat het energiegebruik in de tijd kon worden gevolgd. In dit panel zaten 344 eengezinswoningen met een veronderstelde EPC van 0,8 of minder (bouwvergunning verleend vanaf april 2006)
en 375 eengezinswoningen met een veronderstelde EPC van 0,8 tot 1,0 (bouwvergunning verleend voor april 2006) allemaal woningen met een individuele gasgestookte CV-installatie.
De bewoners in het panel hebben op verschillende momenten hun meterstanden ingevuld. De
verschillende perioden waarop de meterstanden betrekking kunnen hebben en de geografische
spreiding maken dat de gemeten verbruiken gevoelig zijn voor de wisselingen in de buitentemperatuur. De meterstanden zijn daarom met gewogen graaddagen omgerekend naar een gestandaardiseerd jaarverbruik.

Resultaten
Als de woningen met een op basis van de datum van bouwaanvraag veronderstelde EPC van 0,8
en van 1,0 worden vergeleken in hun gasverbruik, dan blijken er geen verschillen te zijn in relatie tot die veronderstelde EPC. Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat ook bij woningen die
na april 2006 zijn vergund een flink aandeel een EPC heeft die hoger is dan 0,8. En omgekeerd
is het ook zo dat er onder de woningen die voor die periode zijn vergund een flink aandeel een
EPC heeft die lager is dan 0,8. Dat dit zo is, kon worden vastgesteld uit een vergelijking van de
vergunningdatum en de EPC in het bouwdossier.
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Vergelijking van de woningen waarvan de EPC uit het bouwdossier bekend was, levert bij controle voor woningkenmerken en bewonersgedrag, wel een positieve relatie tussen EPC en gestandaardiseerd verbruik. Bij de woningkenmerken is gecontroleerd voor woningtype en gebruiksoppervlak. Bij gedragsaspecten is gecontroleerd voor de instelling van de temperatuur in
huis, de aanwezigheid in huis, aantal keer koken, gebruik open haard, vakantie, doucheminuten
per week, gebruik (lig)bad en leeftijd van de oudste bewoner.
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat er nog veel variatie bestaat en dat de besparing
(mede daardoor) minder groot is dan theoretisch zou mogen worden verwacht. Als we de trendlijn nemen (zie Figuur S.1), geeft een verschil tussen EPC 1,0 en EPC 0,8 ongeveer 110 m3
minder gasverbruik op jaarbasis. Op een gemiddelde van 1.400 m3 in het panel levert dat een
besparing op van 8%. Dat is minder dan de theoretisch verwachte 20%. Deze uitkomst is gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen - namelijk de 248 woningen waarvoor de bouwdossiers ook zijn ingezien. Dat brengt met zich mee dat er een behoorlijke onzekerheid aan de uitkomst verbonden is. Het 95% betrouwbaarheidsinterval rond de schatting van 8% geeft aan dat
de gemiddelde besparing in de populatie ligt tussen de 1% en 15%.

Figuur S.1 Gestandaardiseerd gasverbruik in relatie met de EPC
Wanneer de woningen die relatief gunstig scoren (meer dan 100 m3 zuiniger dan verwacht op
basis van kenmerken van de woning en gedragsaspecten, N=167) worden vergeleken met de rest
dan blijken de volgende maatregelen bij te dragen aan een gunstig effect op het verbruik, gecontroleerd voor woning en gedragsaspecten: zonneboiler of warmtepomp, zeer goede vloerisolatie
(Rc-waarde 4 of meer), ventilatie met zelfregulerende roosters, een HR-ketel met hoog tapwaterrendement, lage temperatuur vloerverwarming, warmteterugwinning in de douche. Daarbij
moet worden opgemerkt dat lage temperatuurverwarming in de praktijk samen blijkt te gaan
met het instellen van een gemiddeld hogere temperatuur. Als we niet corrigeren voor de temperatuurinstelling levert lage temperatuurverwarming geen significante bijdrage aan de energiebesparing
Een uitgebreide rapportage van de analyse is te vinden in Bijlage B.
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S.4

De gezondheid van bewoners

De onderzoeksvraag over de relatie tussen EPC en gezondheid is beantwoord in een apart rapport van RIGO en ECN1.
Aan de vragenlijst over gezinssamenstelling en gedrag voor de analyse van het effect van de
EPC op het energiegebruik is een gedetailleerde set vragen over gezondheid en klachten over
het ventilatiesysteem toegevoegd. In de analyse staat de vergelijking tussen ventilatiesystemen
centraal. Dit cluster uit het EPC-evaluatieonderzoek is namelijk samengevoegd met een onderzoek naar de vraag of de klachten in de Amersfoortse wijk Vathorst met mechanische ventilatie
en balansventilatie ook elders voorkomen. De klachten en ervaringen van bewoners waar balansventilatie is toegepast worden daarom vergeleken met de klachten en ervaringen van bewoners van woningen met ´gewone´mechanische ventilatie. Er zijn geen relaties gevonden tussen
de EPC van de woningen en gezondheid van bewoners. De samenhangen concentreren zich
rond de toepassing van balansventilatie. De toepassing van die maatregel is niet voorbehouden
aan de aanscherping van de EPC, en wordt zowel in woningen met een EPC van 1,0 als in woningen met een EPC van 0,8 toegepast.
De meeste mensen zijn tevreden met het ventilatiesysteem in hun nieuwe woning (62%), maar
dat is minder het geval bij bewoners van woningen met balansventilatie (49%). Bewoners van
een woning met balansventilatie hebben ruim tweeënhalf keer zo vaak klachten als bewoners
van een woning met gewone mechanische ventilatie. Het geluid is de meest genoemde klacht en
die klacht komt meer voor bij balansventilatie (54% tegenover 39% bij gewone mechanische
ventilatie). Daarnaast wordt genoemd dat het systeem het niet goed genoeg doet en dat de regelmogelijkheden te beperkt zijn. Verder spelen er bij balansventilatie specifieke problemen,
zoals dat er in een aantal gevallen niet natuurlijk kan worden geventileerd en dat de lucht niet
als fris of vers wordt ervaren. Volgens de bewoners zijn er bij ongeveer een kwart van de woningen met balansventilatie geen mogelijkheden om via roosters, ramen of deuren te ventileren.
Bij meergezinswoningen met balansventilatie kan in ongeveer de helft van de gevallen niet natuurlijk worden geventileerd in de slaapkamer.
Ook het hebben van klachten over het binnenmilieu hangt samen met de toepassing van balansventilatie. In woningen met balansventilatie is het aandeel mensen dat de lucht te droog vindt
ongeveer twee keer zo groot als in de woningen met gewone mechanische ventilatie. Die droge
lucht komt in alle seizoenen als klacht terug en moet mogelijk worden gezien als een indicatie
van een ervaren slechte luchtkwaliteit.
Een ander probleem dat met balansventilatie kan worden geassocieerd is de te hoge temperatuur
in de woning in de zomer. Bijna een op de vijf bewoners van woningen met balansventilatie
(19%) beoordeelt de temperatuur in huis in de zomer als ‘vaak te warm’. Bij de bewoners van
woningen met gewone mechanische ventilatie is dat bijna een op vijftien (minder dan 7%). In
het bijzonder in de slaapkamers wordt de temperatuur nogal eens te hoog gevonden. Dit komt
overeen met de gemelde klacht over balansventilatie dat ook in de zomer warme lucht in de woning wordt geblazen (genoemd door 17% van de bewoners met balansventilatie). Onbekend is
of de balansventilatie in de woningen in de steekproef voorzien waren van een bypass van de
warmteterugwinning waardoor in de zomer kan worden voorkomen dat de toegevoerde lucht
wordt opgewarmd door afgevoerde ventilatielucht.
Bewoners van woningen met balansventilatie hebben vaker algemene gezondheidsklachten dan
bewoners van woningen met gewone mechanische ventilatie. Keelpijn, irritatie van contactlenzen en last van de huid zijn klachten die vaker worden genoemd in de eengezinswoningen met
balansventilatie dan in eengezinswoningen met gewone mechanische ventilatie. Klachten die
vaker genoemd worden in de meergezinswoningen met balansventilatie dan in de meergezins1
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woningen met gewone mechanische ventilatie zijn vermoeidheid, een verstopte neus, verkoudheid, vermoeide of tranende ogen en ontstoken ogen. In de meergezinswoningen met balansventilatie komen COPD2 gerelateerde klachten meer voor dan in de meergezinswoningen met gewone mechanische ventilatie. In eengezinswoningen is geen significant verschil in COPD gerelateerde klachten gevonden tussen woningen met balansventilatie en woningen met gewone mechanische ventilatie. Voor astmasymptomen en allergieën worden geen verschillen gevonden
tussen bewoners van woningen met balansventilatie en bewoners van woningen met gewone
mechanische ventilatie.
Net als bij de klachten over het binnenmilieu geldt ook voor de gezondheidsklachten dat er een
sterke samenhang bestaat met gerapporteerde geluidhinder. Als bewoners klachten hebben over
het geluid van het ventilatiesysteem - ongeacht of dit balansventilatie of gewone mechanische
ventilatie betreft - is de kans groot dat ze ook meer klachten hebben over het binnenmilieu en
algemene gezondheidsklachten hebben. Hoe die samenhang tot stand komt is niet eenduidig
vast te stellen. Er is in dit onderzoek echter wel vastgesteld dat de meerderheid (56%) van de
mensen die geluidhinder ervaart van het ventilatiesysteem in de hoogste stand, het systeem bijna
altijd op de laagste stand schakelt. Daardoor kan de luchtkwaliteit in de woningen onvoldoende
worden, wat weer gezondheidsklachten kan veroorzaken.

S.5

Het effect van de EPC-aanscherping op de bouwkosten

Voor het beantwoorden van deze vraag was behoefte aan een clustering van de meest gangbare
maatregelen in pakketten. Bij het samenstellen van de steekproef voor het onderzoek naar de
relatie tussen EPC en energiegebruik is van ca. 1100 adressen de bouwvergunning ingezien bij
gemeenten. Daarbij zijn gegevens verzameld over de EPC van woningen en de energiebesparende maatregelen waarmee de EPC-eis is ingevuld. Van deze gegevens is via een clusteranalyse een overzicht gemaakt van de samenstelling van maatregelpakketten. Er zijn vijf hoofdclusters gevonden: drie voor EPC 1,0 met alleen mechanische afzuiging of mechanische ventilatie
met zelfregelende roosters of balansventilatie en twee voor EPC 0,8 met mechanische ventilatie
met zelfregelende roosters of met balansventilatie. Afhankelijk van de keuze voor het ventilatiesysteem worden ook andere gemiddelde waarden gevonden voor isolatiewaarden van de schil,
de kierdichting, het tapwater rendement van de ketel en het type warmteafgiftesysteem (radiatoren, luchtverwarming of vloerverwarming), etc. Deze clusteranalyse is te vinden in Bijlage C.

2

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor de luchtwegaandoeningen chronische
bronchitis en longemfyseem
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Tabel S.1

Samenstelling maatregelpakketten in de steekproef
EPC > 0,8

clusters:

EPC <=0,8

mechanische

mechanisch,

afvoer

zelfregelend

balansventilatie

balansventilatie

zelfregelend

Rcgevel

3,32

3,34

3,17

3,60

3,50

Rcdak

3,55

3,80

4,23

4,65

3,65

Rcvloer

3,30

3,67

4,02

4,00

3,62

Uraam

1,50

1,70

1,64

1,70

1,71

kierdichting

0,59

0,99

0,76

0,92

0,62

HR107

HR107

HR107

HR107

type ketel

mechanisch,

HR107; ca. 20%
met zonneboiler
of warmtepomp

aanvoertempera
tuur/ warmte
afgifte

HT radiatoren

vooral HT

alle typen, 40%

70% radiatoren,

70% radiatoren,

radiatoren, 10%

luchtverwarming

20% LT vloer

25% LT vloer

vloer

tapwater
rendement

0,73

0,75

0,65

0,75

0,77

ketelhulpenergie

geen

geen

geen

11%

12%

wtw douche

geen

geen

2%

6%

13%

De 5 maatregelpakketten uit de clusteranalyse zijn het uitgangspunt voor de beantwoording van
de onderzoeksvraag over de bouwkosten. In opdracht van ECN heeft PRC Kostenmanagement
een calculatie gemaakt van de kostenverschillen tussen de pakketten met EPC 0,8 en de pakketten met EPC 1,0 voor 4 verschillende woningtypen aan de hand van referentiewoningen. De
kostencalculatie is te vinden in Bijlage D.
Tabel S.2

Gemiddelde verschillen bouwkosten
EPC > 0,8

clusters:

Gemiddelde
verschillen
bouwkosten
inclusief
staartkosten en
BTW (€)

EPC <=0,8

mechanische

mechanisch,

afvoer

zelfregelend

balansventilatie

balansventilatie

zelfregelend

mechanisch,

€0

€ 1007

€ 4179

€ 3655

€ 2954

De kostenverschillen tussen de pakketten variëren van € 1000 tot ruim € 4000 per woning. Dit
kostenverschil wordt vooral veroorzaakt door installatietechnische componenten en slechts minimaal door bouwkundige maatregelen. Niet de EPC-eis blijkt bepalend voor de kosten maar het
toegepaste installatieconcept. Opvallend is dat het pakket met een EPC van 0,8 en mechanische
afzuiging met zelfregelende roosters goedkoper uitpakt dan het pakket met EPC 1,0 en balansventilatie.
Bij de kostencalculatie heeft PRC als prijspeil januari 2010 gehanteerd. ECN heeft via een telefonische consultatie van leveranciers van ventilatiesystemen en ketels getracht te achterhalen of
veel toegepaste installaties de afgelopen jaren sinds de aanscherping sterk in kosten zijn gedaald. Dat is niet het geval. Daarmee wordt verondersteld dat de conclusie op basis van de kostencalculatie van PRC ook voor de jaren vóór 2010 geldig is.
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S.6

Conclusies

Het evaluatieonderzoek leidt tot de volgende conclusies t.a.v. de vier clusters van onderzoeksvragen.
Wat zijn achteraf de ervaringen van de bij de bouw betrokken partijen, zoals architecten,
uitvoerders en bewoners(vertegenwoordigers) op de aanscherping van de EPC?
De aangescherpte EPC eis is een geaccepteerd onderdeel geworden van de dagelijkse bouwpraktijk. Om aan de EPC eis te voldoen maken de bedrijven massaal gebruik van kwaliteits- en
gelijkwaardigheidsverklaringen en van betrekkelijk eenvoudig aan te brengen technieken. Alle
geïnterviewde bouwpartijen geven aan dat zij bijna nooit feedback van gemeenten op EPC berekeningen krijgen en dat ten aanzien van de EPC maatregelen zelden controles plaats vinden
door gemeenten op de bouwplaats. Er bestaat een breed gedragen gevoel dat de EPC niet het
gewenste effect heeft op het energiegebruik in nieuwbouwwoningen. Dit heeft consequenties
voor het draagvlak voor de EPC als beleidsinstrument. Veel van de geïnterviewden waren tijdens de interviews in 2008 dan ook negatief over verdere aanscherping van de EPC eis. Adviseurs, architecten en installateurs zijn positiever over een verdere aanscherping dan de projectontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke toezichthouders.
Wat is het effect op het energiegebruik van woningen geweest? Is de daling van het energiegebruik evenredig aan de aanscherping?
Voor alle woningen waarvan de EPC uit de bouwdossiers bekend was, is in het onderzoek een
positieve relatie gevonden tussen de EPC en het gasverbruik. De daling is niet evenredig aan de
aanscherping. Als we de trendlijn nemen, geeft een verschil tussen EPC 1,0 en EPC 0,8 ongeveer 110 m3 minder gasverbruik op jaarbasis. Op een gemiddelde van 1.400 m3 per woning levert dat een besparing op van 8%. Deze uitkomst is gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen - namelijk de 248 woningen waarvoor de bouwdossiers ook zijn ingezien. Dat brengt
met zich mee dat er een behoorlijke onzekerheid aan de uitkomst verbonden is. Het 95% betrouwbaarheidsinterval rond de schatting van 8% geeft aan dat de besparing in de populatie
waarschijnlijk ligt tussen de 1% en 15%. Dat is minder dan de theoretisch verwachte 20%.
Daarbij moet worden opgemerkt dat alleen is gekeken naar het gasverbruik en niet naar het totale primaire energiegebruik inclusief gebouwgebonden elektriciteitsverbruik.
Is er een verband tussen de aanscherping van de EPC en de gezondheid van bewoners
waarneembaar?
Er kan worden geconcludeerd dat de toepassing van mechanische ventilatie in nieuwe woningen
- en balansventilatie in het bijzonder - volgens de bewoners gepaard gaat met gebreken. Geluidhinder is de meest genoemde klacht over de ventilatiesystemen en dit hangt samen met meer gezondheidsklachten. Veel gezondheidsklachten blijken significant samen te hangen met de aanwezigheid van gebalanceerde ventilatie. Er zijn geen relaties gevonden tussen de EPC van de
woningen en gezondheid van bewoners. De samenhangen concentreren zich rond de toepassing
van balansventilatie. De toepassing van die maatregel is niet voorbehouden aan de aanscherping
van de EPC.
Is er sprake van een (bouw)kostenverhogend effect?
Op basis van de kostencalculatie van de maatregelenpakketten blijkt niet dat de EPC-eis bepalend is voor de kosten, maar het toegepaste installatieconcept. Een maatregelenpakket dat leidt
tot EPC 0,8 kan zelfs goedkoper uitvallen dan een EPC 1,0 pakket.
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen bij verdere aanscherping van de EPC zijn de volgende.
Een aanscherping van de EPC draagt bij aan een vermindering van het gasverbruik in nieuwe
woningen. Wel is evaluatie nodig van de effectiviteit van de maatregelen in de praktijk in samenhang met het gebruik door bewoners. Daarmee zal moeten worden voorkomen dat aan-
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scherping van de EPC-eis vooral leidt tot theoretische in plaats van werkelijke besparingen. Om
die reden is er ook aandacht nodig voor het niet forfaitair rekenen en de procedures rond gelijkwaardigheidsverklaringen. Ook is belangrijk dat de besparingsmaatregelen uit de EPC conform
de specificaties in de bouwaanvraag op de bouwplaats worden uitgevoerd. Veel geïnterviewde
bouwpartijen geven aan dat de controle door gemeenten op de uitvoering moet verbeteren, bijvoorbeeld via steekproefsgewijze controles door gecertificeerde adviseurs en door gebruik te
maken van de kwaliteitscontroles van de bouwpartijen zelf.
Monitoring van de werkelijke besparing van aanscherping van de EPC-eis is van belang om
draagvlak te creëren bij betrokkenen. VROM zou de markt kunnen overtuigen van de haalbaarheid van verdere aanscherpingen door daaraan voorafgaand verschillende concepten uit te werken en in voorbeeldprojecten te demonstreren of voorlichting te geven over bestaande projecten
die met die concepten een lagere EPC realiseren. Nieuwe evaluaties en monitoringonderzoek
zullen moeten aantonen dat dergelijke woningen financieel haalbaar zijn en een gezond binnenklimaat hebben. Los van het feit dat de meerkosten van verdere aanscherping in relatie tot de
baten van energiebesparing redelijk moeten zijn, is aandacht voor de financiering van de meerkosten van een EPC aanscherping ook van belang.
Gezondheidsklachten en klachten over het binnenmilieu in relatie tot de toepassing van balansventilatie kunnen mogelijk worden verminderd door geluidsnormen voor ventilatiesystemen in
het Bouwbesluit op te nemen en ervoor te zorgen dat het in iedere woning mogelijk is ramen in
alle verblijfsruimten te openen. Een beter inzicht in het mechanisme dat de relatie tussen balansventilatie en klachten over gezondheid en binnenmilieu verklaart, is wenselijk om te komen
tot een advies over oplossingen. Er kunnen op basis van het voorliggende onderzoek namelijk
geen conclusies worden getrokken over de mate waarin aan eisen is voldaan of over de mate
waarin de feitelijke kwaliteit van de binnenlucht onvoldoende is. Daarvoor zal ter plekke moeten worden geïnspecteerd en gemeten.
Vanuit de markt is behoefte aan antwoord op de vraag wat de EPC waarde zegt over de te verwachten energierekening voor gebruikers. Voorlichtingsmateriaal van VROM hierover kan
marktpartijen helpen de energiezuinige woning te verkopen aan gebruikers.
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Bijlage A
A.1

Resultaten Evaluatieonderzoek EPC-aanscherping 0,8
woningbouw: interviews marktpartijen

Inleiding

In opdracht van VROM voeren ECN en RIGO een evaluatieonderzoek uit naar de EPCaanscherping naar 0,8 voor nieuwbouwwoningen. Aanleiding voor het onderzoek is de reactie
van diverse brancheorganisaties en discussie in de Tweede Kamer in de periode rond de aanscherping van de EPC-eis. Het doel is om te komen tot een brede evaluatie van de EPC en het
proces van introductie. De uitkomsten van de evaluatie dienen als input voor de NEN om te
komen tot een nieuwe EPG-norm (EnergiePrestatie voor Gebouwen).
Het evaluatieonderzoek richt zich op 4 clusters van vraagstellingen, gericht op het effect van de
EPC-aanscherping:
1. Wat is het effect op het energiegebruik van woningen geweest. Is de daling van het energiegebruik evenredig aan de aanscherping?
2. Is er een verband tussen de aanscherping van de EPC en de gezondheid van bewoners waarneembaar?
3. Is er sprake van een (bouw)kostenverhogend effect?
4. Wat zijn achteraf de ervaringen van de bij de bouw betrokken partijen, zoals architecten,
uitvoerders en bewoners(vertegenwoordigers) op de aanscherping van de EPC?
Ter beantwoording van de clusters 1 en 2 staat een veldonderzoek gepland van de zomer van
2008 t/m de zomer van 2009. Bewoners in een steekproef van een paar honderd EPC 0,8 en
EPC 1,0 woningen worden gevraagd een jaar lang maandelijks de meterstanden door te geven.
Met een enquête wordt het bewonersgedrag onderzocht dat het gasverbruik beïnvloed. Via statistische analyse wordt de relatie tussen de EPC en het gasverbruik onderzocht. In de enquête
wordt tevens gevraagd naar de beleving van de gezondheidstoestand van bewoners. Voor cluster
3 wordt een analyse gemaakt waarbij resultaten van de andere clusters worden meegenomen.
Deze notitie gaat alleen over cluster 4.
Voor cluster 4 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat zijn de ervaringen tot nu toe geweest met de lage EPC: zowel de positieve als de negatieve?
2. Is door de verlaging van de EPC naar 0,8 meer aandacht besteed aan integraal ontwerpen?
3. Is door de verlaging van de EPC naar 0,8 meer aandacht voor innovatieve technieken en
concepten?
4. In hoeverre is sprake van een toename van gelijkwaardigheidsverklaringen?
5. Wat zijn de ervaringen en meningen van de verschillende partijen met betrekking tot de
handhaving: zowel in de ontwerpfase als in de bouwpraktijk.
6. Wat zijn mogelijke verbeterpunten, en hoe kunnen de uitvoerende partijen nog beter ondersteund worden?
7. Wat vinden de uitvoerende partijen van een aanscherping van de EPC naar 0,6 in 2011 en
naar 0,4 in 2015 zoals aangekondigd in het werkprogramma Schoon en zuinig?
Ter beantwoording van deze vragen in cluster 4 zijn door ECN in de periode maart tot en met
juni 2008 in totaal 32 telefonische interviews afgenomen. Het doel van deze interviews was het
inzicht krijgen in de praktijkervaringen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de
uitvoering van de EPC-normering. Er is gesproken met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, architecten, adviesbureaus, bouwers, installateurs en gemeenten. Door voor elke sector
ca. 5 mensen te benaderen, is een goed beeld verkregen van de praktijkervaringen met de EPCaanscherping. Deze notitie beschrijft de resultaten van de interviews.
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Selectie van geïnterviewde partijen
Bij het selecteren van te interviewen bouwpartijen is bewust gekozen voor de “mainstream”..
De partijen waar mee gesproken is, zijn representatief voor de gangbare bouwpraktijk die verantwoordelijk is voor het merendeel van de woningproductie in Nederland. Er zijn in Nederland
ook bouwpartijen die op het gebied van energiebesparing in nieuwbouwwoningen een voortrekkersrol vervullen. Hier is in dit project niet mee gesproken. Deze partijen lopen in sommige projecten vooruit op de wettelijke eisen, zodat de EPC-aanscherping wellicht weinig invloed heeft
gehad op het functioneren van deze koplopers. Door de beperkte omvang van het onderzoek zijn
de resultaten slechts indicatief voor de totale situatie in Nederland.
•
•
•
•
•
•
•

Projectontwikkelaars zijn geselecteerd op advies van brancheorganisatie NEPROM.
Woningcorporaties zijn geselecteerd op basis van de woningproductie zoals gemeld in
VROM rapportages.
Brancheorganisatie BNA heeft suggesties gedaan voor te interviewen architecten.
Bij de selectie van adviseurs is gekozen voor enkele kleine en enkele grote bureaus.
Bouwend Nederland heeft suggesties gedaan voor enkele te interviewen bouwbedrijven.
Verder zijn de bouwers geslecteerd via de ledenlijst van Bouwend Nederland. Gekozen is
voor grotere bouwbedrijven die werken in de projectmatige woningbouw.
Gemeentelijke toezichthouders zijn geselecteerd op basis van bouwproductie en landelijke
spreiding. Daarnaast is de projectcoördinator van een op gemeentelijke handhaving gericht
project van de Provincie Noord-Holland geïnterviewd.
Installateurs zijn geselecteerd uit de ledenlijst van de groep Projectmatige Sanitaire Installaties van UNETO/VNI.

De ervaringen van bewoners worden onderzocht in een ander deel van het evaluatieonderzoek
via een steekproef van EPC=1,0 en EPC=0,8 woningen.
In de volgende paragrafen zal per onderzoeksvraag een samenvatting worden gegeven van de
gegeven reacties. Eventuele weergegeven oordelen, conclusies en ervaringen zijn afkomstig van
de partijen zelf. In de loop van het verdere project zullen de geuite ervaringen naast de resultaten van de andere deelonderzoeken worden gelegd. Op basis hiervan kunnen pas definitieve
conclusies getrokken worden.
Naast de expliciet genoemde onderzoeksvragen is in de interviews ook aandacht besteed aan de
kosten van de EPC-aanscherping, de voorlichting aan bewoners en de betrokkenheid van marktpartijen bij het proces tot aanscherping. De resultaten van die onderwerpen worden ook in afzonderlijke paragrafen beschreven. Onderzoeksvraag 6 over mogelijke verbeterpunten is een
vraag die in de interviews bij alle onderwerpen naar voren is gekomen. De door de geïnterviewden genoemde verbeterpunten zijn vermeld bij het betreffende onderwerp. Veel verbeterpunten
worden genoemd t.a.v. de EPC-rekenmethodiek, deze worden daarom in een aparte paragraaf
besproken.

A.2

Wat zijn de ervaringen met de lage EPC?

In de interviews is steeds eerst gevraagd naar de rol en de verantwoordelijkheden van de geïnterviewde aangaande de invulling van de EPC-eis. Ook is gevraagd naar de toegepaste technieken en de positieve en negatieve ervaringen met aanscherping van de EPC-eis.
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Organisatie en verantwoordelijkheden
In Figuur S.1 wordt schematisch weergegeven waar de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de geïnterviewde partijen liggen.
Fase

Hoofdverantwoordelijk

Uitvoerende partij

Ontwerp

Controlerende partij

Opdrachtgever
Architect &
Adviesbureau

EPCberekening

Uitvoering

Opdrachtgever (Projectontwikkelaar/ verhuurder)

Gemeente

Bouwer & installateur

Opdrachtgever

Gemeente
Figuur S.1 Rollen van geïnterviewde partijen bij de uitvoering van de EPC-eisen in
verschillende fasen van het bouwproces
In de meeste gevallen ligt het initiatief voor een nieuw woningbouwproject bij projectontwikkelaars en/ of woningcorporaties. Zij zijn als opdrachtgever juridisch verantwoordelijk voor het
naleven van de EPC-normering. De door ons gesproken projectontwikkelaars vóelen zich ook
verantwoordelijk. Zij beschouwen de EPC als één van de randvoorwaarden waar een project aan
moet voldoen. De feitelijke uitwerking van het energieconcept wordt uitbesteed aan een architect, adviseur en/ of installateur.
Adviesbureaus werken in opdracht van architecten of projectontwikkelaars en zijn alleen in de
ontwerpfase betrokken. Zij hebben meestal geen zicht op de uitvoering van maatregelen. Ook
architecten zijn alleen in de ontwerpfase betrokken. De EPC-berekening wordt gemaakt door
een bouwkundige van een architectenbureau of door een bouwkundig adviesbureau.
De projectontwikkelaar als opdrachtgever is doorslaggevend bij de keuze voor een maatregelenpakket om aan de EPC-eis te voldoen. Adviesbureaus en architecten hebben daarbij een adviserende rol. De installateur en aannemer zijn in de ontwerpfase l nog niet betrokken. Een projectontwikkelaar zal de uitvoering pas op een later moment in concurrentie aanbesteden. In de
uitvoering geven installateurs soms alsnog advies voor een andere invulling van de EPC.
Bouwbedrijven zijn alleen bij de invulling van de EPC betrokken wanneer ze participeren in
bouwteams. Anders voeren ze alleen uit wat in de EPC-berekening en in het bestek staat. Veel
grote bouwconcerns zijn zowel projectontwikkelaar als bouwer. Zelfs wanneer ze in opdracht
van de eigen projectontwikkelaar bouwen zijn de meeste bouwers alleen betrokken bij de uitvoering, net als in de aanbestedingsmarkt.
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Opdrachtgevers stellen meestal hun eis qua energiebesparing vast op de EPC-eis van 0,8 en
gaan daarin niet verder, tenzij een gemeente in een project een lagere EPC eist, bijvoorbeeld bij
de toepassing van stadsverwarming.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de EPC-eis en zouden de EPCberekening en de uitvoering op de bouwplaats moeten controleren. In praktijk geven bouwpartijen aan dat zij zelden fysieke controles op het naleven van de EPC krijgen. Gemeentelijke toezichthouders bevestigen dit beeld. Alle gemeentes geven aan dat er niet specifiek op het naleven
van de EPC wordt gecontroleerd. Wel wordt bij reguliere controles, die vooral gericht zijn op
veiligheidsaspecten, op een globaal niveau gekeken naar de aanwezigheid van maatregelen. Afhankelijk van de kennis van de specifieke inspecteur wordt soms gedetailleerder gekeken.

Toegepaste technieken
Voor elk nieuw project wordt een specifieke aanpak gekozen om aan energie-eisen te voldoen.
Eén van de woningcorporaties gaf aan dat zij gebruik maken van een referentiebestek. In dit bestek zijn eisen opgenomen waaraan het gekozen energiesysteem moet voldoen. Voor de projectontwikkelaars zijn de investeringskosten bepalend in de keuze van maatregelen als invulling van
de EPC-eis.
De aan woningcorporaties gelieerde projectontwikkelaars houden ook rekening met onderhoudskosten en geven aan een voorkeur te hebben voor bouwkundige maatregelen. Installaties
vragen meer onderhoud en moeten op een gegeven moment vervangen worden.
In de interviews wordt aangegeven dat bij de keuze voor isolatiewaarden, RC=3 voor de vloer en
RC=3,5 tot 4 voor de rest van de gesloten gevel (dak soms hoger), en HR++ glas voor de ramen
het meest wordt toegepast. Verder worden voor de HR 107 ketel kwaliteitsverklaringen opgenomen voor tapwater rendement en hulpenergie. Enkele zaken in de berekening zoals koudebruggen (lineaire warmteverliezen) worden niet forfaitair maar meer nauwkeurig doorgerekend.
Eventueel wordt een douche wtw geïnstalleerd. Ventilatiesystemen met winddruk geregelde
roosters en tijdsturing op de ventilator worden ook veel toegepast.
Adviseurs geven aan dat de EPC van 0,8 lastig te realiseren is bij bepaalde typen woningen
(drive in, patio, erkers), woningen met een oppervlak/ schilverhouding die ongunstig is, of relatief veel glasoppervlak in de gevel. Vaak willen opdrachtgevers geen balansventilatie vanwege
de slechte berichten daarover. Dit geeft vragen bij de verkoop. Wel wordt balansventilatie toegepast wanneer woningen een hoge geluidsbelasting hebben, waardoor roosters niet wenselijk
zijn.

Positieve en negatieve ervaringen met aanscherping EPC
Vlak na het aanscherpen van de EPC-eis naar 0,8, hadden veel bouwpartijen moeite met het
toepassen van allerlei maatregelen waar geen ervaring mee was. Tegelijkertijd werd ook de berekeningsmethode veranderd. Dat gaat ten kosten van het “fingerspitzen”gevoel waarmee kon
worden ingeschat wat er moet gebeuren om aan de eisen te voldoen. Het is vervelend dat het
enkele jaren duurt voordat alle betrokkenen in het bouwproces met de nieuwe maatregelen bekend raken.
De meeste geïnterviewde projectontwikkelaars geven aan dat er direct na de aanscherping naar
0,8 veel inspanning nodig was om de gestelde eisen te halen. Dit zou komen doordat de stand
der techniek nog niet ver genoeg was op dat moment. Architecten, adviseurs en de ontwikkelaars konden zelf niet terugvallen op hun ervaring. Zij hebben opnieuw energieconcepten moeten ontwikkelen. De meeste ontwikkelaars geven aan dat ondertussen de stand der techniek verbeterd is en dat ook de toegenomen ervaring maakt dat de inspanning nu, 2 jaar na de aanscherping, minder groot is.
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Adviseurs bevestigen dit en geven als positieve ervaring aan dat blijkt dat de EPC van 0,8 haalbaar is en dat er voldoende keuze mogelijkheden zijn. Er zijn genoeg producten op de markt.
Positief is ook dat er meer aandacht is voor de EPC in de ontwerpfase. Alle geïnterviewde partijen geven aan dat zij twijfels hebben over de EPC-berekeningsmethodiek. De EPC wordt een
doel op zich, een getal waar naar toe wordt gerekend. “Wordt het niet teveel een rekenkunstje?”
vragen adviseurs zich af. “Gelijkwaardigheidsverklaringen worden te pas en te onpas ingezet.”
De geclaimde energiebesparing en het verwachte bewonersgedrag wordt door hen in twijfel getrokken. Maar sinds de EPC-eis van 0,8 ontkom je er niet meer aan: “Geen project zonder gelijkwaardigheidsverklaring”.
Voor installateurs is het positief dat de aanscherping omzetverhogend heeft gewerkt. Maar projectontwikkelaars, architecten en installateurs geven aan dat installaties op grote schaal worden
toegepast waar nog onvoldoende ervaring mee is. Dit heeft soms geleid tot problemen met bijvoorbeeld oververhitting.
Een enkel bouwbedrijf geeft aan steeds meer klachten over comfort te krijgen van bewoners.
Bewoners ervaren de woningen als te luchtdicht, te warm en er zijn klachten over de CV installatie of het ventilatiesysteem. Bewoners zijn steeds kritischer over temperatuurverloop en droge
lucht. Een ventilatiesysteem dat de ventilatiecapaciteit regelt op tijd en aanwezigheid, ervaren
de bewoners als hinderlijk, ze kunnen het niet zelf beïnvloeden.

A.3

Is meer aandacht besteed aan integraal ontwerpen?

Er is geen overeenstemming tussen de geïnterviewde partijen of de EPC-aanscherping heeft geleid tot meer integraal ontwerpen. Een EPC-eis van 0,8 leidt niet tot een andere woning dan een
EPC-eis van 1,0. “Je kunt aan de woning niet zien onder welke EPC-eis deze is gebouwd”. Projectontwikkelaars geven wel aan dat energiebesparende maatregelen al in een vroeg stadium
worden meegenomen bij de ontwikkeling van een voorlopig ontwerp. Vroeger kwam het voor
dat vlak voor de bouwaanvraag om een EPC-berekening werd gevraagd. Dat gebeurt steeds
minder.
Architecten geven aan dat de EPC niet leidend is bij het ontwerp. Er wordt bijvoorbeeld geen
rekening gehouden met de grootte en situering van ramen Tot de ontwerpuitgangspunten behoren bouwkosten en uitstraling. Wel hebben sommige EPC-maatregelen consequenties voor het
ontwerp.. Bijvoorbeeld de grootte en schakeling van ruimtes is van belang voor leidinglengtes.
De aanpassingen in het ontwerp gebeuren op advies van het bouwtechnisch adviesbureau of de
afdeling bouwfysica van het architectenbureau. De vraag is of je kunt zeggen dat de aanscherping daarmee leidt tot meer integraal ontwerpen. Deze vraag wordt door architecten, adviseurs
en ontwikkelaars dan ook van persoon tot persoon verschillend beantwoord.
Volgens installateurs wordt in het ontwerp te weinig rekening gehouden met de installatietechniek. De vraag is altijd past de installatie wel en werkt de installatie in de praktijk? Soms wordt
balansventilatie met WTW voorgesteld terwijl er geen ruimte is om kanalen in de vloer te storten. Er is geen communicatie vooraf, architecten weten niets van installatietechnische voorschriften.
De aanscherping van de EPC-eis leidt niet altijd tot meer samenwerking tussen de bouwer en de
installateur. Wel krijgen installateurs steeds vaker inzicht in de EPC-berekening. Of zij worden
gevraagd advies te geven over de installatietechnische invulling van de EPC-eis. Maar heel vaak
is dit ook niet het geval. Meer communicatie tussen bouwer en installateur is wel nodig. Een
voorbeeld: een woning wordt niet warm, want de vloerverwarming en radiatoren zijn ontworpen
op bepaalde Rc-waarden en luchtdichtheid in de EPC-berekening, maar zijn door de aannemer
toch anders ingevuld. De installateur krijgt dan de klachten, terwijl het niet goed functioneren
van het CV systeem een bouwkundige oorzaak kent.
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Bouwers geven aan dat meer installatietechniek ook bouwkundig consequenties heeft. Bijvoorbeeld balansventilatie leidt tot extra ventilatiekanalen in de vloer waarbij moet worden gekeken
wat qua constructieve veiligheid kan. Er moeten zoveel kabels en leidingen door de vloer dat de
tekening van de installateur(s) langs een constructeur moet om te kijken of er nog extra bewapening van betonnen vloeren nodig is.
Zowel adviesbureaus als installateurs pleiten voor meer aandacht voor energiebesparing en meer
aandacht voor installatietechniek in het ontwerp. Meer betrokkenheid van aannemers en installateurs in het ontwerpproces wordt wenselijk gevonden.

A.4

Is er meer aandacht voor innovatieve technieken en concepten?

De bouwpartijen beamen dat er sprake is van verbeterde technieken op het gebied van energiebesparing in de bouw. Er worden vraagtekens gezet in hoeverre dit innovatief te noemen is en of
verbeteringen op papier daadwerkelijk leiden tot energiebesparing.
De reeks van EPC-aanscherpingen die sinds 1995 van kracht zijn geworden, hebben geleid tot
innovaties in energiebesparende maatregelen in de bouw. Dit is dus niet alleen te danken aan de
laatste aanscherping naar 0,8 op zichzelf. Er is een verschuiving ontstaan in de isolatiewaarden.
Rc=2,5 kom je niet meer tegen. Rc=3,5 is gewoon en voor het dak vaak 4 of 5. Tien jaar gelden
was dubbel glas nog standaard en nu HR++. CV-ketels hebben een beter tapwater rendement en
minder hulpverbruik. Bij ventilatiesystemen zijn vele nieuwe concepten op de markt gebracht.
Ook de douche wtw is een innovatie die EPC gedreven is.
Warmtepompen en zonneboilers worden ook sinds de EPC-aanscherping nog steeds in weinig
projecten toegepast. Daarvoor worden door de bouwpartijen de volgende redenen aangegeven.
De investeringen zijn te hoog. De zonneboiler heeft concurrentie van ketels met een verbeterd
tapwater rendement en douche wtw. De douche wtw levert minder besparing op dan een zonneboiler, maar kost ook veel minder.
Verschillende geïnterviewden zijn kritisch over het innovatieve karakter van de toegepaste
maatregelen. Er wordt door projectontwikkelaars streng gebudgetteerd. De eis wordt vooral gehaald met gangbare maatregelen die vanwege de eis verder ontwikkeld zijn en daardoor innovatiever genoemd kunnen worden. Veel van deze innovaties komen tot uitdrukking in kwaliteitsverklaringen. De betrouwbaarheid van die verklaringen wordt echter ter discussie gesteld. De
gangbare mening is dat een woning met een EPC van 0,8 nog op traditionele wijze wordt gebouwd.

A.5

Is er een toename van gelijkwaardigheids- en
kwaliteitsverklaringen?

Er is een enorme toename van kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen te zien.
Dat is begonnen bij EPC=1,0 en is bij EPC=0,8 nog meer geworden. Bij iedere EPC-berekening
worden één of meerdere verklaringen gebruikt.
Eén gemeentelijke toezichthouder concludeert op basis van eigen berekeningen, dat de volledige
aanscherping van 1 naar 0,8 uitsluitend met behulp van verklaringen gehaald kan worden.
Commerciële partijen weten te bereiken dat hun product een goede verklaring krijgt. Maar door
alle adviseurs, een enkele installateur, bouwers, projectontwikkelaars en gemeentelijke toezichthouders wordt betwijfeld of de producten ook daadwerkelijk de geclaimde energiebesparing
realiseren. Twijfels zijn er specifiek bij de besparing van de douche wtw of vraaggestuurde ven-
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tilatieroosters. Doordat opdrachtgevers de EPC tegen zo laag mogelijke kosten wil realiseren
wordt wel op grote schaal van deze maatregelen gebruik gemaakt.
Een voorbeeld van een kwaliteitsverklaring is een ketel die in plaats van het forfaitaire tapwaterrendement van 60% getest is bij GASTEC en een rendement heeft van 70% of 80% (onder
voorwaarde dat de tapwatervraag hoog genoeg is.) Een gelijkwaardigheidsverklaring gaat een
stapje verder. Een voorbeeld is vraaggestuurde ventilatie. Die kun je niet in de NEN berekening
stoppen, daarvoor is een herberekening in Excel nodig en daarbij moeten handmatig getallen
worden overgenomen. Daarmee kunnen fouten worden gemaakt. Die herberekening spreadsheets worden aangeboden door fabrikanten. In het NEN programma moet dan voor natuurlijke
ventilatie worden gekozen anders krijg je een dubbeltelling van de reductie. Ook dat leidt volgens een adviseur tot veel fouten. Dit zegt overigens meer over het vereiste kennisnievau en de
noodzaak tot een periodeike update van de de EPN dan over de techniek van vraaggestuurde
ventilatie.
Een installateur noemt een voorbeeld waarin naar zijn mening wel erg creatief wordt omgegaan
met de mogelijkheden om meer EPC-punten aan je product te koppelen. Een voorbeeld is een
schakelaar in een ventilatiesysteem met 3 standen: stand 1 bij douchen en koken, stand 2 bij
aanwezigheid, stand 3 bij afwezigheid. Een fabrikant komt met een alternatief met plaatjes i.p.v.
cijfers en krijgt daarvoor extra EPC-punten. Een bouwer noemt een voorbeeld betreffende de
waarde qv10 voor luchtdichtheid van de schil. In de herberekening bij gelijkwaardigheidsverklaring voor ventilatiesystemen wordt daaraan direct een andere waarde voor qv10 gekoppeld.
Voor een hogere luchtdichtheid van de schil is een betere kierdichting nodig en niet alleen het
installeren van een ventilatiesysteem. De fabrikant van het ventilatiesysteem beveelt betere
kierdichting aan, maar bouwers doen dat in de praktijk niet automatisch.
Op basis van de gesprekken met toezichthouders en enkele pilots van het project Bouwtransparant3 bestaat de indruk dat gemeentes de aangeboden verklaringen vrijwel altijd accepteren. Gelijkwaardigheidsverklaringen worden afgegeven door grote adviseurs als TNO en CaubergHuygen. Gemeenten moeten aannemen dat dat correct gebeurt en dat de bijbehorende herberekening hiermee in overeenstemming is. De bouwaanvraag ligt er al, onder tijdsdruk wordt een
gelijkwaardigheidsverklaring alleen afgekeurd als daar ernstige twijfels over bestaan. Wel geven de toezichthouders aan dat zij twijfels hebben bij het werkelijke energiebesparende effect.
Formeel moeten zij echter de verklaringen, mits correct toegepast, accepteren. Een aantal gemeentelijke toezichthouders geven aan dat zij controleren op het juist inpassen van de verklaringen in de EPC-berekeningen.
De huidige praktijk van gelijkwaardigheidsverklaringen worden door adviseurs, een enkele installateur en sommige toezichthouders gezien als een ondermijning van het EPC-instrument.
Een adviseur pleit voor een commissie die de verklaringen beoordeelt. Een installateur zegt in
feite hetzelfde wanneer hij aangeeft dat het commerciële aspect eruit gehaald moet worden. Een
andere adviseur pleit voor een universeel herberekeningsprogramma dat alle herberekeningsprogramma’s van leveranciers vervangt. De output van de EPC-berekening moet hierin worden
ingelezen, het is niet van deze tijd dat je getallen moet overtikken.
Ook gemeentelijke toezichthouders pleiten voor een landelijk centraal orgaan dat gelijkwaardigheidsverklaringen toetst en certificeert. Zij kunnen nu niet bepalen of installaties met gelijkwaardigheidsverklaringen daadwerkelijk het energiebesparende effect hebben dat geclaimd
wordt. Op dit moment is de achterliggende methodiek van TNO om gelijkwaardigheidsverklaringen te bepalen niet inzichtelijk.

3

Bouwtransparant is een project van het CO2-servicepunt van de provincie Noord-Holland, dat vorig jaar september
is gestart. Het doel is om gemeentes een praktisch instrument in handen te geven waarmee zij controles op de
bouwplaats kunnen uitvoeren naar de naleving van de EPC eisen.
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Hoewel er twijfels zijn over de kwaliteit van die verklaringen, benadrukken adviseurs en installateurs dat ze wel een belangrijke functie hebben in het stimuleren van innovatieve producten en
systemen.

A.6

Heeft de EPC-aanscherping een kostenverhogend effect?

De kosten van de EPC-aanscherping zijn vooral aan de orde gekomen tijdens de interviews met
projectontwikkelaars en woningcorporaties. Een aantal projectontwikkelaars en bouwers geeft
aan de € 1200 - € 2300 per woning uit de regeleffecttoets realistisch te vinden. Enkele projectontwikkelaars vinden die schatting te hoog, die noemen een bedrag rond de € 800 - € 1200 voor
een standaard rijtjeswoning. De aan woningcorporaties gelieerde ontwikkelaars geven aan dat
de extra investeringskosten hoger zijn dan de genoemde bedragen, een bedrag van € 5000 per
woning wordt genoemd. Dit komt vooral doordat zij kiezen voor bouwkundige maatregelen.
Anderen geven aan geen schatting te kunnen geven. Tegelijkertijd is het bouwbesluit aangepast
en zijn de GIW eisen veranderd. Overigens variëren de kosten sterk per project en type woning.
Een enkele installateur waarschuwt voor de hoge onderhoudskosten van ventilatiesystemen
waarbij filters, CO2-sensoren en ventilatoren periodiek vervangen moeten worden.
Projectontwikkelaars geven aan dat kopers niet bereid zijn extra te betalen voor energiebesparende maatregelen. Extra energiebesparende maatregelen mogen dus maar tot een beperkte verhoging van de koopprijs van een woning leiden.
Voor woningen in het goedkope segment is deze marge klein, zeker als er door gemeentes
maximum prijzen zijn vastgesteld. Gemeenten houden bij het vaststellen van maximumprijzen
geen rekening met de energieprestatie van een woning en de daaraan verbonden meerkosten.
Projectontwikkelaars vrezen dat te grote kostenstijgingen er toe leiden dat nieuwbouwwoningen
niet concurrerend meer zijn met bestaande woningen waar geen extra energiemaatregelen getroffen hoeven te worden.
De projectontwikkelaars geven aan dat kostenprijsverhogende maatregelen daarom ten kosten
kunnen gaan van andere kwaliteiten. Om woningen op een aantrekkelijk prijsniveau te houden
kan bezuinigd worden op de afwerking of de grootte van een woning. Keukens of badkamers
worden soms niet meer standaard geïnstalleerd, waardoor kosten bespaard worden.
De geïnterviewde woningcorporaties geven aan dat zij voor het bepalen van de huurprijs uitgaan
van 85% van de wettelijk toegestane huur op basis van het Woning Waardering Stelsel. De
stichtingskosten voor een nieuwbouwwoning hebben dus nauwelijks invloed op de huurprijs.
Extra investeringskosten voor energiebesparende maatregelen worden dan ook niet doorberekend. Voor woningcorporaties betekent dit dat extra kosten direct de onrendabele top van een
woning verhogen. Eén van de corporaties gaf aan dat deze onrendabele top op dit moment tussen de € 50.000 en € 60.000 bedraagt.

A.7

Wat zijn de ervaringen met handhaving van de EPC-eis?

Bij de controle van de EPC-eis moet onderscheid gemaakt worden tussen de controle van de
EPC-berekening en de uitvoering van maatregelen. Het controleren van de berekening is puur
een zaak van gemeentelijk toezichthouders. De feitelijke uitvoering wordt met name door
bouwpartijen zelf gecontroleerd en in theorie door gemeenten.

Controle op EPC-berekening
Alle geïnterviewde bouwpartijen geven aan dat zij bijna nooit feedback van gemeenten op EPCberekeningen krijgen. Hoewel aangegeven wordt dat dit kan komen doordat de kwaliteit van de
berekeningen goed is, zijn er wel twijfels over de kwaliteit van de toetsing door de gemeentes.
20
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Bij adviseurs komen soms vragen van gemeenten binnen die het zelf niet snappen. De adviseurs
schatten ook in dat bij de meeste gemeenten niet voldoende kennis aanwezig is om de EPC te
toetsen. De indruk is dat eisen uit het Bouwbesluit in kader van brandveiligheid en constructieve
veiligheid belangrijker gevonden worden bij de handhaving.
Gemeentelijke toezichthouders bevestigen dat constructieve en brandveiligheid een hogere prioriteit heeft bij de handhaving. De handhaving verschilt sterk per gemeente. Bij sommige gemeenten richt de controle zich alleen op het vaststellen of de berekening aanwezig is. Sommige
gemeenten kijken uitsluitend naar de einduitkomst van de berekening, andere checken de uitgangspunten of controleren de berekening steekproefsgewijs op enkele punten. Slechts een enkele gemeente rekent alle berekeningen na. De meeste gemeenten gebruiken hulpmiddelen om
de EPC-berekening te checken. EP check, een software programma om de EPC-berekening te
toetsen, werd meerdere keren genoemd. Eén toezichthouder heeft eigen software ontwikkeld om
gelijkwaardigheidsverklaringen te kunnen beoordelen.
Uit een steekproef van VROM inspectie4 blijkt dat bij 25% van de woningen de EPCberekening niet correct is en in bijna 50% van de woningen de realisatie van maatregelen in de
bouwpraktijk niet overeen komt met de uitgangspunten in de vergunning. Dit komt overeen met
de verwachtingen van gemeentelijke toezichthouders. De behandeltijd van ca. 12 weken is te
kort om alles na te rekenen, er zijn niet genoeg technisch geschoolde ambtenaren. Prioriteit
wordt gegeven aan constructieve en brandveiligheid.

Controle op de bouwplaats
Alle bouwpartijen geven aan dat ten aanzien van de EPC-maatregelen geen controles plaats vinden door gemeenten op de bouwplaats. Als er al controles zijn dan richten die zich op veiligheidsaspecten. Van de 6 geïnterviewde projectontwikkelaars heeft er slechts één incidenteel een
fysieke controle op de bouwplaats gehad waarbij gekeken is naar de uitvoering van de energiemaatregelen. Alle andere geven aan dat zij nog nooit een fysieke controle hebben meegemaakt.
De oorzaak wordt door bouwpartijen gezocht in gebrek aan personele capaciteit en kennis bij de
ambtenaren.
Veel geïnterviewde bouwpartijen geven aan dat de controle op de uitvoering moet verbeteren.
Verbeterpunt is een praktische aanpak waarbij gemeenten een externe adviseur inhuren voor
handhaving van de EPC. Dat kan bijvoorbeeld via een gecertificeerde bouwplantoets, waarbij de
externe toetser gecertificeerd moet zijn. Dergelijke steekproefsgewijze controles moeten lang
volgehouden worden. Dit heeft ook voordelen voor ontwikkelaars die hierdoor negatieve of positieve feedback krijgen op hun bouwpraktijk. “Fouten worden immers niet alleen gemaakt uit
onwil maar ook uit onwetendheid.”
In Noord-Holland loopt een project om een standaard digitale checklist te ontwikkelen. Hiermee
kan tijdens fysieke controles direct worden bepaald of afwijkingen tov de bouwaanvraag leiden
tot een overschrijding van de norm.
Ook installateurs merken niets van de handhaving door gemeenten. Een installateur geeft aan
dat als de overheid kwaliteit van woningen wil, dat ze die kwaliteit dan ook moet voorschrijven
en dit niet aan de markt moet overlaten. Als voorbeeld noemt hij ISSO 62 voor balansventilatie,
waar regelgeving van gemaakt kan worden. Vervolgens zou de overheid moeten controleren op
de voorgeschreven kwaliteit.
Alle projectontwikkelaars geven aan dat zij zelf wel kwaliteitscontroles (laten) uitvoeren. Vaak
wordt gewerkt met opzichters die toezicht houden op de correcte uitvoering op de bouwplaats.
4

Adviesburo Nieman, oktober 2007: Nalevingsonderzoek 154 woningen, zie brief VROM aan de Tweede Kamer
“gezondheidskundige kwaliteit van woningen, DBO 2007111358
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Het toezicht op energiebesparende maatregelen is één onderdeel van de controlerende taken van
de opzichter.
Naast dit toezicht geven enkele projectontwikkelaars aan dat zij aanvullende controles uitvoeren. Eén projectontwikkelaar laat de adviseur die vooraf het energieconcept heeft ontwikkeld,
fysieke controles uitvoeren tijdens de bouw zelf. Een ander laat bij twijfel over het juist aanbrengen van isolatie controles uitvoeren met infraroodcamera’s. Weer een ander laat in het stadium van werkvoorbereiding, waarin bijvoorbeeld dakconstructies gedetailleerd worden uitgewerkt, berekenen of deze uitwerking nog voldoen aan de in de EPC-berekening opgevoerde uitgangspunten.
De adviesbureaus hebben meestal geen zicht op de uitvoering. In de projectmatige woningbouw
werken de adviesbureaus alleen in de ontwerpfase. De EPC-berekening moet er zijn bij de
bouwaanvraag. De uitvoering kan dan nog een jaar op zich laten wachten. Het moment dat installaties geïnstalleerd zijn kan nog een jaar later zijn. Een enkel adviesbureau biedt ook controleurs aan voor bouwaanvraag en op de bouwplaats, maar daar wordt nog slechts weinig gebruik
van gemaakt.
Sommige installateurs regelen de installaties in en maken meetrapporten over die inregeling.
Die maken zij voor zichzelf, voor hun eigen interne kwaliteitssysteem. De meeste opdrachtgevers vragen daar niet naar, dus wordt het niet standaard naar hen opgestuurd. Er zijn wel steeds
meer opdrachtgevers die er naar vragen. Alle bouwers geven aan de meetrapporten van de installateurs t.a.v. ventilatiecapaciteit te ontvangen en te archiveren. Een enkele bouwer laat het
werk van de installateur steekproefsgewijs door een installatie technisch adviseur controleren.
Alle bouwpartijen zeggen zich verantwoordelijk te voelen voor de EPC. Door particuliere opdrachtgevers wordt wellicht wel eens van de eis afgeweken. In de projectmatige woningbouw
voor professionele opdrachtgevers zeggen bouwers veel moeite te doen om de EPC-eis te realiseren. De gemeentes controleren niet, maar bouwers voeren zelf controles uit. In de basis wordt
er niet van het bestek afgeweken. Ook de GIW garantie wordt genoemd als reden om aan de
EPC-eis te voldoen.

A.8

Hoe werkt de voorlichting aan bewoners?

Alle geïnterviewde projectontwikkelaars overhandigen aan nieuwe gebruikers een handleiding
voor de woning met daarin informatie over de installaties. Enkele ontwikkelaars geven daarnaast ook nog mondelinge toelichting op de installatie bij de oplevering. Een installateur geeft
aan dat de huizenprijzen teveel uitgeknepen zijn om mondelinge toelichting te geven op het gebruik van installaties. Ontwikkelaars betwijfelen of bewoners de handleidingen wel lezen en of
zij de apparatuur goed hanteren en onderhouden. Ook wordt door sommige betwijfeld of tweede
en volgende bewoners in koopwoningen wel voldoende informatie krijgen.
Eén projectontwikkelaar pleit voor een database met handleidingen voor installaties op internet,
zodat bewoners en projectontwikkelaars op een eenvoudig manier informatie kunnen krijgen
over het noodzakelijke onderhoud van installaties.
Bouwers geven aan dat de installatietechniek extra voorlichting vergt. Balansventilatie wordt in
een kwaad daglicht gesteld en dat vereist extra informatie naar bewoners. Vermelden dat de
kinderziektes eruit zijn en dat het systeem onderhoud vergt. Dat vergeten mensen nog als eens.
Een bouwer vertelt dat ze voor bewoners van een project dat 2 jaar geleden is opgeleverd opnieuw folders hebben laten drukken over de installaties naar aanleiding van klachten. .
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A.9

Verbeterpunten EPC-rekenmethodiek?

EPC-berekeningsmethodiek
Zowel projectontwikkelaars, installateurs, architecten, adviseurs en gemeentelijke toezichthouders geven als knelpunt aan dat de EPC een te theoretisch getal is. Verbeterpunt is dat er een betere link moet zijn tussen de uitkomst van de EPC en het werkelijke energiegebruik. Adviseurs
en ander partijen geven aan dat bewezen moet worden dat er een recht evenredig verband is tussen de EPC en het energiegebruik van een woning. Algemeen oordeel is dat de rekenmethodiek
aangepast moet worden. Er worden veel aanbevelingen gedaan voor aanpassingen van de rekenmethodiek. De hieronder genoemde punten zijn naar voren gebracht door één of meerdere
geïnterviewde personen. Dit betekent niet persé dat hier consensus over bestaat bij alle partijen.
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

De rekenmethodiek gaat teveel uit van losse maatregelen, er is meer aandacht nodig voor
integrale energieconcepten.
De formules van de EPC zijn eind jaren 80, begin jaren 90 opgesteld en gefit op een bouwmethode die overeenkomt met een EPC van 1,6. Een aantal waarden in de EPC worden in
de normcommissie vastgesteld. Het is een expert opinion en er is geen tijd en geld om te
meten in de praktijk. Sommige waarden zijn ook politiek bepaald, zoals die van stadsverwarming. In de normencommissie zit veel bouwkundige en bouwfysische kennis, maar relatief weinig installatietechnische kennis. Wat is het praktijkrendement van een Hr-ketel? En
van een WTW unit? Van een warmtepomp? Van een collectief warmtenet? Een geloofwaardige norm met goede relatie met de praktijk betekent dat de rekenregels moeten worden getoetst.
Er moet beter worden gekeken naar de bouwkundige schil. De waardering daarvoor in de
EPC is relatief laag. Passief bouwen wordt in de rekenmethode slecht gewaardeerd.
Voorkom dat bijvoorbeeld bij stadsverwarming nog gebouwd wordt met Rc=2,5. Stel eisen
aan de isolatie-indicator in de EPC-berekening of verhoog de minimale isolatie-eisen in het
Bouwbesluit naar Rc=3,0.
Projectontwikkelaars vinden dat gemeenten geen aanvullende eisen mogen stellen bovenop
de EPC.
Wanneer een verbeterde luchtdichtheid van de schil wordt opgevoerd als maatregel in de
berekening dan zou daarop ook gecontroleerd moeten worden in de praktijk.
De EPC-software moet ook worden verbeterd voor collectieve installaties zoals warmtepompen en restwarmtegebruik.
In de norm zit de mogelijkheid om lineaire warmteverliezen (bij aansluitingen is minder isolatie mogelijk) in meer detail te berekenen in plaats van forfaitair. De EPC-berekening kost
dan 2 keer zoveel tijd en het levert enkele honderdsten EPC-punten verlaging op. De vraag
is of dit wel een zinvolle toevoeging is.
Ook leidinglengtes kun je in plaats van forfaitair ook in detail invullen. Maar in ontwerpfase
is nog niet helemaal duidelijk hoe leidingen gaan lopen, want dit is afhankelijk van de indeling van de badkamer en keuken die pas door de koper wordt bepaald.
Zomernachtventilatie zou een optie moeten zijn in EPC-berekening. Sinds de nieuwe norm
wordt ook koelvraag berekend. Zomernachtventilatie betekent de ramen verder open worden gezet wanneer dat geen probleem is vanwege inbraak, geluid of inregenen. Deze opties
zit niet in de EPC. In GIW eisen wordt dit wel meegenomen.
Meer aandacht voor bewonersgedrag en het aantal bewoners dat een woning bewoont.
Een centrale database met specifieke waarden voor installaties per merk en type waarmee
gemakkelijk berekeningen gemaakt kunnen worden.
Algemene prestatie doelstellingen voor ontwikkelaars in plaats van de gedetailleerde EPCmethodiek
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A.10 Hoe was de betrokkenheid bij het proces tot aanscherping?
Geen van de geïnterviewden (behalve die van DHV) is vooraf rechtstreeks betrokken geweest
bij de aanscherping van de EPC-eis naar 0,8 De kleine adviesbureaus waren helemaal niet betrokken en de grote adviesbureaus pas bij het second opinion onderzoek van KPMG. Als probleem wordt gezien dat de aanscherping wordt aangekondigd voordat studie is verricht. De
DHV studie stond daarom onder politieke druk om de aanscherping naar 0,8 te verantwoorden.
Met de aankondiging in Schoon en Zuinig gebeurt nu hetzelfde. “Onderzoek eerst wat haalbaar
is, naar welke waarde kan worden aangescherpt”, geeft een adviseur aan.
DHV heeft bij aanscherping naar 0,8 onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit. In het interview geeft DHV aan dat dit was gericht op forfaitaire waarden en referentiewoningen. Er was
geen directe link met de praktijk, geen begeleidingscommissie. Er is toen geen rekening gehouden met nauwkeurige invoer en kwaliteitsverklaringen, dat werd door DHV niet voorzien.
De projectontwikkelaars, bouwers, architecten en installateurs geven aan niet betrokken te zijn
geweest bij het proces tot aanscherping, dat loopt via de brancheorganisaties. Velen geven aan
daar ook geen behoefte aan te hebben. VROM stelt de norm, dat is háar rol. Het advies aan
VROM is: tijdig aankondigen dat aanscherping gaat plaats vinden, 3 jaar van tevoren. Dan kan
aanbodzijde de producten ontwikkelen. Niet nog jarenlang discussie laten bestaan over de aanscherping. Die onduidelijkheid zal dan door bouwpartijen worden aangegrepen om maar even af
te wachten.
Wat betreft de vernieuwde rekenmethodiek zijn alle adviesbureaus betrokken geweest of hadden
dat kunnen zijn. Of ze waren vertegenwoordigd in de normencommissie of ze hebben commentaar geleverd op de groene versie.
Gemeentelijke toezichthouders zijn niet betrokken bij de aanscherping maar hadden dat wel
graag willen zijn. Er zou vooral vooraf gesproken moeten worden over de controleerbaarheid
van de norm. Ook moet er vooraf meer informatie zijn over het hoe en wat, zodat toezichthouders zich kunnen voorbereiden op de nieuwe norm

A.11 Wat vindt men van een aanscherping van de EPC naar 0,6 en 0,4?
Adviseurs en architecten zijn positiever over een verdere aanscherping dan de projectontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke toezichthouders.
Adviesbureaus, architecten, en installateurs staan op zich zelf positief tegenover aanscherping
vanwege het milieuvoordeel. “De EPC-norm heeft zich bewezen en een prestatie-eis is goed.”
Er worden ook wel kritische kanttekeningen geplaats. Dat het verstandiger is eerst eens de kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen te beoordelen. “Laten we eerst maar eens de 0,8 realiseren zonder verklaringen.” Ook wordt gewezen op een verminderde meeropbrengst . “Voor dezelfde euro’s kun je op andere plekken meer bereiken, zoals in de bestaande bouw of andere
sectoren, industrie en transport of zelfs in andere EU landen“.“De balans is zoek, in de utiliteitsbouw zijn de energieprestatie eisen veel minder zwaar“. Verder wordt ervoor gewaarschuwd dat
eenvormigheid vermeden moet worden en dat de aanscherping niet ten koste mag gaan van de
kwaliteit van het binnenmilieu en de gezondheid van bewoners. Vooral architecten vragen aandacht voor andere kwaliteiten van woningen. Voorkom afgesloten woningen met hoge luchtdichtheid en veel installaties, een bewoner wil een raam of rooster open kunnen zetten.
Veel van de projectontwikkelaars zien de aanscherping met vrees tegemoet. De laatste aanscherping heeft al veel inspanning gekost. Zij vrezen dat het heel lastig is om aan de toekomstige eisen te voldoen met reguliere bouwmethodes. Het zal lastig zijn om het aantal installaties
beperkt te houden, is de verwachting. Dit kan leiden tot hogere onderhoudskosten voor woning24
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corporaties, ook zal meer gebruik gemaakt worden van onbeproefde technieken met alle risico’s
van dien. Alle projectontwikkelaars verwachten een kostenstijging. Omdat kopers niet bereid
zijn extra te betalen en noch projectontwikkelaars noch woningcorporaties profiteren van energiebesparende maatregelen, wordt gevreesd dat aanscherping van de EPC ten koste zal gaan van
de kwaliteit van de woning.
Bouwers vinden dat met een aanscherping de EPC haar doel voorbij schiet. De energiebesparing
wordt teniet gedaan door gebruikersgedrag. “De energiebesparing van balansventilatie gaat verloren doordat mensen het raam openzetten.” Het moet gebruiksvriendelijk zijn. Gevreesd wordt
dat innovatieve technieken worden toegepast, die later niet blijken te werken of niet comfortabel
zijn. “Het probleem is ook dat er vanuit kopers geen vraag is naar energiezuinige woningen, zij
moeten er veel geld voor betalen en ervaren de woningen als niet comfortabel“ menen de bouwers.
Gemeentelijke toezichthouders vinden het te vroeg voor aanscherping, zij zijn bang voor “nog
meer installatietechnische snufjes waarvan niet bewezen is dat ze echt energiebesparing opleveren. “

Draagvlak creëren
Om draagvlak te verkrijgen is gedegen onderzoek nodig over de mogelijkheden voor invulling
van een aangescherpte norm en luisteren naar de markt, geeft een adviseur aan. Alle adviseurs
stellen dat de EPC-rekenmethodiek niet geschikt is voor een aangescherpte norm en verbetering
nodig is (zie paragraaf verbeterpunten rekenmethodiek). . Er wordt gewerkt aan een nieuwe
norm. Belangrijk is straks de vraag: vertrouwen we die norm? Er komt straks een “groene” versie, een concept versie. “Partijen als Bouwend Nederland en de NEPROM moeten zich daar dan
ook in verdiepen en eventueel kennis/expertise inhuren om de consequenties te overzien”stelt
een adviseur.
Een betere berekeningsmethode die aansluit bij het werkelijke energiegebruik wordt door veel
projectontwikkelaars, bouwers en gemeenten genoemd als mogelijkheid om het draagvlak te
vergroten. Een beter verband maakt het voor kopers ook inzichtelijker dat zij gaan besparen op
de energierekening en dat de meerkosten terugverdiend kunnen worden. Woningcorporaties geven aan dat er in de huurwetgeving meer gekeken moet worden naar de totale woonlasten in
plaats van de huurlaten op zichzelf. Ook architecten geven aan dat het draagvlak kan worden
vergroot worden door te zorgen dat investeringen worden terugverdiend met energiebesparing.
Een gemeentelijke toezichthouder verwoordt het als volgt: “draagvlak ontstaat door overtuiging
dat aanscherping ook werkelijk met redelijke financiële inspanning mogelijk is”.
Architecten, projectontwikkelaars en installateurs wijzen erop dat de EPC-aanscherping niet ten
koste mag gaan van gebruiksgemak, comfort en gezondheid van bewoners.
Tot slot geven zowel projectontwikkelaars als installateurs aan dat meer draagvlak ontstaat als
de lasten evenwichtiger verdeeld worden over bestaande bouw en nieuwbouw..

A.12 Conclusies
Uit de interviews met partijen komen de volgende conclusies ten aanzien van de in de inleiding
geschetste onderzoeksvragen.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe geweest met de lage EPC?
Op basis van de interviews kan geconcludeerd worden dat de aangescherpte EPC-norm inmiddels een geaccepteerd onderdeel geworden is van de dagelijkse bouwpraktijk. De geïnterviewde
partijen zien de norm als één van de randvoorwaarden waar binnen een bouwproject moet worden gerealiseerd en voelen zichzelf verantwoordelijk voor het halen van de norm.
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Er zijn gesprekken gevoerd met mainstream bouwpartijen en niet met koploperbedrijven. Het
beeld dat naar voren komt is dat deze mainstream bedrijven het halen van de wettelijke norm en
niet zozeer het ontwikkelen van energiezuinige woningen als doel op zich beschouwen. Sinds de
EPC-aanscherping zijn veel nieuwe producten op de markt gekomen, zoals de douche wtw en
nieuwe ventilatiesystemen, of verbeterde ketels die via kwaliteit- of gelijkwaardigheidsverklaringen in de EPC-berekening worden gewaardeerd. Met die nieuwe producten is het eenvoudiger de EPC-aanscherping te realiseren. Daarom worden ze veel toegepast.

Is door de verlaging van de EPC naar 0,8 meer aandacht besteed aan integraal ontwerpen?
Om aan de norm te voldoen maken de bedrijven massaal gebruik van kwaliteit- en gelijkwaardigheidsverklaringen en van betrekkelijk eenvoudig aan te brengen technieken. Door de aanscherping van de EPC wordt niet meer aandacht besteed aan integraal ontwerpen. Projectontwikkelaars geven wel aan dat energiebesparende maatregelen al in een vroeg stadium worden
meegenomen bij de ontwikkeling van een voorlopig ontwerp.

Is door de verlaging van de EPC naar 0,8 meer aandacht voor innovatieve technieken
en concepten?
De bouwpartijen beamen dat er sprake is van verbeterde technieken op het gebied van energiebesparing in de bouw. Er worden vraagtekens gezet in hoeverre dit innovatief te noemen is en of
verbeteringen op papier daadwerkelijk leiden tot energiebesparing. De gangbare mening is dat
een woning met een EPC van 0,8 nog op traditionele wijze wordt gebouwd.

In hoeverre is sprake van een toename van gelijkwaardigheidsverklaringen?
Er is een enorme toename van kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen te zien.
Dat is begonnen bij EPC=1,0 en is bij EPC=0,8 nog meer geworden. Bij iedere EPC-berekening
worden één of meerdere verklaringen gebruikt.

Wat zijn de ervaringen en meningen van de verschillende partijen met betrekking tot de
handhaving: zowel in de ontwerpfase als in de bouwpraktijk.
Alle geïnterviewde bouwpartijen geven aan dat zij bijna nooit feedback van gemeenten op EPCberekeningen krijgen. Gemeentelijke toezichthouders bevestigen dat constructieve en brandveiligheid een hogere prioriteit heeft bij de handhaving. De handhaving verschilt sterk per gemeente. Alle bouwpartijen geven aan dat ten aanzien van de EPC-maatregelen zelden controles plaats
vinden door gemeenten op de bouwplaats. Projectontwikkelaars, bouwers en installateurs hebben wel ieder hun eigen kwaliteitscontroles. Adviseurs en architecten zijn in de woningbouw
niet bij de uitvoering betrokken.

Wat zijn mogelijke verbeterpunten, en hoe kunnen de uitvoerende partijen nog beter ondersteund worden?
Opvallend is dat de geïnterviewden, bouwpartijen en toezichthouders, unaniem zijn in hun twijfels over de relatie tussen de EPC en het daadwerkelijke energiegebruik. Daarvoor worden verschillende redenen genoemd.
• De EPC is een theoretisch getal, het geeft geen duidelijk beeld van de te verwachten energierekening voor gebruikers.
• Verbeterde installaties worden gewaardeerd via gelijkwaardigheidsverklaringen die door
commerciële bureaus in opdracht van de fabrikanten zelf worden opgesteld. Door zaken niet
forfaitair maar in detail te berekenen verwordt de EPC tot een rekenkunstje.
• Gevreesd wordt dat gebruikersgedrag de energiebesparing van de maatregelen in de praktijk
teniet zullen doen.
• De kwaliteit van de EPC-berekeningen is niet goed genoeg en wordt niet voldoende gecontroleerd door gemeentelijke toezichthouders.
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• Er is onvoldoende controle op de daadwerkelijke uitvoering van maatregelen die opgenomen
zijn in de bouwaanvraag.
• Consumenten gaan niet goed om met aangebrachte technieken waardoor het besparende effect teniet gedaan wordt.
De geïnterviewden wijzen overtuigend op zwakke punten in de EPC-berekening en de handhaving. Deze punten kunnen het energiebesparende effect van de EPC negatief beïnvloeden. In het
vervolg van deze evaluatiestudie zal door metingen moeten worden vastgesteld of de energiebesparing daadwerkelijk achterblijft bij de verwachting.
Dat er een breed gedragen gevoel bestaat dat de EPC niet het gewenste effect heeft op het energiegebruik in nieuwbouwwoningen is echter onmiskenbaar. Dit heeft consequenties voor het
draagvlak voor de EPC als beleidsinstrument. Veel van de geïnterviewden zijn dan ook negatief
over verdere aanscherping van de EPC-norm.

Wat vinden de uitvoerende partijen van een aanscherping van de EPC naar 0,6 in 2011
en naar 0,4 in 2015 zoals aangekondigd in het werkprogramma Schoon en zuinig?
Hoewel veel marktpartijen het streven naar energiezuinige nieuwbouw positief beoordelen vanwege het milieu, zijn velen kritisch over verdere aanscherping vanwege de twijfels rond het
energiebesparende effect van de huidige EPC-aanscherping naar 0,8. Als randvoorwaarden
worden genoemd dat een aanscherping niet ten koste mag gaan van de gezondheid en het wooncomfort van gebruikers. Marktpartijen voorzien risico’s wanneer aanscherping leidt tot de toepassing van onbeproefde technieken. Ook zijn marktpartijen kritisch over de kosteneffectiviteit
van verdere aanscherping en wijzen zij op de verminderde meeropbrengst. Opdrachtgevers geven aan de extra kosten voor energiebesparende maatregelen niet volledig te kunnen doorberekenen in de verkoop of huurprijzen van nieuwe woningen.

A.13 Aanbevelingen
Er bestaat bij zowel marktpartijen als toezichthouders veel twijfel over de betrouwbaarheid van
de EPC-methodiek. VROM en andere betrokken (overheids-)instanties moeten deze twijfels serieus nemen. In de eerste plaats, omdat een suboptimaal beleid voor nieuwbouwwoningen onvoldoende bijdraagt aan het halen van lange termijn besparingsdoelstellingen. Daarnaast is
draagvlak voor de systematiek een vereiste om bouwpartijen aan te zetten tot innovatie.
De EPN als instrument heeft vanaf 1995 onbetwistbaar geleid tot verbeterde energie-efficiënte
van nieuwbouwwoningen en tot innovatie. Naarmate de norm verder aangescherpt wordt zal de
verleiding bij uitvoerende partijen groter worden om gebruik te maken van de zwakke plekken
in de norm en de handhaving. Om de positieve trend die is ingezet met de EPN door te trekken
moet de methodiek meer solide worden gemaakt.
Om de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in de EPC te vergroten doet ECN de volgende
aanbevelingen aan VROM:
1. Aantonen dat de EPC effectief is
Om draagvlak te creëren verdient de doelbereiking van de EPN betere monitoring. In het
evaluatieonderzoek nemen ECN en RIGO een steekproef om te onderzoeken of de energiebesparing gerealiseerd is die met de EPC-aanscherping naar 0,8 werd beoogd. In die steekproef wordt ook gekeken naar de ervaringen van bewoners en de relatie tussen de EPC en
gezondheid van bewoners. Ook de rol van gebruikersgedrag op het energiegebruik wordt
daarin meegenomen. Of de woningen ook daadwerkelijk zjn gerealiseerd volgens de EPCberekening in de bouwaanvraag is in dit evaluatieonderzoek niet onderzocht. Daarvoor zouden inspecties in de woning nodig zijn.
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2. De rekenmethodiek verbeteren
De rekenmethodiek wordt nu herzien. Kritiek op het niet forfaitair rekenen en de procedures
rond gelijkwaardigheidsverklaringen kan daarin worden meegenomen.
De transparantie over de achterliggende aannames bij gelijkwaardigheidsverklaringen moet
worden vergroot. In de interviews werd geopperd om een onafhankelijke commissie in te
stellen die verklaringen toetst. Ook werd gepleit voor een universeel herberekeningprogramma. Nieuwe technieken moeten vaker in de praktijk geëvalueerd worden, zodat het
echte besparende effect kan worden vastgesteld. De rekenmethodiek kan, vaker dan nu gebeurd, worden aangepast om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en technieken. Dergelijke voorstellen moeten verder uitgewerkt en serieus overwogen worden.
Het is niet zinvol om kwaliteit- en gelijkwaardigheidsverklaringen in zijn geheel af te schaffen. Dit zou de mogelijke toepassing van innovatieve maatregelen blokkeren.
3. De handhaving verbeteren
De capaciteit van gemeentelijke diensten is beperkt. Uitbreiding van de huidige activiteiten
van toezichthouders is daarom niet haalbaar. Om het toezicht op de EPC-berekening en de
uitvoering van maatregelen te verbeteren, moet met de huidige capaciteit effectiever en efficiënter worden gecontroleerd.
Transparantie van de rekenmethode kan ook hier aan bijdragen, omdat het dan eenvoudiger
wordt om de berekening te controleren. Hulpmiddelen als EP-check helpen ook bij de uitvoering van controles. In het project Bouwtransparant wordt gewerkt aan hulpmiddelen om
sneller en effectiever controles op de bouwplaats uit te voeren.
Naast de handhaving vanuit de overheid vindt er door bouwpartijen zelf ook interne productcontrole plaats. ISO certificering, eisen vanuit GIW garantie en controles door opzichters zijn gangbaar in de bouwwereld. Er moet gekeken worden of en hoe de gemeentelijke
toezichthouders gebruik kunnen maken van deze zelfcontrole.
4. De relatie tussen de EPC en het werkelijke energiegebruik van bewoners zichtbaar maken
Vanuit de markt is behoefte aan antwoord op de vraag wat de EPC-waarde zegt over de te
verwachten energierekening voor gebruikers. Voorlichtingsmateriaal van VROM hierover
kan marktpartijen helpen de energiezuinige woning te verkopen aan gebruikers.
5. Voorlichting geven over energiezuinige concepten
De mainstream bouwpartijen lijken conservatief in hun aanpak om de EPC-norm te realiseren. Integrale concepten zoals passieve woningen, worden door koplopers al met succes
toegepast. Ook mainstream projectontwikkelaars moeten meer vertrouwd raken met deze
werkwijze. Dat is zeker voor de aangekondigde aanscherpingen van de EPC naar 0,6 en 0,4
van belang.
VROM zou de markt kunnen overtuigen van de haalbaarheid van verdere aanscherping door
nog voor 2011 verschillende concepten uit te werken en in voorbeeld projecten te demonstreren of voorlichting te geven over bestaande projecten die met die concepten een lagere
EPC realiseren. Daarin zou ze ook integraal ontwerpen en innovatieve technieken kunnen
stimuleren en niet alleen moeten kijken naar de traditionele oplossingen. Een goede monitoring moet aantonen dat dergelijke woningen financieel haalbaar zijn, een gezond binnenklimaat hebben en dat ze leiden tot daadwerkelijke energiebesparing. Uiteraard moet dan
ook de EPC-methodiek aansluiten bij deze concepten.
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Hoofdstuk 1
Inlleiding
g
1.1

Doel en aanleiding van
v de stud
die
De energie prestatie co
oëfficiënt (EP
PC) voor nieu
uwbouwwoniingen is per 1 januari 200
06 aange‐
scherpt van
n 1,0 tot 0,8.. Dit is niet zonder slag o f stoot gegaaan. In de perriode rond de
eze aan‐
scherping hebben
h
diverrse brancheo
organisaties zich
z
laten ho
oren en zijn K
Kamervragen
n gesteld
over dit on derwerp. Naaar aanleidin g van deze vragen
v
en de plannen voo
or een toeko mstbesten‐
dige norm heeft het mi nisterie van VROM beslo
oten de aansccherping naaar een EPC vaan 0,8 te
evalueren. Het doel is om
o te komen
n tot een brede evaluatiee van de EPC en het proce
es van in‐
troductie.

1.2

Onderzoeeksvraag
Het evaluattieonderzoekk brengt de effecten
e
op het
h energiegeebruik, de geezondheidsto
oestand van
bewoners en
e de bouwkkosten in kaa rt. Daarnaasst worden de ervaringen van uitvoere
ende partij‐
en geïnven tariseerd. Deeze deelrapp
portage heeftt betrekking op de effectten op de rel atie tussen
de EPC van nieuwe won
ningen en heet gasverbruik.
De centralee vraag in he t voorliggen de rapport iss of het gasverbruik lage r is in wonin gen met
een EPC va n 0,8 (of lag er) ten opzicchte van won
ningen met e en hogere E PC .

1.3

Aanpak
Hoewel de centrale vra ag naar de verschillen
v
in energieverb
bruik tussen zuinige (EPC
C 1) en nog
zuiniger (EP
PC 0,8) woni ngen een oggenschijnlijk eenvoudige is, is de bean
ntwoording ervan
e
be‐
trekkelijk laastig. Daarvo
oor zijn verscchillende red
denen. De beelangrijkste r eden is welliicht dat het
werkelijke energiegebru
uik van woniingen niet al leen wordt bepaald
b
doorr het woningtype en de
genomen energiebespa
e
arende maatrregelen, maaar ook door het
h gedrag vaan de bewon
ners. In het
onderzoek ‘Energieverb
bruik van eneergiezuinige woningen’ heeft
h
ECN oo k al eens eerrder de
effecten vaan gedrag op het werkelijjke energiege
ebruik onderrzocht. De sp
preiding in he
et gasver‐
bruik van woningen
w
in hetzelfde
h
pro
oject bleek door
d
het ged rag van de b ewoners zo groot
g
dat er
geen statis tisch significcante relatiess konden wo rden vastgessteld tussen energiepresttatie en
gasverbruikk.
En in de stu
udie ‘Energieegedrag in dee woning 1’ iss aangetoond
d dat er een ttendens besttaat onder
bewoners van
v zuinige woningen
w
om
m zich minde r zuinig te geedragen. Daaardoor is het niet alleen
moeilijk om
m een effect vast te stelleen, maar het betekent ze lfs dat gedraag de bespar ingseffecten
kan tegenw
werken. In diee studie is ecchter het bettrekkelijk sub
btiele ondersscheid tusse n EPC 1 en
EPC 0,8 nieet meegenom
men. Het is d enkbaar dat zich binnen dat ondersc heid dergelijjke gedrags‐
effecten ni et voordoen . Er is ook internationaall onderzoek gedaan
g
naar deze effecte
en bij zeer
energiezuin
nige woningeen (Cepheus project: ww w.passiv.de) . Uit dat ond
derzoek blee k geen gro‐
tere spreid ing in absolu
ute zin dan in
n gewone wo
oningen. In relatieve zin ((door de lage
e vraag) is
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RIGO, En
nergiegedrag in
n de woning; aanknopingsp
a
unten voor de vermindering
g van het energ
giegebruik in
de wonin
ngvoorraad, RIIGO i.o.v. VRO
OM/WWI, 2009
9.

Inleiding
g

2

het effect wel
w groter. G emiddeld geenomen hebb
ben low‐ene rgy houses w
wel een lagerr energiege‐
bruik.
Omdat ged rag medebe palend is voo
or het energ iegebruik is gedrag
g
in ditt onderzoek meegeno‐
men ter ve rklaring en controle
c
van verschillen in energiegeb
bruik die nie t kunnen wo
orden toege‐
schreven a an de energeetische kwaliiteit van de woningen.
w
Gedurendee ongeveer eeen jaar zijn bij
b bewoners van nieuwe woningen d e meterstan den bijge‐
houden zod
dat het verbrruik kon worden gevolgd . Tevens zijn bewoners g eënquêteerd
d, waarbij
relevante gegevens
g
oveer hun wonin
ng, hun huish
houdensituattie en hun geedrag zijn gevvraagd. In
deze rappo
ortage concen
ntreren we ons
o op versch
hillen in gasvverbruik in eeengezinswon
ningen met
individuelee verwarmingg.

1.4

Leeswijzeer
In hoofdstu
uk 2 wordt dee methode besproken
b
die
e in dit ondeerzoek is toeggepast. Er wo
ordt inge‐
gaan op dee samenstelli ng van de steeekproef, he
et panel en d e wijze waarrop het gestaandaardi‐
seerde gasvverbruik is b erekend. In hoofdstuk
h
3 worden de relaties verkeend tussen woningken‐
w
merken, maaatregelen, gedrag
g
en geestandaardise
eerd gasverb
bruik. Daarm ee wordt een indruk
gegeven vaan de achterggronden van de variaties in het gasveerbruik die in
n het panel z ijn aange‐
troffen. Op
p basis van deeze verkenni ng worden de
d controlevaariabelen gesselecteerd d ie worden
toegepast om
o de relatiee tussen EPC
C en gasverbrruik vast te stellen. Die exercitie word
dt in hoofd‐
stuk 4 geprresenteerd. I n hoofdstuk 5 worden co
onclusies gettrokken.
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Hoofdstuk 2
Meethodee
2.1

Steekproeef
Nieuwe wo
oningen: jun
ni 2006 t/m jaanuari 2008
Het onderzzoek heeft zicch gericht op
p woningen die
d tussen ju ni 2006 en jaanuari 2008 zijn gereed
gemeld. Daaarbinnen is – om voldoeende EPC 0,8 woningen tee hebben – n
nog weer een
n verdere
2
selectie ge maakt op wo
oningen waa rvoor na aprril 2006 vergu
unning is verrleend. De reden voor
deze verde re selectie iss dat 1 janua ri 2006 de d atum is waa rop de aansccherping van de EPC
voor de nieeuwbouw tott 0,8 van kraccht werd. Va naf die datu m diende dee bouwaanvraag te vol‐
doen aan de
d nieuwe EP
PC‐eis. De maaand april is vervolgens gekozen
g
omd
dat gemeente
en wettelijk
maximaal 12
1 weken heb
bben vanaf de
d aanvraag om de vergu
unning te verrlenen (met uitloop
u
naar
16 weken). Het idee is dat
d de wonin
ngen die na 1 april zijn veergund, zeer waarschijnliijk zijn ge‐
toetst op d e nieuwe eiss. Immers, vo
oor deze won
ningen is de kans groot d
dat de aanvraaag na 1
januari 200
06 is ingedien
nd.
De selectiee op gereedm
melding voor januari 2008
8 optimaliseeert de situat ie dat bewon
ners welis‐
waar kort i n de woning en wonen, maar
m
toch al circa een jaaar woonervarring in hun n ieuwe wo‐
ning hebbeen kunnen op
pbouwen. Oo
ok is na een jaar
j
het effe ct van ‘bouw
wvocht’ 3 sterrk vermin‐
derd. Nog beter
b
zou ee n langere peeriode van be
ewoning zijn geweest (cirrca twee jaarr) maar dan
zouden naggenoeg geen EPC 0,8 won
ningen word en aangetrofffen. Recenteere woninge n (van na 1‐
maar dan zo uden die
1‐2008) zou
uden weliswaar meer EP C 0,8 woninggen hebben opgeleverd,
o
woningen j uist wel weeer veel last vaan bouwvoch
ht kunnen heebben (en eeen daarmee samenhan‐
s
gend mindeer gunstig en
nergiegebrui k).
Nadere sellectie van geemeenten
De steekproef is gespreeid over geheeel Nederlan d. Er heeft wel
w een nadeere selectie plaatsge‐
p
vonden diee van invloed is geweest op
o de ruimte
elijke spreidi ng. Zo zijn w
woningen in nieuw‐
n
bouwwijke n waarvan b ekend is dat er grootschaalig collectieeve verwarmiing is toegep
past buiten
beschouwi ng gelaten. Om
O die reden
n zijn grote nieuwbouwlo
n
ocaties als Am
msterdam‐IJburg,
Utrecht Leiidsche Rijn e n Almere afggevallen. De reden voor deze
d
selectiee is dat een vergelijking
v
van energieegebruik worrdt gecompliiceerd als hie
erbij ook rekening moet w
worden geho
ouden met
de aanweziigheid van co
ollectieve waarmtesystem en.
Verder zijn gemeenten geselecteerd
d waar de bo
ouwproductiee in de geno emde period
de van enige
omvang is geweest.
g
De reden daarvvoor is dat bi j aanvang vaan de studie het voornem
men bestond
om een sel ectie van wo
oningen uit deze
d
steekpro
oef aan een nadere inspeectie ter plekkke te on‐
derwerpen . Dat zou effficiënter kun nen plaatsvin
nden als de inspecties
i
ko
onden worde
en gericht
op een bep
perkt aantal gemeenten
g
w
waar
meerde
ere woningen
n konden wo rden bezocht.

2
3

Bron: CB S, respectieveelijk gegevens over woningm
mutaties bouw
wvergunningen .
Bouwvoccht heeft betreekking op voch
ht dat bij de faabricage en/off tijdens de bo
ouw aan bouw
wmaterialen is
toegevoeegd. Dat kan bedoeld
b
zijn t.b
b.v. de verwerrking van mateerialen maar o
ook onbedoeld
d, bijvoor‐
beeld alss bij ontbreken
nde dakbedek king en beglazzing het regen water in de w oning kan kom
men.
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En tot slot zijn gemeenten waarvan in vooronde
erzoek is geb
bleken dat bo
ouwdossiers (om uit‐
eenlopendee redenen) niet
n eenvoud ig konden worden ontslo
oten, buiten beschouwin g gelaten.
Om die red
den zijn bijvo
oorbeeld de gemeenten
g
Haarlemmerm
H
meer, Amste rdam, Den Haag
H
en Rot‐
terdam afg evallen. In fiiguur 2.1 is de
d spreiding van respond enten over h
het land wee
ergegeven.
figuur 2.1 Woonlocaties van de respondenten in het onderzoek (netto respons)

2.2

Veldwerk
k en respon
ns
Het veldweerk is gestart met het verrzenden van een schriftellijke uitnodigging (op briefpapier van
het Ministeerie van VRO M; zie bijlagge 1 voor de letterlijke te kst van de b rief) om dee l te nemen
aan het on derzoek naa r adressen vaan woningen
n die tussen juni
j
2006 en januari 200 8 zijn opge‐
leverd. Dit betrof circa 15.000 woniingen. De staart van de veerzending van
n de brieven was in de
eerste wee k van decem
mber 2008. In
n de brief, die
e niet op naaam was gesteeld, was een unieke
inlogcode opgenomen
o
w
waarmee
meen toegang kon krijgen to
ot de vragenllijst op intern
net.
Er is gekozeen voor enqu
uêtering via internet omd
dat de respo ndenten in d
de loop van het
h onder‐
zoek – van december 2 008 t/m okto
ober 2009 ‐ meerdere
m
ke ren hun metterstanden moesten
m
invullen. G ebruik van in
nternet maakkt dat eenvo udiger. Een tweede
t
rede n om voor d eze metho‐
de te kieze n, is de grotee mate van controle
c
(op inconsistent e en ontbrekkende antwo orden en bij
ingewikkeld
de routing) die
d kan word en ingebouw
wd in de vraggenlijst.
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In totaal heebben 2.332 bewoners d e enquête in
ngevuld. Doo r de selectieeve verzendin
ng van de
herinneringgsbrief (alleeen eengezinsswoningen vaan na april 20
006 en meerrgezinswonin
ngen over de
gehele periiode) is de reespons in de groep wonin
ngen met ee n bouwvergu
unning vanaff april 2006
hoger dan bij de wonin gen met een
n eerdere of onbekende vergunningsd
v
datum (zie Taabel 2.1).
Tabel 2.1 Steekproef en respons naar datum bouwvergunning
Vergun
nningdatum
onbekeend

2.3

4

pril 2006
voor ap

vanaaf april 2006

totaal

Steekproef (N)

1.955

8.682

4.439
4

1
15.076

Respons (N
N)

256

1.127

949

2.332

Responsperceentage

13%

13%

21%

15%

Panel ten behoeve vaan meterstaanden
Uit de groeep van 2.332 bewoners iss een panel samengesteld
d van bewon ers die bereiid waren om
periodiek hun
h meterstaanden in te vullen
v
zodat het
h energieggebruik in de tijd kon worrden ge‐
volgd. Bewoners werd aan
a het eind e van de vragenlijst gevrraagd om meee te werken aan dit
panel. Indieen men aanggaf dat te willlen, werd men periodiekk gemaild meet het verzoe
ek om de
meterstand
den in te vulllen. Het paneel bestond u it 1.076 huisshoudens: 81
13 bewoners van eenge‐
zinswoninggen en 263 b ewoners van
n meergezinswoningen. Na
N datacontro
ole resteerde
en 939 res‐
pondenten waarvoor o p minimaal twee
t
momen
nten in de tijd
d bruikbare ggegevens over gasver‐
bruik zijn verzameld.
v
De analyse s in deze rap
pportage rich
hten zich in het
h bijzonderr op de eeng ezinswoning en waarin
op gas wordt gestookt. Dat is een d eelgroep van
n alle woninggen in het paanel, waar oo
ok – zij het
in mindere mate ‐ woniingen met co
ollectieve verrwarmingssyystemen en m
meergezinswoningen in
waren opgeenomen. De uiteindelijkee vergelijkingg tussen EPC 0,8 en EPC 1,0 woninge n heeft
daardoor betrekking
b
op
p respectieveelijk 344 een gezinswonin gen met een
n veronderste
elde EPC
van 0,8 of minder
m
en 37
75 eengezinsswoningen met
m een veron
nderstelde E PC van meerr dan 0,8 en
met individ
duele gasgesttookte verwaarmingssyste
emen. Deze aantallen
a
zijn
n voldoende groot om
het vooraf gespecificeeerde ondersc heidingsverm
mogen in de analyses meee te bereiken. 5

2.4

Benaderin
ng EPC 0,8
De vergelij king die in d it onderzoekk centraal staaat, gaat in beginsel
b
overr woningen met
m een EPC
van 1,0 en woningen met
m een EPC van
v 0,8. In de
e praktijk bettreft het ech
hter een verggelijking van
woningen die
d onder het vergunninggregime EPC 1,0 vielen en
n woningen d
die onder he
et vergun‐
ningenregim
me EPC 0,8 vielen.
v
Dat iss niet preciess hetzelfde. I n het bijzond
der is het goed mogelijk
dat woninggen die onde r de EPC 1,0 regels vielen
n, toch een l agere EPC haadden. Die E PC kan zelfs
minder dan
n 0,8 zijn gew
weest. Geme entelijk bele
eid kan bijvoo
orbeeld al vo
ooruit hebbe
en gelopen
op de aans cherping van
n de EPC. Maaar ook kunn en opdracht gevers ‘vrijw
willig’ hebben
n besloten
tot de realiisatie van wo
oningen met een lagere EPC
E dan verp
plicht.
Van de won
ningen die on
nder de EPC‐‐eis van 0,8 vielen,
v
geldt dat daarvan mag worden
n aangeno‐
men dat di e geen hoge re EPC hebbeen. Ook hier kunnen ech ter uitzonde ringen bestaaan, bij‐
voorbeeld omdat gemeeenten – om uiteenlopen de redenen ‐ niet hebbe n getoetst aaan de EPC‐
eis van 0,8 maar aan dee oude eis.

4
5

Deze gro
oep is in dit on derzoek verdeer niet meegen
nomen.
Daarbij was
w uitgegaan van een minim
maal benodigd
d aantal van N=270
N
per groeep.
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Omdat het voor de eva luatie van grroot belang is dat het ond
derscheid tu ssen EPC 0,8
8 en EPC 1,0
goed wordtt gemaakt, p roberen we een indruk te krijgen van
n de mate waaarin de verggunningpe‐
riode een goede
g
indicattor is voor d e EPC van de
e woningen. Daarvoor ve rgelijken we de EPC‐
waarden uiit de bouwdo
ossiers tusse n de woninggen uit de on derscheiden vergunning perioden.
De gegeven
ns uit de bou
uwdossiers ziijn geïnventaariseerd bij r uim 1.100 w
woningen uit de oor‐
spronkelijke steekproeff van dit ond erzoek. Van die 1.100 wo
oningen zitteen er 248 in het
h panel.
EPC na aprril 2006 lagerr, maar niet altijd lager dan
d 0,8
Zoals verwaacht, blijkt d at de EPC vaan de woninggen uit de ve rgunningperriode na apri l 2006 lager
ligt dan de EPC van de woningen
w
m et een ouderre datum van
n vergunninggverlening. Dit
D verschil iss
6
ook (zeer) significant.
Toch doen ziich ook de an
s
nomalieën vo
oor die hiervvoor al zijn a angeduid.
Ongeveer 30%
3
van de woningen
w
waaarvoor na ap
pril 2006 verrgunning is veerleend, hee
eft een EPC
die hoger iss dan 0,8. En
n omgekeerd blijkt dat bijj ruim een kw
wart van de woningen die vóór april
2006 zijn vergund, de EPC
E 0,8 of miinder is (zie ook
o figuur 2..2).
Gemiddeld ligt de EPC van
v de wonin
ngen waarvo
oor na 1 aprill 2006 vergu nning is verl eend wel
beduidend lager dan bi j de woningeen die eerde r zijn vergun
nd. Maar geh eel sluitend is de classi‐
ficatie dus niet. In het bijzonder
b
is opvallend
o
daat nog circa 15%
1
van de w
woningen die
e na 1 april
2006 zijn vergund een EPC
E tussen 0,95
0
en 1,0 h ebben. Dit z ijn overigenss alle woninggen waar
individuelee gaslevering plaatsvindt.. Een eventue
ele gelijkwaaardigheidsve rklaring die samenhangt
s
met extern e warmtelevvering en diee dit zou kunn
nen verklare n, is dan ookk niet aan de
e orde.
figuur 2.2 Verdeling EPC‐waarden volgens de bouwvergunning over de perioden waarin de
vergunning is verleend (voor een selectie van de steekproef)

oningen uit het
h panel wa arvan de EPC
C‐waarde uitt de bouwverrgunning bekkend is,
Voor de wo
wordt die EPC‐waarde
E
o
overgenome
n bij de inde
eling in EPC‐kklassen. De EEPC‐waarde uit
u de
bouwvergu
unning is bekkend voor on geveer een derde
d
van dee woningen in
n het panel. Bij 69 van
deze ‘beken
nde’ gevallen
n leidt dat to
ot een verand
dering van d e klasse (duss bijvoorbee ld: een wo‐
ning van vo
oor april 200 6 wordt dan alsnog inged
deeld in EPC ‐klasse 0,8). Van circa tw
wee derde
van de won
ningen is de EPC‐waarde uit de bouw vergunning echter
e
niet b
bekend. Voorr die wonin‐
gen blijft d e datum van
n vergunningvverlening de indicator vo
oor de meestt waarschijnl ijke EPC‐
waarde.

6

F(1,246)==55,9, p<.0001
1
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Van meterstanden naar gestand
daardiseerd
d verbruik
De bewoneers hebben o p verschillen
nde momenten hun meteerstanden inggevuld. De re
esponden‐
ten zijn nam
melijk op verrschillende momenten
m
pe
er e‐mail verrzocht om hu
un meterstan
nden in te
vullen. Daaarvoor waren
n ruwweg zevven meetmo menten gesp
pecificeerd. H
Het exacte moment
m
waarop meensen hun meeterstanden daarna opnaamen, varieeerde vervolgeens vanaf de momenten
van aansch rijving, zoalss weergegeveen in figuur 2.3.
2 In dezelffde figuur is te zien dat een
e beperkt
aantal meterstanden daateert van vó
óór de feiteliijke onderzoeeksperiode d
die in december 2008
van start giing. We gaan
n ervanuit – mede
m
op gro
ond van de op
p zichzelf reaalistische verrbruiken die
zijn geconsstateerd in dee resulterend
de perioden ‐ dat deze reespondenten
n hun metersstanden
hebben oveergenomen vanuit
v
een eeerdere opna me.
figuur 2.3 Meetmomenten gedurende de onderzoeksperiode
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06‐APR‐2009
22‐APR‐2009
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20‐MAY‐2009
04‐JUN‐2009
18‐JUN‐2009
02‐JUL‐2009
17‐JUL‐2009
31‐JUL‐2009
14‐AUG‐2009
29‐AUG‐2009
14‐SEP‐2009
28‐SEP‐2009
15‐OCT‐2009

aantal respondenten

2.5

datum meterstanden

De verschil lende period
den waarop de
d meterstan
nden betrekkking kunnen hebben, maakt dat de
gemeten veerbruiken ge voelig zijn vo
oor de wisse lingen in de buitentempeeratuur. Dat speelt van‐
zelfspreken
nd voor de seeizoensinvloeeden (zie oo k Figuur 2.4)), maar ook vvan week tot week kun‐
nen de tem
mperaturen – en dus ook de verbruike
en ‐ sterk verrschillen.
Er is beslotten om te co rrigeren voo r de variabil iteit in meet perioden do or gebruik te
e maken van
een zogenaaamde ‘gewo
ogen graaddaagencorrectie
e’. In overlegg met EnergieeNed is beslo
oten om
hiervoor deezelfde proceedure te han
nteren die oo
ok voor HOM E wordt geb ruikt. De pro
ocedure is
hierna bescchreven.
Op basis vaan de dagtem
mperaturen op
o datum zijn
n gewogen g raaddagen b
berekend. Het aantal
graaddagen
n betreft hett verschil tus sen de dagte
emperatuur en
e 18 ˚C. Du s, als op een bepaalde
uur 1˚C is, komt
datum de dagtemperat
d
k
dat ove
ereen met 17
7 graaddagen
n. Deze graad
ddagen wor‐
den vervolggens gewogeen om beter aan te sluiten bij het sto okgedrag va n bewoners. Er wordt
een weegfaactor 1,1 geb
bruikt voor d e periode no
ovember t/m
m februari, eeen factor 1 vo
oor maart
en oktoberr en een facto
or 0,8 voor april
a
t/m sep tember. Dezeelfde dagtem
mperatuur levvert dan in
verschillen de maanden een ander aantal
a
gewoggen graaddaggen op.
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Figuur 2.4 Gemiddeld gasverbruik per dag per meetperiode (eengezinswoningen), gecorri‐

gasverbruik per dag (m3)

geerd voor vakantiedagen

7

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
decemberr t/m
februari

m a a rt t/m mei

juni t/m s eptember
e

m
meetperiode

Het verbru ik is voor op eenvolgendee perioden b erekend als het verschil ttussen twee meterstan‐
den. Daarb
bij is gecorriggeerd voor evventuele fou ten bij het in
nvullen. Het aantal meet momenten
waar we ovver beschikkeen, verschilt per respond
dent. Ongeveeer de helft vvan de respondenten in
het panel heeft
h
zeven keer
k
een metterstand inge
evuld, waard oor er zes m
meetperioden
n voor deze
groep besc hikbaar zijn. Van de andeere helft heb
bben we min der meetperrioden. Het aantal
a
res‐
pondenten waar we sleechts een meeetperiode vaan hebben, i s beperkt: 10
0% (zie figuu
ur 2.5).
figuur 2.5 Aantal meetperioden bij bewoners van eengezinswoningen met gasaansluiting
400
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aantal meettperioden

De verbruikksgegevens van
v de versch
hillende mee
etperioden z ijn gedeeld d
door het aantal gewogen
graaddagen
n in de betreeffende meettperiode. Daaarbij is steed
ds gekeken n aar de gegevvens van het
dichtstbijzi jnde weerstaation. Het reesultaat is een gasverbruiik per graadd
dag per meettperiode.
Om te kom en tot gemid
ddeld jaarverrbruik maken
n we gebruikk van de geheele periode waarover
w
is
gemeten. Dat
D totaal wo
ordt weer ve rmenigvuldiggd met het gemiddelde
g
aaantal graadd
dagen van
de Bilt van de afgelope n dertig jaarr. Het resulta at is een gem
middeld jaarvverbruik dat vergelijk‐

7

Hierbij iss de duur van de
d periode waaarover het verbruik is gemeeten vermindeerd met het aaantal dagen
dat men op vakantie was
w en het huiss niet bewoon
nd.
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baar is gem
maakt voor teemperatuurvverschillen tu
ussen verschiillende meteeropnames e n over het
land. We reefereren aan deze maat als
a het gestandaardiseerd
de jaarverbru
uik.
Het gestan daardiseerdee jaarverbruiik van gas in de steekpro ef van de eeengezinswoniingen in het
panel is ge middeld 1.40
00 m 3 . De ve rdeling kent veel variatiee, zoals weerrgegeven in Figuur
F
2.6.
Figuur 2.6 Verdeling van gestandaardiseerd gasverbruik per jaar in de steekproef
70
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0

gestandaardisseerd gasverbru
uik (m3 per jaaar)
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Hoofdstuk 3
Veerkenn
ning in
nvloed
den gassverbruik
3.1

Inleiding
In dit hoofd
dstuk wordt verkend in welke
w
mate d e gestandaa rdiseerde gaasverbruiken,, zoals
weergegeven in Figuur 2.6, kunnen worden gere
elateerd aan kenmerken van de woniing en de
woninguitr usting en aa n de huishou
udens en hun
n gedrag. Er zijn twee do
oelen van dezze exercitie.
Het eerste is om inzichtt te krijgen in
n de samenh
hangen tusseen maatregel en, gedrag en
e woning‐
kenmerken
n in relatie to
ot gasverbrui k. Daarmee kan een indrruk worden vverkregen van de validi‐
teit van de metingen vaan gasverbru
uik en er kun nen inzichte n aan worde n ontleend met
m betrek‐
king tot de effectiviteit van maatreggelen. Het tw
weede en ho ofddoel is om
m relevante controleva‐
riabelen te selecteren die
d kunnen worden
w
gebru
uikt om de reelatie tussen
n EPC en gesttandaardi‐
seerd gasveerbruik te to etsen.
Er wordt geebruikgemaaakt van covarriantieanalysse. Dat is een
n statistischee procedure die
d het mo‐
gelijk maakkt om effecteen van onafh ankelijke varriabelen (zoaals gedrag, m
maatregelen en
e kenmer‐
ken van wo
oningen) op het
h gasverbr uik separaat – en rekenin
ng houdend met de onde
erlinge rela‐
ties tussen de onafhankkelijke variab
belen ‐ te sch
hatten. Met deze proced ure kan word
den voor‐
komen dat effecten aan
n een onafhaankelijke variiabele wordeen toegeschr even die eig enlijk door
een of meeerdere anderre onafhankeelijke variabe
elen worden bepaald. In d
de tekst wordt dit
steeds aanggeduid als daat ‘wordt geccontroleerd’ voor variabeelen.

3.2

De wonin
ng en wonin
nguitrustin
ng

3.2.1 Woningtyp
pe en groottee
Woningtyp e en woning grootte zijn gezamenlijk verantwoord
delijk voor ru
uim een derd
de van de
variatie in gasverbruik
in het panel (38% verklaaard). Afzondeerlijk bezien,, is de invloe
g
ed van wo‐
ningtype heet grootst. In
n de vrijstaan
nde woninge
en bedraagt het
h gemidde lde gestandaaardiseerde
3
gasverbruikk 1.890 m . I n de tussenw
woningen ko mt het uit op
p 1.010 m 3 p
per jaar. Het gemiddelde
g
verbruik in de eengezin
nswoningen in
i het panel komt uit op circa 1.400 m 3 per jaar.
Het aantal kamers en woonoppervl
ak verklaren elk ongeveeer eenzelfde deel van de variantie.
w
Voor een d eel overlapp
pen die verkl aringen natu
uurlijk: met elkaar
e
en me t het woninggtype. Vrij‐
staande wo
oningen zijn meestal grotter en hebbe
en meer kam ers dan tusseenwoningen in een rij.
Daarom an alyseren we de invloed van
v deze won
ningkenmerkken op het gaasverbruik ge
ezamenlijk
in een covaariantieanalyyse.
De gezame nlijke invloe d van woninggtype, aanta l kamers en woonoppervvlak bedraagt zoals hier‐
voor ook aaangegeven r uim een derd
de. De drie kenmerken
k
h ebben elk eeen eigen sign
nificante
bijdrage. D e invloed va n het woninggtype is het grootst,
g
gevo
olgd door wo
oonoppervla k en aantal
kamers. Alss de invloed van woningttype, aantal kamers
k
en woonoppervlaak gezamenliijk wordt
bepaald, bllijkt wel een deel van hett verschil tusssen woningttypen weg tee vallen en is het ge‐
standaardisseerd gasverrbruik voor d e vrijstaande
e woningen iets
i
minder d
dan 1800 m 3 per jaar
(zie Figuur 3.1). Het verrschil tussen hoekwoninggen en tusse nwoningen i n een rij is niet
n signifi‐
cant.
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Voor het aaantal kamerss blijkt, gecon
ntroleerd vo or woningtyp
pe en woono
oppervlak, ee
en lineair
verband meet gasverbru ik te kunnen
n worden vasstgesteld. Na armate het aaantal kamerrs in de
woning gro
oter is, wordtt er meer gass verbruikt. Toch
T
is het veerschil tusse n de klassen
n niet erg
groot. Alleeen het versch
hil tussen wo
oningen met 7 of meer kaamers aan dee ene kant en woningen
met vier off minder kam
mers aan de andere
a
is sign
nificant. Iets vergelijkbaaars geldt voo
or het
woonopperrvlak. Daarbiij is alleen heet verschil tu
ussen de grotte woningen (200 m 2 of meer)
m
en de
andere won
ningen signifficant.
8

gasverbruik (m3 per jaar, stand.)

Figuur 3.1 Invloed van woningtype, aantal kamers en oppervlak van de woning op ge‐
standaardiseerd gasverbruik per jaar (gezamenlijk effect)
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Dat de invl oed van won
ningtype op gasverbruik
g
groter
g
is dan de invloed vvan het aantal kamers off
het woono ppervlak heeeft er vermoeedelijk mee te
t maken da t het woninggtype niet allleen indica‐
tief is voor de woningg rootte maar ook voor het verliesoppeervlak. Daarn
naast is het denkbaar
d
dat in het woningtype
w
o huishoud
ook
denkenmerken (zoals inkkomen en sam
menstelling) een rol
spelen die van invloed kunnen zijn op het gasve
erbruik.

3.2.2 Duur van de
d bewoning
g
In het voorrgaande hooffdstuk is aan gegeven dat is gekozen voor
v
mensen
n wier woningg al mini‐
maal een jaaar bestaat om
o de invloe den van restterend bouw vocht op hett stookgedrag te beper‐
ken. Nu is het
h denkbaa r dat die invlloed nog lan ger doorwerrkt dan een jaaar. Daarom is ook ge‐
keken naar een eventueele relatie m et de woond
duur van de bewoners,
b
w
waarbij de gedachte dan
is dat naarm
mate een wo
oning langer is bewoond, de woning ook
o droger zal kunnen zijjn en dat er
om die red en ook mind
der hoeft te worden
w
gesto
ookt.
Er blijkt in de analyse geen
g
relatie te
t zijn tussen
n woonduur en gestandaaardiseerd ga sverbruik.
We conclud
deren daarui t dat de seleectie van won
ningen die ziijn opgeleverrd tussen jun
ni 2006 en
januari 200
08 een op ditt punt voldoeende vergelijjkbare groep
p van woninggen heeft opggeleverd. De
factor woo nduur wordtt dan ook verrder niet me er in de anallyses betrokkken.

8

Dit betreeft het aantal kamers
k
dat in de woning aanwezig is en niet
n per se het aantal kamers dat wordt
verwarm
md.
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3.2.3 Ventilatiessysteem
Een van de gebruikelijke maatregeleen om wonin
ngen energieezuiniger te m
maken, is hett toepassen
van gebala nceerde mecchanische veentilatie. Het is een maat regel die ech
hter niet stri kt gebon‐
den is aan een specifie ke EPC‐klass e. Zowel in de
d eengezins woningen di e vanaf apri l 2006 zijn
vergund – waarvoor
w
de EPC‐eis van 0,8 geldt ‐ als
a in de eenggezinswoninggen die daarrvoor zijn
vergund, iss in een derd e van de gevvallen balansventilatie to egepast en i n twee derd e van de
gevallen al leen mechan
nische afzuig ing. Daarom gaan we oo k na in hoeveerre er van balansventi‐
b
latie als sep
parate maatrregel een po sitief effect uitgaat op heet energiegeebruik. We co
ontroleren
daarbij voo
or de toepasssing van lageetemperatuu rverwarmingg (waar in paaragraaf 3.2.4
4 afzonder‐
lijk op word
dt ingegaan) . Het effect van
v het vent ilatiesysteem
m op het gasvverbruik worrdt in de
statistischee procedure dan
d afzonde rlijk bepaald voor woninggen met een
n LT‐systeem en wonin‐
gen met eeen HT‐systee m.
Als ook wo rdt gecontro
oleerd voor woningtype
w
en
e woninggro
ootte ‐ wat n
nodig is omdaat balans‐
ventilatie vooral
v
in de vrijstaande
v
(ggrotere) won
ningen veel i s toegepast 9 – blijkt dat de wonin‐
gen waar balansventila
b
tie in is toeggepast gemid
ddeld genom en minder gaas verbruiken op jaarba‐
sis dan won
ningen waariin alleen me chanische affzuiging van de
d binnenluccht plaatsvin dt.
De eengezi nswoningen met balansvventilatie verrbruiken gem
middeld circa 10% minderr gas dan de
eengezinsw
woningen wa ar alleen meechanische a fzuiging plaaatsvindt. Daaarbij moet ovverigens wel
worden aan
ngetekend d at hierbij no g alleen is ge
econtroleerd
d voor de toeepassing van lagetempe‐
ratuurverw
warming. Er kunnen
k
ook andere
a
maatrregelen in dee woningen zzijn toegepasst die het
effect (med
de) bepalen. Hoewel illusstratief, kan dit
d positieve effect dus n
niet uitsluiten
nd op het
conto van het
h ventilatieesysteem wo
orden geschreven.

gestandaardiseerd verbruik per jaar
(m3)

Figuur 3.2 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) voor eengezinswoningen met balans‐
ventilatie en met gewone mechanische ventilatie, gecontroleerd voor woningtype, tempe‐
ratuur, warmteafgifte en woninggrootte
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9

Gemiddeeld genomen t reffen we balaansventilatie aan
a in een derrde van de een
ngezinswoninggen in het
panel. Bi j de vrijstaand
de woningen iss balansventilaatie in de helfft van de gevalllen toegepastt. Als daar
g
d, zou worden gevonden datt in woningen met balansven
ntilatie meer
niet voorr zou worden gecontroleerd
gas word
dt verbruikt (o mdat dit vake r grote vrijstaande woningeen zijn).
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3.2.4 Lagetempeeratuurverwaarming
Een anderee gebruikelijkke maatregel om woninge
en energiezu
uiniger te maaken, is het to
oepassen
van lagetem
mperatuurveerwarming. Meestal
M
betre
eft dat vloervverwarming,, maar wandvverwarming
wordt – zij het in beduiidend minde re mate ‐ oo
ok wel toegep
past.
Gecontroleeerd voor wo ningtype (oo
ok hier geldt dat de maattregel vooral veel is toegepast in
vrijstaandee woningen), grootte en ventilatiesyst
v
teem, blijken
n de woningeen met lagetempera‐
tuurverwarrming meer gas
g te verbru
uiken dan de woningen zo
onder vloer o
of wandverw
warming. Dat
geldt in hett bijzonder de
d vrijstaand e woningen en twee‐ond
der‐een‐kaph
huizen (Figuu
ur 3.3).
Net als bij de
d ventilatieesystemen geeldt dat dit effect (dat in dit geval duss negatief is)) ook niet
zonder meeer op het con
nto van de maatregel
m
kan
n worden gesschreven om
mdat er ook a ndere
maatregeleen verantwoo
ordelijk kunn
nen zijn voorr het effect. Ook
O is het deenkbaar dat gedragsef‐
g
fecten hier een rol spel en. Het opm
merkelijke verrschil in effecct tussen de twee‐onder‐een‐
kapwoning en en de hoeekwoningen is in dat verb
band ook illu
ustratief omd
dat die wonin
ngtypen in
ieder geval qua verlieso
oppervlak veergelijkbaar zijn.
z
Twee‐on
nder‐een‐kap
pwoningen ziijn gemid‐
deld wel grroter en word
den gemiddeeld genomen
n bewoond d oor huishoud
dens met een hoger
inkomen.
De warmte afgifte is op basis van deeze uitkomste
en echter ho
oe dan ook eeen factor waarmee re‐
kening moeet worden geehouden bij de
d analyse van de relatiee tussen EPC‐‐klasse en en
nergiever‐
bruik. Als de
d toepassingg van LT‐verw
warming op enige
e
wijze gedragseffect
g
ten tot gevo lg heeft die
het energieeverbruik on gunstig beïnvloeden en LT‐verwarmin
L
ng meer worrdt toegepastt in wonin‐
gen die vol doen aan dee EPC‐eis van 0,8 zal dat de
d vergelijkin
ng beïnvloed
den.

gestandaardiseerd verbruik per jaar (m3)

Figuur 3.3 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) voor eengezinswoningen met lage‐
temperatuurverwarming (LT) en hoge temperatuur, gecontroleerd voor woningtype, wo‐
ninggrootte en type ventilatiesysteem
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3.2.5 Koken op gas
g
Een factor waar op voo rhand reken ing mee moe
et worden geehouden is d e wijze waarrop wordt
gekookt. Alls er op gas wordt
w
gekoo kt, is het aan
nnemelijk da t er ook meeer gas wordt verbruikt
dan wanne er elektrisch
h (keramisch of inductie) wordt gekoo
okt. In de praaktijk blijkt dat
d effect
niet erg gro
oot. Als het aantal
a
keer dat
d er wordt gekookt in de
d vergelijkin
ng wordt betrrokken (en
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wordt geco
ontroleerd vo
oor de hiervo
oor besproke
en kenmerke n van woningg en installattie) kan wel
een trend worden
w
gezieen die aange eft dat koken op gas sam
menhangt meet wat meer verbruik.
v
De
relatie mett het aantal keren
k
dat er in de week wordt
w
gekookkt is echter ssterker en ve rgelijkbaar
met het be eld bij elekt risch koken (zie
(
ook Figu ur 3.4). Het is aannemeliijk dat in dezze vergelij‐
king vooral de aanweziggheid in huiss zichtbaar wordt.
w
Daar komen
k
we hieerna op teru g.

gestandaardiseerd verbruik per jaar (m3)

Figuur 3.4 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar wijze van en aantal keer koken
per week, gecontroleerd voor woning‐ en installatiekenmerken

1600
0
1400
0
1200
0
1000
0
800
0
600
0
400
0
200
0
0
minder dan
n
drie keer

3‐4 keer

elektrisch

6 keer of
meer

minder dan
drie keer

3‐4 keer

6 keer of
meer

gas

v en aantal ke
eer koken per week
w
wijze van

3.2.6 Overige warmtebronnen
Zonneboiler en warmttepomp
Aanvullend
d op een gasggestookte ke tel kunnen er
e in de woni ng andere syystemen zijn toegepast
die een deeel van de verrwarming voo
or hun reken
ning nemen. In het bijzon
nder gaat hett dan om
10
micro warm
mtekrachtkop
ppelingcentrales (wkk), warmtepomp
w
pen en zonn
neboilers. In het panel
zijn vijf wo ningen met een
e micro w kk‐centrale opgenomen.
o
Dat is wat tee weinig om goed te
kunnen anaalyseren. Van
n de warmte pompen (N=
=49) en zonneeboilers (N=6
64) zijn er wel voldoen‐
de. In totaaal zijn er 97 woningen
w
in het panel waarbij een off beide van ssystemen zijn
n toegepast.
Dat is 13%.. De systeme n komen in alle
a typen wo
oningen voo r, maar iets m
meer in de v rijstaande
huizen en twee‐onder‐e
t
een‐kapwon ingen (15%) dan in de tu ssenwoningeen (10%) en hoekwonin‐
gen in een rij.
Het gemidd
delde versch il in gasverbrruik per jaar bij de aanw ezigheid van een of beid e systemen
is groot: 20
0%, zie ook Figuur
F
3.5.

10

In dit ond
derzoek zijn h iervoor alleen
n de woningen betrokken waaar een elektr ische warmtep
pomp met
gasgesto
ookte bijverwa rming is toegeepast.
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gestandaardiseerd verbruik per jaar
(m3)

Figuur 3.5 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar de aanwezigheid van zonneboi‐
ler en/of warmtepomp, gecontroleerd voor woning‐ en overige installatiekenmerken
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Open haarrd, allesbrander, houtkacchel
Een tweedee vorm van alternatieve
a
w
warmtebron
nen zijn ope n haarden, h
houtkachels en
e alles‐
branders. Mensen
M
instaalleren deze veelal voor de
d gezelligheeid, maar hett gebruik ervvan zal van
invloed kun
nnen zijn op hoeveel er i n huis met d e c.v. moet worden
w
gesto
ookt om een aangename
temperatuu
ur te krijgen . Om die red en is ook gevvraagd naar het gebruik (in de winterr) van open
haard, hou tkachel of al lesbrander.
Op zichzelff is het bezit en gebruik van
v open haaard, houtkach
hel of allesbrrander in hett panel be‐
perkt. Ongeeveer 7% van
n de respond
denten heeft en gebruikt een open haaard, houtka chel of
allesbrandeer. Analyse g eeft aan dat als het gebrruik – gemidd
deld ‐ minim aal twee kee
er per week
is, dit is terrug te zien in
n een lager gasverbruik (FFiguur 3.6). Vergeleken
V
m
met de toepaassing van
zonneboile r of warmtep
pomp is er wel
w veel mee r variatie zic htbaar in da t verminderd
de verbruik.
Ofwel, het effect is min
nder eenduid
dig maar wel aanwezig.

gestandaardiseerd verbruik per jaar
(m3)

Figuur 3.6 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar gebruik van open haard, hout‐
kachel of allesbrander, gecontroleerd voor woning‐ en overige installatiekenmerken
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3.3

Huishoud
dens en ged
drag

3.3.1 Aantal perrsonen en sam
menstelling huishouden
n
Grotere hu ishoudens veerbruiken meeer gas dan kleinere
k
huisshoudens. Heet aantal perrsonen meer
dan drie m aakt echter niet
n veel uit.. De indeling in de huisho
oudentypen: eenpersoon
ns, tweeper‐
soons zond
der kinderen en gezin meet kinderen verklaart dan ook uiteind elijk wat me er (en ook
aanvullend op de wonin
ng‐ en instal latiekenmerkken). Een meeerpersoonsh
huishouden met
m kinde‐
ren verbruiikt circa 20%
% meer gas daan eenpersoo
onshuishoud
dens en tweeepersoonshu ishoudens
zonder kind
deren verbru
uiken circa 12
2% meer. Do ordat er bet rekkelijk weiinig eenperso
oonshuis‐
houdens in
n het panel ziitten (N=45),, is de nauwkkeurigheid vaan meting vaan het gemid delde ver‐
bruik voor deze groep niet
n erg groo
ot.

gestandaardiseerd verbruik per jaar
(m3)

Figuur 3.7 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar huishoudentype, gecontroleerd
voor woning‐ en overige installatiekenmerken
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3.3.2 Leeftijd en
In de literatuur over en
nergiegedrag is geregeld geconstatee
g
n relatie is tu
ussen leef‐
rd dat er een
tijd en stoo
okgedrag. Dee belangrijkstte relaties he
ebben te ma ken met gezo
ondheid en met
m aanwe‐
zigheid. In het bijzondeer bij oudere n bestaat er de behoeftee om op een relatief hoge
e tempera‐
tuur te stokken. Gecomb
bineerd met de grotere a anwezigheid
d in huis van deze groep leidt
l
dat tot
een verhou
udingsgewijs groot gasve rbruik. In het bijzonder bij
b de groep 7
75‐plussers is
i dat effect
goed zichtb
baar. Voor jo ngeren (ond er de 30 jaarr) is een omggekeerd effecct zichtbaar. Zij neigen
naar een laagere stookteemperatuur en
e zijn gemid
ddeld minde r vaak aanweezig in de wo
oning. Deze
en een daar mee overeen
groep heef t dus vaker een
e ‘zuinig’ stookgedrag
s
nkomstig laa g gasver‐
bruik.
In het paneel dat voor d it onderzoekk is gebruikt, zijn zowel d e jongeren aals ouderen slechts
s
in
beperkte mate
m
vertege nwoordigd doordat
d
allee
en eengezinsw
woningen wo
orden onderzocht; een
segment daat vooral voo
or de huishou
udens in de middenleefti
m
ijdsgroepen aantrekkelijkk is. Toch
wordt ook in dit onderzzoek een vergelijkbaar efffect gevondeen en heeft lleeftijd, na controle
c
voor wonin
ngkenmerken
n, een lineairre relatie met gestandaarrdiseerd gasvverbruik (Fig uur 3.8).
Voor een d eel (bij de jo
ongeren) worrdt het leeftiijdseffect op gasverbruik verminderd doordat de
leeftijd ookk samenhan gt met wonin
nggrootte (en type). Maaar juist doord
dat het een andere
a
rela‐
tie is ‐ zowel jongeren als
a ouderen wonen
w
vakerr in kleinere woningen teerwijl oudere
en juist meerr
en jongere n juist mindeer verbruiken
n – is de toeggevoegde waaarde van dee leeftijd in d e verklaring
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betekenisvo
ol. 11 Oudereen verbruiken
n dan in verh
houding tot de
d grootte vaan de woninggen waarin
ze wonen relatief
r
veel gas.
g

gestandaardiseerd verbruik per jaar
(m3

Figuur 3.8 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar leeftijd van de oudste persoon
in het huishouden, gecontroleerd voor woningkenmerken
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In het ondeerzoekspane l zijn geen aaanwijzingen gevonden vo
oor een addittioneel en sp
pecifiek met
ervaren gezzondheid sam
menhangend
d effect. De huishoudens
h
in het panel zijn verhoud
dingsgewijs
gezond. Sleechts 31 resp
pondenten in
n het panel melden
m
een minder
m
dan ggoede gezond
dheid te
bezitten. D e ervaren geezondheidsto
oestand heefft daardoor weinig
w
verklaaringskracht binnen deze
steekproef..

3.3.3 Aanwezigh
heid in de woning
w
De aanwez igheid in hui s is stapsgew
wijs bepaald.. Allereerst iss gevraagd o f er meestal iemand
thuis is, of meestal juist niemand o f dat het verrschilt (zie oo
ok de Vragen
nlijst in Bijlagge 3). Onge‐
veer 5% va n de respond
denten gaf a an dat er me
eestal niema nd thuis is. B
Bij ongeveer een derde
van de resp
pondenten in
n het panel was
w er meesttal wel ieman
nd thuis. Als de aanweziggheid ver‐
schilt, is er een ondersccheid gemaa kt in of dat per
p dag sterkk verschilt off dat het per moment
van de dag sterk versch
hilt. Uiteindeelijk is de aan
nwezigheid bepaald
b
voor de volgende
e perioden
gedurende de dag:
•

6 t ot 9uur

•

9‐1
12 uur

•

12‐‐15 uur

•

15‐‐ 18 uur

•

18 – 24 uur

De periodee van 24:00‐6
6:00 uur is ni et expliciet bevraagd
b
om
mdat die mind
der van invlo
oed is op hett
stookgedraag. De maxim
male aanwezi gheid in deze
e perioden iss dan – uitgaaande van 5 doorde‐
d
weekse daggen – 90 uur.. De groep d ie aangeeft dat
d er meestal niemand tthuis is, is vo
oor de
schatting op
o 15 uur gezzet. De groep
p die aangeefft vrijwel alt ijd thuis te z ijn, is op 90 uur aanwe‐

11

F=16,127,, p< .0001
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zigheid gezzet. Voor de andere
a
huish
houdens is de
e aanwezigh eid berekend
d op basis vaan de opga‐
ven van aa nwezigheid gedurende
g
d e dag en de week.
De aanwez igheid in hui s overdag en
n ’s avonds h angt samen met de leefttijd en de sam
menstelling
van het huiishouden. Jo
ongeren zijn gemiddeld genomen
g
we inig thuis en ouderen gemiddeld
genomen veel.
v
Bij de h uishoudens tot
t 45 jaar iss er een scheerp ondersch eid tussen d e huishou‐
dens met kinderen
k
(veeel thuis), de eenpersoons
e
shuishouden s (weinig thu
uis) en de tw
weeper‐
soonshuish
houdens (ert ussenin). Bij de huishoud
dens tussen 45
4 en 65 jaa r zijn de een persoons‐
huishouden
ns ook weini g thuis (maa r wel meer dan
d de jongeere eenperso onshuishoud
dens). Er is
in deze leefftijdsgroep weinig
w
onderrscheid tusse
en de tweepeersoonshuish
houdens en de
d meerper‐
soonshuish
houden met kinderen.
k
Beeide huishoud
dentypen zij n veel thuis. Dat geldt oo
ok voor de
65‐plusserss. Zowel de eenpersoons
e
huishoudenss als de tweeepersoonshu ishoudens zo
onder kinde‐
ren zijn veeel thuis.
Figuur 3.9 Aanwezigheid in huis (doordeweeks overdag en ’s avonds), naar leeftijd en
samenstelling van het huishouden
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De aanwez igheid in hui s heeft een duidelijke
d
relatie met he t gestandaarrdiseerde gassverbruik
(zie Figuur 3.10). Wel iss een aantal uitkomsten opvallend.
o
A llereerst valtt op dat het verbruik bij
de relatief kleine groep
p die aangaf vrijwel
v
nooitt thuis te zijn
n nog relatieff hoog is. De inschatting
van 15 uur is daarmee wellicht
w
toch
h wat te laag geweest en zou eerder o
op circa 40 uur
u moeten
uitkomen.
Een tweedee opvallendee uitkomst vaan Figuur 3.1 0 is dat de verschillen
v
in verbruik bij een aan‐
wezigheid tussen
t
ca. 45
5 uur en 75 uur
u (ofwel tu
ussen 9 uur en
e 15 uur perr dag thuis) verwaar‐
v
loosbaar zijjn. In die zin zijn er eigen
nlijk drie gro epen te ond erscheiden: weinig thuis: (t/m 8 uur
per dag; 17
7% in het pan
nel), gemidd eld aanwezigg (tussen 9 e n 15 uur perr dag; 47% in
n het panel)
en veel thu
uis: meer dan
n 15 uur per dag (36% in het panel).
Hoewel de samenhang tussen leeft ijd en aanwe
ezigheid in hu
uis sterk is, rresteert er n a controle
voor aanweezigheid nog wel een kle in effect voo
or leeftijd op het gestand aardiseerde gasver‐
bruik. Mog elijk dat dit te
t maken he eft met de sttooktemperaatuur – die g emiddeld me
eestal wat
hoger ligt bij
b de ouderee huishouden
ns. Daar kom
men we hiern a nog op ter ug.
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gestandaardiseerd verbruik per jaar (m3)

Figuur 3.10 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar aanwezigheid in huis (doorde‐
weeks overdag en ’s avonds)
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3.3.4 Vakantie in
n meetperio
oden
Het gasverb
bruik zou loggischerwijs minder
m
moete
en zijn als hu
uishoudens i n een bepaa lde periode
op vakantiee zijn geweesst. In het bijzzonder in de winter ligt het
h voor de h
hand dat – mits
m men dan
ook de the rmostaat lagger zet – hierr een flink efffect van uitggaat. We bep alen het aan
ntal vakan‐
tiedagen in
n de drie meeetperioden die
d ook in Figguur 2.4 zijn weergegeve n en gaan naa of er een
samenhangg bestaat tusssen de vakan
ntie en het gasverbruik.
g
De verwach
hte samenhaang tussen vaakanties en gasverbruik
g
b
blijkt
er gemiiddeld genom
men niet te
zijn. Voor een
e deel kom
mt dat omdatt slechts een klein deel vaan het panel op vakantie is geweest:
4% in de w interperiodee, 5% in het voorjaar
v
en 35%
3
in de zo mer. Het is n
niet onwaarscchijnlijk dat
dit samenh
hangt met heet feit dat meen net een niieuwe wonin
ng heeft betrokken. In die
e situatie
zijn veel hu
uishoudens wellicht
w
geneeigd om de v rije tijd in, o m en aan he t nieuwe hu is te beste‐
den.
Maar ook bij
b degenen die
d wel op vaakantie zijn geweest,
g
is e r nog een fli nke spreidin g van de
verbruiksgeegevens. Hett is mogelijk dat er anderre mensen in
n huis zijn ge weest (hoew
wel is ge‐
vraagd naa r een period
de dat de wo ning niet bew
woond is gew
weest) of datt men de the
ermostaatin‐
stelling niet heeft aang epast. Alleen
n bij de zome
erperiode is een effect ziichtbaar als men langer
dan 30 daggen op vakan tie is geweesst. Verder is bij een aantaal huishoudeens ook een duidelijk
d
effect zichttbaar voor vaakanties langger dan een week
w
in de winter
w
en len teperiodes. Deze huis‐
houdens (laanger dan 30
0 dagen in dee zomerperio
ode en lange r dan een weeek in de win
nter en
lente en m et een verbr uik in die pe riode dat aa nzienlijk lageer is dan gem
middeld) zijn gemar‐
keerd zodat daarmee in
n de verdere analyses rekkening kan worden
w
gehou
uden.

3.3.5 Stookgedraag – temperaatuurinstelliing
De wijze waaarop de huiishoudens in het panel d e temperatu ur instellen, is stapsgew ijs vastge‐
steld. Allereerst is gevraagd of de verwarming vrijwel
v
altijd uit, aan of o
op verschillen
nde tempe‐
raturen ged
durende de dag
d is ingesteeld. 4% gaf aan
a dat de veerwarming vrrijwel altijd uit
u staat
(stand: vorstbeveiligingg), ongeveer een kwart vaan de respon
ndenten gaf aaan dat de verwarming
eigenlijk al tijd op dezel fde temperaatuur is ingessteld en ruim
m twee derdee gaf aan dat de tempe‐
ratuurinsteelling varieer t gedurende de dag. Het verschil in gasverbruik
g
t ussen deze groepen
g
is
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overeenkom
mstig de verw
wachting. In de eerste grroep (standa ardinstellingg is vorstbeve
eiliging) is
het verbruiik ongeveer een
e derde vaan het gemid
ddelde verbru
uik.
Bij de andeere twee groeepen hangt het
h verbruik naar verwacchting sterk ssamen met d e (gemid‐
delde) tem peratuurinsttelling gedurende een et maal. Alleen het ondersccheid tussen een instel‐
ling tussen 18 en 19 graaden en tusssen 19 en 20 graden blijk t niet significcant.

gestandaardiseerd verbruik per jaar (m3)

Figuur 3.11 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar gemiddelde temperatuurinstel‐
ling tijdens een etmaal
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De gemidd elde temperatuurinstelli ng hangt sam
men met de leeftijd
l
van d
de responden
nten. Ruim
een derde (36%) van dee 65‐plusserss in het pane
el stelt de tem
mperatuur in
n op meer daan 20 gra‐
den. Toch zijn
z ze zeker niet de enigeen. In alle leeftijdsgroepeen komt dit vvoor. Daarnaaast – en in
relatie mett de leeftijd ‐ geldt ook d at de gemidd
delde tempe ratuurinstellling samenhaangt met de
aanwezigheeid in huis. De
D ouderen zijn
z veel thui s, dus komt de
d gemiddel de temperattuurinstel‐
ling ook ho
oger uit. En omgekeerd
o
zi jn de jongeren (en eenpeersoonshuish
houdens tot 65 jaar)
vaker niet thuis,
t
waard oor hun tem peratuurinsttelling gemid
ddeld lager u
uitkomt. Toch
h is de sa‐
menhang t ussen de aan
nwezigheid i n huis en de gemiddelde temperatuu
urinstelling gedurende
het etmaal minder ster k dan zou wo
orden verwacht. Dat lijktt voor een beelangrijk dee
el samen te
hangen meet de aanwez igheid van laagetemperat uurverwarm ing in de wo
oningen. Als er
e vloer‐ of
wandverwaarming is, is er duidelijk minder
m
same
enhang tusseen aanwezigh
heid in huis en
e tempera‐
tuurinstelli ng dan wann
neer er word
dt verwarmd met radiato ren (Figuur 3
3.12).
Op zichzelff is dat niet zo opmerkelijjk omdat de lagetemperaatuurverwarm
ming trager reageert
r
op
veranderen
nde instellinggen en dus o ok minder vaariabel kan worden
w
gebr uikt. Dat leid
dt er onder
meer toe d at de norma le temperatu
uurinstellingg bij afwezigh
heid voor rui m een op de
e vijf huis‐
houdens met
m LT‐verwarrming meer dan
d 20 grade
en is (tegeno
over een op d
de vijfentwin
ntig bij radi‐
atoren).
Een tweedee effect dat blijkt
b
uit Figu
uur 3.12 is daat bij elk niveeau van aanw
wezigheid de
e tempera‐
tuurinstelli ng hoger is als
a er LT‐verw
warming is in
n de woning. Per saldo liggt daardoor in bijna 25%
van de won
ningen met LT‐verwarmin
L
ng de gemidd
delde tempe ratuurinstell ing in een ettmaal hoger
dan 20 grad
den (Figuur 3.13).
3
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gemiddelde temperatuurinstelling (etmaal)

Figuur 3.12 Gemiddelde temperatuurinstelling naar aanwezigheid in huis, onderscheiden
voor woningen met LT‐verwarming en woningen met radiatoren
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Figuur 3.13 Verdeling temperatuurinstellingen in woningen met LT‐verwarming en wonin‐
gen met radiatoren
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3.3.6 Stookgedraag – aantal kamers
k
Er is – in aaanvulling op de temperattuurinstellingg(en) gevraa gd naar het aaantal ruimten (woon‐
kamers, slaaapkamers, badkamer
b
en keuken) datt wordt verwarmd. Er is ggevraagd naaar het aantal
ruimten waaar:
•

de verw
warming noo
oit (of alleen in uitzonderrlijke gevalle n) aanstaat

•

de verw
warming (vri jwel) altijd aanstaat
a

•

de verw
warming alleeen aanstaat als er ieman
nd aanwezig is.

Van deze d rie benaderi ngen heeft alleen
a
de twe
eede een sig nificante relaatie met ene
ergiever‐
bruik. Het meest
m
relevaante ondersc heid daarbij is dat tussen
n de situatie dat er geen ruimten
zijn waar d e verwarmin
ng vrijwel alt ijd aanstaat versus het teegendeel: daat er wel ruim
mten zijn
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waar de ve rwarming vr ijwel altijd a anstaat. Hoe
eveel ruimte n dat dan zij n op het totaaal in een
woning, lijkkt niet erg veeel uit te ma ken.
Het vrijwel altijd verwaarmen van ru
uimten is ged
drag dat wee r vooral sam
menhangt met de aanwe‐
zigheid van
n lagetemperratuurverwarrming. Aanvu
ullend daaro p heeft het eechter geen verdere
v
verklarend e waarde vo or het energ iegebruik.

3.3.7 Ventileren
n
Hoe en hoeeveel er word
dt geventileeerd is van invvloed op het energieverb
bruik. Een de el van dat
effect is al gepasseerd in paragraaf 3.2.3, waar bleek dat dee toepassing van balansve
entilatie
leidt tot eeen lager gasverbruik. Hierr gaan we naa in hoeverree ventilatiegeedrag nog een aanvul‐
lend effect heeft. We b esteden daa rbij vooral a andacht aan de wijze wa arop met ventilatie in
de woonka mer wordt omgegaan
o
om
mdat dit de meeste
m
invloeed heeft op d
de temperatuur in de
woning en de daarmee samenhangeende warmte
evraag. We onderscheide
o
en de volgen de drie
hoofdwijze n van ventileeren:
•

1
Er staa n altijd een of
o meer ram en en/of roo
osters open; 12

•

Er word
dt minimaal 2 keer 10 miinuten geluc ht;

•

Er word
dt niets gedaaan omdat men
m automat ische ventilaatie heeft.

Vooral bij de
d woningen met balansvventilatie is te
t zien dat d e verschillen
nde wijzen vaan ventile‐
ren van de woonkamer samenhangeen met ande
ere verbruikeen. De optie ‘‘ik heb autom
matische
ventilatie dus
d ik hoef n iets te doen’’ (die overige
ens ook doorr de meeste mensen met balansven‐
tilatie (66%
%) wordt toeggepast) hanggt samen mett het laagstee verbruik (Fi guur 3.14).

gestandaardiseerd verbruik per jaar (m3)

Figuur 3.14 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar wijze van ventileren van de
woonkamer, per type ventilatiesysteem
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In het bijzo
onder als in woningen
w
meet balansventtilatie altijd ramen in de woonkamer openstaan,
leidt dat to
ot een hoog verbruik.
v
Dezze wijze van ventileren wordt
w
in won ingen met baalansventi‐

12

In de vragenlijst is ven tilatie met ram
men en rooste
ers gezamenlij k gevraagd. In
n woningen me
et balansven‐
z toegepast . Dan zal een bevestigend
b
tilatie liggt het vanzelfs prekend in dee rede dat er geen roosters zijn
antwoor d altijd ventilaatie door het openzetten
o
van ramen (spuiiventilatie) bettekenen.
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latie niet veeel toegepasst. Dat is and
ders in de wo
oningen waarr alleen mech
hanische afz uiging
plaatsvindtt. In die won ingen wordt door de mee
erderheid (6 4%) van de h
huishoudens continu
geventileerrd. Dat zal daan vermoedeelijk vooral ve
entilatie mett roosters beetreffen.

3.3.8 Baden en douchen
d
Een laatstee gedragsfacttor waar we naar
n
kijken iss het douchee‐ en badged
drag. Per huisshouden
bepalen wee het aantal minuten dat per week wordt gedouc ht en het aan
ntal keren daat een bad
wordt geno
omen.
De meeste mensen dou
uchen 7 keer per week, e en klein aan deel (circa 5 %) douchet vaker. Het
gemiddeldee in het paneel komt uit o p 8 á 9 minu
uten, maar dee variaties zi jn vrij groot.. Bijna 20%
geeft aan laanger dan 10
0 minuten on
nder de doucche te staan. Gecombine erd met de variatie
v
in
huishouden
ngrootte leveert dit een fl inke spreidin
ng op in het aantal minutten per weekk dat wordt
gedoucht van
v 10 minuten tot ruim 400.
4
Dit totaale aantal do ucheminuten
n heeft een duidelijke
d
relatie mett het gestand
daardiseerd gasverbruik
g
(Figuur
(
3.15) , ook als wo rdt gecorrige
eerd voor
het huishou
udentype. H et is dan ookk zinvol dit mee
m te nemen
n in de uitein
ndelijke anal yses.

gestandaardiseerd verbruik per jaar (m3)

Figuur 3.15 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar totaal aantal doucheminuten
(decielgroepen), gecontroleerd voor woning‐ en gedragsaspecten
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Ook het aa ntal keer datt men in bad
d gaat is teru g te zien in het
h energieveerbruik. Als een
e directe
relatie worrdt gelegd tu ssen het aan
ntal keer dat men per we ek in bad ga at en het gesstandaardi‐
seerde gasvverbruik is h et verband zelfs
z
vrij sterk. Daarin zittten echter oo
ok allerlei an
ndere effec‐
ten, zoals de
d grootte vaan de woningg. Als daarvo
oor (en voor de
d andere reelevante aspe
ecten)
wordt geco
ontroleerd, reesteert een meerverbrui
m
k van circa 3 % als men w
wekelijks in b ad gaat
vergeleken met nul keeer en nog een
ns 4% als men gemiddeld
d twee keer o
of vaker in baad gaat. Ook
dit gedragssaspect word
dt daarom meeegenomen in de vergeli jking.

3.4

Conclusiee
Met de in dit
d hoofdstukk besproken kenmerken van
v woninge n, maatrege len en gedrag, kan in
totaal bijnaa twee derdee van de versschillen in ge
estandaardiseeerd gasverb
bruik worden verklaard
(R 2 =.624). De kenmerken die hieraaan bijdragen zijn weerge geven in Tab
bel 3.1. De to
oegepaste
methode iss een covariaantieanalyse,, een combin
natie van var iantieanalysee en regressiieanalyse.
Gestandaarrdiseerd gasvverbruik is in
n deze analysse de continu
ue afhankelijjke variabele
e. Kenmer‐
ken van de woning, ma atregelen en
n gedrag zijn opgenomen als fixed facctors (indien de variabe‐
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le categorissch is, zoals woningtype)
w
of als covarriaat (bij conttinue variabeelen zoals lee
eftijd). Er is
gebruikgem
maakt van eeen model waaarin alleen d e hoofdeffeccten zijn bep aald, in com binatie met
‐ op basis van
v de uitkom
msten die eeerder zij geprresenteerd ‐ relevante intteractie‐effecten. De
verklarend e waarde diee in de tabel is gepresentteerd betreftt de F‐waard e – de toetsggrootheid in
deze analysse – van de gevonden
g
efffecten.
Tabel 3.1 Model voor verklaring gestandaardiseerd gasverbruik
kenmerk

waarde
Verklarende w

Zonneboilerr/warmtepomp
p
100
Woningtype
58
Temperatuu rinstelling
38
Ventilatiege drag: ramen/rroosters altijd
13
d open
Aantal douc heminuten peer week
13
Oppervlak v an de woning
8
Leeftijd oud ste persoon
8
Vakantie: > 1 week in meeetperiode
7
Interactie: LT‐verwarming
L
g en temperat uurinstelling
6
4
Aanwezighe id in huis
2 keer (of m eer) per weekk in bad
4
Aantal kameers
3
Gebruik opeen haard 2 keeer of meer perr week
3
3
Aanwezighe id lagetemperratuur verwar ming
Aantal keer koken
1
Noot kenme rken in grijs = afzonderlijk effect
e
is niet siignificant;
verklarrende waarde is uitgedrukt in
i verhouding tot de meest verklarende vvariabele

De verklari ng van 62% is op zichzelff heel behoo
orlijk te noem
men. Daarbij gelden de vo
olgende
overweginggen:
 Het bettreft individu
uele variatie s in gasverbrruik in eengeezinswoningeen die alle al s zuinig
kunnen
n worden aan
ngemerkt. Dee variantie – en daarmeee ook het deeel dat kan wo
orden ver‐
klaard ‐ is daardoorr minder gro ot dan in de voorraad.
 De variiaties in gasvverbruik word
den verklaarrd door antw
woorden op eeen enquête:


die door dee respondentten aan het begin
b
van dee verbruikspeeriode is inge
evuld.



waarin op hoofdlijnen
h
n
naar
relevante gedragsasspecten is geevraagd.

Enquêtteantwoordeen zijn altijd onderhevig
o
aan
a antwoordtendenties (zoals socialle wense‐
lijkheid
d) en fouten//onvolkomen
nheden die b ijdragen aan
n de onverklaaarde varianttie. 13
 Feitelij ke toegepastte maatregellen zijn slech
hts voor een deel in de an
nalyse betrokken. Rele‐
vante kenmerken
k
a ls isolatiegraaad of rende ment van sysstemen was niet beschik baar uit de
enquêttegegevens.
De aanwez igheid van zo
onneboiler of
o warmtepom
mp heeft hett grootste ef fect. Van de gedragsas‐
pecten is d e invloed va n de temperatuurinstelli ng het groottst, gevolgd d
door ventilattiegedrag,
het aantal doucheminu ten en of meen langer da n een week op
o vakantie iis geweest. Een
E aantal
gedragsasp
pecten hangt sterk samen
n met specifi eke maatreggelen. Dat geeldt in het bijjzonder voorr
het ventilattiegedrag daat samenhanggt met de to epassing van
n typen ventiilatie (zie 3.3
3.7). Maar
ook de tem
mperatuurinsttelling heeft een relatie met het typee verwarminggssysteem (3
3.3.5). Dat

13

Er zijn ovverigens geen aanwijzingen gevonden datt systematisch e fouten zijn o
opgetreden.
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maakt het wat
w lastig om
m te ondersccheiden welk deel van het gasverbrui k door maatrregelen en
welk deel door
d
gedrag wordt
w
bepaaald. In het mo
odel is hierd oor uiteindeelijk wel het ventilatie‐
v
gedrag opggenomen, maaar niet het ventilatiesyst
v
teem. Doord
dat beide ste rk met elkaar zijn ver‐
bonden klin
nkt hierin ec hter ook hett effect van het
h systeem door.
d
Het onverkklaarde deel van
v het gestaandaardisee rde verbruik (de resteren
nde 38%) kan
n zowel
door speciffieke gedragssvariaties alss door niet meegenomen
m
maatregele n worden ve roorzaakt.
Van beide is
i het aannem
melijk dat zee niet uitputttend zijn opggenomen in h
het model. Voor het doel
van dit ond
derzoek – de belangrijkste variaties wegnemen
w
di e het inzichtt in de relatie
e tussen de
energiepre statie van woningen en het
h gasverbruik in de wegg staan – lijkkt het model wel toerei‐
kend.
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Hoofdstuk 4
Inv
vloed EPC
4.1

Vergelijking zonderr controle
In het voorrgaande hooffdstuk is verkkend welke kenmerken
k
van woningen
n en huishou dens van
invloed zijn
n op het (gesstandaardise erde) gasverbruik. Voor de
d meeste vaan deze kenm
merken
moet word en gecorrigeeerd als het effect
e
van de
e aanscherpin
ng van de EP
PC moet word
den ver‐
kend. Immeers, als de EP
PC 0,8 wonin
ngen toevalligg grotere, vr ijstaande wo
oningen zijn of als de
bewoners van
v 0,8 woni ngen toevall ig langer on der de douch
he staan, val t de vergelijking tussen
0,8 woninggen en 1,0 wo
oningen ong unstig uit terwijl dat op zichzelf
z
nietss te maken h eeft met de
EPC.
Dat een de rgelijke uitko
omst niet de nkbeeldig is,, blijkt als wee – zonder co
ontrole – hett gestan‐
daardiseerd
de verbruik van
v de groep
p woningen die
d voor apri l 2006 is verggund (en die
e we opvat‐
ten als de EPC
E 1 woninggen) vergelij ken met de groep
g
die ern
na is vergund
d (en die we opvatten
als de EPC 0,8 woninge n). Het gasveerbruik ligt dan
d in de gro
oep EPC 0,8 o
ongeveer 10%
% hoger dan
in de groep
p EPC 1,0.
En ook als voor
v
de won ingen waarvvan de EPC uiit de bouwdo
ossiers beken
nd is een verrgelijking
wordt gem aakt met hett gestandaarrdiseerd gasvverbruik, is e r geen signifficante samenhang tus‐
sen de EPC ‐waarde en het
h gasverbrruik (Figuur 4.1).
4
Er is we liswaar een ggroep wonin
ngen met
een EPC va n gemiddeld
d circa 0,7 en
n 0,75 die een laag verbru
uik hebben, maar die zijn
n er ook met
een gemidd
delde EPC vaan rond de 0,,84, 0,9 en 1 . Daar staat tegenover
t
daat er juist ro nd de EPC
0,8 groepe n woningen zijn met een relatief hoo
og gestandaa rdiseerd ver bruik.
Figuur 4.1 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar EPC van de woningen (deciel‐

gestandaardiseerd verbruik per jaar (m3)
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De conclus ie dat het gaasverbruik bi nnen deze g roep nieuwe woningen – die op zichzzelf allemaal
dus behoorrlijk zuinig zi jn ‐ meer meet andere facctoren te ma ken heeft daan met de EP
PC, is op
grond van deze
d
ongeco rrigeerde ve rgelijkingen snel te trekkken.
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Vergelijking met con
ntrole voor gedrag en woningken
nmerken
Het beeld wordt
w
iets an
nders als de woningkenm
w
merken en ge dragsaspecteen erbij word
den betrok‐
ken. Bij de woningkenm
merken word t gecontrole erd voor wo ningtype en woonoppervvlak. Speci‐
fieke maatrregelen als zonneboilers,, balansventiilatie en lageetemperatuu rverwarmingg worden
niet geconttroleerd. Diee maken imm
mers deel uit van de pakkeetten waarm
mee de EPC‐e is wordt
gerealiseerrd. Als daarvo
oor zou word
den gecontro
oleerd, word t in potentiee ook een de el van het
EPC‐effect gecontrolee rd. Om diezeelfde reden wordt
w
het ven
ntilatiegedraag ook niet meegeno‐
m
men als co ntrolevariab ele. Die hanggt immers zo
o sterk samen
n met het ve ntilatiesysteem, dat
daarmee o ok de toepasssing van ballansventilatie
e zelf zou wo
orden geconttroleerd. De instelling
van de tem
mperatuur in huis (die sam
menhangt me
et de toepas sing van lageetemperatuu
urverwar‐
ming) word
dt wel meegeenomen als controlevaria
c
abele. De sam
menhang meet de toepasssing van LT‐
verwarmingg is niet zo sterk als dat bij
b ventilatie het geval is en bovendieen is het een tegenge‐
steld effectt. We contro leren dan alss het ware vo
oor gedrag, wat
w het mog elijk maakt dat
d LT‐
verwarmingg wel als een
n maatregel met
m een pos itief effect n aar voren ko
omt. Daar ko men we
later nog o p terug, waaarbij we de in
nvloed van d ie controle ook
o analysereen. Andere gedragsas‐
g
1
pecten waaarvoor wordtt gecontroleeerd zijn: aanw
wezigheid in huis, aantall keer koken 14
, gebruik
open haard
d, vakantie, doucheminut
d
ten per weekk, gebruik (ligg)bad. Verdeer wordt de leeftijd van
de oudste bewoner
b
me egenomen.
Bij de groe pen die we onderscheide
o
en op basis van
v datum veergunningverrlening blijft het – ook
bij deze an alyse waarbiij voor anderre invloeden van gasverb ruik wordt g econtroleerd
d ‐ lastig om
een eenduiidig effect vaast te stellen (zie Figuur 4.2).
4
Figuur 4.2 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar EPC van de woningen (op basis
van datum vergunningverlening) en woningtype, gecontroleerd voor woninggrootte en
gedragsaspecten
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4.2

EPC 1

Noot. De cattegorie ‘halfvrrijstaand’ betreeft zowel hoekkwoningen in een rij als tweee‐onder‐een‐kapwoningen

Wat wel bliijkt uit boven
nstaande figu
uur is dat he
et negatieve effect
e
– dat iin de voorga ande para‐
graaf is verrmeld ‐ is verrdwenen. Heet 10% hogere verbruik in
n de 0,8 won ingen kan daaarmee op
het conto van
v woningkeenmerken en
n gedrag worrden geschreeven. Maar d at wil nog ni et zeggen

14

Effect bliijkt ook in dez e vergelijking niet significan
nt
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dat de 0,8 woningen
w
– na controle voor
v
gedragsskenmerken, woningtypee en grootte – significant
zuiniger zij n dan de 1,0
0 woningen. Zoals
Z
in Figu ur 4.2 kan worden
w
gezien
n, zijn de verrschillen
tussen de EPC‐groepen
E
erg klein. Err zijn geringe
e – niet‐signi ficante – verrschillen tusssen EPC‐
klassen in de
d verwachtee richting vo or vrijstaand
de woningen en tussenwo
oningen. Voo
or de half‐
vrijstaandee woningen s coort de gro
oep die valt binnen
b
de EP C 1‐periode zelfs iets (oo
ok niet sig‐
nificant) gu
unstiger dan de 0,8 wonin
ngen.
Er zijn vers chillende red
denen denkb
baar die ervo
oor zorgen daat er geen reelatie kan wo
orden vast‐
gesteld tus sen de EPC‐ggroepen op basis
b
van dattum vergunn ingverleningg. Zo kan de invloed
i
van
de EPC‐verschillen binn
nen het total e spectrum van
v variatiess die verschil len in energiiegebruik
beïnvloedeen, beperkt z ijn. Dan zou een EPC‐verrschil van 0,2
2 niet significcant bijdrage
en aan ver‐
mindering van energieggebruik. Het kan er echte
er ook mee tee maken heb
bben dat de operationa‐
o
lisatie op basis
b
van de datum
d
van veergunningve rlening niet adequaat is. Dan kan die
e conclusie
niet zo worrden getrokkken. Zoals in paragraaf 2.4
4 is aangege ven, zijn de EPC‐variatiess binnen de
groepen groot. Het EPC
C‐onderschei d waar we n aar op zoek zijn wordt daan voor een belangrijk
deel teniet gedaan doorrdat enerzijd
ds al vóór de EPC‐eis werd
d aangesche rpt, woninge
en werden
gerealiseerrd met een E PC lager dan
n 1,0 en ande
erzijds doord
dat ook na aaanscherping van
v de EPC‐
eis woningeen zijn vergu
und met een EPC hoger d an 0,8. Op basis
b
van de d
datum vergu nningverle‐
ning is het dan dus niett mogelijk om
m het effect van
v een verb
betering van de EPC van de
d wonin‐
gen op het energiegebrruik te toetseen.
Om die red
den vergelijkeen we ook heet gestandaaardiseerd verrbruik met dee EPC’s uit d e bouwver‐
gunningen.. Het betreft dezelfde verrgelijking als in Figuur 4. 1 maar dan n
na correctie voor de‐
zelfde won ing‐ en gedraagskenmerkeen als bij de analyse die in
i Figuur 4.2 is gepresentteerd. De
relatie tusssen EPC (con tinu) en gesttandaardisee
erd gasverbru
uik (gecontro
oleerd voor woning
w
en
15
gedragsken
nmerken) blijjkt dan signifficant. Dit effect
e
is graf isch weergeggeven in Figu
uur 4.3.
Figuur 4.3 Gasverbruik per jaar (gestandaardiseerd) naar EPC van de woningen (deciel‐

afwijking van gestandaardiseerd verbruik
per jaar na controle voor woning‐ en
gedragsaspecten

groepen), gecontroleerd voor woningkenmerken en energiegedrag
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In de figuu r wordt het gasverbruik
g
v decielgro
van
oepen (groep
pen woningeen die ongeve
eer 10% van
het totaal uitmaken)
u
weeergegeven voor
v
zover d at niet door woning‐ en gedragsaspe
ecten kan
worden verrklaard. Een negatieve sccore betekent dat er in deeze woninge n relatief we
einig gas
15

F=5,255; p < 05.
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wordt verb ruikt. Een po
ositieve score betekent dat
d er relatief veel wordt verbruikt. Een score
rond de nu l, betekent dat
d het gasveerbruik in deze woningen
n nagenoeg ggeheel kan worden ver‐
klaard op basis
b
van won
ning‐, huisho
oudens‐ en gedragskenm erken.
Vergelijkingg van Figuur 4.3 met Figu
uur 4.1 maakkt duidelijk d at een belan
ngrijk deel vaan de varia‐
tie uit Figu ur 4.1 is verd
dwenen. In het
h bijzonderr de hoge sco
ores rond de EPC 0,8 blijkken geheel
te verklare n door woni ngkenmerke n en gedrag. De decielgroepen van w
woningen met een EPC
van 0,8 of lager
l
liggen alle
a op of on der de nullij n, wat betekkent dat ze zu
uiniger zijn dan
d op
grond van gedrag
g
en wo
oningkenme rken zou mogen worden verwacht. D e decielgroe
epen van
woningen met
m een EPC vanaf 0,9 ligggen rond de
e nullijn of daaarboven. Vo
oor het gehe el van de
woningen waarvan
w
de EPC
E uit de bo
ouwdossiers bekend is, g eldt daarme e een positie
eve relatie
tussen EPC en gestandaaardiseerd veerbruik. Tege
elijkertijd mo
oet worden ggeconstateerd dat er nog
veel variatiie bestaat en
n dat de besp
paring (mede
e daardoor) minder
m
groott is dan theo retisch zou
mogen worrden verwach
ht. Als we dee trendlijn ne
emen, geeft een verschil tussen EPC 1 en EPC 0,8
ongeveer 110
1 m3 mind er gasverbru
uik op jaarba sis. Op een gemiddelde
g
vvan 1.400 m3
3 levert dat
een besparring op van 8%.
8 Dat is mi nder dan de theoretisch verwachte 2
20%.
Deze uitkom
mst van een besparing vaan 8% is gebaaseerd op eeen beperkt a antal waarne
emingen,
namelijk dee 248 woninggen uit het panel
p
waarvan de bouwdo
ossiers ook zzijn ingezien.. Dat brengt
met zich m ee dat er ee n behoorlijkee onzekerheid aan de uittkomst verbo
onden is. Hett 95% be‐
trouwbaarh
heidsinterva l rond de sch
hatting van 8%
8 geeft aan dat de gemi ddelde besp
paring in de
populatie waarschijnlijk
w
k ligt tussen de 1% en 15
5%.
Verder moeet worden op
pgemerkt dat een van de
e gedragsasp ecten waarv oor wordt ge
econtro‐
leerd – de temperatuur
t
rinstelling ‐ sterk
s
samenh
hangt met dee toepassing van LT‐verwarming. In
woningen met
m LT‐verw
warming word
dt gemiddeld
d een hogeree temperatuu
ur ingesteld, wat lijkt bij
te dragen aan
a hoger ga sverbruik. D oor te corriggeren voor teemperatuurin
nstelling, wo
ordt eigenlijk
gedaan also
of die samen
nhang er niett is. In die zin
n zou het jui ster zijn om niet te corriggeren voor
de temperaatuurinstellin
ng (maar well voor aspectten als aanw ezigheid en leeftijd van de
d bewo‐
ners die evveneens sameenhangen m et de tempe ratuurinstell ingen). Als w
we de analys e die hier‐
voor is bes chreven herh
halen, maar dan exclusie
ef correctie voor
v
temperaatuurinstellin
ng, komt de
schatting van de bespa ring van een woning mett een EPC van
n 0,8 ten opzzichte van ee
en woning
met een EP
PC van 1,0 ui t op 7% met een marge tussen
t
de 0,2
2% en 14%.

4.3

Maatregellen die bijd
dragen aan de verschilllen
De meest opvallende
o
veerschillen in Figuur 4.3 z ijn die tussen
n de decielgrroepen 1 en 2 binnen de
woningen met
m een lagee EPC en die tussen 8 en 10 binnen dee groep won ingen met ee
en relatief
hoge EPC. We
W verkenneen op basis van
v de gegevens uit de bo
ouwdossiers welke versch
hillen er zijn
tussen de decielgroepe
d
en 1 en 2 om na te gaan welke
w
maatreegelen een p
positieve of een
e minder
positieve in
nvloed hebbeen op het ga sverbruik (taabel 4.1). Deze vergelijkin
ng moet als indicatief
i
worden besschouwd om
mdat het uite indelijk klein
ne aantallen woningen (N
N=23 in decie
elgroep 1 en
N=22 in de cielgroep 2) betreft. Een gerapportee
erd verschil (+
( in de laatsste kolom) be
etreft de
situatie datt – bij vergel ijking van deeze groepen – de toepasssing van de m
maatregelen significant
tussen beid
de groepen verschilt
v
(p < .05). Dat be
etreft – omdaat het om kleeine aantalle n gaat ‐
meestal flin
nke verschill en. Een vers chil is aangeduid als een +/‐ als het eeffect significcant is op
p<.10.
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tabel 4.1 vergelijking decielgroepen 1 en 2
Decielgroep 1

Decielgroep 2

(minder zuinigg)

(zuinig)

Woningtype

60% tussenwoning

68% tussenwo
oning

‐

Oppervlak verwarmd (Ag verw (m2))

146

150

‐

Schiloppervlaak (Averlies (m2
2))

250

255

‐

Rc gevel

3,7

3,6

‐

Rc dak

4,1

3,8

‐

Rc vloer

35%: 4 of meer

68%: 4 of meeer

+

U raam

1,8

1,7

‐

ZTA‐raam

0,6

0,6

‐

Luchtdichtheid (dm3/sm2)

0,690

0,727

‐

Balansventilaatie

61%

59%

‐

Ventilatie meet zelfreguleren
nde roosters

30%

36%

‐

Rendement wtw
w

0,95

0,95

‐

Aanvoertemp
peratuur/warmteafgifte

74% HT + radiaatoren

82% HT + radiaatoren

‐

zonneboiler of
o warmtepom
mp

22%

36%

+/‐

Tapwaterrendement (Nopw
w;tap)

0,737

0,759

+/‐

30%: 0,775‐0,9
9

73%: 0,775‐0,9
9

+

4%

18%

+

Kenmerk

Douche: warmteterugwinniing

Verschil

De verschil len tussen d e groepen b lijken beperkkt maar ook weer niet geeheel betekenisloos. De
groep die relatief
r
gunsttig scoorde heeft
h
in het bijzonder
b
een
n betere vloeerisolatie, ee
en hoger
tapwaterreendement en wat vaker warmteterugw
w
winning in dee douche.
Ook als we op woningn iveau de ca. 40% woninggen die relatiief gunstig sccoren (meer dan 100 m 3
zuiniger da n verwacht op
o basis van kenmerken van de woni ng en gedraggsaspecten, N=167)
N
vergelijken met de rest komen dezeelfde maatreggelen terug. Tevens komeen nog enkelle aanvul‐
lende maattregelen naa r voren. De toepassing
t
van de volgen
nde maatregeelen blijkt daan bij te
dragen aan
n een gunstigg effect op heet verbruik, gecontroleer
g
rd voor woni ng en gedraggsaspecten:
1. Zon
nneboiler of warmtepom
mp (o.b.v. enq
quête)
2. Zeeer goede vlo erisolatie (Rcc‐waarde 4 of
o meer)
3. Ven
ntilatie met zelfreguleren
nde roosters16
4. Ho og tapwater rendement
5. Laggetemperatu
uur vloerverw
warming
6. Waarmteterugw
winning in de douche
De meeste van deze maaatregelen ziijn ‘gedragsn eutraal’ waaarmee we be doelen dat het
h niet
plausibel iss dat de toep
passing ervan
n gedragseffe
ecten heeft die
d het effectt van de maaatregel weer

16

Balansveentilatie komt niet terug in deze
d
opsommiing omdat balaansventilatie i n beide groep
pen even vaak
is toegep
past.
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tegengaan.. Dat geldt niiet voor lage temperatuurrverwarmingg, zoals in pa ragraaf 3.3.5
5 is bespro‐
ken. Dat gaaat samen meet het instelllen van een gemiddeld
g
h ogere tempeeratuur. Doorrdat we
controleren
n voor die teemperatuurin
nstelling – waaarbij we de vergelijking tussen LT‐ve
erwarming
en de andeere wijzen va n verwarmin
ng maken ond
der de aannaame dat de ttemperatuur instelling
gelijk is – komt
k
LT‐verw
warming als een
e maatrege
el naar voren
n die bijdraaggt aan energ iebespa‐
ring. Als wee niet contro
oleren voor de
d temperatu
uurinstelling levert LT‐verrwarming geen signifi‐
cante bijdrage aan de energiebespa
e
aring.
Er is niet affzonderlijk o nderzocht ho
oe de combinatie LT‐verw
warming en w
warmtepomp
p (wat een
logische co
ombinatie zou
u zijn) uitpakkt omdat voo
or die combi natie onvold oende waarnemingen
beschikbaaar waren. Loggischerwijs zou het gasve
erbruik voor die combina tie beperkt kunnen
k
zijn
verbruik is in
maar het e lektriciteitsvverbruik juistt hoog. Ook elektriciteits
e
n de analyse s niet be‐
trokken.
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Hoofdstuk 5
Co
onclusiie
De aanscheerping van dee EPC‐eis heeeft gevolgen gehad voor de bouw en uitrusting vaan nieuwe
woningen. Na aanscherrping van de EPC‐eis is de
e EPC van dee opgeleverdee woningen gemiddeld
g
duidelijk la ger gewordeen. Toch vorm
mt het mome
ent van aans cherping geeen watersche
eiding. Vóór
aanscherpi ng van de ei s werden al woningen op
pgeleverd meet een EPC vaan minder daan 1,0. En
na aanscheerping werdeen – vermoed
delijk door ve
ertraging in procedures
p
– ook nog wo
oningen met
een EPC va n meer dan 0,8 vergund..
De relatie tussen
t
EPC‐w
waarden vari ërend van 0,,6 tot 1,0 en het gasverbrruik in die woningen is
niet eenvou
udig vast te stellen.
s
Variaaties in woninggrootte en
n type en he t gedrag van de bewo‐
ners zijn daaar in belanggrijke mate d ebet aan. Naa controle vo
oor deze aspeecten restee rt een klei‐
ne, maar siignificante reelatie tussen EPC en gestandaardiseeerd gasverbru
uik. In wonin gen met
een lagere EPC wordt gemiddeld
g
geenomen mind
der gas verbrruikt dan in w
woningen me
et een ho‐
gere EPC. De
D orde van grootte
g
van die
d besparin g is wel mind
der groot da n op basis vaan de theo‐
rie zou moggen worden verwacht. Heet verschil tu
ussen 0,8 wo
oningen en 1,,0 woningen ligt eerder
in de orde van grootte van 8% dan van
v 20%. De analyses zijn
n in dit ondeerzoek beperkt gebleven
tot gasverb
bruik. Daarm ee is dus nieet het vollediige effect op energiegebrruik onderzocht. In ieder
geval kan van
v een aantaal maatregel en worden verwacht
v
datt die samenh angen met een
e hoger
elektricitei tsverbruik.
Tussen won
ningen met eenzelfde
e
EP C bestaan vr ij grote verscchillen in gassverbruik. So
ommige
woningen scoren
s
opval lend positievver dan op b asis van de EPC
E zou mog en worden verwacht
v
en
andere juisst negatieverr. De indruk i s dat dit te maken
m
heeft met de wiss elwerking tu
ussen maat‐
regelen en gedrag. Daa rdoor zijn so
ommige maattregelen uiteeindelijk effeectiever dan andere. De
meest effecctieve maatrregelen zijn maatregelen
m
die hun invl oed uitoefen
nen zonder dat
d de be‐
woner daarr verder bem
moeienis meee heeft (of kaan hebben). Het gaat dan
n bijvoorbeelld om de
isolatie van
n de woning, de toepassi ng van zonne
eboilers of warmteterugw
w
winning in de
e douche.
Deze maatrregelen doen
n min of meeer ongemerktt waar ze voo
or zijn bedoeeld. De belan
ngrijkste
terugslag van
v dergelijkee maatregeleen kan zijn daat bewoners hun woningg als zo zuinigg ervaren
dat men zeelf nauwelijkss nog geneigd is zuinig ge
edrag te verttonen. Dat efffect is in dezze studie
overigens niet
n onderzo cht maar in een
e eerdere studie 17 zijn daar wel aa nwijzingen voor
v
gevon‐
den. Maatrregelen die minder
m
effecttief (kunnen)) zijn dan verrwacht, zijn m
maatregelen die aanlei‐
ding geven tot of gevoeelig zijn voor gedrag dat de
d werking van
v de maatrregel vermind
dert. Een
bekend voo
orbeeld is heet ventileren via ramen o f roosters bijj de toepass ing van balan
nsventilatie.
In dit onde rzoek is overrigens niet g evonden datt dit op grotee schaal gebeeurt. Als men
n problemen
heeft met de
d balansven
ntilatie is meen eerder gen
neigd om hett systeem uitt te schakele
en of de
lucht op eeen lager dan gewenst niveeau te verve rsen. 18 Een maatregel diie in dit onde
erzoek wel

17

18

RIGO, En
nergiegedrag in
n de woning; aanknopingsp
a
unten voor de vermindering
g van het energ
giegebruik in
de wonin
ngvoorraad , RIIGO i.o.v. VRO
OM/WWI, 2009
9.
Leidelmeeijer e.a. ‘Mech
hanische vent ilatie in nieuw
wbouwwoningeen; ervaringen
n en oordelen van
v bewoners
over de kwaliteit
k
van ventilatie
v
en d e eigen gezondheid , RIGO e n ECN i.o.v. VR
ROM/WWI, Am
msterdam,
juni 2009
9.
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naar voren kwam als ‘k wetsbaar’ is de toepassi ng van lageteemperatuurvverwarming.19 In wonin‐
gen met laggetemperatu
uurverwarmi ng wordt de temperatuu r gemiddeld hoger ingesteld en is de
variatie van
n de thermosstaatinstellin
ng met de aa nwezigheid in huis mind er groot dan
n in wonin‐
tuurradiatorren. Uiteinde
gen waarbi j de warmte afgifte plaat svindt met hogetempera
h
elijk blijkt
dan – verm
moedelijk me de door dit gedrag
g
– dat het theoretiisch positiev e effect van de lage‐
temperatuu
urverwarmin
ng in de prak tijk grotende
eels tenietgeedaan.
De aanscheerping van dee EPC lijkt in algemene ziin bij te kunn
nen dragen aaan een verm
mindering
van het gassverbruik in nieuwe
n
woniingen. De maaatregelen waarmee
w
die lagere EPC‐w
waarden
worden be reikt, zijn na ar het zich laaat aanzien echter
e
niet a lle even effeectief. In die zin is een
verdere aa nscherping van
v de EPC n uttig, maar i s meer expli ciete aandaccht voor de maatregelen
m
waarmee die
d EPC moet worden gerealiseerd van
n groot belan
ng. Daarmeee zal dan moe
eten wor‐
den voorko
omen dat aan
nscherping van de EPC‐eiis vooral leid
dt tot theorettische in plaaats van wer‐
kelijke besp
paringen.

19

Het is bijj deze maatreggel ook nog reelevant om te wijzen
w
op het belang van eeen zeer goede vloerisolatie.
Het effecct ervan kon in
n dit onderzoeek niet worden
n onderzocht omdat
o
van te w
weinig woninggen gegevens
over de vloerisolatie
v
b ekend waren. Het ligt echte
er in de rede dat
d waar de waarmteafgifte iss geïnte‐
greerd in
n het verlieso ppervlak (de vloer)
v
de isolattiekwaliteit vaan dat verlieso
oppervlak van grote invloed
is op het verbruik.
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Geachtte bewoner,
U bent bewoner va n een nieuw
wbouwwoningg. Dat is de reden
r
waaro m ik u wil vragen mee te werken aan
een on derzoek. Wijj willen nam elijk graag weten
w
hoe en ergiezuinig uw
u woning iss en of u tevrreden bent
over dee toegepastee energiebes parende maaatregelen.

Ook wo
orden uw ervvaringen doo
or het Ministterie gebruikt bij de ontw
wikkeling van eisen die aaan
toekom
mstige nieuw
wbouwwoninggen worden gesteld. Korttom, uw med
dewerking is erg belangriijk: voor de
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VROM verandert! Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl

Waaro m willen wij dat nou zo graag
g
weten?? Er gelden voor
v
nieuwe woningen
w
weettelijke eise
en voor
energieezuinigheid. Energiebesp
parende maa tregelen zoa ls isolatie, e nergiezuinig e verwarmin
ng en het
ventilatiesysteem spelen
s
daarb ij een belanggrijke rol. Do
oor dit onderrzoek uit te vvoeren, kunn en wij beterr
nagaan
n welke besp aringen zijn toegepast, of
o de maatregelen echt werken
w
en of u als bewon er tevreden
bent ovver deze eneergiezuinige toepassingen
t
n.
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overheeid, voor de bouwbedrijve
b
en, voor toe komstige bew
woners van nieuwbouww
n
woningen en uiteraard
ook vo or u!
Het on derzoek worrdt uitgevoerrd door tweee onafhankelijke onderzo ekscentra: h et Energiece
entrum
Nederl and [ECN] en
n RIGO. Voorr het onderzo
oek worden de
d nieuwbou
uwwoningen onderzocht die in 2005
tot en met 2007 zij n opgeleverd
d in ruim 20 gemeenten met een gro te woningbo
ouwproductie
e. Van die
woninggen wordt do
oor de onderrzoekers bij de
d gemeente
e nagegaan welke
w
energieebesparende
e
maatreegelen zijn to
oegepast.
Van u vragen
v
we off u de enquêtte wilt invulllen via intern
net. De enqu
uête gaat oveer uw woningg, uw
gezond
dheid en hoe u het ventil atiesysteem en de verwaarming gebru
uikt. Het invu
ullen van de enquête zal
ongeveeer 20 minuten tijd in be slag nemen. Eventueel ku
unt u de enq
quête ook in delen invulle
en.
Als u mee
m wilt doen
n, kunt u zich
h aanmelden
n op www.ond
derzoeknieuw
wbouw.nl . me
et inlogcode xxxxxxxx.
Onder de deelnemeers worden 50
5 cadeaubo nnen van 40
0 euro verloo
ot!
Voor d e voortgang van het ond erzoek wille n wij u vrien delijk verzoeeken de vrag enlijst binne
en 2 weken
na ontvvangst van d eze brief in te
t vullen. Ve rwerking van
n de gegeven
ns gebeurt an
noniem.
Mocht u nog vrage n hebben, neeem dan ger ust contact op
o met de heelpdesk van h
het onderzoe
ek. Dat kan
via een
n e‐mail naarr info@onde rzoeknieuwb
bouw.nl

Ik hoop
p op uw med
dewerking om
m dit onderzo
oek tot een succes
s
te maaken en dankk u bij voorbaaat voor het
invulle n van de enq
quête.

Hoogacchtend,
De min
nister voor Wonen,
W
Wijkeen en Integratie,
Voor d eze,
De direecteur‐generraal Wonen, Wijken
W
en Integratie,
Op lastt,
De direecteur Stad en
e Bouw,

Mw. ir. A.M. Roesseen

Brieven
n aan bewonerss
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Datum

: Petten, 14 janu
uari 2009

Tel direcct

Uw kenmerk

:

Fax dire
ect : 0224 56 833
38

: 0224 56 4111

Ons kenmerk

: 7.7893

E-mail

Onderwerp

nderzoek nieuwbo
ouwwoningen
: Herinnering on

: info@onderrzoeknieuwbouw.n
nl

Geachte beewoner,
In decembeer heeft u eeen brief ontvangen van h et Ministeriee van VROM waarin u gevvraagd werd
mee te werrken aan een
n onderzoek. VROM wil g raag weten hoe
h energiezzuinig uw nie
euwbouw‐
woning is en
e of u tevre den bent oveer de toegep
paste energieebesparende maatregelen. Tot nu
toe hebben
n wij als ondeerzoekers no
og geen reacttie van u onttvangen.
Omdat uw medewerkin
ng van groot belang is voo
or het onderrzoek en we u nogmaals vragen
v
of u
de enquêtee in wilt vulleen.
Onder de deelnemers
d
w
worden
50 c adeaubonne
en van 40 eu ro verloot!
Als u mee wilt
w doen, vragen wij u d e enquête vo
oor eind febrruari in te vu
ullen. Het invvullen ervan
zal ongeveeer 20 minuteen duren. Het is ook mogelijk de enqu
uête in delen
n in te vullen
n. Alle gege‐
vens wordeen anoniem verwerkt.
v
Voor het in
nvullen van de
d vragenlijstt kunt u zich aanmelden op
o www.ond
derzoeknieuw
wbouw.nl
met inlogco
ode xxxxxxxxx
Als u de en quête reeds heeft ingevu
uld, of niet over
o
een com
mputer besch
hikt kunt u d eze brief als
niet verzon
nden beschou
uwen.
Indien u vragen heeft, neem
n
dan geerust contactt op met de helpdesk
h
via in‐
fo@onderzzoeknieuwbo
ouw.nl
We hopen op uw medewerking om dit onderzoe
ek tot een su
ucces te maken.
Hoogachte nd,

M. Menkveeld
Projectleid er
ECN Beleid sstudies
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Biijlagee 2
Veeldwerrk en represe
r
entativ
viteit
Het bezwaaar van de verrminderde to
oegankelijkhe
eid van interrnet voor speecifieke groe pen in de
bevolking werd
w
juist vo or het segm ent bewonerrs van nieuw
we woningen minder relevvant geacht.
Inmiddels i s de penetraatiegraad van
n internet (to
ot personen van circa 75 jaar) nameliijk dusdanig
groot (meeer dan 90%) dat
d dit op zicchzelf weinigg problemen met zich me e zou moete
en brengen.
Een mogeli jk nadeel va n enquêterin
ng via intern et is dat het een drempeel om te resp onderen
met zich m eebrengt va nwege de exxtra actie die nodig is. Naadat men de brief tot dee
elname
heeft gelezzen, kan men
n niet direct beginnen
b
me
et het invulleen van een e nquête, maaar moet
eerst de co
omputer word
den aangezeet, de website
e opgezocht en de inlogccode worden ingevuld.
De verondeerstelling wa s dat ook ditt juist bij dezze groep meee zou vallen o
omdat mens en die net
een nieuwee woning heb
bben betrokkken, over hett algemeen graag
g
meedo
oen aan een enquête
e
die
over die nieeuwe woningg gaat.
De initiële respons bed roeg circa 11
1%. Dat was minder dan beoogd (25%
%) en doet ve
ermoeden
dat de drem
mpel van enq
quêtering viaa internet ho
oger ligt dan was verwach
ht. Ook het moment van
verzending – in week 2 en 3 van de cember 2008
8 – heeft mo
ogelijk bijged ragen aan ee
en mindere
respons. Daaarom is halff januari nogg eens een he
erinneringsb
brief (op brie fpapier van ECN ‐ zie
bijlage 1) gestuurd
g
aan 5.390 adres sen. Hierbij zijn de segm
menten aangeeschreven me
et onvol‐
doende resspons om hett beoogde on
nderzoeksde
esign te vulle n: eengezinsswoningen met
m een ver‐
gunningdattum van apri l 2006 of later en meerg ezinswoning en.
De responss op de herin
nneringsbrieff bedroeg no g eens 13%. Dat de respo
ons op de he
erinnerings‐
brief grote r was dan op
p de eerste b rief, doet ve rmoeden dat het momen
nt van verzen
nding van
de eerste brief
b
een onggunstig effectt heeft gehad
d. Immers, over
o
het alge meen is de respons
r
op
een herinn eringsbrief l ager dan op de oorspron
nkelijke brief..
Representaativiteit
De omvangg van de resp
pons is door verschillende
v
e redenen m inder groot d
dan was gew
wenst. Na de
herinneringgsbrief werd binnen het segment waaar de herinn eringsbrief aaan was gericcht een
respons va n 21% behaaald. Dat is no
og steeds watt minder dan
n de beoogdee 25%. In de andere
segmenten is de respon
ns logischerw
wijs lager. De
e geringe res pons en de vverschillen in
n respons
tussen segm
menten in dee steekproef maken het van
v belang n a te gaan of er een selecctiviteit is
opgetreden
n die de reprresentativite it van de uitkkomsten zou kunnen ond
dergraven. In
ndien speci‐
fieke delen
n van de nieu
uwbouw of sp
pecifieke typ
pen bewoners buiten de rrespons valle
en of onvol‐
doende zijn
n vertegenwo
oordigd, zet dat de repre
esentativiteitt van de uitko
omsten imm ers onder
druk. Daaro
om verkenneen we in dezee paragraaf de
d samenste lling van de respons in wat
w meer
detail.
Geografiscch
Binnen de selectie
s
die in
i de steekprroeftrekking was ingebou
uwd, kan wo rden geconstateerd dat
een behoo rlijke spreidi ng over het land is berei kt. Alleen dee provincies ZZeeland en Limburg
L
ontbreken, wat vooral wordt
w
veroorrzaakt door de
d betrekkel ijk geringe n ieuwbouw a ldaar. Het
ontbreken van de grotee steden in d e steekproeff zal vermoed
delijk wel ee n vertekenin
ng met zich
meebrengeen in termen van de verh ouding huurr/koop en de verhouding eengezins/m
meergezins.
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In de grote steden is im
mmers het aaandeel huur ook
o in de nieeuwbouw ho ger, evenals het aandeel
meergezinsswoningen (zzie ook Tabell 5.1).
Tabel 5.1

Aandeel eengezins en aandeel koop in de nieuwbouw (gereedmeldingen 2007) in de G4 en
daarbuiten
Overig
Nederland

G4
Eengezinswon
ningen

42%

67
7%

Koopwoningen

62%

73
3%

Woningen
De responss op de vrageenlijst wordt voor 82% ge
evormd door bewoners v an koopwon ingen. Dat
is meer dan
n het aandeeel in de popu
ulatie van nie
euwe woninggen waaruit d
de steekproe
ef is getrok‐
ken (circa 73%).
7
Het ve rschil in eigeendomsverho
ouding in de respons en iin de populatie is in het
bijzonder groot
g
bij de eengezinswo
e
ningen. Waa r in de popu latie 83% va n de eengez inswonin‐
gen een ko opwoning is,, is dat in de respons 90%
%. Bij de meeergezinswon ingen is het verschil 4%
(meer koop
p), zie Tabel 5.2.
5
Tabel 5.2

Verdeling van woningen in de nieuwbouw en in het onderzoek (netto respons) naar
eigendomsverhouding, per woningtype
Populatiee (2007), excl. G4
(CBS‐ woningmutatie 2007))
eengezins

meergezins

pons ‘EPC‐evaluattie’
Resp
eengeezins

meerggezins

Koopwoningen

83%
%

54%
%

90%

58%

Huurwoningen
n

17%
%

46%
%

10%

42%

100%
%

100%
%

100%

100%

Bewoners
ns in belangrrijke mate affwijkt van de samenstelli ng van de po
opulatie
Om te zien of de respon
maken we een vergelijkking met de uitkomsten
u
van
v het ondeerzoek Bewon
ners Nieuwe Woningen
(BNW 2007
7) van VROM . Dit is een grootschalig
g
onderzoek d at periodiek wordt gehouden onder
de bewoneers van nieuw
we woningen . De uitkomssten zijn gew
wogen zodat zze de samen stelling van
de nieuwbo
ouw in dat jaaar representteren. Het be
etreft niet exxact dezelfdee populatie als
a in het
onderhavigge onderzoekk maar de po
opulatie van een jaar eerd
der. Het veld
dwerk van BN
NW 2007 is
uitgevoerd in 2007 en betreft
b
een steekproef
s
vaan woningen die het jaarr daarvoor (2
2006) zijn
opgeleverd
d. Onder de aanname
a
datt de populati e van bewon
ners van nieu
uwe woninge
en uit 2007
(het onder havige onderrzoek) niet a l te veel zal afwijken van
n die uit 2006
6 (BNW 2007
7), is een
vergelijkingg echter wel zinvol om tee bezien of e r grote verteekeningen zij n. De uitkom
msten van de
vergelijkingg worden gep
presenteerd in Tabel 5.3..
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Tabel 5.3

Verdeling van kenmerken van bewoners van nieuwe woningen in BNW 2007 en in het
onderzoek ’EPC‐evaluatie’
Bewoners Nieeuwe Woningen
(2
2007)
eengezins

meergezins

Resspons ‘EPC‐evaluaatie’
eengezins

meerrgezins

Leeftijd (hoofd huishouden)
<30 jaar

10%

12%

10
0%

199%

30‐<45 jaar

52%

19%

49
9%

144%

45‐<65 jaar

28%

31%

36
6%

355%

der
65 jaar en oud

10%

38%

5
5%

333%

100%

100%

100
0%

1000%

Eenpersoons

11%

40%

8
8%

333%

Twee zk

37%

46%

40
0%

633%

Gezin mk

51%

12%

52
2%

33%

1%

1%

0
0%

00%

100%

100%

100
0%

1000%

Geen

0%

1%

0
0%

00%

Lagere school,, basisschool

2%

9%

1
1%

55%

LBO (LTS, LEAO
O, LHNO, etc.)

5%

10%

5
5%

100%

MAVO, MULO
O, VMBO

7%

15%

6
6%

122%

HAVO

3%

3%

4
4%

44%

MBO

27%

21%

23
3%

233%

2%

4%

2
2%

33%

HBO

37%

23%

39
9%

322%

o
Universitaire opleiding

15%

13%

19
9%

100%

1%

2%

1
1%

1%

100%

100%

100
0%

1000%

Samenstellingg huishouden

Anders

Hoogste opleiiding

VWO, Atheneum, Gymnasium

Anders

De responss van het ond
derhavige on
nderzoek hee
eft een overvvertegenwoo rdiging van jongeren
j
(onder de 30
3 jaar) in m eergezinswo
oningen en vaan huishoud ens tussen d
de 45 en 65 jaaar in een‐
gezinswoni ngen. In beid
de groepen woningen
w
zij n in verhoud
ding tot de geegevens van BNW 2007
wat minderr 65‐plusserss, hoewel tocch nog een d erde van de respondenteen in de mee
ergezinswo‐
ningen 65 jaar
j
of ouderr is. Voor wa t betreft de samenstellin
ng van de huiishoudens vaalt op dat er
verhoudinggsgewijs veell tweepersoo
onshuishoud ens en weiniig eenpersoo
onshuishoud ens in de
respons zitten. Het opleeidingsnivea u is redelijk vergelijkbaa r met de pop
pulatie volge
ens BNW
2007. Alleeen in de mee rgezinswonin
ngen heeft een
e relatief groot
g
aandeeel bewoners een
e HBO‐
opleiding genoten
g
(32%
%) vergeleken
n met de norrmale populaatie (23%). In
n de eengezin
nswoningen
lijken de un
niversitair op
pgeleiden en igszins overvvertegenwoo
ordigd. De veertekening is het grootst
voor de leeeftijdsopbouw
w en de sam enstelling vaan de huisho udens. Beidee aspecten h angen ook
enigszins saamen met dee eigendomssverhouding van de woni ng.
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Selectiviteit in responss
Bij een ger inge responss is de kans op
o selectivite
eit groot. Ho e die selectivviteit eruitzie
et, kan met
non‐respon
nsonderzoek worden ond
derzocht. Datt is in dit ond
derzoek niet gedaan. Er moet
m
dan
ook rekenin
ng mee word
den gehoudeen – ook al wordt gecontrroleerd voor achtergrond
dkenmerken
– dat die seelectiviteit b lijft bestaan .
k dat de resp
In het bijzo
onder is het waarschijnlij
w
pons hoger iss geweest on
nder bewone
ers die iets
aan te mer ken hebben op hun nieu we huis dan onder bewo
oners die nietts hebben aaan te mer‐
ken. Enige ondersteuni ng voor die veronderstel
v
ling blijkt alss de verdelin
ng van antwo
oorden op
de vraag naaar de tevred
denheid met de woning in de steekprroef wordt veergeleken me
et de ant‐
woorden o p dezelfde vrraag in een ander
a
groot onderzoek
o
vaan VROM: heet WoON 200
06. 20 Om de
vergelijkingg te kunnen maken,
m
zijn de
d responde nten uit dat onderzoek ggeselecteerd die even‐
eens in een
n redelijk nieeuwe woningg wonen: bou
uwjaar 2003 of later. 21
Tabel 5.4

Tevredenheid met de woning van bewoners van nieuwe woningen in het WoON 2006 en in
het onderzoek 'balansventilatie en gezondheid'
W
WoON
2006 (bouwjaar > 2002)
eengezins

meergezins

‘EPC
C‐evaluatie’
eengezins

meergezins

Zeeer tevreden

71%

63%

54%

43%
%

Tevreden

26%

32%

40%

47%
%

Niet tevredeen maar ook
niet ontevreden

2%

3%

4%

8%
%

Ontevreden

0%

2%

1%

1%
%

Zeer ontevreden

0%

1%

0%

1%
%

100%

100%

100%

100%
%

Uit Tabel 5 .4 blijkt dat in
i het bijzon der het aand
deel zeer tevvreden bewo ners in het onderhavige
o
onderzoek lager ligt da n gemiddeld in nieuwe woningen.
w
M en is vaker ‘ggewoon’ tevrreden. Als
de categoriieën ‘tevredeen’ en ‘zeer tevreden’
t
wo
orden samen
ngenomen, z ijn de versch
hillen be‐
perkt. De bewoners
b
diee hebben gerrespondeerd in dit onder zoek zijn duss over het algemeen wel
tevreden met
m hun woniing, maar waat minder vaaak dan norm
maal zeer tevrreden. Het iss daarmee
waarschijn lijk dat het niveau
n
van kl achten dat in
n dit onderzo
oek wordt geevonden ookk wat hoger
ligt dan in de
d totale nieeuwbouw.
Er zijn geen
n aanwijzingeen om te verronderstellen
n dat de seleectiviteit in reespons binne
en het on‐
derhavige onderzoek
o
an
nders is gew eest in de woningen mett balansventiilatie dan in de wonin‐
gen met geewone mechaanische vent ilatie. Vermo
oedelijk zijn de respondeenten in beid
de woningty‐
pen wat va ker de mens en geweest die iets aan te merken heebben op dee woning. De vergelijking
tussen de twee
t
typen ventilatiesyst
v
temen kan daaardoor naarr onze menin
ng zonder be
ezwaar wor‐
den gemaa kt. Er moet alleen
a
wel reekening mee worden geh ouden dat h et totale aan
ndeel men‐
sen met klaachten over de
d woning e n de installatties in nieuw
we woningen bij beide typ
pen ventila‐
tiesysteme n in werkelij kheid vermo
oedelijk wat lager ligt dan
n in dit onde rzoek wordt gevonden.

20
21

Deze vra ag is niet gestteld in BNW 20
007 en kan daaarom niet mett dat onderzoeek worden verrgeleken.
Deze seleectie was nod ig om voldoen
nde celvulling te
t genereren. De gemiddeld
de woonduur in deze wo‐
ningen iss 2 tot 3 jaar. Dat
D is dus iets minder ‘recen
nt’ dan in het onderhavige o
onderzoek. Mo
ogelijk zijn de
eerste aaanloopproblem
men (bij oplev ering zijn er ook vaak klachtten) wat wegggeëbd en is de tevreden‐
heid er dus
d hoger dan in de meest reecente nieuwb
bouw. Om die reden gaat dee vergelijking ook
o niet he‐
lemaal o p, maar het geeeft wel een in
ndicatie.
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Biijlagee 3
Vrragenliijst
Vragen over
o
de wo
oning
1.

Sin
nds wanneer woont
w
u in dit huis?
h
…………………
…………………
…… van het jaa
ar………………
…………………
…………
Sinds (maand)…

2.

nt u de eerste
e bewoner?
Ben
 Ja
ar vraag 4)
 Nee (ga naa
 Weet ik niett (ga naar vraa
ag 4)

3.

anneer is de woning
w
opgelevverd?
Wa
(
…………………
……………… van
v het jaar …………………
…
…………………
…………
In (maand)………

4.

Hoe
e tevreden be
ent u met uw huidige
h
woning
g?
 zeer tevrede
en
 tevreden
en/niet ontevre
eden
 niet tevrede
 ontevreden
eden
 zeer ontevre

5.

elk type huis bewoont
b
u?
We
 Vrijstaande woning (ga na
aar vraag 7)
 Twee-onderr-een-kap (ga naar vraag 7))
 Hoekwoning
g in een rij (ga
a naar vraag 7)
7
 Tussenwoniing in rij (ga naar vraag 7)
 Flat/ maison
nnette/apparte
ement

6.

Alss u uw flat/ ma
aisonnette/ app
partement vergelijkt met ond
derstaande te
ekening, waar is uw woning
dan
n gesitueerd?

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId50 is niet aangetroffen in het bestand.






hoekdak
tussendak
tussenmidde
en
hoekmidden
n

Vragenlijstt
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7.

hoekdakvloe
er
tussendakvlloer
tussenvloer
hoekvloer

eveel kamers heeft uw won
ning? (wc, keuken en badka
amer niet meettellen, de zold
der alleen
Hoe
me
eetellen als die
e gebruikt word
dt als slaap- speels
werk- off studeerkame
er)
…
…….

8.

kamers

Wa
at is het totale woonoppervla
ak van uw woning? (eventuele buitenruim
mte zoals balko
on of tuin niet
me
eerekenen)
…
…….
m² (indie
en ingevuld, ga
a naar vraag 10)
1


9.

Weet niet

Hoe
e groot is ongeveer het tota
ale woonopperrvlak van uw woning?
w
 Minder dan 50 m²
 50-69 m²
 70-89 m²
 90-119 m²
 120-149 m²
 150-199 m²
 200 m² of meer
m
 Weet niet

10. Hoe
eveel badkam
mers zijn er in de
d woning aan
nwezig?
 1
 2
 Meer dan 2
11. Hee
eft uw woning
g een open keu
uken?
 Ja
 Nee
12. We
elk type vloerb
bedekking hee
eft u in de woonkamer?
 Glad (vinyl, zeil, plavuizen
n, parket, laminaat, etc) zon
nder vloerkleed Vinyl/marmo
oleum
 Glad met loss vloerkleed
 Kamerbreed
d tapijt (synthe
etisch, wol etc
c.)
elk type vloerb
bedekking ligt er in uw slaap
pkamer?
13. We
 Glad (vinyl, zeil, plavuizen
n, parket, laminaat, etc) zon
nder vloerkleed
 Glad met loss vloerkleed
 Kamerbreed
d tapijt (synthe
etisch, wol etc
c.)
14. Hee
eft u in de afg
gelopen 12 ma
aanden vochtp
plekken en/of schimmelplekkken gezien op
p de muren off
plaffond van de badkamer,
b
keu
uken, woonkam
mer en/of slaa
apkamer?
 Ja
 Nee
elke bouwkund
dige wijziginge
en heeft u, eve
entueel als me
eerwerk optie,, aangebracht?
15. We
(me
eerdere antwo
oorden mogelijijk)
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Een dakkap
pel geplaatst
Een slaapka
amer gemaaktt op zolder
De indeling van de woning veranderd (bijvoorbeeld een
e uitbouw ge
eplaatst, tusse
enmuren
d, etc.)
weggehaald
Het ventilatiesysteem verranderd
w
aa
angebracht
Geen van de genoemde wijzigingen
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16. Willt u binnen 2 ja
aar verhuizen?
?
 Beslist niet (ga naar vraa
ag 18)
w misschien
n
 Eventueel wel,
 Zou wel willen, kan niets vinden
v
 Beslist wel
 Ik heb reedss andere huisvvesting gevonden
ga naar vraag 18)
 Weet niet (g
at is de reden van uw verhuiswens?
17. Wa
 Gezondheid
d of behoefte aan
a zorg
die
 Werk of stud
amilie, vriende
en of kennisse
en wonen
 Dichter bij fa
nomgeving/wo
oonbuurt
 Ontevreden over de woon
 Ontevreden over de woning
en, namelijk …………………
…
…………………
…………………
…………………
……………
 Andere rede

Vragen over
o
uw hu
uishouden
n
De volg
gende vragen gaan
g
over uw huishouden, uit hoeveel pe
ersonen het be
estaat en hoe vaak mensen
n
thuis zijn.
18. Uze
elf meegereke
end, uit hoeveel personen bestaat
b
uw huishouden? (kin
nderen die op kamers wonen
n niet meereke
enen)
…
…….
persone
en
19. Wa
at is de leeftijd en het geslaccht van de bew
woners?
Leeftijd

Geslac
cht

Bewo
oner 1 (uzelf)

Man


Vrouw

Bewo
oner 2

Man


Vrouw

Bewo
oner 3

Man


Vrouw

Bewo
oner 4

Man


Vrouw

Bewo
oner 5

Man


Vrouw

Bewo
oner 6

Man


Vrouw

In deze vragenlijst za
al u soms word
den gevraagd om vragen te beantwoorde
en over uw kind. Als u meer
dan 1 kind heeft, wordt daarmee he
et thuiswonen
nde kind bedoe
eld dat als eerrstvolgende ja
arig is. Graag de
d
vragen steeds voor ditzelfde kind beantwoorden
b
.
20. Wa
at is de leeftijd en het geslaccht van dit kind
d dat als eersttvolgende jarig
g is?
leeftijd
Kind
d

geslacht
Man


Vrouw

21. Hee
eft u huisdiere
en die in uw woning
w
mogen komen?
Kat

 ja

 nee

Hond
d

 ja

 nee

Voge
el

 ja

 nee

Koniijn, cavia of and
der knaagdier

 ja

 nee

gende vraag ga
aat over de aa
anwezigheid van
v u/de leden
n van uw huish
houden in huis
s op een norm
male
De volg
doordew
weekse dag (d
dus niet tijdenss de vakantie of in het weekkend).
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22. We
elke van de vo
olgende situaties is het meest op uw huish
houden van to
oepassing?
 Er is overdaag en ’s avondds meestal nie
emand thuis (g
ga naar vraag 25)
 Er is bijna altijd
a
iemand th
huis (ga naar vraag
v
25)
 Het verschilt per moment van de dag of
o er iemand th
huis is (ga naa
ar vraag 23)
 Het verschilt van dag tot dag
d of er iema
and thuis is (ga naar vraag 2
24)
23. Hoe
eveel uur is err gemiddeld op een doordew
weekse dag ie
emand thuis?
tus sen 6:00 en 9 :00

 0 uur

 1 uu
ur

 2 uur

 3 uur

tus sen 9:00 en 1 2:00

 0 uur

ur
 1 uu

 2 uur

 3 uur

tus sen 12:00 en 15:00

 0 uur

ur
 1 uu

 2 uur

 3 uur

tus sen 15:00 en 18:00

 0 uur

ur
 1 uu

 2 uur

 3 uur

tus sen 18:00 en 24:00

 0 uur

ur
 1 uu

 2 uur

 3 uur

24. Op hoeveel werkkdagen is er ie
emand thuis?
tus sen 6:00 en 9 :00

dagen

tus sen 9:00 en 1 2:00

dagen

tus sen 12:00 en 15:00

dagen

tus sen 15:00 en 18:00

dagen

tus sen 18:00 en 23:00

dagen

Indien u geen kindere
en heeft, ga do
oor met vraag
g 27
25. Zit uw kind (de eerstvolgende
e
die jarig zal worden)
w
op sch
hool, volgt hij/zzij een opleiding of studie?
 Ja (ga naaar vraag 28)
 Nee
26. Gaat dit kind dan
n naar het kind
derdagverblijf, de peuterspe
eelzaal of de ccrèche?
 Ja
 Nee
27. Hoe
eveel uur per week wordt er door iemand
d in uw huishouden tijdens kkantooruren th
huis gewerkt?
 Minder dan 8 uur
 8-16 uur
 16-32 uur
 32-40 uur
 Meer dan 40
0 uur

Vragen over
o
de ge
ezondheid
d
Nu vo
olgen enkele vragen
v
over gezondheid, ge
ezondheidskla
achten en roke
en.
28. Wa
at vindt u, overr het algemeen genomen, van
v uw gezond
dheid?
 uitstekend
 zeer goed
 goed
 matig
 slecht
29. In vergelijking
v
me
et een jaar ge
eleden, hoe zo
ou u nu uw gezzondheid in he
et algemeen beoordelen?
b
 Veel beterr dan een jaar geleden
 Iets beter dan
d een jaar geleden
g

Evaluatie aansscherping EPC

477

 Ongeveer hetzelfde als een jaar geled
den
 Iets slechteer dan een jaaar geleden
 Veel slechter dan een jaaar geleden

volkomen onjuist

33. Mijn gezondheid is uitstekend

grotendeels onjuist

32. Ik verwacht
v
dat mijn
m gezondhe
eid achteruit za
al gaan

weet ik niet

31. Ik ben
b net zo gezzond als ande
ere mensen die
e ik ken

grotendeels juist

30. Ik lijk gemakkelijkker ziek te wo
orden dan andere mensen

volkomen juist

Wilt u het antwoord kiezen
k
dat het beste weerge
eeft hoe juist of
o onjuist u elk van de volgen
nde uitspraken
voor uze
elf vindt?


























Nu kom
men een paar vragen
v
over klachten die ied
dereen wel ee
ens kan hebbe
en.

34. Hee
eft u nogal ee
ens een opgezzet of drukkend
d gevoel in de
e maagstreek?
?
35. Ben
nt u gauw korttademig?
36. Hee
eft u nogal ee
ens pijn in de borstb
of hartsttreek?
37. Hee
eft u klachten over pijn in bo
otten en spieren?
38. Hee
eft u vaak een
n gevoel van moeheid?
m
39. Hee
eft u nogal ee
ens last van ho
oofdpijn?
40. Hee
eft u nogal ee
ens last van rugpijn?
41. Is uw
u maag noga
al eens van streek?
42. Hee
eft u wel eenss een verdoofd
d gevoel of tintelingen in arm
men of benen?
?
43. Voe
elt u zich gauw
wer moe dan u normaal ach
ht?
44. Ben
nt u nogal een
ns duizelig?
45. Voe
elt u zich noga
al eens lustelo
oos?
46. Sta
aat u in de regel 's ochtendss moe en niet uitgerust op?
47. Hee
eft u regelmattig last van een verstopte ne
eus of een loo
opneus?
48. Hee
eft u regelmattig last van verkoudheid?
49. Hee
eft u regelmattig last van keelpijn?
50. Hee
eft u regelmattig last van vermoeiende of tranende ogen?
51. Hee
eft u regelmattig last van irritatie van contactlenzen?
52. Hee
eft u regelmattig last van ontstoken ogen?
?
53. Hee
eft u regelmattig last van de huid (droge huid,
h
jeukende
e huid, prikkelingen)?

Ja

Nee
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De vo
olgende vrage
en gaan over luchtwegklach
l
hten.

eft u in de afgelopen 12 ma
aanden wel ee
ens last gehad van piepen
54. Hee
op de borst?
55. Ben
nt u in de afge
elopen 12 maa
anden wel een
ns wakker gew
worden door
een
n aanval van kortademighei
k
id?
56. Hoe
est u ’s winterrs gewoonlijk bij
b het opstaan
n?
57. Hoe
est u zo vrijwe
el dagelijks, wel
w drie maand
den per jaar?
58. Geeft u ’s winterss gewoonlijk slijm
s
op onmid
ddellijk na het opstaan?
o
el dagelijks slijm op, wel drie
e maanden pe
er jaar?
59. Geeft u zo vrijwe
60. Hee
eft u last van kortademighe
k
id wanneer u zich op vlak te
errein moet
haa
asten, of wann
neer u een lich
hte helling of een
e trap in norrmale pas op-loopt?
61. Hee
eft u last van kortademighe
k
id wanneer u met andere mensen
m
van uw
w
leeftijd in normaa
al tempo op vlak terrein loop
pt
62. Hee
eft u ooit astm
ma gehad?
63. We
erd dit door ee
en arts bevestiigd?
64. Hee
eft U in de afg
gelopen 12 ma
aanden een as
stma-aanval gehad?
g
65. Ben
nt u ooit medissch behandeld
d wegens allergische aando
oeningen?

Ja

Ne
ee



































(Nee Æ vrraag 58)

(Nee Æ vrraag 60)

(Nee Æ vrraag 62)

(Nee Æ vrraag 65)

(Nee Æ vrraag 67)

66. Voo
or welke aand
doening was dat? (meerdere
e antwoorden mogelijk)
 Astma
 Hooikoortss
 Eczeem
 Overige
67. Roo
okt u (wel een
ns)?
 Ja
 Nee, maarr vroeger wel (ga
( naar vraag
g 69)
 Nee, ik heb nooit gerookkt (ga naar vra
aag 69)
68. Wa
at rookt u en hoeveel?
O
Ongeveer
… sigaretten (u
uit pakje of zelff gerold) per dag
d
O
Ongeveer
… sigaren per week
w
O
Ongeveer
… pakje(s) pijpttabak (van 50 gram) per we
eek
Indien u gee
en kinderen he
eeft, ga door met
m vraag 83
69. Wa
at vindt u, overr het algemeen genomen, van
v de gezond
dheid van uw kkind (de eerstv
volgende die jaj
rig zal worden)?
 Heel goed
 Goed
 Gaat wel
 Niet zo besst
 Slecht
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Toelichtting. Als u meerdere thuisw
wonende kinderen heeft, worrdt het kind be
edoeld dat als eerste zijn of
haar verjaardag zal vieren
v
en nog thuis
t
woont.

70. Hee
eft dit kind ooiit last gehad van
v piepen op de borst?
71. Hee
eft dit kind in de
d afgelopen 12 maanden last gehad van
n piepen op
de borst?
72. Hee
eft dit kind ooiit last gehad van
v benauwdh
heid/kortademigheid?
73. Hee
eft dit kind in de
d afgelopen 12 maanden last gehad van
n benauwdheid/ kortademig
gheid
74. Hee
eft dit kind in de
d afgelopen 12 maanden ’s nachts last gehad
g
van
een
n droge hoest, zonder dat hij/zij
h
verkoude
en was of een infectie op de
e
borrst had ?
75. Hee
eft dit kind in de
d afgelopen 12 maanden regelmatig
r
lasst gehad van
vasstzittend slijm, of slijm opgehoest terwijl hij/zij
h
niet verko
ouden was
76. Zijn
n er bij dit kind
d ooit allergiete
esten verricht, door middel van bloedonderrzoek of testen
n op de huid
77. Is ooit
o uit een alle
ergietest geble
eken dat dit kiind allergisch is?
78. Is dit
d kind er nog steeds allergisch voor?
Ooit allergis
sch
H
Huisstof
 ja
H
Huisstofmijt
 ja
S
Schimmel
 ja
(huis)dieren
 ja
G
Grasof boom
mpollen
 ja
elen
V
Voedingsmidd
 ja
Iets anders, nl.
 ja

Ja

Nee







(Nee Æ vrraag 72)







(Nee Æ vrraag 74)













(Nee Æ vrraag 79)





(Nee Æ vrraag 79)

Nog steeds allergisch
ja
 nee
ja
 nee
ja
 nee
ja
 nee
ja
 nee
ja
 nee
ja
 nee









79. Is bij
b dit kind ooit door een artts astma vastg
gesteld ?
 Ja
 Nee (ga naaar vraag 82)

80. Hee
eft dit kind in de afgelopen
n 12 maanden astma gehad
d?
 Ja
 Nee (ga naaar vraag 82)

81. Hee
eft dit kind in de afgelopen
n 12 maanden
n medicijnen op
o recept gekrregen tegen as
stma ?
 Ja
 Nee
Indien dit
d kind jonger is dan 10 jaarr, ga door mett vraag 83
82. Hoe
eveel sigarette
en rookt dit kin
nd gemiddeld per week?
 Dit kind roookt niet
 Minder dann 1 sigaret per week
O
Ongeveer
… sigaretten pe
er week

Ventilatie
e van de woning
w
De volgende
e vragen gaan
n over de manier waarop uw
w huis wordt geventileerd en
n het type ventilatiesysteem in uw woning.
w
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83. We
elke van de vo
olgende system
men heeft uw woning om de
e lucht te verversen?
 Alleen natuu
urlijke ventilatiie (ventileren met ramen, ro
oosters of deuren, geen mec
chanisch systeem aanwe
ezig)
 Mechanisch
he ventilatie met
m natuurlijke toevoer en me
echanische affvoer
Dit betekent dat:




in de keuken
n, douche en toilet
t
de lucht wordt afgezog
gen via ventila
atieventielen
in muur of plafond (type 1 – zie plaatje hieronder)

in de woon- en slaapkame
ers ventilatiero
oosters en of ramen aanwezig zijn,
erse lucht naar binnen komtt (er is dus gee
en ventiel in deze ruimten
waardoor ve
aanwezig – zie plaatjes hiieronder);
Mechanisch
he ventilatie met
m warmte terrugwinning (W
WTW), ook wel balansventila
atie genoemd
Dit betekent dat:



n, douche en toilet
t
de lucht wordt afgezog
gen via ventila
atieventielen
in de keuken
in muur of plafond (type 1 – zie plaatje hieronder)
in de woon- en slaapkame
ers lucht de woning
w
in wordt geblazen via
a ventilatiend (meestal zo
oals type 2 – zzie plaatje hie
eronder)
ventielen in muur of plafon

Typ
pe 1: ventiel voo
or afvoer van luccht




type
e 2: ventielen voor
vo toevoer van
n lucht

Weet ik niett
Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
………….

84. Hoe
e tevreden be
ent u met uw ventilatiesystee
v
em?
 Zeer tevredeen
 Tevreden
 Niet tevredeen/ niet ontevrreden
 Ontevreden

 Zeer ontevreeden

elke ventilatievvoorzieningen heeft u in de woonkamer?
? (meerdere an
ntwoorden mo
ogelijk)
85. We
 Roosters in ramen of deu
uren
 Ramen en deuren
d
zonderr roosters
 Ventielen waardoor lucht naar binnen wordt
w
geblazen
 Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
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86. Hoe
eveel uur per week ventilee
ert u de woonk
kamer tijdens het stookseizzoen (oktober t/m april) door
ram
men, deuren en/of roosters open
o
te zetten
n?
 Er staan altiijd roosters en
n/of ramen ope
en
 Ik zet dageliijks roosters, ramen
r
en/of deuren minima
aal 2 keer 10 m
minuten open
 Ik heb autom
matische ventilatie, dus ik hoef verder nie
ets te doen
 Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
………..
87. We
elke ventilatievvoorzieningen heeft u in de slaapkamer(s
s) (meerdere a
antwoorden mogelijk)?
m
 Roosters in ramen of deu
uren
 Ramen en deuren
d
zonderr roosters
 Ventielen waardoor lucht naar binnen wordt
w
geblazen
 Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
88. Hoe
e ventileert u de
d slaapkame
er(s) tijdens het
h stookseizoen (oktober t/m
m april)?
 Er staan altiijd roosters en
n/of ramen ope
en
 Ik zet dageliijks roosters en/of
e
ramen off deur minimaa
al 2 keer 10 m
minuten open
 Ik ventileer tijdens
t
het sla
apen; overdag zijn ramen en
n roosters dich
ht
 Ik heb autom
matische ventilatie, dus ik hoef verder nie
ets te doen
 Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
………..
89. We
elke ventilatievvoorzieningen heeft u in de doucheruimtte? (meerdere
e antwoorden mogelijk)
 Roosters in ramen of deu
uren
 Ramen en deuren
d
zonderr roosters
 Ventielen waardoor lucht wordt afgezog
gen
 Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
90. Hoe
e ventileert u de
d doucheruimte tijdens het stookseizoe
en (oktober t/m
m april)? (mee
erdere antwoo
orden mogelijk
jk)
 Er staat altijd een rooster en/of raam op
pen
 Ik zet dageliijks rooster enn/of raam minimaal 2 keer 10 minuten opeen
 Ik heb autom
matische ventilatie, dus ik hoef verder nie
ets te doen
 Ik zet de meechanische veentilatie hoger tijdens en na het douchen
 Ik zet na het douchen de deur naar de overloop/gangg open
 Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
………..
elke ventilatievvoorzieningen heeft u in de keuken? (me
eerdere antwoo
orden mogelijjk)
91. We
 Roosters in ramen of deu
uren
 Ramen en deuren
d
zonderr roosters
 Ventielen waardoor lucht wordt afgezog
gen
 Afzuigkap
 Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
92. Hoe
e ventileert u de keuken tijd
dens het stookseizoen (okto
ober t/m april))? (meerdere antwoorden
a
m
mogellijk)
 Er staan altiijd roosters enn/of ramen ope
en
 Ik zet dageliijks roosters en/of
e
ramen off deur minimaa
al 2 keer 10 m
minuten open
 Ik gebruik de afzuigkap tijjdens koken
 Ik heb autom
matische ventilatie, dus ik hoef verder nie
ets te doen
 Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
………..
Indien in uw
w woning geen mechanische
e ventilatie aan
nwezig is, ga door
d
met vraa
ag 99
93. Alss er een schakkelaar aanwezzig is waarmee
e u de snelheid
d van de ventilatie in huis kunt
k
regelen, op
o
welke stand staa
at de schakela
aar dan bij de volgende
v
gele
egenheden?
Toe
elichting: het gaat
g
hier niet om
o de afzuigk
kap, maar om de schakelaarr voor het alge
emene ventila
atiesyssteem Deze scchakelaar is meestal
m
in de keuken
k
gemon
nteerd en heefft vrijwel altijd drie standen: (1)
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is de
d laagstand en
e geeft de kle
einste hoeveelheid lucht, (3) is de hoogstand en geeft de
d grootste ho
oevee
elheid lucht; (2
2) zit er tussen
nin.
Geef hieronder per
p situatie aan op welke sta
and de schake
elaar meestal staat.
Sta
Stand 1 (laag)
and 2 (midden
n)
- tijdens het kokken


- tijdens het dou


uchen
- na


n het douchen


- overdag,
o
als er minimaal 1 persoon
p
thuis is


- ’ss nachts


- als
a er visite is en/of er geroo
okt wordt


- als
a er niemand
d thuis is

Stand 3 (hoog)








94. Hee
eft het ventilattiesysteem ee
en filter?
 Ja
 Nee (ga naa
ar vraag 97)
 Weet ik niett (ga naar vraa
ag 97)
95. Hoe
e vaak wordt dit
d filter gerein
nigd?
 Meer dan vier keer per jaar
 Vier keer pe
er jaar
 Twee á drie
e keer per jaar
 Een keer pe
er jaar
 Minder dan een keer per jaar
j
 Nooit
96. Hoe
e vaak is het filter
f
vervange
en sinds u in uw
u woning woo
ont?
 Nooit
 1 keer
 Meer dan 1 keer
97. Ind
dien u klachten
n heeft over he
et ventilatiesys
steem, wat zijn uw klachten
n? (meerdere antwoorden
a
mo
ogelijk)
 Het systeem
m maakt te vee
el lawaai als ik
k het op de ho
oogste stand (=3) zet.
 Het systeem
m maakt te vee
el lawaai als ik
k het op de miiddelste stand
d (=2) zet.
 Het systeem
m maakt te vee
el lawaai als ik
k het op de laa
agste stand (=
=1) zet.
 Het systeem
m tocht
 De lucht is niet
n vers of friss (vieze geurtjes, keukenlucchtjes, etc.)
 Er mogen geen ramen of roosters open
n
 Het systeem
m is moeilijk te
e bedienen en programmere
en
 In de zomerr wordt warmee lucht naar bin
nnen geblazen
n waardoor he
et te warm wordt in huis
 Geen goedee vochtregulattie
 Te duur in gebruik
g
 Anders, nam
melijk…………
…………………
…………………
…………………
…………………
………..
 Geen klachtten
elke van onderrstaande situa
aties is op u va
an toepassing? (meerdere a
antwoorden mogelijk)
m
98. We
 Ik schakel de
d ventilatie bijjna altijd op de
e laagste stan
nd vanwege he
et lawaai
 Ik schakel de
d ventilatie he
elemaal uit; ev
ventueel onderbreek ik de sstroomtoevoer van de ventila
ator
vanwege he
et lawaai
 Ik heb het ventilatiesysteeem laten veran
nderen
 Geen van de genoemde situaties
s
99. We
elke apparaten
n worden in uw
w woning één of meerdere keren
k
per wee
ek gebruikt? (m
meerdere ant-woorden mogelijjk)
 Houtgestookte open haaard (geen gashaard of gel)
 Houtkacheel
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Allesbrand
der
Luchtbevo
ochtiger
Geurversp
preider (bijv, ellektrisch, wierook, geurlamp
pje)
Geen van deze

w woning geen open haard, houtkachel
h
of allesbrander aanwezig
a
is, g
ga door met vrraag 101
Indien in uw
oe vaak wordt de open haarrd/ houtkachell of allesbrand
der in de winte
er gebruikt?
100. Ho
Toe
elichting: het gaat
g
hier allee
en om haarden
n in de woning
g en niet om haarden buiten
n (op het terrass
bijvvoorbeeld).
 1 keer per week
 2 tot 3 keeer per week
 4 tot 5 keeer per week
 Meer dan 5 keer per week
101. Hoe
eveel wordt err gemiddeld bij u in huis gerrookt door alle
e personen sa
amen?
 Er wordt niet gerookt
 Minder dann 5 sigaretten//sigaren per dag
d
 5-9 sigarettten/sigaren per dag
 10-14 sigaaretten/sigarenn per dag
 15 of meerr sigaretten/siggaren per dag
g

Vragen over
o
de ve
erwarming
g en tempe
eratuur in de woning
De volgend
de vragen ga an over het verwarmings
v
systeem in de
d woning en hoe u uw wo
oning verwarmt
102. We
elk verwarming
gssysteem is in
i uw woning aanwezig?
 Eigen CV
 Collectievee verwarming (stads- wijk- of
o blokverwarm
ming)
oning verspreid
d? (meerdere antwoorden mogelijk)
m
103. Op welke manierr wordt de warrmte in uw wo
 Radiatorenn
 Vloerverwaarming
 Wandverw
warming
 Convectorr
 Luchtverwarming
104. We
elke van onderrstaande voorrzieningen zijn
n in uw woning
g aanwezig? (m
meerdere antw
woorden moge
elijk))
 Zonneboileer
 Warmtepoomp
 Micro-wkk installatie
 Air Conditioning
 Geen van deze
de vragen ga an over hoe u de temper atuur op uw thermostaat in de woonk amer instelt
De volgend
voor een do
oordeweekse
e dag tijdens het stookse izoen.
105. We
elke van de vo
olgende instellingen komt he
et meest overe
een met de insstelling bij u in
n huis
 De verwarrming staat meestal uit (stand: vorstbeveiliging of 5˚C ) en wordt slecchts af en toe
hoger gezzet (ga naar vrraag 109)
 De verwarming is eigenllijk altijd op de
ezelfde temperatuur ingeste
eld (ga naar vrraag 106)
 De temperratuur wordt op verschillend
de momenten van
v de dag an
nders ingesteld (ga naar vra
aag
107)
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106. Wa
at is de normale instelling va
an de tempera
atuur op de the
ermostaat in d
de woonkamerr als er iemand
thu
uis is?
˚C (ga na
aar vraag 108
8)
107. Kun
nt u in het volg
gende schema
a invullen wat de gemiddeld
de temperatuu
urinstelling is op
o een normalle
doo
ordeweekse dag in het stoo
okseizoen als er
e iemand thuis is?
In de
d ochtend ( ongeveer tusssen 6:00 - 9:00)
9
˚C
Ovverdag (ongevveer tussen 9:00 - 15:00))
d namiddag
g (ongeveer tussen
t
15:00 - 18:00)
In de
a
(onge
eveer tussen
n 18:00 – 23: 00)
‘s avonds

n
(onge
eveer tussen 23:00 – 6:00
0)
‘s nachts

˚C
˚C
˚C
˚C

at is de normale instelling va
an de tempera
atuur op de the
ermostaat in d
de woonkamerr als er niemand
108. Wa
thu
uis is?
˚C
h
ruimte
en staat de ve
erwarming noo
oit aan, of allee
en in uitzonde
erlijke gevallen
n?
109. In hoeveel
Toe
elichting: een ruimte is een woonkamer, slaapkamer,
s
b
badkamer
of ke
keuken.
… ruimten

erwarming (vrijwel) altijd aan, ook als er n
niemand aanw
wezig is?
110. In hoeveel ruimtten staat de ve
… ruimten

111. In hoeveel ruimtten staat de ve
erwarming alle
een aan als err ook iemand a
aanwezig is?
… ruimten
oe beoordeelt u de temperatuur in uw woning in de zom
mer? (meerderre antwoorden
n mogelijk)
112. Ho
 Goed
 Soms te warm
w
 Vaak te waarm
 Soms te kooud
 Vaak te kooud
 Schommelende temperaatuur
 Woonde inn de zomer noog niet in deze
e woning
 Anders……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………
oe beoordeelt u de temperatuur in uw woning in de herrfst? (meerderre antwoorden
n mogelijk)
113. Ho
 Goed
 Soms te warm
w
 Vaak te waarm
 Soms te kooud
 Vaak te kooud
 Schommelende temperaatuur
 Woonde inn de herfst nogg niet in deze woning
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 Anders……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………
114. Ho
oe beoordeelt u de temperatuur in uw woning in de win
nter? (meerderre antwoorden
n mogelijk)
 Goed
 Soms te warm
w
 Vaak te waarm
 Soms te kooud
 Vaak te kooud
 Schommelende temperaatuur
 Woonde inn de winter nogg niet in deze woning
 Anders……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………
oe beoordeelt u de temperatuur in uw woning in de lentte? (meerdere
e antwoorden mogelijk)
115. Ho
 Goed
 Soms te warm
w
 Vaak te waarm
 Soms te kooud
 Vaak te kooud
 Schommelende temperaatuur
 Woonde inn de lente nog niet in deze woning
w
 Anders……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………
v
of droo
og in uw woning in de zome
er? (meerdere
e antwoorden mogelijk)
116. Is het wel eens vochtig
 Niet te drooog, niet te vocchtig
 Soms te droog
 Vaak te drroog
 Soms te voochtig
 Vaak te voochtig
 woonde in de zomer nogg niet in deze woning
 Anders……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………
v
of droo
og in uw woning in de herfsst? (meerdere antwoorden mogelijk)
m
117. Is het wel eens vochtig
 Niet te drooog, niet te vocchtig
 Soms te droog
 Vaak te drroog
 Soms te voochtig
 Vaak te voochtig
 woonde in de herfst nogg niet in deze woning
w
 Anders……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………
118. Is het wel eens vochtig
v
of droo
og in uw woning in de winte
er? (meerdere
e antwoorden mogelijk)
m
 Niet te drooog, niet te vocchtig
 Soms te droog
 Vaak te drroog
 Soms te voochtig
 Vaak te voochtig
 woonde in de winter nogg niet in deze woning
 Anders……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
119. Is het wel eens vochtig
v
of droo
og in uw woning in de lente
e? (meerdere a
antwoorden mogelijk)
m
 Niet te drooog, niet te vocchtig
 Soms te droog
 Vaak te drroog
 Soms te voochtig
 Vaak te voochtig
 Woonde inn de lente nog niet in deze woning
w
 Anders……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
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Vragen over
o
gebru
uik van wa
ater en energie
120. We
elke energiebrron wordt geb
bruikt om te ko
oken?
 Gas
 Elektrisch (keramisch, innductie)
 Anders……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………
121. Ho
oeveel keren per
p week word
dt een warme maaltijd bereid in uw wonin
ng?
 6 tot 7 keeer per week
 3 tot 5 keeer per week
 Minder dann 3 keer per week
w
p welke wijze wordt
w
de was gedroogd? (m
meerdere antw
woorden moge
elijk)
122. Op
 In een drooogmachine met afvoer naarr buiten
 In een conndensdroger inn badkamer, de
d overloop of slaapkamer
 In een conndensdroger op zolder
 Op een drooogrekje/waslijn in badkame
er, de overloo
op of slaapkam
mer
 Op een drooogrekje/waslijn op zolder
 Op de wasslijn buiten
 Anders, naamelijk
123. Hoe
eveel wordt err gebruik gem
maakt van de douche?
d
Perso
onen in schem
ma, afhankelijk
k van vraag 19
9
Perrsoon

Leeftijd

Geslacht

1

aar
…… ja

 Man

 vrouw

…… keer per
p week

……

minute
en

2

…… ja
aar

 Man

 vrouw

…… keer per
p week

……

minute
en

3

…… ja
aar

 Man

 vrouw

…… keer per
p week

……

minute
en

4

…… ja
aar

 Man

 vrouw

…… keer per
p week

……

minute
en

5

…… ja
aar

 Man

 vrouw

…… keer per
p week

……

minute
en

6

…… ja
aar

 Man

 vrouw

…… keer per
p week

……

minute
en

Aantal keer per
p week

Gemiddelde duur
d
per keer

e een ligbad in de woning aanwezig?
a
124. Is er
 Ja
 Nee (ga naaar vraag 126)
125. Hoe
e vaak wordt er
e in het huish
houden een ba
ad genomen? (alle baden van alle bewon
ners bij elkaar
opg
geteld)
… keer per we
eek
of
… keer per ma
aand
126. Hee
eft u één of meer
m
waterbesp
parende douc
chekoppen?
 Ja
 Nee
 Weet niet
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Achtergrrondkenm
merken
en we u nog ee
en paar algem
mene vragen stellen
s
Tot slot wille
127. Wa
at is uw hoogsst voltooide opleiding?
 Geen
ool, basisscho
ool
 Lagere scho
L
LHNO,, etc)
 LBO (LTS, LEAO,
LO, VMBO
 MAVO, MUL
 HAVO
 MBO
 VWO, Athen
neum, Gymna
asium
 HBO
 Universitaire
e opleiding
 Anders
orie rekent u het
h welstandsn
niveau van uw
w huishouden?
?
128. Tott welke catego
 Op of onderr het minimum
mloon (tot € 17.500 bruto perr jaar)
 Tussen minimumloon en modaal (tot € 30.000 bruto per jaar)
a
keerr modaal (tot ca.
c € 45.000 bruto
b
per jaar)
 modaal tot anderhalf
ot twee keer modaal
m
(tot ca. €60.000 bruto
o per jaar)
 Anderhalf to
m
of mee
er (vanaf € 60.000 bruto per jaar)
 Twee keer modaal
eantwoorden
 Wil ik niet be
at is uw nation
naliteit?
129. Wa
 Nederlands
 Turks
 Marokkaanss
 Surinaams
 Antilliaans
 Anders
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VERVOL
LGONDER
RZOEK
Hett is mogelijk va
an belang dat er bij u thuis metingen worrden verricht vvan de luchtkw
waliteit en/of
de installaties wo
orden geïnspe
ecteerd om te kijken of deze
e wel goed werken. Als u da
aartoe bereid
ben
nt, wordt u mo
ogelijk benaderd om daar ee
en afspraak vo
oor te maken.
en aan een eve
entueel vervolgonderzoek waarbij
w
bij u th
huis de luchtkw
waliteit wordt
130. Willt u meewerke
gem
meten en/of wordt
w
gekeken of de installatties goed werkken?
 Ja, ik wil me
eedoen (vul hieronder uw te
elefoonnumme
er in)
 Ik weet het nog niet en wiil er eerst mee
er over weten (vul hieronderr uw telefoonn
nummer in)
n worden be
enaderd voor vervolgonderz
v
zoek
 Nee, ik wil niet

Ovverdag:

’s Avonds:
A

o nieuwe woningen in de prraktijk zo zuinig zijn als bedo
oeld. Daarvoo
or willen we
VROM is benieuwd of
w
hoeveel gas en elektrriciteit uw huishouden werke
elijk gebruikt. D
Dat kan het be
est met de
graag weten
meterstanden. Die zo
ouden we eenss in de 2 maanden willen weten.
w
e de metersta
and van uw gasmeter zoude
en willen weten
n is nu. Voor de
d volgende
De eersste keer dat we
keren (e
een keer in de
e 2 maanden) ontvangt u ste
eeds een e-ma
ail als herinne
ering. Dan kun
nt u via de
website
e met uw eigen
n inlogcode uw
w meterstande
en doorgeven..

angt u aan het einde van het onderzoek een
e persoonlijkke uitslag overr de energieAls u meedoet, ontva
eid van uw huishouden ten opzichte van vergelijkbare
v
huishoudens.
zuinighe
Bij elke nieuwe ‘mete
erstandenronde’ worden 25 cadeaubonne
en van €10 verrloot.

131. Zou
u u zo vriende
elijk willen zijn om in het kom
mende jaar ee
en aantal keer de meterstanden van uw
gass- en elektriciteitsverbruik do
oor te geven?
?
 Ja, ik wil me
eedoen. Mijn e-mailadres
e
is:
………………
…………………
…………………
………………………………………………………………
……


Nee, ik wil niet
n meedoen

132. Willt u een samen
nvatting van de
d uitkomsten van het onderrzoek ontvang
gen als het kla
aar is?


Ja, mijn e-m
mailadres is:
………………
…………………
…………………
………………………………………………………………
…
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Indien u heeft
h
aang egeven uw
w meterstan
nden niet i n te willen vullen, be nt u aan
het einde
e van de vra
agenlijst g ekomen.

Hartelijk
k dank vo
oor uw me
edewerkin
ng!

Indien u heeft aangeg
geven uw meterstande
m
en in het komende jaarr door te willen geven,
og enkele vragen
v
te be
eantwoorden.
willen we u vragen no

METERS
STANDEN
N
133. Willt u hieronder de meterstand
d van de gasm
meter noteren?
?

Gas (m3)

,
Neem alle cijfers van uw meter
m
over, hieronder ziet u twee voorbee
elden.
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Op welke da
atum heeft u de
d stand van de
d gasmeter opgenomen?
Dattum stand gassmeter:

134. We
elke situatie is op u van toep
passing?
 Ik heb een elektriciteitsme
e
eter met één te
ellerstand (ga naar vraag 3))
 Ik heb een dubbeltariefme
d
eter, een elekttriciteitsmeter met twee telle
erstanden (ga naar vraag 4))
Toelichting. Mogelijk heefft uw woning een
e elektriciteiitsmeter met tw
wee tellerstan
nden, een dubb
beltariefmeter. De ene tellerstand
t
zie
et u draaien in het weekend of ’s nachts (d
dit is het goed
dkope tarief). En
E de andere
tellerstand ziet
z u overdag draaien (duurr tarief). U kun
nt dit zien doorr in de meterkkast te kijken naar
n
het pijltje
dat aangeefft welke meterr in gebruik is. Waneer u een
n digitale mete
er heeft dan kkan dat een me
eter zijn met
2 LCD displa
ays of een me
eter met slechtts één LCD diisplay. In een digitale meterr met één LCD
D display
worden de tw
wee tellerstan
nden achtereenvolgens na elkaar
e
getoond
d en bijvoorbe
eeld aangeduid
d met T1 of
T2 of Rate 1 of Rate 2
135. Willt u hieronder de meterstand
d van uw elektriciteitsmeter noteren? Notteer alleen de cijfers voor
de komma.

Elektric
citeit (kW
Wh)

d van beide te
elramen van uw
w elektriciteitssmeter noteren
n? Noteer al136. Willt u hieronder de meterstand
leen de cijfers vo
oor de komma
a.

Elektric
citeit (kW
Wh)

(I)
Elektric
citeit (kW
Wh)

(II)
Hieronder ziiet u drie voorb
beelden van hoe
h de meter er
e uit zou kunn
nen zien.

atum heeft u de
d stand(en) van de elektriciteitsmeter opg
genomen?
Op welke da
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Dattum stand elekktriciteitsmeterr:

u woning de afgelopen ma
aand (periode)) langer dan normaal niet be
ewoond gewe
eest (bijvoor137. Is uw
bee
eld wegens va
akantie)? Zo ja
a, hoelang?
……
… dagen

g door met vraag
v
139
Indien u niett bent aangesloten op stadssverwarming, ga
138. U bent
b
aangesloten op stadsverwarming We
elke situatie iss op u van toepassing?
 Ik krijg
k
alleen wa
armte voor ruim
mteverwarming aangeleverd
d uit het stadssverwarmingsn
net en bereid
warm tapwater zelf
z in huis mett behulp van een
e elektrische
e boiler of een
n gastoestel (g
geiser of boiler)). routing naarr vraag 8
 Ik krijg
k
zowel warmte voor ruim
mteverwarming
g als warmte voor
v
warm tap
pwtaer via het stadsverwarmingsnet. Wa
arm tapwater wordt in mijn woning
w
gemaa
akt in een boiller (een groott vat waarin
v
en bewaard
b
tot u het gebruikt) of via een spiraal/doorstroo
omapparaat
hett water wordt verwarmd
(ditt is een klein apparaat
a
waarrin het water als
a het ware pa
as wordt verw
warmd als u he
et gebruikt).
(ga
a naar vraag 8)
8
 Ik krijg
k
zowel warmte voor ruim
mteverwarming
g als warmte voor
v
warm tap
pwater via het stadsverwarmingsnet. To
oelichting: warm tapwater wo
ordt via een aparte warmwa
aterleiding van
n het stadsn ook een extrra warmtemete
er. routing na
aar vraag 7
verrwarmingsbedrijf aangevoerrd; u heeft dan
w
tapwaterrmeter noteren
n (dat is de me
eter die norma
aal gesproken
139. Willt u de metersttand van de warm
warm aanvoelt). Zou u nu naar de plaats va
an de meter wiillen gaan om de meterstand te noteren?

Warmte
e (voor warm
w
tapwater)

,
Welke eenheid geeft de meter
m
aan:




Gig
gajoules (GJ)
Me
egawatturen (M
MWh)
Killowatturen (kW
Wh)
atum heeft u de
d stand van de
d warm tapwa
atermeter opg
genomen?
Op welke da

Dattum stand wa
arm tapwatermeter:

140. Willt u de metersttand van de warmteafname
w
e uit het stadsvverwarmingsnet noteren?

Warmte
e

,
Welke eenheid geeft de meter
m
aan:




Gig
gajoules (GJ)
Me
egawatturen (M
MWh)
Killowatturen (kW
Wh)
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Op welke da
atum heeft u de stand van
n de warmtem
meter opgenomen?

Da
atum stand warmteme
eter:

z u enkele voorbeelden
v
hoe de warm
mtemeter er uiit kan zien.
Hieronder ziet
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Bijlage C

C.1.

Maatregelenpakketten – clusteranalyse

Maatregelenpakketten - clusteranalyse

C.1.1. Methode
We hebben clusteranalyses uitgevoerd op de maatregelenpakketten zoals die
zijn geïnventariseerd. Analyses zijn separaat uitgevoerd voor woningen met
een EPC kleiner of gelijk aan 0,8 en voor woningen met een EPC van meer dan
0,8. Woningen waarvoor gegevens over aanvoertemperatuur en warmteafgifte
beide onbekend waren en woningen waarvoor geen tapwater rendement bekend was, zijn buiten de analyse gehouden. Daardoor vielen 70 cases af en
resteerde een aantal van 1103 eengezinswoningen waar de analyses op zijn
uitgevoerd.
De eigenschappen van de woningen zoals geïnventariseerd, zijn zowel continue
waarden, ordinale waarden als nominale kenmerken. Ten behoeve van de analyse zijn alle eigenschappen naar eenzelfde nominaal niveau gebracht (dummy’s). Voor de continue variabelen is daarbij gebruik gemaakt van de verdeling
zoals die is waargenomen. Daarin zaten veelal ‘pieken’ die zijn gebruikt om
categorieën mee te maken. Een voorbeeld is weergegeven in Figuur 1. Op basis
van die verdeling kan worden gesteld dat een indeling in bijvoorbeeld drie of
vier categorieën opportuun is:
T/m 3,25 (eerste piek)

2.

3,26 t/m 3,5 (tweede piek)

3.

Meer dan 3,5

4.

Eventueel: 4 of meer

Verdeling van de waarden voor Rc-gevel
350
300
250
200
150
100
50

5,05

4,50

4,14

4,00

3,81

3,70

3,64

3,51

3,29

3,25

3,20

3,15

3,00

2,90

0

2,50

Figuur 1

1.

In Tabel 1 is de gehanteerde indeling in nominale kenmerken weergegeven. De
verschillende kenmerken zijn onderling gewogen om de maatregelen die een
groter effect hebben op de epc-berekening een zwaarder gewicht te geven in
de clustering van maatregelenpakketten. Die gewichtenverdeling is weergege-

ven in Tabel 1 in de kolom ‘factor effect’. Verder is een factor N gebruikt om
te corrigeren voor het aantal categorieën waarin een kenmerk is verdeeld.
Zonder die correctie zou een kenmerk met meer categorieën alleen daardoor
al meer invloed uitoefenen. Het uiteindelijke gewicht is de vermenigvuldiging
van de factor ‘N’ en de factor ‘ effect’.
Tabel 1

weegfactoren dummy-kenmerken
Variabele
rcgevel_tm325
rcgevel_326tm35
rcgevel_36ofmeer

factor N factor Effect weegfactor
0,33
2
0,67
0,33
2
0,67
0,33
2
0,67

rcdak_tm375
rcdak_375tm4
rcdak_45ofmeer

0,33
0,33
0,33

2
2
2

0,67
0,67
0,67

rcvloer_tot35
rcvloer_35tot4
rcvloer_4ofmeer

0,33
0,33
0,33

1,5
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5

uraam_tot17
uraam_17
uraam_18ofmeer

0,33
0,33
0,33

2
2
2

0,67
0,67
0,67

qv10_625min
qv10_625
qv10_625plus
qv10_onbekend

0,25
0,25
0,25
0,25

1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25

ventilatie_natuurlijk
ventilatie_balans
ventilatie_mechanisch
ventilatie_mechanischzelf

0,25
0,25
0,25
0,25

12
12
12
12

3
3
3
3

ventilator_geen
ventilator_gelijkstroom
ventilator_wisselstroom
ventilator_onbekend

0,25
0,25
0,25
0,25

1
2
2
0,5

0,25
0,5
0,5
0,13

rendementwtw_075
rendementwtw_095
rendementwtw_095plus
rendementwtw_onbekend
rendementwtw_nvt

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

3
3
3
0,5
1

0,6
0,6
0,6
0,1
0,2

typeketelHR
typeketelHRplus
typeketelgeen

0,33
0,33
0,33

3
3
1

1
1
0,33

afgifte_HTrad
afgifte_HTvloer
afgifte_LTrad
afgifte_LTvloer
afgifte_luchtv
afgifte_rad
afgifte_derden

0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13

2
2
2
2
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,13
0,13
0,13

Ntap_tm575
Ntap_6tm7
Ntap_6tm7
Ntap_722tm75
Ntap_775tm9
Ntap_1plus

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1

ketelhulpenergie

1,00

1

1

douchetwtw_dum

1,00

1

1

zta_raam

1,00

1

1

De kenmerken met de meeste invloed zijn: ventilatiesysteem en tapwaterrendement, gevolgd door type ketel, rendement warmteterugwinning en gevel- en
dakisolatie. De exacte gewichten zijn niet heel erg van belang. Het gaat vooral
om de orde van grootte waarbij de belangrijker kenmerken meer onderscheiden vermogen worden gegeven..
De toegepaste clusteranalyse is een hiërarchische clusteranalyse o.b.v. de
Ward-methode met de squared euclidean distance als afstandsmaat. Clusteroplossingen zijn afgeleid op basis van het verloop in de variantie bij verdergaande clustering.

C.1.2. Resultaten
De clusteranalyse geeft aan dat zowel bij de EPC 1 (of beter: EPC > 0,8) als bij
de EPC 0,8 (of beter EPC <=0,8) woningen, er een structuur lijkt te zijn van
hoofdclusters en onderliggende subclusters. Bij de EPC 1 woningen, zijn drie
hoofdclusters van maatregelenpakketten gevonden en zeven subclusters. Bij de
EPC 0,8 woningen zijn twee hoofdclusters en vijf of acht subclusters gevonden.
De hoofdclusters worden weergegeven in Tabel 2. De onderverdeling in subclusters maakt de pakketten nog wat eenduidiger. Daar valt dus ook wel wat
voor te zeggen, hoewel het misschien wat veel wordt (ter nadere beoordeling).
Die beschrijven we in de tabellen 3 t/m 5 (voor de epc 0,8 woningen zowel de
oplossing met 5 als met 8 clusters). De indruk daarbij is dat de oplossing met 5
clusters de meest inzichtelijke is.
De (sub)clusters verschillen significant van elkaar op de meeste kenmerken.
Die verschillen zijn er vanzelfsprekend tussen de 0,8 clusters en de 1,0 clusters. Maar ook zijn er significante verschillen tussen maatregelenpakketten
binnen de hoofdgroepen en tussen de epc-waarde die ermee wordt gerealiseerd. Zo scoren beide maatregelenpakketten met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer binnen de epc1-groep significant slechter dan alle andere
clusters. Onderling verschillen ze echter niet (Figuur 2). Alleen de clusters
met ‘natuurlijke ventilatie’ kunnen niet goed van de andere clusters worden
onderscheiden omdat het aantal waarnemingen erg klein is. Dat maakt de onbetrouwbaarheid groot.
Figuur 2

epc-waarde per cluster, incl. 95% betrouwbaarheidsinterval

Binnen de 0,8-pakketten levert het subcluster met de zelfregelende roosters
duidelijk de beste epc-waarde op. Zoals in Tabel 4 kan worden gezien, wordt

dat bereikt door een vrij breed ingestoken maatregelenpakket, waarbij – naast
de toepassing van zelfregelende roosters - gunstige isolatiewaarden zijn bereikt, veel lage temperatuur verwarming is gerealiseerd en zonneboilers of
warmtepompen worden ingezet.
Tabel 2

Typering maatregelenpakketten (5 hoofdclusters)
EPC > 0,8

clusters:

EPC <=0,8

mechanische

mechanisch,

afvoer

zelfregelend

balansventilatie

balansventilatie

zelfregelend

Rcgevel

3,32

3,34

3,17

3,60

3,50

Rcdak

3,55

3,80

4,23

4,65

3,65

Rcvloer

3,30

3,67

4,02

4,00

3,62

Uraam

1,50

1,70

1,64

1,70

1,71

kierdichting

0,59

0,99

0,76

0,92

0,62

Balansventilatie

Balansventilatie

ventilatie

Ventilatoren
(gelijk‐
stroom/wisselstr
oom)

rendement
warmteterug‐
winning (bij
balans)
type ketel

mechanisch,

natuurlijke toe‐

natuurlijke toe‐

voer, mechani‐

voer, mechani‐

voer, mechani‐

natuurlijke toe‐

sche afvoer

sche afvoer

sche afvoer

zelfregelende

zelfregelende

roosters

roosters

voornamelijk

voornamelijk

voornamelijk

voornamelijk

voornamelijk

gelijkstroom,

gelijkstroom

gelijkstroom

gelijkstroom

gelijkstroom,

relatief veel

relatief veel

wisselstroom (ca.

wisselstroom (ca.

20%)

14%)

n.v.t.

n.v.t.

40% > 0,95

0,95

HR107

HR107

HR107

HR107

n.v.t.

HR107; ca. 20%
met zonneboiler
of warmtepomp

aanvoertempe‐
ratuur/ warmte
afgifte

HT radiatoren

vooral HT radia‐

alle typen, 40%

70% radiatoren,

70% radiatoren,

toren, 10% vloer

luchtverwarming

20% LT vloer

25% LT vloer

tapwater ren‐
dement

0,73

0,75

0,65

0,75

0,77

ketelhulpenergie

geen

geen

geen

11%

12%

wtw douche

geen

geen

2%

6%

13%

EPC > 0,8
clusters:

EPC <=0,8

mechanische

mechanisch,

afvoer

zelfregelend

Zonwering ra‐
men

mechanisch,
balansventilatie

0,6;

balansventilatie

zelfregelend

0,60

0,60

0,6

20% hoger en

0,60

10% hoger

20% lager

EPC

0,96

0,92

0,91

0,77

0,76

Aantal cases (N)

300

218

201

225

159

Tabel 3

Typering maatregelenpakketten (7 subclusters EPC > 0,8)

Subcluster EPC 1

mecha‐

zelfrege‐

mecha‐

zelfrege‐

balans en

nisch,

lend

nisch, dak‐

lend

LT ver‐

luchtver‐

warming

warming

gevelisola‐

en vloer‐

tie

isolatie

natuurlijk

balans en

Rcgevel

3,48

3,04

3,16

3,35

3,19

3,50

3,54

Rcdak

3,64

4,15

4,00

4,17

3,65

3,84

3,50

Rcvloer

3,52

4,00

3,77

3,82

3,19

3,50

3,50

Uraam

1,68

1,68

1,73

1,61

1,74

1,80

1,25

kierdichting

0,98

0,71

1,00

0,84

0,74

0,93

0,40

Balans‐

Natuurlijk

ventilatie

Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

ventilatie
zelfrege‐

Ventilatoren (gelijk‐
stroom/wisselstroom)

Balans‐
ventilatie

zelfrege‐

lende

lende

roosters

roosters

Vnl. gelijk‐

Vnl gelijk‐

Vnl gelijk‐

Vnl gelijk‐

Vnl gelijk‐

geen

stroom, ca

stroom

stroom

stroom

stroom

ventilato‐

30% wis‐

gelijkstroom

ren

selstroom
rendement warmtete‐
rugwinning (bij balans)
type ketel

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0,95

n.v.t.

> 0,95

HR107; 9%

HR107

HR107

HR107;

HR107; 9%

HR107

HR107

18% geen

geen ketel

geen ketel

ketel

Subcluster EPC 1

aanvoertemperatuur/
warmte afgifte

mecha‐

zelfrege‐

mecha‐

zelfrege‐

balans en

nisch,

lend

nisch, dak‐

lend

LT ver‐

luchtver‐

warming

warming

gevelisola‐

en vloer‐

tie

isolatie

HT radia‐

radiato‐

HT radia‐

toren; 9%

ren, 7% LT

toren

65% HT

50% HT

radiatoren, radiatoren,

afgifte

13% LT

40% LT

derden

vloer, 18%

(radiatoren

afgifte

en vloer)

natuurlijk

balans en

4 HT radi‐

luchtver‐

atoren, 1

warming

HT vloer

derden

tapwater rendement

0,76

0,71

0,70

0,80

0,70

0,70

0,58

ketelhulpenergie

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

wtw douche

1%

geen

geen

1%

6%

geen

geen

36% < 0,6

0,6

41% > 0,6

0,6

18% > 0,6

0,6

0,6

EPC

0,96

0,91

0,96

0,94

0,90

0,92

0,92

Aantal cases

169

120

126

98

117

5

84

Zonwering ramen

Tabel 4

Typering maatregelenpakketten (5 subclusters EPC <= 0,8)

Subcluster EPC 0,8

balans, LT

balans, isolatie

zelfregelende

natuurlijk

roosters

zelfregelende
roosters +

Rcgevel

3,44

3,62

3,54

3,57

3,90

Rcdak

3,68

3,80

4,38

4,41

4,82

Rcvloer

3,41

3,82

3,86

3,86

3,97

Uraam

1,69

1,73

1,70

1,69

1,68

kierdichting

0,65

0,63

0,94

1,05

0,69

balansventilatie

balansventilatie

natuurlijke toe‐

natuurlijk

natuurlijke toe‐

ventilatie

voer, mechani‐

voer, mechani‐

sche afvoer

sche afvoer

zelfregelende

zelfregelende

roosters

roosters

Ventilatoren

voornamelijk

voornamelijk

voornamelijk

(gelijkstroom/

gelijkstroom

gelijkstroom;

gelijkstroom

gelijkstroom

n.v.t.

n.v.t.

10% onbekend

wisselstroom)
rendement warmte‐
terugwinning (bij
balans)

wisselstroom

92% 0,95; wel
variatie

98% 0,95

n.v.t.

Subcluster EPC 0,8

balans, LT

balans, isolatie

zelfregelende

natuurlijk

zelfregelende

roosters
type ketel

HR107

HR107

roosters +

HR107

HR107

HR107 met zon‐
neboiler of
warmtepomp

aanvoertempera‐
alle typen, vooral alle typen, vooral
tuur/ warmte afgifte radiatoren (60%); radiatoren (80%);

HT radiatoren;

HT radiatoren;

16% LT

21% Ltvloer

vooral LT vloer

35% LT

17% LT

tapwater rende‐
ment

0,70

0,78

0,77

0,81

0,77

ketelhulpenergie

3%

18%

16%

7%

geen

wtw douche

3%

9%

16%

14%

geen

Zonwering ramen

0,6

0,6

0,6

0,6

onbekend

EPC

0,77

0,78

0,78

0,75

0,68

Aantal cases

101

124

116

14

29

Tabel 5

Typering maatregelenpakketten (8 subclusters EPC <= 0,8)

Subcluster EPC 0,8

balans

Balans,

Balans, LT,

zelfrege‐

mechani‐

isolatie

beperkte

lend, wtw

sche afvoer

natuurlijk

zelfrege‐
lend, HT

isolatie

zelfrege‐
lend,
isolatie

Rcgevel

3,55

3,62

3,34

3,63

3,80

3,50

3,49

3,90

Rcdak

3,73

3,80

3,62

3,84

3,83

4,56

4,63

4,82

Rcvloer

3,79

3,82

3,07

3,59

3,33

4,00

3,99

3,97

Uraam

1,72

1,73

1,67

1,71

1,67

1,69

1,70

1,68

kierdichting

0,64

0,63

0,66

0,80

1,00

1,06

1,00

0,69

ventilatie

balansventilatie

natuurlijke toevoer,

natuurlijk

mechanische afvoer

natuurlijke toevoer,
mechanische afvoer

zelfrege‐

zelfregelende roosters

lende
roosters
Ventilatoren (gelijk‐
stroom/wisselstroo
m)

voorname‐

voorname‐

voorname‐

31% wis‐

wissel‐

lijk gelijk‐

lijk gelijk‐

lijk gelijk‐

selstroom

stroom/

stroom

stroom

stroom

onbekend

wisselstroom

gelijk‐

gelijk‐

stroom

stroom

Subcluster EPC 0,8

balans

Balans,

Balans, LT,

zelfrege‐

mechani‐

isolatie

beperkte

lend, wtw

sche afvoer

natuurlijk

zelfrege‐
lend, HT

isolatie
rendement warmte‐
terugwinning (bij
balans)
type ketel

aanvoertempera‐
tuur/ warmte afgifte

0,95; wel

zelfrege‐
lend,
isolatie

0,95

0,95

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

HR107

HR107

HR107;

HR107;

HR107

HR107

HR107

LT vloer

variatie
HR107

11% met

33% met

zonneboi‐

zonneboi‐

ler of

ler of

warmte‐

warmte‐

pomp

pomp

alle typen,

alle typen,

1 HT radia‐

HT radiato‐

HT radia‐

vooral

vooral

ren; 50 LT

ren; 44% Lt

tor, 2 LT

ren

toren

radiatoren

radiatoren

(radiatoren

vloer

vloer

(75%)

(80%)

en vloer)

tapwater rende‐
ment

0,68

0,78

0,73

0,76

0,94

0,77

0,78

0,77

ketelhulpenergie

geen

18%

geen

50%

geen

geen

geen

geen

wtw douche

4%

9%

2%

53%

33%

9%

geen

geen

Zonwering ramen

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

onbekend

EPC

0,76

0,78

0,77

0,78

0,79

0,75

0,78

0,68

47

124

54

36

3

11

80

29

Aantal cases

HT radiato‐ HT radiato‐
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1.

SAMENVATTING
Per 1 januari 2006 is de epc-eis voor woningbouw aangescherpt van 1,0 naar 0,8. ECN
voert een evaluatieonderzoek van de gevolgen voor de woningbouw van deze epcaanscherping. Een van de onderzoeksvragen is of deze maatregel een kostenverhogend
effect heeft.
De vraag van ECN omvat het bepalen van de kostenverschillen tussen de
maatregelpakketten (totaal 5) voor de 4 door Agentschap NL gedefinieerde
referentiewoningen met de nadruk op de kostenverschillen tussen de pakketten met een
epc-eis van 0,8 en de pakketten met een epc-eis van 1,0.
Voor het bepalen van de kostenverschillen tussen de maatregelenpakketten is op basis van
de pakketten een kostenopstelling gemaakt. Hierbij is een splitsing tussen bouwkundige en
installatietechnische maatregelen gemaakt. Om de kostenverschillen tussen de
maatregelenpakketten te bepalen zijn de kosten vergeleken ten opzichte van
maatregelenpakket 1.
Op basis van deze kostenverschillen hebben we het onderstaande overzicht samengesteld,
met daarin de gemiddelde kostenverschillen tussen de pakketten weergegeven in
bouwkosten en procentueel, ten opzichte van maatregelenpakket 1.

Kostenverschillen
maatregelenpakketten

pakket 1

pakket 2

pakket 3

pakket 4

pakket 5

>=0,8

>=0,8

>=0,8

<0,8

<0,8

Gemiddelde verschillen
bouwkosten inclusief
staartkosten en BTW (€)

€0

€ 1.007

€ 4.179

€ 3.655

€ 2.954

Gemiddelde verschillen
bouwkosten (%)

0,0%

1,8%

6,7%

5,8%

4,8%

Epc-eis

Tabel 1.1:

Gemiddelde bouwkostenverschillen maatregelenpakketten (€ en %) en epc-eis.

Uit de kostenverschillen van de maatregelenpakketten blijkt dat er een substantiële
kostenafwijking is van de pakketten 3, 4 en 5 en in mindere mate van pakket 2 ten opzichte
van pakket 1. Ook blijkt dat deze afwijking met name wordt veroorzaakt door
installatietechnische componenten en slechts minimaal door bouwkundige maatregelen.
Onze conclusie op de vraag of er verschillen zijn tussen de kosten van de
maatregelpakketten met een epc-eis van 1,0 en de epc-eis van 0,8 is dat op basis van de
gedefinieerde maatregelenpakketten niet de epc-eis bepalend is voor de kosten maar het
toegepaste installatieconcept.
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2.

INLEIDING
Per 1 januari 2006 is de epc-eis voor woningbouw aangescherpt van 1,0 naar 0,8. ECN
voert een evaluatieonderzoek van de gevolgen voor de woningbouw van deze epcaanscherping. Een van de onderzoeksvragen is of deze maatregel een kostenverhogend
effect heeft.
PRC Kostenmanagement is door ECN benaderd om de kostenverschillen te bepalen van
een vijftal maatregelenpakketten. In deze rapportage zijn onze bevindingen weergegeven.
Hieronder wordt de opbouw van dit rapport toegelicht.
Hoofdstuk 3 is een hoofdstuk waarin een aantal algemene zaken met betrekking tot de
vraagstelling en onze werkwijze zijn omschreven. In hoofdstuk 4 gaan wij in op de
woningtypen en maatregelenpakketten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de wijze waarop we
de bouwkosten van de pakketten hebben bepaald besproken. In hoofdstuk 6 zijn de kosten
van de maatregelenpakketten te zien en de verschillen tussen de pakketten en in hoofdstuk
7 zijn onze conclusies opgenomen.
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3.

VRAAGSTELLING
In hoofdstuk Algemeen bespreken wij de context van de vraagstelling, de gehanteerde
projectbescheiden worden genoemd en onze werkwijze is hierin toegelicht. Daarnaast
worden ook de uitsluitingen van onze werkzaamheden genoemd en gaan we in op de
marktontwikkelingen tussen het tijdstip van aanscherping van de epc-norm en de
kostenbepaling van de maatregelenpakketten.

3.1

Context
ECN Beleidsstudies voert een evaluatieonderzoek uit naar de aanscherping van de epc-eis
naar 0,8 voor nieuwbouwwoningen. Eén van de onderzoeksvragen is of de epc-wijziging een
(bouw)kostenverhogend effect heeft.
In het kader van dit epc evaluatieonderzoek zijn bij gemeenten gegevens verzameld over de
toegepaste maatregelen waarmee de epc-eis van 1,0 of 0,8 is ingevuld. Op basis van een
clusteranalyse van deze gegevens zijn 5 maatregelenpakketten gedefinieerd.

3.2

Vraagstelling
De vraag van ECN omvat het bepalen van de kostenverschillen tussen de
maatregelpakketten (totaal 5) aan de hand van 4 door Agentschap NL gedefinieerde
referentiewoningen, te weten een tussenwoning, een hoekwoning, een 2-onder-1-kap
woning en een vrijstaande woning, met de nadruk op de kostenverschillen tussen de
pakketten met een epc-eis van 0,8 en de pakketten met een epc-eis van 1,0.

3.3

Uitgangspunten
De beschikbare gegevens voor het uitvoeren van onze opdracht zijn als volgt:
• Een conceptmemo, opgesteld door ECN, betreffende de indicatie van de kosten ten
gevolge van de epc aanscherping, gedateerd 8 december 2009
• De gehanteerde prijspeildatum is 1 januari 2010
• De kostenverschillen tussen de maatregelenpakketten betreffen bouwkosten (loon-,
materiaal- en materieelkosten) inclusief de opslagen voor Algemene kosten, Winst &
Risico en BTW.
• Voor het percentage Algemene kosten hebben we 7% aangehouden, voor het
percentage Winst & Risico 3%.
• Aangezien de maatregelen gelden voor nieuwbouwwoningen, worden deze in het
ontwerp geïntegreerd en hebben de maatregelen geen extra uitvoeringskosten tot
gevolg. Waar dit wel het geval is, zijn deze meerkosten opgenomen in de
eenheidsprijzen.

3.4

Werkwijze
Voor de kostenbepaling hebben we op basis van de 5 maatregelpakketten een
kostenopstelling gemaakt. Hierbij hebben we een splitsing tussen bouwkundige en
installatietechnische maatregelen gemaakt. Om de kostenverschillen tussen de
maatregelenpakketten te bepalen zijn de kosten vergeleken ten opzichte van
maatregelenpakket 1.
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3.5

Uitsluitingen en aandachtspunten
We hebben de volgende aandachtspunten:
• De maatregel Zonwering ramen is buiten beschouwing gelaten.
• In de maatregelenpakketten kunnen combinaties van onderdelen ontstaan die niet
leiden tot een optimale woning.
• Binnen de maatregelenpakketten bestaan enkele varianten: bijvoorbeeld een
combinatie van vloerverwarming en radiatoren. De verhouding van deze varianten is
verwerkt in de eenheidsprijs per woning in het betreffende maatregelenpakket.

3.6

Marktontwikkelingen
De kostenverschillen van de pakketten zijn gebaseerd op prijzen en materialen van dit
moment. Dit betekent dat door ontwikkelingen die er in de laatste jaren hebben
plaatsgevonden er in de maatregelenpakketten incourante producten worden gevraagd. Dit
kan een inconsistentheid veroorzaken in het kostenvergelijk. Een voorbeeld hiervan is de
HR+-beglazing.
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4.

WONINGTYPEN EN MAATREGELPAKKETTEN
Uit de gegevens van de uitgevoerde analyses is een vijftal maatregelenpakketten
samengesteld. Van deze maatregelenpakketten voldoen 3 pakketten aan de epc-eis van 1,0
en twee voldoen er aan de epc-eis van 0,8. Een maatregelenpakket omvat 14 maatregelen.
De kostenopstellingen zijn gebaseerd op een viertal referentiewoningen. De betreffende
referentiewoningen en maatregelenpakketten worden hieronder besproken.

4.1

Referentiewoningen
De gehanteerde hoeveelheden zijn op basis van referentiewoningen van Agentschap NL.
Hierin is een toeslag opgenomen van 10% voor de vloeroppervlakte, de gevel en het dak in
verband met afwijkingen van werkelijke oppervlakten.
Woningtype:

tussenwoning

hoekwoning

twee-ondereen-kap
woning

vrijstaande
woning

124,3

124,3

147,7

169,5

verliesoppervlakte (m²)
begane grondvloer
(m²)

156,9

230,0

268,5

358,4

46,2

46,2

57,1

62,2

dakoppervlakte (m²)

60,8

60,8

73,9

82,1

totaal dichte delen (m²)

37,2

109,1

126,7

188,8

ramen voorgevel (m²)
ramen achtergevel
(m²)
ramen linker zijgevel
(m²)
ramen rechter zijgevel
(m²)
oppervlakte dichte
deuren (m²)

9,4

9,4

10,9

7,5

14,8

14,8

8,9

13,6

1,2

2,3

8,9

gebruiksoppervlakte
(m²)

Tabel 4.1:

Y0846.01.01/MP

11,6
2,4

2,4

5,8

2,4

hoeveelheden referentiewoningen
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4.2

Maatregelenpakketten
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven met daarin de 5 maatregelpakketten en
de maatregelen waarop de kostenopstellingen zijn gebaseerd.
Maatregelenpakket:

Pakket 1

epc-norm

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

epc < 1,0

mechanische
afvoer

Pakket 5

epc < 0,8

mechanisch,
zelfregelend

balansventilatie

balansventilatie

mechanisch,
zelfregelend

Rc gevel (m²K/W)

3,32

3,34

3,17

3,60

3,50

Rc dak (m²K/W)

3,55

3,80

4,23

4,65

3,65

Rc vloer (m²K/W)

3,30

3,67

4,02

4,00

3,62

U-waarde (W/m²K)

1,50

1,70

1,64

1,70

1,71

kierdichting

0,59

0,99

0,76

0,92

0,62

ventilatie

natuurlijke
toevoer,
mechanische
afvoer

natuurlijke
toevoer,
mechanische
afvoer,
zelfregelende
roosters

balansventilatie

balansventilatie

natuurlijke
toevoer,
mechanische
afvoer,
zelfregelende
roosters

ventilatoren
(gelijkstroom/wisselstro
om)

voornamelijk
gelijkstroom,
relatief veel
wisselstroom
(ca. 20%)

voornamelijk
gelijkstroom

voornamelijk
gelijkstroom

voornamelijk
gelijkstroom

voornamelijk
gelijkstroom,
relatief veel
wisselstroom
(ca. 14%)

n.v.t.

n.v.t.

40% > 0,95
60% = 0,95 2

0,95

n.v.t.

HR107

HR107

HR107

HR107

HR107; ca.
20% met
zonneboiler
of
warmtepomp

aanvoertemperatuur/
warmte afgifte
(warmtedistributie) 1

HT
radiatoren

vooral HT
radiatoren
10% vloer

40%
luchtverwarm
ing
60% HT
radiatoren 3

80%
radiatoren
20%
LT vloer 4

75%
radiatoren
25%
LT vloer 5

tapwater rendement

0,73

0,75

0,65

0,75

0,77

ketelhulpenergie

geen

geen

geen

11%

12%

wtw douche

geen

geen

2%

6%

13%

0,6
20% hoger
en 20% lager

0,60

0,6
10% hoger

0,60

0,60

rendement
warmteterugwinning
(bij balans)
type ketel

zonwering ramen

Tabel 4.2:
Y0846.01.01/MP

maatregelenpakketten
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Voor een aantal maatregelen in de tabel hebben we aannames moeten doen. Dit zijn de
volgende:
Opmerking 1:
• Aanvoertemperatuur/warmteafgifte: hieronder verstaan wij warmtedistributie.
Opmerking 2:
• Rendement warmteterugwinning (bij balans). Voor 40% van de woningen is het
rendement > 95%. Voor de overige 60% van de woningen is het rendement gelijk aan
95%.
Opmerking 3:
• Warmtedistributie: 40% van de woningen is voorzien van luchtverwarming. De overige
60% van de woningen is voorzien van HT radiatoren.
Opmerking 4:
• Warmtedistributie: 40% van de woningen is voorzien van vloerverwarming. De overige
60% van de woningen is voorzien van HT radiatoren.
Opmerking 5:
• Warmtedistributie: 25% van de woningen is voorzien van vloerverwarming. De overige
75% van de woningen is voorzien van HT radiatoren.

Y0846.01.01/MP
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5.

MAATREGELEN
In dit hoofdstuk is per maatregel weergegeven wat de uitgangspunten zijn voor de
kostenbepaling. De resultaten hiervan zijn waar mogelijk tabelmatig per woningtype
weergegeven.
Bij de kostenbepaling van de maatregelenpakketten zijn uitgegaan van standaard
materialen. Waar de in de maatregelenpakketten gevraagde waarden incourante waarden
zijn, hebben we gekozen voor de eerstvolgende hogere courante waarde.

5.1

Rc-waarde gevel
De standaard opbouw van het gesloten deel van de gevel is als volgt:
• Binnenspouwblad van kalkzandsteen lijmblokken 100mm en/of 150mm.
De dikte van het binnenspouwblad is afhankelijk van het type woning:
 Vrijstaande woning: 40% kalkzandsteen 100mm / 60% kalkzandsteen
150mm
 2-onder-1-kap woning: 50% kalkzandsteen 100mm / 50% kalkzandsteen
150mm
 Hoekwoning: 50% kalkzandsteen 100mm / 50% kalkzandsteen 150mm
 Tussenwoning: 100% kalkzandsteen 100mm
• De isolatiedikte is afhankelijk van de vereiste Rc-waarde volgens het
maatregelenpakket
• Een luchtspouw van 20mm
• Een gemetseld buitenspouwblad van 100mm inclusief voegwerk
• Steigerwerk.
In onderstaande tabel zijn de door ons bepaalde eenheidsprijzen van de gesloten gevel
gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten weergegeven.
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

3,32

3,34

3,17

3,60

3,50

Rc-waarde
gevel (m²K/W)
Vereiste dikte
isolatie (mm)
Vrijstaand

100

100

95

110

110

€ 205

€ 205

€ 204

€ 206

€ 206

2^1 kap

€ 204

€ 204

€ 203

€ 205

€ 205

Hoek

€ 204

€ 204

€ 203

€ 205

€ 205

Tussen

€ 201

€ 201

€ 201

€ 203

€ 203

Tabel 5.1:

Bepaling eenheidsprijs gesloten gevel (€/m² geveloppervlak)
Prijzen inclusief AK, W&R, excl. BTW.
Uitgangspunt: prijslijst Isover 2010, SpouwPlaat 433 PLUS en RVS spouwankers.

Bij de bepaling van de benodigde isolatiedikte gaan we er van uit dat er een zorgvuldige
detaillering is en tijdens de bouw er voldoende aandacht wordt besteed aan de uitvoering.

Y0846.01.01/MP

-8-

24 februari 2010/Versie: 1

5.2

Rc-waarde dak
Voor de prijsbepaling van het dak zijn we uitgegaan van een standaard dakopbouw. Deze
opbouw is als volgt:
• Een geïsoleerd sandwich dakelement met een kern van geëxpandeerd polystyreen
(EPS)
• Een dakafwerking van keramische pannen. Hierbij zijn geen bijzondere pannen en
voorzieningen voor randafwerking opgenomen, omdat deze niet bepalend zijn voor de
Rc-waarde van het dak.
In onderstaande tabel zijn de door ons bepaalde eenheidsprijzen van het dak gebaseerd op
bovenstaande uitgangspunten weergegeven.
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

Rc-waarde dak
(m²K/W)
Vrijstaand

3,55

3,80

4,23

4,65

3,65

€ 80

€ 83

€ 91

€ 91

€ 80

2^1 kap

€ 80

€ 83

€ 91

€ 91

€ 80

Hoek

€ 80

€ 83

€ 91

€ 91

€ 80

Tussen

€ 80

€ 83

€ 91

€ 91

€ 80

Tabel 5.2:

Bepaling eenheidsprijs dak (€/m² dakoppervlak)
Prijzen inclusief AK, W&R, excl. BTW.
Uitgangspunt: prijslijst Unidek 1-6-2009, dakplaat Unidek Kolibrie.

Bij de bepaling van de benodigde isolatiewaarde van de dakplaat gaan we er van uit dat er
een zorgvuldige detaillering is en tijdens de bouw er voldoende aandacht wordt besteed aan
de uitvoering.
5.3

Rc-waarde begane grond vloer
Voor de referentiewoningen is het mogelijk om de overspanning te halen met een
kanaalplaat met een dikte van 200mm. Bij de bepaling van het te hanteren type plaat is het
standaard leveringsprogramma van VBI het uitgangspunt geweest. In dit programma zijn de
plaat met een Rc-waarde van 3,0, 3,5, 4,0, 5,0 en 6,5 standaard. Voor pakket 3 is een vloer
met een Rc-waarde van 5,0 gehanteerd in verband met de beschikbare standaard platen.

Y0846.01.01/MP
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In onderstaande tabel zijn de door ons bepaalde eenheidsprijzen van de begane grondvloer
gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten weergegeven.
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

Rc-waarde vloer
(m²K/W)
Vrijstaand

3,30

3,67

4,02

4,00

3,62

€ 58

€ 59

€ 62

€ 59

€ 59

2^1 kap

€ 58

€ 59

€ 62

€ 59

€ 59

Hoek

€ 58

€ 59

€ 62

€ 59

€ 59

Tussen

€ 58

€ 59

€ 62

€ 59

€ 59

Tabel 5.3:

Bepaling eenheidsprijs begane grond vloer (€/m² begane grond vloer)
Prijzen inclusief AK, W&R, excl. BTW.
Uitgangspunt geïsoleerde kanaalplaatvloer VBI G200

Bij de bepaling van de benodigde isolatiewaarde van de vloerplaat gaan we er van uit dat er
een zorgvuldige detaillering is en tijdens de bouw er voldoende aandacht wordt besteed aan
de uitvoering.
5.4

U-waarde raam
In de gedefinieerde maatregelpakketten wordt gesproken over de U-waarde van het raam.
Aangenomen is dat de gevraagde U-waarden betrekking hebben op het glas.
De gevraagde U-waarde van het glas varieert tussen 1,5 en 1,71. Dit valt in de categorie
HR+ beglazing. Door de verhoogde epc-eis wordt HR+ beglazing inmiddels nauwelijks meer
toegepast en is HR++ beglazing (U-waarde ca. 1,2 K/Wm²) standaard. Dit heeft als
consequentie, dat HR++ beglazing inmiddels niet tot nauwelijks meer duurder is dan HR+ of
HR.
De kleine spreiding van U-waarden zoals in de maatregelenpakketten is opgenomen, zal
geen tot minimale kostenverschillen tussen de pakketten veroorzaken.
In onderstaande eenheidsprijzen is opgenomen: de aankoop en het plaatsen van het kozijn
en de beglazing, de benodigde voorzieningen (lateien, waterslagen), aftimmeringen en
schilderwerk.
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

U-waarde glas
(W/m²K)
Vrijstaand

1,50

1,70

1,64

1,70

1,71

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

2^1 kap

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

Hoek

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

Tussen

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

Tabel 5.4:

Y0846.01.01/MP

Eenheidsprijs gevelopeningen (€/m² open gevel)
Prijzen inclusief AK, W&R, excl. BTW.
Uitgangspunt HR+-beglazing, opbouw 5-9-4, Argon gevuld.
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5.5

Kierdichting
De kierdichting van de woning is sterk afhankelijk van de detaillering en de uitvoering. Aan
de detaillering dient voldoende aandacht te worden besteed om energetisch verantwoorde
details te ontwerpen. Wanneer in het ontwerpstadium de kierdichting wordt meegenomen,
zal dit minimale meerkosten met zich meebrengen. Vervolgens moet aan de uitvoering
hiervan voldoende aandacht worden gegeven.
De normaal benodigde voorzieningen voor kierdichting zijn opgenomen in de betreffende
elementen. Voor de aanvullende kierdichting is een bedrag opgenomen per m² gevel en dak,
gebaseerd op de mate van infiltratie.
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

0,59

0,99

0,76

0,92

0,62

€9

€3

€5

€4

€8

2^1 kap

€9

€3

€5

€4

€8

Hoek

€9

€3

€5

€4

€8

Tussen

€9

€3

€5

€4

€8

Infiltratie
(dm³/s/m²)
Vrijstaand

Tabel 5.5:

5.6

Eenheidsprijs aanvullende kierdichting (€/m² gevel en dak)
Prijzen inclusief AK, W&R, excl. BTW.

Ventilatiesysteem
Voor de kosten van het ventilatiesysteem hebben we de volgende uitgangspunten:
• De meerkosten van pakket 2 ten opzicht van pakket 1 zijn de zelfregelende roosters.
• De maatregel gelijkstroom of wisselstroom voor ventilatoren is buiten beschouwing
gelaten. Tegenwoordig zijn alleen nog maar ventilatoren voor gelijkstroom
verkrijgbaar. Het verschil in kosten tussen de twee typen ventilatoren was ook
minimaal.
• De kosten voor pakket 1 zijn voor alle woningtypen gelijk omdat hierin alleen vaste
componenten zijn die niet afhankelijk zijn van de grootte van de woning.
Van de verschillende ventilatiesystemen inclusief combinaties zijn hieronder de kosten per
woning weergegeven.
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

Ventilatiesysteem

Natuurlijk/
mechanisch

Balansventilatie

Balansventilatie

WTW
rendement
Vrijstaand

-

Natuurlijk/
Mechanisch
zelfregelend
-

0,95

€ 1.325

€ 2.918

40%>0,95
60%=0,95
€ 4.464

Natuurlijk/
Mechanisch
zelfregelend
-

€ 4.464

€ 2.918

2^1 kap

€ 1.325

€ 2.816

€ 3.889

€ 3.889

€ 2.816

Hoek

€ 1.325

€ 2.707

€ 3.273

€ 3.273

€ 2.707

Tussen

€ 1.325

€ 2.707

€ 3.273

€ 3.273

€ 2.707

Tabel 5.6:

Y0846.01.01/MP

Eenheidsprijs ventilatiesysteem (€/woning)
Prijzen inclusief AK, W&R, excl. BTW.
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5.7

Warmteterugwinning
Vrijwel alle WTW-units worden sinds 2000 geleverd met een minimaal rendement van 0,95.
Het rendement is leverancier-afhankelijk. De kosten voor WTW zijn opgenomen in de kosten
voor het ventilatiesysteem.

5.8

Warmteopwekking
Voor de kostenbepaling van de warmteopwekking hebben we de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• In pakket 1 tot en met 4 wordt in alle woningtypen dezelfde ketel gehanteerd.
• De kosten voor pakket 5 wijken af ten opzichte van de pakketten 1 tot en met 4. Hier
wordt voor 20% een ketel gehanteerd met ingebouwde warmtepomp, voor 80% een
zelfde ketel als in pakket 1 tot en met 4.
• De warmteopwekking van pakket 3 is gelijk aan de andere pakketten. De meerkosten
voor het toepassen van 40% luchtverwarming (indirect gestookt) zijn opgenomen in de
kosten voor aanvoertemperatuur/warmteafgifte.
Van de verschillende warmteopwekkingsystemen inclusief combinaties zijn de kosten per
woning weergegeven in onderstaande tabel.
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

Warmteopwekking
(type ketel)

HR107

HR107

HR107

HR107

Rendement
tapwater
Vrijstaand

0,73

0,75

0,65

0,75

HR107 + ca.
20%
zonneboiler/
warmtepom
p
0,77

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.648

2^1 kap

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.648

Hoek

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.648

Tussen

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.465

€ 2.648

Tabel 5.8:

5.9

Eenheidsprijs warmteopwekking (€/woning)
Prijzen inclusief AK, W&R, excl. BTW.

Aanvoertemperatuur/warmteafgifte
Onder aanvoertemperatuur/warmteafgite verstaan wij warmtedistributie, zowel hoge als lage
temperatuursysteem. Dit wordt gedeeltelijk voorzien via hoge temperatuurradiatoren,
gedeeltelijk door middel van vloerverwarming, gedeeltelijk middels luchtverwarming.
Wij hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• De meerkosten voor de luchtverwarmingsketel ten opzichte van een traditionele CVketel in pakket 3 zijn opgenomen in de kosten voor warmteafgifte
• Voor maatregelenpakket 3 is 60% van de kosten per woning voor het toepassen van
HT radiatoren en 40% van de meerkosten per woning van luchtverwarming ten
opzichte van een traditionele CV-ketel opgenomen.

Y0846.01.01/MP
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Van de verschillende warmtedistributiesystemen inclusief combinaties zijn de kosten per
woning weergegeven in onderstaande tabel.
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

Warmtedistributie

radiatoren

Radiatoren/
10% vloer

Radiatoren/
20% vloer

Radiatoren/
25% vloer

Vrijstaand

€ 5.243

€ 5.472

Radiatoren/
40%
luchtverwarmi
ng
€ 5.963

€ 5.832

€ 5.951

2^1 kap

€ 4.974

€ 5.218

€ 5.756

€ 5.578

€ 5.697

Hoek

€ 4.686

€ 4.947

€ 5.535

€ 5.306

€ 2.707

Tussen

€ 4.686

€ 4.947

€ 5.535

€ 5.306

€ 2.707

Tabel 5.9:

5.10

Eenheidsprijs warmtedistributie (€/woning)
Prijzen inclusief AK, W&R, excl. BTW.

Tapwater rendement
Dit is inbegrepen in § 5.8 Warmteopwekking.

5.11

Ketelhulpenergie
Ketelhulpenergie omvat de elektronica, de ventilator voor rookgasafvoer en de
circulatiepomp voorzien van pompregeling die benodigd zijn de CV-ketel goed te laten
functioneren. Deze kosten zijn inbegrepen in de CV-installatie. In pakket 4 en 5 zijn in
respectievelijk 11% en 12% van de situaties ketels met een kwaliteitsverklaring opgenomen.
Inmiddels is zo’n kwaliteitsverklaring standaard. De prijsverschillen tussen ketels zijn niet
afhankelijk van het wel of niet hebben van een kwaliteitsverklaring, maar van andere
specificaties.

5.12

WTW-douche
In de maatregelenpakketten wordt niet omschreven welk type douche-WTW wordt bedoeld.
Het uitgangspunt is een douchepijp WTW omdat dit het meest gebruikelijke type is.
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

Douchepijp WTW

-

-

2%

6%

13%

Vrijstaand

-

-

€ 11

€ 33

€ 72

2^1 kap

-

-

€ 11

€ 33

€ 72

Hoek

-

-

€ 11

€ 33

€ 72

Tussen

-

-

€ 11

€ 33

€ 72

Tabel 5.12-1: Eenheidsprijs douchepijp WTW (€/woning)
Prijzen inclusief AK, W&R, excl. BTW.

5.13

Zonwering ramen
De maatregel Zonwering ramen is buiten beschouwing gelaten. In de steekproef is in 85%
van de woningen de zontoetredingsfactor 0,6 en derhalve geen onderscheidende factor
tussen de verschillende maatregelpakketten

Y0846.01.01/MP
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6.

RESULTATEN OP REFERENTIEWONINGNIVEAU
In hoofdstuk 6 zijn de resultaten weergegeven
bouwkostenverschillen tussen de maatregelenpakketten.

van

de

bepaling

van

de

In tabel 6.1 staan de verschillen in bouwkosten incl. opslagen (AK, W&R) en BTW van de
maatregelenpakketten weergegeven. Hierbij zijn de pakketten vergeleken met pakket 1.
Tevens zijn de gemiddelden van de maatregelpakketten opgenomen. Dit is een statistisch
gemiddelde en geen gewogen gemiddelde.
Kostenverschillen
maatregelenpakketten

pakket 1

pakket 2

pakket 3

pakket 4

pakket 5

vrijstaande woning

€0

€ 532

€ 4.721

€ 4.217

€ 3.117

2^1 kap woning

€0

€ 940

€ 4.358

€ 3.828

€ 2.990

hoekwoning

€0

€ 989

€ 3.607

€ 3.081

€ 2.869

tussenwoning

€0

€ 1.566

€ 4.029

€ 3.495

€ 2.841

gemiddeld (statistisch)

€0

€ 1.007

€ 4.179

€ 3.655

€ 2.954

vrijstaande woning

0,0%

0,6%

4,9%

4,4%

3,3%

2^1 kap woning

0,0%

1,4%

6,3%

5,6%

4,4%

hoekwoning

0,0%

1,6%

5,8%

5,0%

4,6%

tussenwoning

0,0%

3,8%

9,7%

8,4%

6,8%

gemiddeld (statistisch)

0,0%

1,8%

6,7%

5,8%

4,8%

Tabel 6.1:

Kostenverschillen maatregelenpakketten (€/woning)
Prijzen inclusief AK, W&R, incl. BTW.

Uit tabel 6.1 Kostenverschillen maatregelenpakketten blijkt dat er een substantiële
kostenafwijking is van de pakketten 3, 4 en 5 en in mindere mate van pakket 2 ten opzichte
van pakket 1. Ook blijkt dat deze afwijking met name wordt veroorzaakt door
installatietechnische componenten (zie tabel 6.2) en slechts minimaal door bouwkundige
maatregelen.

Gemiddelde kostenverschillen
maatregelenpakketten

pakket 1

pakket 2

pakket 3

pakket 4

pakket 5

Bouwkundig

0,0%

-1,7%

0,9%

0,2%

0,1%

Installatietechnisch

0,0%

19,7%

36,9%

34,9%

28,1%

Tabel 6.2:

Y0846.01.01/MP

Gemiddelde kostenverschillen maatregelenpakketten bouwkundig en installatietechnisch (%)
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7.

CONCLUSIE
Op basis van het bepalen van de kostenverschillen tussen de 5 maatregelenpakketten
hebben we het onderstaande overzicht samengesteld, met daarin de gemiddelde
kostenverschillen tussen de pakketten weergegeven in bouwkosten en procentueel, ten
opzichte van maatregelenpakket 1.

Kostenverschillen
maatregelenpakketten

pakket 1

pakket 2

pakket 3

pakket 4

pakket 5

>=0,8

>=0,8

>=0,8

<0,8

<0,8

Gemiddelde verschillen
bouwkosten inclusief
staartkosten en BTW (€)

€0

€ 1.007

€ 4.179

€ 3.655

€ 2.954

Gemiddelde verschillen
bouwkosten (%)

0,0%

1,8%

6,7%

5,8%

4,8%

Epc-eis

Tabel 7.1:

Gemiddelde bouwkostenverschillen maatregelenpakketten (€ en %) en epc-eis.

Uit tabel 6.1 Kostenverschillen maatregelenpakketten blijkt dat er een substantiële
kostenafwijking is van de pakketten 3, 4 en 5 en in mindere mate van pakket 2 ten opzichte
van pakket 1. Ook blijkt dat deze afwijking met name wordt veroorzaakt door
installatietechnische componenten (zie tabel 6.2) en slechts minimaal door bouwkundige
maatregelen.
Onze conclusie op de vraag of er verschillen zijn tussen de kosten van de
maatregelpakketten met een epc-eis van 1,0 en de epc-eis van 0,8 is dat op basis van
de gedefinieerde maatregelenpakketten niet de epc-eis bepalend is voor de kosten
maar het toegepaste installatieconcept.
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BIJLAGE I

Y0846.01.01/MP

TOTAALOVERZICHT KOSTEN MAATREGELENPAKKETTEN

24 februari 2010/Versie: 1

Totale kosten
maatregelenpakketten

pakket 1

pakket 2

pakket 3

pakket 4

pakket 5

vrijstaande woning

€ 95.692

€ 96.223

€ 100.412

€ 99.909

€ 98.809

2^1 kap woning

€ 68.737

€ 69.677

€ 73.095

€ 72.565

€ 71.727

hoekwoning

€ 62.189

€ 63.178

€ 65.796

€ 65.270

€ 65.058

tussenwoning

€ 41.481

€ 43.047

€ 45.510

€ 44.976

€ 44.322

vrijstaande woning

100,0%

100,6%

104,9%

104,4%

103,3%

2^1 kap woning

100,0%

101,4%

106,3%

105,6%

104,4%

hoekwoning

100,0%

101,6%

105,8%

105,0%

104,6%

tussenwoning

100,0%

103,8%

109,7%

108,4%

106,8%

Tabel I:

Totale bouwkosten inclusief staartkosten en BTW van de maatregelenpakketten (€ en %)
en epc-eis.

Bovenstaande bedragen zijn de bouwkosten van de maatregelpakketten en niet van
een totale woning!
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BIJLAGE II

Y0846.01.01/MP

KOSTENOPSTELLING VRIJSTAANDE WONING
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Vrijstaande woning
Bouwkundige maatregelen

mech > 0,8
hvh

€/m²

zelfreg > 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

Begane grond vloer
Gevel
Dak
Beglazing
Kierdichting
Geïsoleerde deuren
Zonwering
Installatietechnische maatregelen

balans > 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

balans < 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

zelfreg < 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

€/woning
incl. opslagen

68 m²

58

4.389

59

4.472

62

4.637

59

4.472

59

4.472

208 m²

186

42.499

186

42.499

185

42.353

187

42.746

187

42.746

90 m²

80

7.922

83

8.288

91

9.040

91

9.040

80

7.922

42 m²

300

13.740

300

13.740

300

13.740

300

13.740

300

13.740

298 m²

9

2.830

3

1.005

5

1.706

4

1.164

8

2.563

2 m²

0

0

0

0

0

42 m²

0

0

0

0

0

€/won

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning
incl. opslagen

Verwarming en tapwater

2237

2.465

2237

2.465

2237

2.465

2237

2.465

2403

2.648

Lage temperatuursysteem

4757

5.243

4965

5.472

5411

5.963

5292

5.832

5400

5.951

Ventilatiesysteem

1202

1.325

2648

2.918

4050

4.464

4050

4.464

2648

2.918

Zonnecollectoren

0

0

0

0

0

PV-cellen

0

0

0

0

0

Douchepijp WTW

0

0

Kosten bouwkundig incl. AK, W&R

71.380

70.004

71.477

71.163

71.443

Kosten bouwkundig incl. AK, W&R

9.033

10.856

12.903

12.794

11.590

Kosten totaal exclusief BTW

80.413

80.860

84.380

83.957

83.033

Kosten totaal inclusief BTW

95.692

96.223

100.412

99.909

98.809
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BIJLAGE III

Y0846.01.01/MP

KOSTENOPSTELLING 2-ONDER-1 KAP WONING
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2 onder 1 kap woning
Bouwkundige maatregelen

mech > 0,8
hvh

€/m²

zelfreg > 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

Begane grond vloer
Gevel
Dak
Beglazing
Kierdichting
Geïsoleerde deuren
Zonwering
Installatietechnische maatregelen

balans > 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

balans < 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

zelfreg < 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

€/woning
incl. opslagen

63 m²

58

4.029

59

4.105

62

4.257

59

4.105

59

4.105

139 m²

185

28.444

185

28.444

185

28.345

186

28.609

186

28.609

81 m²

80

7.130

83

7.460

91

8.137

91

8.137

80

7.130

22 m²

300

7.300

300

7.300

300

7.300

300

7.300

300

7.300

221 m²

9

2.096

3

744

5

1.263

4

862

8

1.898

6 m²

0

0

0

0

0

22 m²

0

0

0

0

0

€/won

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning
incl. opslagen

Verwarming en tapwater

2237

2.465

2237

2.465

2237

2.465

2237

2.465

2403

2.648

Lage temperatuursysteem

4513

4.974

4735

5.218

5223

5.756

5061

5.578

5169

5.697

Ventilatiesysteem

1202

1.325

2555

2.816

3529

3.889

3529

3.889

2555

2.816

Zonnecollectoren

0

0

0

0

0

PV-cellen

0

0

0

0

0

Douchepijp WTW

0

0

Kosten bouwkundig incl. AK, W&R

48.998

48.053

49.303

49.013

49.042

Kosten bouwkundig incl. AK, W&R

8.764

10.500

12.122

11.965

11.233

Kosten totaal exclusief BTW

57.762

58.552

61.425

60.979

60.275

Kosten totaal inclusief BTW

68.737

69.677

73.095

72.565

71.727
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BIJLAGE IV

Y0846.01.01/MP

KOSTENOPSTELLING HOEKWONING
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Hoekwoning
Bouwkundige maatregelen

mech > 0,8
hvh

€/m²

zelfreg > 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

Begane grond vloer
Gevel
Dak
Beglazing
Kierdichting
Geïsoleerde deuren
Zonwering
Installatietechnische maatregelen

balans > 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

balans < 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

zelfreg < 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

€/woning
incl. opslagen

51 m²

58

3.260

59

3.321

62

3.445

59

3.321

59

3.321

120 m²

185

24.492

185

24.492

185

24.408

186

24.635

186

24.635

67 m²

80

5.866

83

6.138

91

6.695

91

6.695

80

5.866

25 m²

300

8.390

300

8.390

300

8.390

300

8.390

300

8.390

187 m²

9

1.775

3

630

5

1.070

4

730

8

1.607

2 m²

0

0

0

0

0

25 m²

0

0

0

0

0

€/won

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning
incl. opslagen

Verwarming en tapwater

2237

2.465

2237

2.465

2237

2.465

2237

2.465

2403

2.648

Lage temperatuursysteem

4252

4.686

4489

4.947

5022

5.535

4814

5.306

4921

5.423

Ventilatiesysteem

1202

1.325

2456

2.707

2970

3.273

2970

3.273

2456

2.707

Zonnecollectoren

0

0

0

0

0

PV-cellen

0

0

0

0

0

Douchepijp WTW

0

0

Kosten bouwkundig incl. AK, W&R

43.783

42.972

44.007

43.771

43.820

Kosten bouwkundig incl. AK, W&R

8.476

10.119

11.284

11.077

10.850

Kosten totaal exclusief BTW

52.260

53.091

55.291

54.848

54.670

Kosten totaal inclusief BTW

62.189

63.178

65.796

65.270

65.058
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BIJLAGE V

Y0846.01.01/MP

KOSTENOPSTELLING TUSSENWONING
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Tussenwoning
Bouwkundige maatregelen

mech > 0,8
hvh

€/m²

zelfreg > 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

balans > 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

balans < 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

zelfreg < 0,8

€/woning

€/m²

incl. opslagen

€/woning
incl. opslagen

Begane grond vloer

51 m²

58

3.260

59

3.321

62

3.445

59

3.321

59

3.321

Gevel

41 m²

183

8.238

183

8.238

182

8.210

184

8.287

184

8.287

Dak

67 m²

80

5.866

83

6.138

91

6.695

91

6.695

80

5.866

24 m²

300

7.993

300

7.993

300

7.993

300

7.993

300

7.993

108 m²

9

1.024

3

364

5

617

4

421

8

927

Beglazing
Kierdichting
Geïsoleerde deuren
Zonwering
Installatietechnische maatregelen

2 m²

0

0

0

0

0

24 m²

0

0

0

0

0

€/won

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning

€/won

incl. opslagen

€/woning
incl. opslagen

Verwarming en tapwater

2237

2.465

2237

2.465

2237

2.465

2237

2.465

2403

2.648

Lage temperatuursysteem

4252

4.686

4489

4.947

5022

5.535

4814

5.306

4921

5.423

Ventilatiesysteem

1202

1.325

2456

2.707

2970

3.273

2970

3.273

2456

2.707

Zonnecollectoren

0

0

0

0

0

PV-cellen

0

0

0

0

0

Douchepijp WTW

0

0

Kosten bouwkundig incl. AK, W&R

26.382

26.054

26.959

26.718

26.395

Kosten bouwkundig incl. AK, W&R

8.476

10.119

11.284

11.077

10.850

Kosten totaal exclusief BTW

34.858

36.174

38.244

37.795

37.246

Kosten totaal inclusief BTW

41.481

43.047

45.510

44.976

44.322
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