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In 2050 moeten alle woningen in Nederland, en dus ook in 
Brabant, verduurzaamd zijn. Dat is niet alleen technisch en 
economisch gezien een flinke opgave, maar ook een 
 sociaal maatschappelijke uitdaging. Al eerder schreven we 
vanuit het PON over een sociale energietransitie1. Eén die 
niet alleen gaat over duurzaamheidsdoelstellingen in 
 ecologische zin, maar ook over solidariteit en het 
 verkleinen van maatschappelijke verschillen. Dit, omdat we 
constateerden dat de mogelijkheden om mee te kunnen 
doen met de energietransitie, maar ook de verdeling van de 
lusten en de lasten, onevenredig verdeeld zijn.2 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de groep huishoudens 
die niet zomaar mee kunnen doen met de energietransitie. 
Huishoudens waarvoor het door een combinatie van 
 factoren zoals een laag inkomen, hoge energieprijzen en 
een slecht geïsoleerde woning met verouderde apparatuur, 
steeds moeilijker wordt om gebruik te maken van 
 betaalbare, betrouwbare en veilige energiediensten.  
Zij  krijgen te maken met stijgende, aan energie 
 gerelateerde woonlasten en zullen steeds meer moeite 
hebben met het betalen van hun energierekening.  
 
Het gaat om zowel particuliere huizenbezitters als huurders 
van (sociale) huurwoningen, verspreid over heel Brabant. 
Wie zijn deze mensen? Waarom is dit problematisch? En 
welke beleidsuitdagingen brengt dit met zich mee? 
Tegelijkertijd vertellen we bij dit hoofdstuk het verhaal van 
Robin. Hij en zijn gezin hebben wél de mogelijkheid om hun 
woning te verduurzamen.a Want laat één ding helder zijn: 
om mee te kunnen doen aan de energietransitie moet je van 
goeden huize komen.

5
  

M
E

T
 D

E
 S

T
R

O
O

M
 M

E
E

…
 

Werk aan de (energieneutrale) winkel!
De energietransitie is niet meer weg te denken uit het politieke debat en beleids
discussies. We hebben met andere landen afgesproken dat we in Nederland in 2030 
49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. In het Klimaatakkoord van juni 2019 staat voor 
 verschillende sectorenb met welke maatregelen we dit gaan realiseren. Voor de 
gebouwde omgeving van Nederland (en dus ook van Brabant) geldt dat in 2050 álle 
woningen verduurzaamd moeten zijn. Dat betekent minder energieverbruik (ofwel 
een beter energielabel) én van het aardgas af. In Brabant gaat het om 1,1 miljoen 
woningen. Veel van deze woningen zijn maar matig geïsoleerd en worden verwarmd 
door aardgas. Een snelle rekensom leert ons dat er tot en met 2050 iedere dag zo’n 95 
woningen moeten veranderen in goed geïsoleerde woningen die we met duurzame 
warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwek
ken. In figuur 1 zien we op wijkniveau het percentage woningen met energielabel E 
tot en met G. Dit percentage ligt vrijwel overal in Brabant boven de 40%. Er is dus 
flink wat werk aan de winkel.

a Om maatschappelijke ontwikkelingen een gezicht te geven, interviewden we voor dit jaarboek verschillende 
 mensen, waaronder voor dit hoofdstuk een huishouden uit De Schutskamp, een buurt in Den Bosch West.  

b Naast Gebouwde Omgeving gaat het om Elektriciteit, Mobiliteit, Industrie, Landbouw en Landgebruik.
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Figuur 1. Op wijkniveau het percentage woningen met energielabel E tot en met G in Brabant.3



Een (on)gelijke verdeling
Zowel voor particuliere woningeigenaren als voor huurders heeft de energietransitie 
nogal wat praktische en financiële gevolgen. Heb je een eigen woning dan is het 
 duidelijk dat je zelf aan de slag moet. Je krijgt de rekening voor de investering én 
 profiteert van het lagere energieverbruik. Als je een woning huurt dan ligt het verhaal 
anders, maar ook dan krijg je te maken met de gevolgen van de energietransitie als 
voortschrijdend proces. Veel huurwoningen zijn matig tot slecht geïsoleerd en 
 moeilijk warm te krijgen in de winter, met een hoge en naar verwachting stijgende 
energie rekening als gevolg. Voor het duurzamer maken van je woning ben je als 
 huurder afhankelijk van de verhuurder. Deze zal de kosten voor het verduurzamen 
van de woning terug willen verdienen door de huur te verhogen. En dat gebeurt niet 
altijd woonlastenneutraal.4 Of een renovatie woonlastenneutraal kan worden 
 uitgevoerd hangt af van het functioneren van de technologische installaties, maar 
ook van de samenstelling van het huishouden, de leeftijd van de bewoners,  
de zorgbehoefte, hun leefstijl en andere gedragsbepalende aspecten.

Eigenlijk zien we dat er pas sinds kort in discussies en activiteiten rondom de 
 energietransitie ook aandacht is voor het verdelingsvraagstuk. Om de doelstellingen 
te halen, moet namelijk de hele woningvoorraad verduurzaamd worden en dus ook 
de woningen van huishoudens met lagere inkomens. Dat maakt de vraag hoe we 
 iedereen aan boord gaan krijgen steeds urgenter. Maar ook vanuit leefbaarheid 
 bekeken is het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie. Want 
als je je energierekening niet meer kan betalen, dan heeft dat ingrijpende gevolgen. 
Energie is immers noodzakelijk om je dagelijkse leven te kunnen leiden. Je hebt het 
nodig om warm te blijven, om te wassen, om te koken, om te communiceren, om 
geïnformeerd te blijven en nog veel meer. 
Iedereen moet dus op een haalbare en betaalbare manier mee kunnen doen, 
 ongeacht waar je woont of wat je inkomen is. Daarom is het nodig om daar 
 beleidsmatig – dus bij de vormgeving en uitvoering van transitiebeleid  rekening 
mee te houden. 

Sturen op eerlijk en rechtvaardig
Lange tijd was er beleidsmatig weinig aandacht voor het verdelingsvraagstuk en is de 
energietransitie voornamelijk aangevlogen als klimaatvraagstuk met een belangrijke 
rol voor technologische oplossingen en innovatie. Nederland volgde een voornamelijk 
neoliberale koers gebaseerd op marktwerking. Vanuit die koers heeft de overheid 
bepaalde financieringsmogelijkheden, subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden in 
het leven geroepen. Daarnaast wordt er veel eigen initiatief van burgers verwacht. 
Deze manier van mensen meekrijgen werkt vooral goed bij mensen met een hoger 
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inkomen of een hoger opleidingsniveau. Zij maken bovengemiddeld vaak gebruik 
van beschikbare subsidies5 en doen vaker mee met burgerinitiatieven zoals 
energiecoöperaties.6 

Als je als woningeigenaar echter een laag inkomen hebt, dan is het een stuk lastiger 
om mee te doen.7 Voor deze mensen is ondersteuning via de bestaande instrumenten 
vaak niet mogelijk omdat ze niet aan de voorwaarden voor financiering voldoen. Om 
in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld de Nationale Energiebespaarregeling heb 
je een vast contract van minimaal een modaal salaris nodig en mag je daarnaast geen 
persoonlijke lening of kinderalimentatie van meer dan € 250, per maand hebben. 
Mensen die wel de financiële ruimte hebben om te kunnen investeren of lenen, 
 kunnen hun woning gesubsidieerd verduurzamen en hier een gezondere en 
 comfortabele woning met een lagere energierekening voor terugkrijgen. Kan je dit 
niet, dan blijf je dus zitten in een nietverduurzaamde woning. En ondertussen gaat 
naar verwachting de energierekening stijgen. Niet voor niets wordt vanuit 
 verschillende kanten gewaarschuwd dat er als gevolg van de energietransitie zomaar 
een nieuwe tweedeling kan ontstaan.8,9,10 

Recent in het Klimaatakkoord en de bijbehorende Kamerbrief zien we voor het eerst 
aandacht voor dit vraagstuk en zijn er expliciet uitgangspunten gesteld voor een 
 eerlijke verdeling van de kosten.11,12 Het kabinet stelt voor het eerst dat de transitie 
niet alleen voor de samenleving, maar ook op individueel niveau betaalbaar moet 
blijven. Dat ieder huishouden, ook lage inkomens, in de eigen woning of huurwoning, 
mee moet kunnen doen en dat de transitie op een eerlijke en rechtvaardige wijze 
gerealiseerd moet worden.13 Door termen te gebruiken als ‘eerlijk’ en ‘rechtvaardig’ 
wordt inclusiviteit, dus het feit dat iedereen mee kan doen, één van de leiding
gevende principes in de transitie. Naast kosteneffectiviteit als ander belangrijk 
 principe. De vraag is alleen hoe dit in de praktijk vorm gaat krijgen.

Naar oplossingen op wijkniveau
De bedoeling is dat iedere gemeente uiterlijk in 2021 een eigen ‘Transitievisie 
Warmte’ heeft vastgesteld. Daarin moet komen te staan wanneer welke wijk verduur
zaamd wordt en welke duurzame alternatieven er mogelijk zijn. De focus ligt bij het 
vormgeven van deze visies echter vooral nog op de technische en economische kant 
van verduurzaming. Gemeenten richten zich op vragen als wat het beste financiële 
alternatief is, welke ingrepen daarvoor nodig zijn en op de keuze tussen warmte
netten, warmtepompen, duurzaam gas of volledig elektrisch. Belangrijke vragen, 
maar naast deze technischeconomische analyse is er ook een inschatting nodig 
welke impact de transitie op bewoners in de wijk zal hebben. Wat wordt van deze 
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mensen verwacht? Welke mogelijkheden krijgen bewoners om mee te doen? Van 
welke financieringsmogelijkheden kunnen ze gebruik maken? En hoe wordt daarbij 
rekening gehouden met verschillen tussen bewoners, zodat de transitie op een 
 eerlijke en rechtvaardige manier verloopt? 

De gemeenten hebben als regisseurs van deze wijkgerichte benadering een belang
rijke rol toebedeeld gekregen. Maar ze staan vaak nog aan het begin van dit proces en 
zoeken nog naar de juiste vormgeving ervan. In 2018 is een bedrag van 120 miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor pilots in 27 gemeenten die met een wijk of buurt
gerichte aanpak buurten aardgasvrij moeten gaan maken. Het doel is om te leren 
welke aanpak werkt en hoe deze kan worden opgeschaald – rekening houdend met 
woningtypes, eigendomsverhoudingen en sociale samenhang en samenstelling van 
de wijk. Naast de gemeenten zijn er ook andere partijen die een belangrijke rol 
 spelen, zoals woningeigenaren, huurders en bewonersorganisaties, netbeheerders, 
warmtebedrijven, bouw en installatiebedrijven, medeoverheden en maat
schappelijke organisaties. Ook van woningcorporaties wordt veel verwacht. Vanuit 
de  aanname dat zij hun woningvoorraad met een redelijk gestandaardiseerde 
 aanpak kunnen verduurzamen, hebben zij een sleutelpositie als het gaat om het 
invullen van de behoefte aan opschaling en versnelling. 

Om huishoudens te kunnen betrekken, is het nodig te weten waarom mensen 
bepaalde keuzes maken, over welke capaciteiten zij beschikken en hoe en waarmee 
zij het beste aangesproken kunnen worden. Ook van de groep huishoudens met 
lagere inkomens en weinig bestedingsruimte moeten we dit te weten zien te komen. 
Dat vraagt om kennis over wie deze huishoudens zijn, wat hen kenmerkt en in welke 
buurten zij wonen. En niet onbelangrijk: om hoeveel huishoudens het eigenlijk gaat.

Energiearmoede… waar hebben we het eigenlijk over?
Een vaak genoemde norm om energiearmoede vast te stellen is dat meer dan 10% van 
het besteedbaar inkomen naar de energierekening gaat. Het aantal huishoudens dat in 
Nederland aan dit criterium voldoet neemt volgens een recente studie van Ecorys toe 
van 9% in 2018 tot maximaal 18% in 2030.14 Het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) gaat in haar studie ‘Meten met matenʼ15 een stap verder en laat zien dat de 
betaalbaarheid van de energierekening niet alleen bepaald wordt door de hoogte van 
de energierekening en het besteedbaar inkomen van huishoudens. Op basis van een 
bredere inkomens en woonlastenbenadering stelt het PBL dat ruim een half miljoen 
huishoudens (6,5%) na het betalen van woon en energielasten niet genoeg geld 
overhoudt voor minimaal levensonderhoud. En dus te maken hebben met, of het risico 
lopen op, energiearmoede. Helemaal bij stijgende, energie gerelateerde woonlasten.
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Wanneer we naast de feitelijke inkomens en woonlastengegevens ook kijken naar 
hoe huishoudens het zelf ervaren, dan komt er een ander beeld naar voren. Van alle 
huishoudens in Nederland geeft 38% aan dat ze moeilijk rond kunnen komen. Dit zijn 
vooral uitkeringsgerechtigden, alleenstaanden met kinderen en huishoudens uit de 
lagere inkomensklasse. Ongeveer 20% van deze huishoudens heeft ook 
 daad werkelijk betalingsproblemen en betaalt soms een rekening te laat of helemaal 
niet.16 De rekening van de zorgverzekering blijft het vaakst liggen, gevolgd door die 
van het energiebedrijf en de huur of hypotheek. Wat opvalt is dat deze drie 
 rekeningen als eerste niet betaald worden, terwijl huishoudens die te weinig geld 
hebben en moeten kiezen aan welke rekening zij hun geld gaan besteden bij 
 voorkeur deze rekeningen juist wél betalen. Want wanneer de energierekening niet 
betaald wordt, kan dat uiteindelijk leiden tot afsluiting van de voorzieningen. Jaarlijks 
leidt dit in Nederland bij 20.000 tot 23.000 adressen tot afsluiting van de elektriciteit en/
of gasvoorziening.c Hierdoor werken direct apparaten zoals de  koelkast, de vriezer en 
computers of telefoons niet meer en als mensen hun huis niet warm genoeg kunnen 
krijgen dan kan dit uiteindelijk ook nadelige gevolgen hebben voor hun gezondheid. 

Het Nibudd adviseert huishoudens om minimaal € 5.200, aan spaargelde achter de 
hand te hebben. Deze buffer is nodig om onverwachte noodzakelijke uitgaven te 
 kunnen betalen. Denk aan een reparatie aan de auto, het vervangen van een 
 was machine of aan het eigen risico in de zorg.17 In Brabant heeft 6,8% van de 

c https://energiecijfers.info/
d Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
e Afhankelijk van de gezinssituatie.
f Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Telos op basis van niet-openbare microdata van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek betreffende Vermogens van huishoudens (revisie 2018).

Figuur 2. inkomens- en vermogensverdeling van huishoudens in Nederland en Brabant (2017).f,19,20
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 huishoudens een laag inkomen en 31,6% van de huishoudens minder dan € 5.000, 
aan vrij besteedbaar vermogen (zie figuur 2). Deze buffer zou dus eigenlijk niet 
 moeten  worden gebruikt voor het verduurzamen van de eigen woning. En dat 
gebeurt ook niet. In 2018 gaf 40% van de Brabanders aan het geld niet (over) te 
 hebben om te investeren in energiebesparing of duurzame energie. In hoeverre dat 
een direct gevolg is van een gebrek aan investeringsruimte is natuurlijk de vraag, 
maar het is aannemelijk dat dit in ieder geval een rol speelt.

We kunnen er dus redelijkerwijs van uitgaan dat huishoudens die aangeven moeilijk 
rond te kunnen komen en een beperkt eigen vermogen hebben, ook geen financiële 
ruimte ervaren om te investeren in de verduurzaming van de eigen woning.

Een risicoprofiel per buurt
Al met al gaat het dus om een aanzienlijke groep mensen die bij het vormgeven van 
de wijkaanpakken niet zonder meer aangesproken kunnen worden met een 
 investeringsverhaal. Het is zinvol om te weten waar deze mensen wonen, want 
 buurten verschillen in hun samenstelling en vragen dus elk om een andere 
benadering.
 
Figuur 3 laat het risico op energiearmoede zien voor buurten in de vijf grootste 
gemeenten in Brabant. Dit risico hebben we indicatief bepaaldg op basis van de 
 volgende indicatoren:

  het energiegebruik van de woningen
  de energetische kwaliteit van de woningen (energielabel E t/m G) 
  het percentage woningen voorzien van zonnepanelen 
  het percentage huishoudens met een laag inkomen (< € 12.500,)
  het percentage huishoudens met een laag  vermogen (< € 5.000,)

Buurten met relatief veel oudere, slecht geïsoleerde woningen waar veel aan moet 
gebeuren en met veel huishoudens met lagere inkomens hebben logischerwijs een 
hoog risicoprofiel. In iedere gemeente zijn dit soort buurten aan te wijzen. De vraag is 
of en hoe dit risicoprofiel een rol speelt bij het vormgeven van de gemeentelijke 
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g Alle indicatoren zijn geschaald naar een score 1 tot en met 4 door de waarden van alle buurten in Nederland te verdelen in 
kwarten. De 25% buurten met het laagste risico krijgt een score 1 en de 25% buurten met  hoogste risico krijgt een score 4. 
Het energetisch risico is het gemiddelde van de scores van de eerste drie variabelen. Het financieel risico wordt berekend 
als het gemiddelde van de laatste twee variabelen. Het totale risico op energiearmoede is het gemiddelde van het 
 energetisch en  financieel risico.

h Laag vermogen: resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Telos op basis van niet-openbare microdata van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek betreffende Vermogens van huishoudens (revisie 2018).

Figuur 3. Het risico op energiearmoede in de vijf grootste steden in Brabant op buurtniveau. h,21,22,23,24
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Transitievisie Warmte. Gemeenten zouden bijvoorbeeld kunnen besluiten om deze 
buurten vanwege de complexe problematiek en beperkte financierbaarheid 
 voor lopig nog niet aan te pakken. Of zich in deze gebieden te beperken tot het 
 segment sociale huurwoningen, omdat de woningcorporatie daar eigenaar van is en 
opschaalbare en kosteneffectieve oplossingen biedt. 

Veerkracht als voorspeller
Of een huishouden aanhaakt bij de transitie hangt natuurlijk niet alleen samen met 
de financiële positie, maar ook met huishoudspecifieke of persoonsgebonden 
 kenmerken en leefstijlen. Mensen kunnen besluiten om vanuit een zekere overtuiging 
niet mee te doen aan de transitie. Ook kunnen ze moeite hebben vanwege sociale 
drempels zoals een culturele of een taalbarrière, door kennisachterstand of door een 
gebrek aan vertrouwen in hun eigen kunnen of in de omgeving. Zo kunnen mensen 
met een lagere opleiding of met een andere taalachtergrond meer problemen 
 hebben met het vinden en begrijpen van de soms complexe informatie rondom 
 subsidies of andere vormen van overheidsfinanciering. Deze mensen worden over 
het algemeen als minder veerkrachtig gezien.25

Brabanders die niet (zo) veerkrachtig zijn hebben minder toegang tot persoonlijke en 
sociale hulpbronnen.26 Ze zijn vaker laag opgeleid en zijn over het algemeen minder 
bereid om te veranderen. Ook leven deze mensen minder vaak in gezinsverband, 
hebben minder sociale contacten en zijn vaker dan gemiddeld eenzaam. Mensen met 
minder veerkracht hebben bovendien minder vertrouwen in de overheid en andere 
instanties, wonen vaker in een achterstandswijk en hebben er over het algemeen 
minder vertrouwen in dat problemen samen met buurtbewoners op te lossen zijn. 
Deze mensen komen niet als vanzelf naar een informatieavond over het verduur
zamen van een wijk, waar gesproken moet worden over mogelijke collectieve 
 (warmtenet) en individuele opties (all electric) voor verduurzaming. Collectieve 
oplossingen op het niveau van een straat of buurt zijn vaak veel goedkoper, maar de 
kans is groot dat deze mensen überhaupt niet na willen of kunnen denken over een 
mogelijk buurtinitiatief. Het vertrouwen in de betrokken instanties is beperkt, zij 
geloven niet in een gezamenlijke oplossing of ze schamen zich als ze uiteindelijk op 
de investering zouden moeten afhaken.

We zien in Brabant veel diversiteit als het gaat om veerkracht. Zo’n 12% van de 
Brabanders voelt zich niet veerkrachtig en is minder goed in staat om met 
 veranderingen om te gaan. Zij hebben dus moeite met nieuwe situaties en houden 
graag vast aan het vertrouwde. Nog eens 31% van de Brabanders is slechts deels 
veerkrachtig.27 In de wijkaanpakken zullen gemeenten ook voor deze mensen 
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 scenario’s moeten uitwerken om verduurzaming van de woning mogelijk te maken, 
rekening houdend met hun financiële (on)mogelijkheden en veerkracht. 

De lokale capaciteit moet groeien
De gemeentelijke wijkaanpakken leggen een sociaal maatschappelijk veranderings
proces in feite van bovenaf op aan bewoners. Terwijl deze mensen en huishoudens 
wel zelf de kansen en risico’s moeten inschatten en dragen. Hen wordt gevraagd om 
grote (voor)investeringen te doen in bijvoorbeeld het isoleren van de woning, de 
 installatie van warmtepompen en zonnepanelen én daardoor ook dingen te 
 veranderen in hun dagelijks leven, zoals de manier waarop ze koken en hun huis 
 verwarmen.28 De vraag is of de gemeenten wel toegerust zijn om de regierol die zij 
gekregen  hebben bij het vormgeven van de wijkaanpakken goed te kunnen uitvoeren 
én of zij in staat zijn om voldoende rekening te houden met verschillen tussen 
 bewoners, zodat de transitie op een eerlijke en rechtvaardige manier verloopt. 

Sinds begin 2019 zijn een viertal Brabantse gemeenten aan het werk binnen de 
 provinciale pilot Energie voor Iedereen (EVI).i In deze pilot wordt, specifiek met het 
oog op deze moeilijk te bereiken huishoudens, gekeken hoe er het beste kan worden 
samengewerkt tussen (en binnen) gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke 
organisaties, financierders en deze groep huishoudens zelf. De eerste inzichten uit 
EVI laten zien dat de gemeenten in Brabant zich nog nauwelijks bewust zijn van deze 
 problematiek. Ook zijn ze nog niet klaar en maar beperkt toegerust om binnen dit 
complexe krachtenveld oplossingen te bedenken. 

Energiearmoede als integrale beleidsopgave is in het lokale beleid nog niet 
 uitgewerkt, niet ingebed en ook nog niet voorzien van budget. De benodigde 
 samenwerking tussen het Sociale Domein (dat kennis heeft van de doelgroep) en 
Energie (waar kennis van de techniek zit) moet veelal nog vormkrijgen, terwijl beide 
domeinen ook nog eens vaak kampen met beperkte ambtelijke capaciteit.j

Bovendien biedt de huidige regelgeving rondom de energietransitie op dit moment 
niet of nauwelijks financiële regelingen voor de renovatie van woningen van 
 economisch kwetsbare huishoudens. Voor particuliere eigenaren met weinig geld is 
er weinig tot geen aanbod. Dat maakt het opstarten van projecten gericht op deze 
doelgroep lastig. Want we hebben hen immers niets te bieden.
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i Voor meer informatie over deze pilot: https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/projecten/1317470.
aspx?t=Energie+voor+Iedereen

j Er is op dit moment veel externe inhuur bij gemeenten.



De beleidsuitdaging: wijkaanpakken voor iedereen
Onze verkenning maakt duidelijk dat de kansen en mogelijkheden om mee te kunnen 
doen aan de energietransitie niet gelijk verdeeld zijn. En dat er een aanzienlijke groep 
huishoudens is die bij de wijkaanpakken niet zomaar bereikt zal worden met een 
mogelijkheid om individueel of collectief te investeren. 

Deze groep huishoudens heeft weinig tot geen investeringsruimte, is heel 
 verschillend, woont kriskras door heel Brabant met concentraties op wijkniveau, is 
beperkt veerkrachtig en is kwetsbaar voor (financiële) tegenvallers. Als we ook voor 
deze groep mogelijkheden willen creëren om mee te doen met de energietransitie 
dan moeten we te weten komen welke voorwaarden voor hen belangrijk zijn. Deze 
voorwaarden moeten meegenomen worden bij de vorming van beleid, zowel op 
 nationaal, regionaal als op het lokale niveau van de wijkaanpakken. Maatwerk dus. 
Een uitdaging in een vraagstuk waarin opschaalbaarheid en kosteneffectiviteit een 
hele belangrijke plek innemen. 

Het Klimaatakkoord gaat ervan uit dat als er een eerlijke verdeling van de lusten en 
de lasten is, er vanzelf ook voldoende draagvlak zal zijn voor de energietransitie. 
Daarmee lijkt het erop dat de Nederlandse overheid het vooral ‘eerlijk en recht
vaardig’ wil doen om weerstand en vertraging te voorkomen met als uiteindelijk doel 
een kosteneffectieve transitie te kunnen doorlopen. Dit doel sluit aan op de 
 landelijke behoefte aan opschaling en versnelling. Als gemeenten deze smalle 
 benadering van ‘eerlijk en rechtvaardig’ overnemen, en dus geen oog hebben voor 
het bredere palet aan maatschappelijke kosten en baten, zoals veerkracht van huis
houdens, leefbaarheid in de wijk, sociale cohesie, veiligheid, financiële zekerheid en 
solidariteit, dan zal de energietransitie geen sociale transitie zijn. Met juist weerstand 
als resultaat.

Maar zo hoeft het niet te gaan. De energietransitie is namelijk ook een uitgelezen 
kans om als samenleving solidariteit te tonen met minder veerkrachtige groepen.  
We moeten ons dan wel meer bewust worden van de problematiek, gemeenten 
 moeten de capaciteit krijgen om deze groepen te betrekken bij de transitie en 
gemeenten moeten ontwerpgericht beleid maken waarin erkenning van de minder 
veerkrachtige doelgroep centraal staat. Dat betekent dat we bij de verdere uitwerking 
en vormgeving van transitiebeleid – financieel, organisatorisch en communicatief  
moeten willen leren van ervaringen die nu opgedaan worden in (wijkgerichte) pilots 
met een focus op deze doelgroep. Doen we dat goed, dan biedt de energietransitie 
een prachtige kans om echt samen toekomst te maken. Met wijkaanpakken voor 
iedereen.
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Dit huis is gebouwd in 1969. In 1980 is de woonkamer drie meter naar achteren uit-
gebouwd, is de keuken verplaatst en is er een grote schuifpui in gekomen. Behalve 
in de hal heeft het hele huis dubbelglas, dat al wel vrij oud is. We zijn ons nu aan 
het oriënteren op een flinke verbouwing. Daar beginnen we nu pas mee omdat we 
eerst een tijdje in het huis gewoond wilden hebben zodat we goed wisten wat we 
wel en niet willen aanpakken. Nu we gaan verbouwen zijn we tegelijk aan het 
 kijken hoe we ons huis kunnen verduurzamen omdat we wel positief staan tegen 
over duurzamer leven. 

Ons belangrijkste doel is het verbouwen van de zolder. Die is totaal niet geïsoleerd 
en erg donker. We gebruiken hem nu alleen als opbergruimte terwijl het wel een 
oppervlak van 50m2 heeft. Het idee is dat er twee dakkapellen geplaatst worden 
en dat er twee extra kamers komen. Het hele dak wordt geïsoleerd. Verder 
 overwegen we nog vloerisolatie in de woonkamer en zitten we er over te denken 
om HR++ glas in het hele huis te zetten. 

Bij de stappen die we nemen is ons eigen wooncomfort het belangrijkste. Dat we ons 
huis tegelijkertijd verduurzamen is mooi meegenomen. De dingen die we aan 
 willen pakken zijn dus ook primair gericht op ons eigen wooncomfort. Toen we 
over verbouwen gingen nadenken hebben we eerst een energie adviesgesprek 
gehad met een bouwkundige. Dit werd gesponsord door de gemeente. Deze 
bouwkundige adviseerde vooral om alles te gaan isoleren. Dat zal ons naar 
 verwachting de grootste besparing opleveren. Na dit advies gesprek hebben we 

 ‘Dit huis hebben we eind 2017 gekocht, we wonen hier 
sinds februari 2018. Toen we dit huis kochten was er al een 
flink tekort aan betaalbare koopwoningen en moest je er 
echt snel bij zijn als je een huis wilde kopen. Nadat we een 
keer te laag hadden geboden en een keer te laat waren om 
überhaupt een bezichtiging in te plannen, omdat het huis dat 
ons leuk leek al verkocht was, hebben we dit huis gekocht. 
We hebben direct de vraagprijs  geboden omdat we dit huis 
graag wilden hebben. Het voldeed namelijk aan al onze 
eisen; groot genoeg voor vier mensen, grote woonkamer, 
aan een rustig pleintje en voor ons het belangrijkste, met een 
tuin. We kwamen namelijk van een appartement.

Robin 41 jaar 
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een aannemer gevonden die onze verbouwing gaat  uitvoeren. Hij denkt natuurlijk 
mee met de verbouwing, maar kijkt ook mee met de duurzaamheidsubsidies die 
we willen aanvragen.

Ik vind dat er best wat haken en ogen zitten aan de duurzaamheidssubsidies. 
Allereerst moeten we in ons geval vooraf een enorm bedrag zelf op tafel  leggen in 
de hoop dat we dan subsidie krijgen. Het is namelijk niet zeker dat je een subsidie 
ontvangt en hoeveel je van het bedrag dat je eerst zelf betaald hebt weer terug-
krijgt. Er zit namelijk maar een beperkt bedrag in de subsidiepot. Verder zijn er 
best strenge regels verbonden aan het verkrijgen van subsidie. Je moet minimaal 
twee energiebesparende maatregelen  toepassen en die moeten aan nauwkeurige 
isolatievoorwaarden voldoen. En je moet je hele huis in één keer aanpakken als 
het bijvoorbeeld om HR-glas gaat. Je kunt je huis dus niet in fasen verduurzamen 
als je recht wilt hebben op subsidie. Terwijl dat glas ontzettend prijzig is en je dat 
misschien wel  verspreid over een paar jaar wilt vervangen.

Als je je huis wilt gaan verbouwen en verduurzamen mis je als leek echt  essentiële 
informatie. Het is soms behoorlijk ondoorzichtig. Wat kost nou dat HR++ glas per 
vierkante meter en wordt het voor dat bedrag ook geplaatst en het oude glas 
afgevoerd? Wat is nu het beste isolatiemateriaal voor een dak of vloer? Hoe weet 
je nou of een aannemer de prijzen niet omhoog gooit omdat zijn klanten toch wel 
subsidie krijgen? Daar worstelen we wel mee. Dus moeten we meerdere offertes 
aanvragen en zelf dingen uitzoeken. Dat kost veel tijd. En ondertussen krijgen we 
de ene na de andere brief in de bus van bedrijven en zelfs van de gemeente die 
hier op inspringen en die  duurzaamheiddeals met ons willen sluiten. Je ziet door 
de bomen het bos niet meer.

Een ander dilemma is dat we nu €125 per maand aan energie betalen. Dat is erg 
 weinig voor een huishouden van vier personen. De winst op de energie rekening 
zal waarschijnlijk in verhouding best klein zijn, maar niemand kan echt goed 
voor rekenen wat we gaan besparen. Dat maakt het ook lastig om te bepalen 
welke investering we gaan doen.

Wij hebben dit huis gekocht terwijl we wisten dat er een flinke verbouwing nodig 
was en hebben daar geld voor gereserveerd vanuit de verkoop van ons vorige 
huis. Zelf een lening aangaan om het huis te verbouwen en tegelijkertijd te 
 verduurzamen zou ik nooit doen. Ik denk dat veel anderen dat ook echt niet 
 zullen doen. Zeker als je geen geld achter de hand hebt, zul je niet snel geneigd 
zijn om je huis te gaan verbouwen, laat staan dat je je huis voor een flink bedrag 
gaat verduurzamen. Ik denk dus dat het er uiteindelijk op neer komt dat alleen 
mensen met flink wat spaargeld, die toch al wat aan hun huis  wilden gaan doen, 
hiermee bezig gaan.’
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