De energietransitie
in de gebouwde omgeving
De visie van Essent

oktober 2019

De visie van Essent

Inhoudsopgave
Voorwoord Patrick Lammers | CEO van Essent

In dit magazine nemen we je mee in onze visie op het
verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hoe zien
wij de energietransitie voor ons? Hoe behalen we de
doelstellingen uit het klimaatakkoord en hoe zorgen
we ervoor dat we heel Nederland meekrijgen?
Wij geloven in een stapsgewijze transitie van de gebouwde
omgeving. Niet overal hoeven woningen in één keer volledig
van het gas af. Door isolatie en het gebruik van (hybride)
warmtepompen kan ook op korte termijn al veel klimaatwinst worden behaald. Dit vraagt minder aanpassingen en
investeringen in de gebouwschil en maakt deze stappen
behapbaar en betaalbaar. Hoe dat er voor ons idealiter in
de praktijk uitziet, ontdek je in de komende hoofdstukken.
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Voorwoord

Het klimaatakkoord heeft een duidelijk doel: minimaal 49% CO2-reductie in 2030 en een vrijwel CO2vrije samenleving in 2050. Voor de ‘gebouwde omgeving’ betekent dit dat er in 2030 zo’n 1,5 miljoen
gebouwen aangepast moeten worden, of klaar gemaakt moeten worden om van het aardgas te gaan.
Dat zijn ongeveer 2700 woningen per week. Kortom, er is flink wat werk aan de winkel!
Samen met onze servicepartnerbedrijven hebben we alles in huis om deze enorme klus te klaren. Met
onze activiteiten en adviezen helpen we klanten om hun huizen en gebouwen te verduurzamen. Het
resultaat? Minder CO2-uitstoot en meer wooncomfort.
Als Essent vragen wij al langer aandacht voor betaalbaarheid van de energietransitie en de mogelijkheid
voor onze klanten om de transitie stapsgewijs in te zetten - niet te kostbaar en niet te ingrijpend. Daarin
zijn we gesterkt door de doorrekening van het klimaatakkoord door het PBL en CPB. Een toegankelijke
transitie betekent dat iedereen op zijn eigen manier mee kan doen, of het nu om particulieren, zakelijke
klanten of overheden gaat.
We zien graag dat er financiële ruimte komt voor de opwek van hernieuwbare energie door woning
eigenaren. Dat is fijn voor woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen. Isolatie wordt binnen
het klimaatakkoord als belangrijke basis voor duurzaam wonen gezien. En ook wij zijn ervan overtuigd
dat dé sleutel tot een betaalbare en succesvolle energietransitie ligt in isolatie. Maar ook met hybride
warmtepompen kan de komende jaren al een significante bijdrage worden geleverd.
Tot slot heeft het kabinet besloten tot een andere verdeling van de lasten tussen consument en industrie.
Dit gaat positief van invloed zijn op de energierekening van de consument.

“Voorlopig zien wij het klimaatakkoord als een mooi resultaat, maar
we houden ontwikkelingen uiteraard nauwgezet in de gaten. Op
veel punten moet namelijk nog veel werk worden verzet. Wij zijn
hiervoor opgelijnd en startklaar. Wij blijven ons inspannen om de
stem van onze klanten te laten horen, zodat iedereen kan meedoen
aan de energietransitie.”
Patrick Lammers | CEO van Essent
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Wij helpen onze klanten
anders om te gaan
met energie.
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Stap voor stap verduurzamen
van de gebouwde omgeving

Voor de gebouwde omgeving (woningen en gebouwen)
zijn er in het klimaatakkoord specifieke doelstellingen
geformuleerd. Zo is de wens om vanaf 2021 maar liefst
50.000 bestaande woningen per jaar te verduurzamen.
En voor 2030 staat het doel zelfs op 200.000 per jaar.
In totaal moeten in deze periode 1.5 mln woningen
worden aangepakt.

Essent gelooft in een geleidelijke transitie, waaraan
iedereen op zijn eigen tempo en eigen manier mee kan
doen. Niet in één keer van het aardgas af, maar gebruik
maken van noodzakelijke tussenstappen. Betere isolatie
en het gebruik van hybride warmtepompen spelen
hierbij een belangrijke rol. Dankzij een stapsgewijze
aanpak helpen we Nederland met praktische en betaal
bare oplossingen. Tegen relatief lage kosten kunnen
we de CO2-uitstoot terugbrengen en het wooncomfort
verhogen. Zo nemen we iedereen mee op weg door
de jungle van de energietransitie.

Wat zien wij graag in Nederland?

Een sterke focus op de rol van de consument. We gaan voor betaalbaarheid,
keuzevrijheid, draagvlak, geleidelijkheid en handelingsperspectief.

Iedereen moet op zijn eigen manier mee kunnen doen
aan de energietransitie.

Tussenstappen om de energietransitie tot een succes te maken.
Denk aan isolatie en hybride warmtepompen.
Een helder handelingsperspectief is noodzakelijk.
Consumenten en bedrijven moeten weten wat er van hen verwacht
wordt, wat zij zelf kunnen doen en wat verstandige keuzes zijn.
Ook als nog niet duidelijk is wat voor een woonwijk het voorgestelde alternatief
voor aardgas wordt. Marktpartijen moeten hun klanten goed kunnen informeren
op basis van dat handelingsperspectief.

De overheid moet zorgen voor technologie neutrale afwegingskaders en
voldoende beschikbare subsidiebudgetten en financieringsmogelijkheden.

We zijn ervan overtuigd dat
dé sleutel tot een betaalbare,
succesvolle energietransitie
ligt in isolatie, zonnepanelen
en het gebruik van (hybride)
warmtepompen.
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Waar mogelijk de noodzakelijke (extra) ruimte in wet- en regelgeving om
klanten nog beter te helpen bij het verduurzamen van hun woning
of gebouw.
Dat partijen zoals Essent energiebesparing in de gebouwde omgeving
een flinke impuls geven door consumenten te helpen verduurzamen
met slimme, innovatieve en betaalbare oplossingen.
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Isolatie van woningen en gebouwen
Een blik op de energieprestatie

Wat zien wij graag in Nederland?
Hoeveel je moet isoleren is afhankelijk van het type woning of gebouw én hoe deze in de toekomst
verwarmd wordt. Er is behoefte aan duidelijkheid. Omdat het terugdringen van de warmtevraag altijd
een goed idee is, is het verstandig dat de energieprestatiestandaard hier ook op ziet (kwh/m2). Dit
maakt woningeigenaren duidelijk welke maatregelen er no regret (ongeacht de warmtevoorziening)
uitgevoerd moeten worden. Deze norm moet voortaan ook een gespreksonderwerp zijn bij taxatie,
verkoop en renovatie. Dat maakt het voor adviseurs en gemeenten eenvoudiger om te adviseren.

Koop
Isolatie is vaak een voorwaarde
om ‘van het gas af’ te kunnen.
Tegelijkertijd vermindert het
de noodzaak om in één keer
van het gas af te gaan.

In Nederland hanteren we een energielabel om aan te geven hoe
duurzaam een huis is. Het zou echter nóg beter zijn om dit nog meer
toe te spitsen op hoe goed geïsoleerd een huis daadwerkelijk is.
Isolatie is namelijk vaak de eerste stap om van het gas af te kunnen
gaan. Bovendien verdient het zichzelf vaak al snel terug door een
besparing op de energierekening. Een ander bijkomend voordeel:
de kosten voor isolatie zijn relatief laag, waardoor het mogelijk is
in één keer veel woningen en gebouwen te verduurzamen.

We beogen geen harde verplichtingen voor de consument,
maar maken ons wél hard voor
goede communicatiemiddelen.
Zo kan via flankerend beleid
gestuurd worden op isolatie.
Denk aan differentiatie van OZB
tarieven of overdrachtsbelasting.

Huur

Voor utiliteit en corporaties
kan de norm gebruikt worden
om de (voortgang van de)
verduurzamingsopgave te
sturen en te monitoren (bijvoorbeeld gemiddeld X% van
alle woningen voldoet aan
de norm in 2030). Zo komt de
markt in beweging en worden
huurders beschermd tegen
slecht geïsoleerde huizen én
hoge energierekeningen.

Het is daarbij belangrijk
ervoor te waken dat het
systeem niet fraudegevoelig
of te bureaucratisch wordt.

Zakelijke markt

In de zakelijke markt zijn
vanuit de Wet Milieubeheer al
verschillende verantwoordelijkheden vastgesteld. Deze moeten
worden voortgezet. Daarnaast
zouden bindende afspraken
moeten worden gemaakt over
(tussen) doelen op het gebied
van isolatie en de energie
prestatie. De controle hierop
zien wij idealiter als een
gelijke aan het APK systeem.
Handhaving is nu nog vaak een
probleem, maar marktpartijen
zoals Essent kunnen hierbij
helpen.

In het klimaatakkoord wordt dan ook voorgesteld om te kijken naar
een nieuwe methode voor het vaststellen van wat een goed isolatieniveau voor isolatie van een woning of gebouw is (de energieprestatiestandaard). Ook voor individuele maatregelen worden
streefwaarden vastgesteld. Dit geeft particuliere woningeigenaren
inzicht in wat een verstandige investering is.

WoonEffect
Met Wooneffect verduurzamen we
stap voor stap de woningvoorraad
van woningcorporaties. Door onze
expertises isolatie, ventilatie,
warmte, zonnepanelen en slimme
huisbesturing te combineren met
onze service en onderhoudsdiensten, creëren we landelijke
dekking vanuit één loket. Zo maken
we de verduurzamingsopgave eenvoudig en duidelijk, zonder gedoe.
PlusJeHuis
Met de PlusJeHuis adviesscan
ontdekken woningeigenaren
hoe zij hun huis energiezuiniger
en duurzamer kunnen maken.
Afgestemd op de wensen en
mogelijkheden van de consument.
We geven inzicht in de kosten
en de besparing op de energie
rekening. Als woningeigenaren
dat willen, regelt Essent de
offertes en installatie.
EnergieFitScan
Met de EnergieFitScan van Essent
Zakelijk helpen we ondernemers.
We laten zien waar er energiewinst
blijft liggen en welke besparingsmaatregelen ze kunnen nemen.

Voor corporaties en de zakelijke markt kan de energieprestatie
mogelijk gebruikt worden om de voortgang in de transitie te sturen.
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Welke adviesdiensten
heeft Essent?

9

3

Verduurzaming in de wijk
Wijkgerichte aanpak

Voor nieuwbouw is de aansluitplicht voor gas afgeschaft. Het doel is dat ook de bestaande bouw
van het aardgas af gaat. Hoe we dat gaan doen, wordt nog bekeken in het klimaatakkoord. Het
ligt voor de hand om per wijk op hetzelfde moment definitief over te gaan op een alternatief voor
aardgas. Wijken hebben namelijk een vaste infrastructuur en natuurlijke vervangmomenten. Het is
belangrijk om bewoners en andere belanghebbenden aan de hand te nemen en hun succesvol door
dit proces te begeleiden.

Wat zien wij graag in Nederland?

Een transitie lukt niet
zonder innovatie. We hebben
slimme, toekomstgerichte
producten nodig die bij
onze klanten passen.

Duidelijkheid
Wij maken ons hard voor duidelijkheid. Er moet
tijdig een helder handelingsperspectief voor
consumenten zijn. Daarnaast moeten alle
betrokken partijen (inclusief gebouw- en
woningeigenaren) weten wat er van hen wordt
verwacht en welke tussenstappen er genomen
kunnen worden voordat een wijk ‘van het
aardgas af’ gaat.

Het ECW als onafhankelijk orgaan
Gemeenten moeten verplicht gebruik maken van
objectieve en technologie neutrale informatie
die door het Expertisecentrum Warmte (ECW)
beschikbaar wordt gesteld. Daarin fungeert
het ECW als een onafhankelijk orgaan, waarin
bepaalde belanghebbenden (zoals netbeheerders)
niet zwaarder zijn vertegenwoordigd dan andere
stakeholders (zoals marktpartijen).

Marktwerking en keuzevrijheid voor
individuele huishoudens
Dankzij keuzevrijheid, marktwerking én
concurrentie wordt innovatie gestimuleerd.
Aanbieders worden uitgedaagd om de beste
resultaten tegen de laagste kosten te leveren.
Kiest een wijk voor een collectieve oplossing?
Dan moet het voor een huishouden in die wijk
alsnog mogelijk zijn om voor een individuele
(all electric) oplossing te kiezen.

Een eerlijke en toegankelijke markt
In een eerlijke markt is er een vergrote
marktwerking bij warmtenetten. Ook is
objectieve informatie eenvoudig beschikbaar
voor marktpartijen, zodat zij een goede
aanbieding kunnen doen. Daartegenover
staat dat ook woningbouwcorporaties een
eerlijke keuze kunnen maken. Bijvoorbeeld
door vraagbundeling via tenders.

Voor collectieve warmte zijn er verschillende
marktmodellen denkbaar. Er zal onderzocht
moeten worden op welke wijze marktwerking
en keuzevrijheid voor individuele huishoudens
het beste gestimuleerd kunnen worden.
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Afscheid van de cv-ketel
Uitfasering in zicht

Wat zien wij graag in Nederland?

Stap voor stap verduurzamen is de beste
manier om heel Nederland mee te krijgen in
de energietransitie én om het betaalbaar te
houden. Niet in één keer ‘van het gas af’, maar
gebruik van tussenoplossingen zoals (hybride)
warmtepompen, zonnepanelen en verbeterde
isolatie in de bestaande bouw. Zo wordt de
volledig aardgasgestookte cv-ketel geleidelijk
uitgefaseerd.

Wat doet Essent?
Zonnepanelencheck
Essent doet er alles aan om financiële barrières
voor duurzame oplossingen weg te nemen. Zo
bieden we naast koop ook de mogelijkheid om
zonnepanelen te leasen of huren. Met de Essent
zonnepanelencheck weet men precies wat het
installeren van zonnepanelen oplevert.

Wij zien hierin een grote rol weggelegd voor
hybride warmtepompen. Dit zijn warmtepompen
met een cv ketel voor de koudste dagen. Deze
zijn echter momenteel voor veel huishoudens nog
duur in aanschaf. Bovendien is de technologie nog
sterk in ontwikkeling. Daarom hebben hybride
warmtepompen voorlopig nog subsidie nodig.
Een gedwongen uitfasering van de cv ketel is
afhankelijk van de technologische ontwikkelingen,
voldoende beschikbaarheid van monteurs en
een betaalbaar alternatief voor consumenten.

Isolatiecheck
Isolatie is een logische eerste stap naar een
energiezuinige woning. Er kan tot wel 30% op
de stookkosten worden bespaard. Met de Essent
isolatiecheck weet men binnen 1 minuut wat
isolatie oplevert.
Warmtepompcheck
Een warmtepomp verwarmt huizen en water op
een milieuvriendelijke manier. Het gasverbruik
daalt. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot
waardoor woningen duurzamer én energiezuinig
worden. Met de Essent warmtepompcheck
ontdekt men in een paar minuten of een woning
hiervoor geschikt is en welk type warmtepomp
wordt geadviseerd.

Stap voor stap verduurzamen.
Niet te kostbaar en
niet te ingrijpend.
De meeste huishoudens in Nederland hebben een aardgas
gestookte cv-ketel. De doelstelling vanuit het klimaatakkoord
is echter om ‘van het aardgas af’ te gaan. Dit betekent dat
ketels op termijn zullen uitfaseren. Er komen goedkopere
en duurzamere alternatieven.
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Energiebelasting en subsidies

Wat zien wij graag
in Nederland?

Hoe houden we het betaalbaar?

Energiebelasting

In het klimaatakkoord is afgesproken om de energiebelasting
(EB) op gas te verhogen en elektriciteit te verlagen. Op deze
manier worden huishoudens aangemoedigd om minder
gas te verbruiken. Om de rekening betaalbaar te houden,
wordt ook de heffingskorting verhoogd.

Als Essent staan wij voor een betaalbare
energierekening. Daarom geloven we
in een geleidelijke verschuiving van de
energiebelasting van elektriciteit naar gas.
Ongewenste inkomenseffecten zullen in
dit geval gecompenseerd moeten worden.
Ook vinden wij een evenwichtige verdeling
van lasten tussen bedrijven en burgers
belangrijk. Nu betalen burgers verhoudingsgewijs meer belasting dan bedrijven.

Ook wanneer alternatieven voor aardgas goedkoper worden,
kan het zijn dat de terugverdientijd van deze alternatieven
alsnog te lang is. Consumenten zullen dan niet geneigd zijn
te investeren in verduurzaming. Daarom is het belangrijk
de zogeheten ‘onrendabele top’ te verkleinen. Dit kan
bijvoorbeeld met subsidies of door energieverbruik
zwaarder te belasten.

Subsidies

De subsidieregeling moet worden behouden
zolang duurzame maatregelen nog niet
rendabel zijn. Idealiter wordt de subsidie
gekoppeld aan de energieprestatienorm
(zie pagina 8 en 9). Daarnaast moet ook
isolatie gesubsidieerd worden.

Binnen de energietransitie
ligt een belangrijke rol voor
de overheid.
De combinatie van subsidies én de geleidelijke
verschuiving van de energiebelasting moet
voldoende zijn om de onrendabele top van
de verduurzaming af te dekken. Het is hierbij
belangrijk om vertrouwen te creëren met
langjarige zekerheid en voldoende budget
voor de subsidieregelingen (bijvoorbeeld
ISDE). Als de regeling elk jaar voortijdig leeg
is, ontstaat een markt van hollen-en-stilstaan.
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Financieringsarrangementen

Hoe gaat Nederland de verduurzaming betalen?
Het verduurzamen van woningen en gebouwen vraagt om een flinke investering. Hoe gaan
particulieren en bedrijven dit betalen?

Gebouw Gebonden
Financiering

Steun van de overheid

In het klimaatakkoord is afgesproken dat
Gebouw Gebonden Financiering (GGF)
mogelijk gemaakt moet worden. Hierbij is
een lening niet langer gekoppeld aan een
persoon, maar aan een gebouw. Dat maakt
het makkelijker en aantrekkelijker om te
investeren in verduurzaming. Dit betekent
wel dat de (Europese) wetgeving moet
worden aangepast.

Mensen die hun huis willen isoleren, kunnen
op verschillende manieren hulp krijgen van
de overheid. Zo komt er een wamtefonds
waarbij je tegen een gunstige rente geld kunt
lenen en zijn er subsidies zoals de SEEH, een
subsidie voor energiebesparende maatregelen.
Als Essent beogen we een rol te spelen als
one-stop-shop. Dit betekent dat klanten
direct bij ons terecht kunnen voor het verduurzamen van een gebouw. Wij begeleiden
hen gedurende het gehele traject: van advies
tot uitvoering.

Wat zien wij graag in Nederland?
De klant voorop
We willen verduurzaming voor consumenten gemakkelijk
maken door middel van goed advies, passende producten/
diensten en bemiddeling in financieringsmogelijkheden van
aanbieders. Daarnaast geloven wij in gunstige financieringsconstructies voor de consument. De consument kan extra
worden gemotiveerd door verschillende maatregelen, zoals
een gunstige WOZ-waarde.
Vereenvoudiging en transparantie
Om goed advies te kunnen geven over het inzichtelijk maken
van totale woonlasten is vereenvoudiging of verruiming van
het AFM-vergunningsregime noodzakelijk.
Een breder pakket
Wij geloven dat GGF zeker een bijdrage kan leveren, maar
dat onze klanten meer keuzevrijheid moeten hebben. Een
breder keuzepakket is hiervoor wenselijk.
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Marktordening warmtenetten
Meer keuzevrijheid voor de consument

Door de afspraken in het klimaatakkoord komt
verduurzaming in een stroomversnelling. Warmtenetten
worden hiervoor als belangrijk onderdeel gezien;
er wordt zelfs genoemd dat 50% van de gebouwde
omgeving in 2030 is aangesloten op een warmtenet.
De groei van het aandeel warmtenetten maakt vragen
over de organisatie van warmtenetten nog belangrijker.
Hoe wordt een warmtenet gerealiseerd als een gemeente
eenmaal voor deze optie heeft gekozen? En is het
wenselijk dat productie, infrastructuur, transport en
levering allemaal in één hand zijn?

Wat zien wij graag in Nederland?
Een nieuw model
Voor de hoofdinfrastructuur en distributienetten
zien we idealiter een nieuw model, vergelijkbaar
met de marktordening van elektriciteit en gasnetten. Als dit nog niet haalbaar is, zal gezocht
moeten worden naar alternatieve manieren om
keuzevrijheid van de consument te vergroten.
Bijvoorbeeld door het in de markt zetten van de
exploitatie van een warmtenet via een concessie

voor een bepaalde periode, of concurrentie op de
administratieve afhandeling van de warmtelevering
(facturering of productie).
Collectieve systemen
Wij zien primair een rol voor collectieve
systemen in dichtbebouwde regio’s waar
een duurzame bron blijvend beschikbaar is.

Maak kennis met onze servicepartners
Essent helpt consumenten en organisaties graag om efficiënter om te gaan
met energie. Daarom werken we samen met verschillende servicepartners:
stuk voor stuk specialisten op het gebied van duurzame energie-oplossingen
zoals zonnepanelen en warmtepompen. Samen geven we Nederland tips en
advies over de ongekende mogelijkheden van energie en energiebesparing.
Onze servicepartners zitten verspreid over heel het land. Zo is er altijd een
expert in de buurt.

Meer dan 2.100
monteurs aan het werk

Verduurzamen is allang
niet meer een wens.
Het is een noodzaak.

Servicebedrijven
door heel Nederland
Perfectie

elen
in zonnepan

Meer dan 1.000 monteurbussen op de weg
Circa 650.000
onderhoudscontracten
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Verduurzaming van de gebouwde omgeving
Onze visie
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SAMEN ONDERWEG NAAR
EEN TOEKOMST ZONDER GAS
niet te kostbaar en
niet te ingrijpend

GIDS BINNEN
DE ENERGIETRANSITIE
voor de gewone
Nederlanders

STAP VOOR STAP
VERDUURZAMEN
een betaalbare en
succesvolle energietransitie

• In 2025 een 20% kleinere CO2voetafdruk voor onze klanten
• Mogelijkheden om op je eigen
manier en eigen tempo mee
te doen
• 1,5 miljoen woningen en
gebouwen aardgasvrij
in de periode tot 2030

• We maken ingewikkelde zaken
begrijpelijk
• Samen met onze servicepartner
bedrijven helpen we onze
klanten met praktische en
betaalbare oplossingen
• We nemen onze klanten mee
op weg, met als eindbestemming
minder CO2-uitstoot en meer
wooncomfort

• Huizen en gebouwen hoeven
niet in één keer van het aardgas af
• Isolatie en (hybride) warmte
pompen om energie te besparen
• Zonnepanelen om zelf groene
stroom op te wekken
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Voor iedereen de nummer 1 in nieuwe energie
Energie is misschien wel de belangrijkste grondstof voor ons leven. Maar de
energiewereld verandert. De energietransitie draagt de belofte in zich dat zij
kan bijdragen aan een betere wereld. Bij Essent werken we elke dag aan de
toegankelijkheid van energie voor onze klanten en de wijze waarop deze gebruikt
en toegepast wordt. Een manier die aanhaakt bij de mogelijkheden van onze
moderne, gedigitaliseerde wereld. We willen mensen inspireren om de ongekende
mogelijkheden van energie in te zetten op een manier die bij hen past. Zo stellen
we iedereen in staat op zijn eigen manier mee te doen aan het beter maken van
hun leefwereld.

Wil je naar aanleiding van deze uitgave contact met Essent?
Essent
Willemsplein 4, 5211 AK
’s-Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)73 686 12 99
E-mail: mediarelaties@essent.nl
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