
 
 
 

Advies  
Monitor aardgasvrije gebouwde omgeving 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door: Harmke Bekkema, Out of Harm’s Way 
Datum: November 2018 
Opdrachtgever: Edwin Marquart, RVO 



 
2 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding ................................................................................................................................................. 3 
Aanleiding en doel .............................................................................................................................................. 3 
Huidige beleidsdoelen ......................................................................................................................................... 3 
Kader .................................................................................................................................................................. 3 
Aanpak ................................................................................................................................................................ 3 
Leeswijzer ........................................................................................................................................................... 6 

2. Adviezen ................................................................................................................................................ 7 
Bevindingen ........................................................................................................................................................ 7 
Opzet monitor en prioriteiten ............................................................................................................................. 7 
Ambitiebepaling en financiering ......................................................................................................................... 9 
Stakeholder onderzoek ..................................................................................................................................... 10 
Marktontwikkeling ........................................................................................................................................... 13 
Renovatie algemeen ......................................................................................................................................... 13 
Woningbouwmarkt ........................................................................................................................................... 14 

Woningbouw huur ....................................................................................................................................... 15 
Woningbouw koop ...................................................................................................................................... 15 

Utiliteitsbouw algemeen ................................................................................................................................... 15 
Commerciële vastgoed ................................................................................................................................ 16 
Maatschappelijk vastgoed ........................................................................................................................... 16 

3. Analysemodellen voor monitoring ....................................................................................................... 18 
Transitie op systemisch en macroniveau .......................................................................................................... 18 

Model Drift .................................................................................................................................................. 18 
Innovatie Systeem Analyse .......................................................................................................................... 20 

Transitie in vier lagen ....................................................................................................................................... 22 
Markt ontwikkelmodel ..................................................................................................................................... 25 

Bijlagen ......................................................................................................................................................... 28 
Bijlage 1: Geïnterviewde partijen in marktconsultatie ..................................................................................... 28 
Bijlage 2: Factoren van het marktmodel ........................................................................................................... 29 
Bijlage 3: Geraadpleegde bronnen ................................................................................................................... 31 

 
  



 
3 

1. Inleiding 
 

Aanleiding en doel 
In opdracht van RVO heeft Out of Harm’s Way dit advies gemaakt voor de uitvoering van de monitor 
aardgasvrije gebouwde omgeving. In het verleden werden onder andere energiebesparende 
maatregelen en energie labels gemeten. Met de nieuwe doelstellingen voor een CO2-arme economie 
en aardgasvrije gebouwde omgeving, moet de monitor opnieuw ingericht worden. In dit advies gaat 
het niet zozeer om welke realisatiecijfers er gemonitord moeten worden, maar meer om de 
monitoring activiteiten die de realisatiecijfers duiden en daarmee onder andere kritische knelpunten 
en kansrijke ontwikkelingen in beeld brengen. Op basis daarvan krijgt het rijk (opdrachtgever van RVO) 
gedegen informatie over de voortgang van de realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving. De 
adviezen uit dit rapport kan RVO gebruiken om de monitor aardgasvrije gebouwde omgeving vorm te 
geven. 
 

Huidige beleidsdoelen 
Met de beslissing om de Nederlandse gebouwde omgeving aardgasvrij te maken, het klimaatakkoord 
en de internationale klimaatafspraken, is voorjaar 2018 in Nederland grootschalige actie op gang 
gekomen. In 2050 moet Nederland een C02-arme economie zijn. RVO heeft de opdracht van BZK om 
jaarlijks de realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving te monitoren. Dit is in het kader van de 
volgende beleidsdoelen: 
Wonen: BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige 
woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. 
Energietransitie: Binnen de huidige kabinetsperiode alle nieuwbouw gasvrij en 30.000 tot 50.000 
bestaande gebouwen per jaar gasvrij1 maken.  
 

Kader 
Voor de monitor en dit rapport bestaat de gebouwde omgeving uit: woningbouw en utiliteitsbouw 
(commercieel en maatschappelijk vastgoed). Niet meegenomen worden: agrarische sector, industriële 
gebouwen. 
 

Aanpak 
Er is gestart met een theoretische analyse van de transitie-, markt ontwikkel- en innovatiemodellen. 
Hieruit zijn drie relevante ‘raamwerken’ gekomen om de energietransitie te analyseren en de 
realisatiecijfers uit te kunnen leggen. Ten tweede is er een marktconsultatie gedaan bij de meeste 
primaire stakeholders in de energietransitie. De marktconsultatie vond plaats in gesprekken op basis 
van bovenstaande theoretische modellen. Er is onder ook gevraagd welke elementen er relevant zijn 
om te monitoren in de komende periode. Op basis van de theoretische analyse en de interviews zijn 
de adviezen tot stand gekomen.  
  
De theoretische modellen worden hier kort toegelicht. Uitgebreide beschrijving staat in Hoofdstuk 3.  
 

i. Systemisch en macroniveau 
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Figuur 1: Model Drift. Deze afbeelding geeft het principe van de het transitieverloop weer. Op basis 
van een urgentie, gebeurtenissen ontstaan er niches van nieuwe markten die via het regime 
(bestaande systemen en structuren) het huidige landschap afbreken en vervangen. Tegelijkertijd 
wordt het landschap van oude markten afgebroken. Er zijn een aantal elementen die het tempo van 
de transitie bepalen: urgentie, perspectief, netwerk van samenwerkende partijen (transformatieve 
coalitie) en een strategie/route die het gat tussen de doelen en de huidige alternatieven dicht.  
 

 
 
Figuur 2: Model Heckert/Suurs. Dit model is ontwikkeld voor een reflectieve dialoog over innovatie. 
Transitie gaat gepaard met innovatie, zowel op technisch, financieel en organisatorisch vlak. Er zijn 
meerdere elementen in een transitie vereist om de transitie te laten voortbewegen. 
 
Bronnen Model Drift en Hekkert/Suurs via www.transitiepraktijk.nl  
 

ii. Realisatie in vier lagen 
De vier lagen van transitie zijn: fysiek, organisatorisch, financieel en sociaal-maatschappelijk.  
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Met dit model kan zichtbaar gemaakt worden waar op uitvoeringsniveau de kansen- en knelpunten in 
de realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving zich bevinden. Uiteraard zijn alle lagen met 
elkaar verbonden en beïnvloeden ze elkaar. In de analyse helpt het om zichtbaar te maken waar de 
grootste ontwikkelingen en knelpunten zich bevinden. 
 
Bron: veelgebruikt model bij wijkaanpak gemeenten (ook herkenbaar in 
https://www.smartenergycities.nl/model/) 
 

i. Markt ontwikkelmodel 
Hier wordt gekeken naar de marktsegmenten en hoe vraag, aanbod en omgevingsfactoren zich 
ontwikkelen. In de monitor kan door dit model toe te passen helder worden waar per marktsegment 
belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden en knelpunten ontstaan. 
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FYSIEK  

ORGANISATORISCH

FINANCIEEL

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK

TRANSITIE in VIER LAGEN

Gebouw, en gebieds- en 
omgevingsfactoren 

 

Aanbod  

 

Vraag 

 

Proposities per Marktsegment:  
Type gebouw  
Bouwperiode 

Eigendom 
 

…………………… 
 
 
 

Realisatie Aardgasvrije Gebouwen 
# en % 
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Voor dit advies worden vier marktsegmenten onderscheiden: 

- Commercieel vastgoed 
- Maatschappelijk vastgoed 
- Woningbouw particulier 
- Woningbouw sociale huur 

 
Bron: model Energiesprong bijgewerkt naar aardgasvrije gebouwde omgeving. 
 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat de adviezen voor de monitor, ondersteund met illustraties uit de theoretische 
modellen en de interviews. Hoofdstuk 3 bevat een uitgebreidere toelichting op de theoretische 
modellen die gebruikt zijn. In de bijlage vindt u gebruikte bronnen en de lijst met geïnterviewde 
partijen. 
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2. Adviezen 
Aan de hand van de marktconsultatie en de theoretische analyse worden onderstaand de meest 
relevante onderwerpen voor de komende periode benoemd. Bij de onderwerpen worden de adviezen 
voor de monitoring benoemd inclusief toelichting. De eerste categorie zijn algemene bevindingen. 
 

Bevindingen 
- Inschatting van de marktontwikkeling. De meeste geïnterviewde schatten op dit moment in 

dat 100% aardgasvrij in 2050 niet realistisch is. Er zal altijd voor een deel(tje) van de 
energievoorziening aardgas gebruikt worden of nodig zijn. Er zijn en komen voor veel dingen 
technische oplossingen, hoewel veel nu nog onvoldoende betaalbaar en bewezen zijn om 
(grootschalig) toegepast te worden. De meeste geïnterviewde personen geven aan dat het 
zwaartepunt voor de realisatie na 2030 zal liggen. De meest pessimistische inschatting is dat 
in 2050 ongeveer 60% van de woningvoorraad aardgasvrij is. De meest optimistische 
inschatting is dat in 2030 aardgasvrij mainstream is en de markt weinig ondersteuning van de 
overheid meer behoeft. 

- Er zullen verschillende oplossingen in de plaats komen van het aardgas. Van hoog 
temperatuur warmtenet tot een all-electric en van groen gas tot buurtbatterij. Daarbij moet 
het hele regime van wet- en regelgeving over vergunningverlening tot fiscale voorzieningen 
veranderen om de transitie te faciliteren en het nieuwe landschap vorm te geven. Dit wordt 
complexer dan bij de transitie naar aardgas omdat er meerdere oplossingen toegepast 
worden. 

- Door complexiteit is er risico op besluitvorming op basis van meningen en belangen in plaats 
van op feiten. De complexiteit van de energietransitie in de gebouwde omgeving is enorm. Op 
dit moment is er chaos en een zoektocht naar het in kaart brengen van de exacte opgave en 
de wijze waarop die te realiseren. Omdat mensen en organisaties zoeken naar feiten en data 
en er te weinig nog beschikbaar zijn ontstaan er veel meningen, visies en strijd tussen deze. 
Organisaties gaan dan meer op basis van een mening dan een feit een beslissing nemen. Dit 
kan twee gevolgen hebben: of partijen komen niet in beweging omdat er te veel meningen en 
te weinig feiten zijn en ze niet weten wat ze moeten doen, of ze maken op basis van 
onvoldoende informatie beslissingen die later wellicht niet optimaal blijken te zijn. Er worden 
nu ook stromingen zichtbaar in het debat bijvoorbeeld all-electric, warmtenetten, groen gas 
en recentelijk kernenergie. 

- Nederlandse cultuur is niet erg faciliterend aan een soepele transitie. Nederlanders zijn best 
eigenwijs en willen graag zelf het wiel uitvinden en hun persoonlijke stempel ergens op 
drukken. Het is daardoor heel rijk aan innovatie en allerlei nieuwe initiatieven. Dit kan nog een 
struikelblok worden bij opschaling. Ook het polderen kan nadelig zijn. Een harde lijn trekken in 
de uitvoering is volgens een aantal experts nodig om de doelen van Parijs te halen. Zo moeten 
er op grote schaal ‘verliezen’ genomen worden en door het Nederlandse poldermodel zal dit 
en daarmee de realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving langzamer gaan.  

 

Opzet monitor en prioriteiten 
a) Leg nog niet alles vast wat er in de komende jaren gemeten moet worden. In nagenoeg alle 

interviews kwam naar voren dat er op dit moment verwarring is in de markt. Wat worden 
precies de ambities, welke taak- en rolverdeling komt er, wie gaat wat betalen, hoe kan de 
operatie ‘Nederland aardgasvrij’ fysiek plaatsvinden? Dit is normaal voor een eerste fase van 
transitie (zie hoofdstuk 3 met toelichting op model van transitiepraktijk). Er ontstaan niches 
van nieuwe markten waarin koplopers actief zijn (bijvoorbeeld nul-op-de-meter). Een ander 
deel van de markt is zich nog niet eens bewust van de bijdrage die ze moeten leveren aan de 
opgave (bijvoorbeeld deel van de maatschappelijke vastgoedeigenaren). Met het besluit om 
het aardgas in Nederland uit te faseren en de onderhandelingen in het klimaatakkoord is deze 
chaos groter geworden. Voor het realiseren van de aardgasvrije gebouwde omgeving zijn 
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conform het markt ontwikkelmodel (iii) voldoende éénduidige vraag, passend aanbod en 
geschikte omgevingsfactoren nodig. Bij onduidelijkheid over de ambities, rol- en taakverdeling 
en bevoegdheden kan een organisatie ‘bevriezen’ en niks doen. Voorbeelden: 
- Ondanks een aantal actieve gemeenten wachten veel af tot er helderheid uit Den Haag 

komt wat betreft de doelstellingen, bevoegdheden en beschikbare middelen.  
- Gemeenten hebben nog niet de benodigde bevoegdheden om aardgas uit te faseren. 

Nederland beweegt vanuit een verplichte aansluiting op aardgas naar aardgasvrij en alle 
bijbehorende wet- en regelgeving dient vernieuwd te worden. Geen enkele partij heeft nu 
het recht om een aardgasnet af te sluiten. Vrijwillige deelname van 100% van de 
gebouweigenaren lijkt organisatorisch uitgesloten. 

Doelstellingen en de wijze van uitvoering, worden regelmatig bijgesteld, maar binnen nu en 
een aantal jaren zal er waarschijnlijk helderheid komen zodat de uitvoering op gang komt.  
Het toekomstige ‘landschap’ is nog niet bekend. Er gaat nog veel duidelijk worden over het 
landschap van governance, financiering, techniek als gevolg van innovatie en sociaal-
maatschappelijke insteek van de aardgasvrije gebouwde omgeving. Leg daarom nog niet te 
veel vast met betrekking tot duiden van de cijfers (dus achtergrondonderzoeken, 
marktonderzoek, enquêtes), maar hou ruimte om (jaarlijks) bij te sturen. Focus in de komende 
5 jaar meer op kwalitatieve dan op kwantitatieve monitoring. Trends die later grote impact op 
de realisatiecijfers kunnen hebben worden hiermee vroegtijdig inzichtelijk. In onderstaande 
adviezen komt dit verder aan de orde. 

b) Het is zinvol om een reflectieve marktmonitor op te zetten, juist omdat er nog veel onduidelijk 
is en ontwikkelingen zich snel opvolgen. Zet hiervoor een netwerk op van koplopers, 
opinieleiders, bepalende stakeholders in de markt en doe jaarlijks een kwalitatieve monitor 
aan de hand van gesprekken en/of bijeenkomst waarmee de nieuwste ontwikkelingen (kansen 
en knelpunten) in beeld gebracht kunnen worden. Op basis daarvan kan de realisatie geduid 
worden. Eveneens kunnen trends die in de realisatie nog niet zichtbaar zijn al gesignaleerd 
worden. Daarmee is het monitor-programma beter afgestemd op de actuele ontwikkelingen 
in de markt.  

c) Zet een netwerk op van partners die monitoren onder verschillende doelgroepen. RVO is niet 
de enige partij die monitort. Veel partijen hebben belang bij marktonderzoek en 
realisatieonderzoek. Het is zinvol om elkaar te gebruiken en versterken. Zo voert Vereniging 
Eigen Huis onderzoek uit onder hun leden en VNG weet wat er speelt bij gemeenten. 
Bouwend Nederland, Aedes, alle brancheorganisaties doen onderzoeken en weten van de 
trends en ontwikkelingen in hun achterban. De volgende partijen in ieder geval zijn relevant 
voor een netwerk: Bouwend Nederland, Aedes, VNG, Uneto-VNI, Woonbond, Vereniging 
Eigen Huis, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken. Ook TKI, Lente-
akkoord, Stroomversnelling, Dutch Green Building Council, Platform Duurzame Huisvesting en 
andere verduurzamingsinitiatieven zijn relevant. Door in afstemming te monitoren kan er een 
beter beeld van de gehele markt ontstaan.  RVO heeft al een netwerk, het verdient 
aanbeveling om dit netwerk uit te breiden met nieuwe relevante partijen. Laat in ieder geval 
jaarlijks een inventarisatie maken van alle beschikbare onderzoeken en neem ze mee in de 
monitor van RVO. 

d) Focus op renovatie in het monitoringprogramma. In alle interviews en aan de signalen in de 
markt is het duidelijk dat de realisatie van aardgasvrije nieuwbouw niet tot grote problemen 
gaat leiden en binnen een aantal jaren op 100% zal zitten. Op alle vlakken: fysiek, 
organisatorisch, financieel en sociaal maatschappelijk zijn belangrijke randvoorwaarden 
ingevuld. Er is wetgeving die aardgas- en zeer energiezuinige nieuwbouw verplicht. 
Marktonderzoek naar het duiden van de realisatiecijfers lijkt daarmee minder zinvol. 
Nieuwbouw is elk jaar ook slechts een zeer klein percentage van de woningvoorraad. Grootste 
opgave ligt in de bestaande bouw. Wel zinvol is het analyseren van de toegepaste concepten 
in de nieuwbouw. Deze zijn onderstaand verder uitgewerkt. Succesvolle product-markt-
combinaties kunnen ook in de renovatiesector kansrijk worden.   



 
9 

e) Breng op macroniveau transitietrends in beeld: anders dan bij de transitie naar aardgas 
waarbij vooral winnaars waren zullen nu grotere ‘verliezen’ op kortere termijn genomen 
moeten worden door diverse partijen voor de lange termijn ‘winst’ van een aardgasvrije 
gebouwde omgeving. Voor de rijksoverheid geldt dat grote inkomsten gaan wegvallen en voor 
netbeheerders dat bepaalde investeringen in gasnetten misschien over kortere termijn 
afgeschreven moeten worden en dat oude aardgasnetten opgeruimd moeten worden. Wie 
welke kosten gaat betalen en welke winst vervolgens krijgt is een groot politiek vraagstuk 
vervlochten is met de sociaal maatschappelijke transitie. Nu al zichtbaar is dat burgers 
bijvoorbeeld niet willen opdraaien voor meer kosten dan het bedrijfsleven. Het kan ook gaan 
om invloed van een nieuwe financiële crisis of andere grote gebeurtenissen die de urgentie 
voor de transitie vergroten of verkleinen. Een voorbeeld hiervan is ook dat nog niet alle kosten 
inzichtelijk zijn bijvoorbeeld voor netvervanging en netverwijdering. Deze moeten wel betaald 
worden. Dit kan een knelpunt worden wat eerst politiek opgelost moet worden voordat de 
realisatie verder gaat. De wijze waarop de transitie politiek uitgevoerd wordt heeft grote 
invloed op de transitie. Daarom relevant deze in beeld te brengen. Dit kan bijvoorbeeld 
meegenomen in de reflectieve marktmonitor of interviews met topambtenaren en 
bestuurders. Hiermee worden belangrijke knelpunten en kansen voor de transitie in beeld 
gebracht. 

 

Ambitiebepaling en financiering 
f) Onderzoek welke doelstellingen er gesteld worden zowel qua energie & klimaat en welk effect 

zij hebben op de realisatie. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden: is en blijft 2050 
realistisch, is de kwaliteit van uitvoering voldoende en goed geborgd? Er worden nu veel 
verschillende doelstellingen gebruikt die elk een ander resultaat hebben. Energieneutraal, 
BENG, CO2-neutraal, aardgasvrij, klimaatneutraal, circulair, nul-op-de-meter.  Welke keuze 
gemaakt wordt kan grote invloed hebben op het tempo en resultaat van de lokale en 
gebouwtransitie. Ga in de komende jaren per marktsegment na of de doelstellingen voor 
2050 realistisch zijn. De uitkomst kan tweeledig zijn: of 2050 is te ver weg waardoor er nu nog 
niet voldoende urgentie ervaren wordt. Of met het tempo waarin de gebouwde omgeving 
transformeert is het niet haalbaar om in 2050 aardgasvrij te zijn. In de kantoren sector 
moeten alle kantoren in 2023 label C hebben. Dit vervolgens de investeringen voor aardgasvrij 
2050 te hoog maken of pas later mogelijk in verband met afschrijftermijnen van de huidige 
investeringen.  
Onderzoek het volgende: 

- Wat zijn de meest gebruikte ambities en in welk jaar moeten ze gerealiseerd zijn?  
- Is er ook een kwaliteitsnorm bij deze ambitie gedefinieerd, bijvoorbeeld een maximale 

warmtevraag per m2? Een ambitie die enkel gericht is op investeringskosten kan een negatief 
effect hebben op bijvoorbeeld de kwaliteit en woonlasten. 

- Zijn er andere uitgangspunten bij de ambitie vastgesteld zoals financieel (welke 
investeringskosten en woonlasten zijn acceptabel)? 

g) Onderzoek per marktsegment welke business- en financieringsmodellen ontwikkeld worden 
en beschikbaar zijn (door bestaande en nieuwe spelers) voor de realisatie van de aardgasvrije 
gebouwde omgeving en in hoever deze toegepast worden. 
De fysieke transformatie van de gebouwde omgeving gaat langzaam. Investeringen in de schil 
zijn voor minimaal 25-40 jaar, investeringen in installaties voor 15-25 jaar, glas/kozijnen voor 
minimaal 20-30 jaar en infrastructuur voor minimaal 50-60 jaar. De huidige norm om een 
investering in duurzaamheid is nu om die binnen 5-15 jaar te willen ‘terugverdienen’. Deze 
loopt niet synchroon met de investeringstermijn in de gebouwde omgeving. Dit geldt voor alle 
segmenten en het meeste nog voor commercieel vastgoed waar alle investeringen korte 
termijn rendement moeten hebben. Voor de particuliere markt hetzelfde. De sociale 
huurmarkt is de uitzondering hierop. Ofwel de urgentie, ofwel aantrekkelijkere alternatieven 
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zijn nodig om hier verandering in te brengen. Wat is en wordt regime en het landschap voor 
investeringen in aardgasvrij met betrekking tot: 
- Terugverdientijd en welke termijn mainstream is 
- Woonlastenneutraal 
- Vervalt de vergelijking met gas omdat het niet langer alternatief is zodat terugverdientijd 

of woonlastenneutraal niet langer relevant is 
- Nieuw type diensten/financieringsmogelijkheden zoals object gebonden financiering of 

betalen voor gebruik in plaats van bezit (nieuw aanbod van bedrijven als Google, Tesla) 
- Aantal product-markt-combinaties of deel marktsegment dat bediend kan worden zonder 

subsidie. 
Worden andere voordelen relevanter zoals:  
- Waarde en waardeontwikkeling van aardgasvrije woningen en gebouwen 
- Verkoop- en verhuurbaarheid  
- Kwaliteit zoals comfort, binnenmilieu, gezondheid en productiviteit van woning en 

gebouw. Voor utiliteitsbouw kan uitstraling en image ook waarde-element zijn. 
Nu zijn er voor meerdere markten al wel modellen ontwikkeld. Ze worden echter alleen nog 
incidenteel of op kleine schaal toegepast.  
 

Stakeholder onderzoek 

 
 

h) Gebruik de reflectieve marktdialoog (zie advies b) om trends, innovaties en nieuwe 
ontwikkelingen in beeld te brengen. Vraag ook in hoeverre er vertrouwen is in de tijdige en 
kwalitatief goede realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving? Op basis hiervan kan de 
vragenlijst naar stakeholders aangepast worden of er een nieuw element toegevoegd worden 
aan het stakeholder onderzoek. 

i) Leg de prioriteit in komende 3-5 jaren bij monitoring van overheden, woningcorporaties en 
netbeheerders en warmtebedrijven. Zij moeten het kader stellen van doelstellingen en rol- en 
taakverdeling. Dan pas wordt de rol van de gebouweigenaren duidelijk en is monitoring zinvol 
onder deze doelgroep. Een nulmeting kan wel zinvol zijn onder alle stakeholders.  

j) Bevraag gemeenten en provincies naar status energietransitie: 
- Hebben ze een ambitie bepaald en zo ja, welke en met welk jaartal 
- Is er een coalitie gevormd met professionele partijen voor samenwerking aan de 

energietransitie (woningcorporatie, netbeheerder, vertegenwoordiging van particuliere 
eigenaren, energiebedrijf, overige relevante stakeholders). Is er een bindende 
samenwerkingsovereenkomst? 

- Is er een heldere taakverdeling over wat gemeente doet en wat er van woning- en 
gebouweigenaren en netbeheerder (en andere relevante stakeholders) verwacht wordt? 

- Of de RES en warmtetransitievisie in ontwikkeling of afgerond zijn. 
- Pakt de gemeente de opgave per wijk/gebied op of meer gericht op gebouw? 

Rijk, Provincies, Gemeenten

Netbeheerders, 
Warmte- en  

Enenergiebedrijven

Woningcorporat
ies

Particuliere 
eigenaren

Gebouweigenar
en commercieel 

en 
maatschappelijk 

vastgoed

Aanbieders: bouw, installatie, 
retail, financiering

PRIMAIRE LOKALE STAKEHOLDERS ENERGIETRANSITIE
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- Of er al gestart is met de eerste wijk of al een eerste wijk gerealiseerd is.  
- Of zij voldoende capaciteit (financiën, kennis, tijd, mandaat/juridische bevoegdheden) 

hebben om uitvoering te geven aan hun rol en verplichtingen.  
- Wordt energietransitie integraal of door een aparte afdeling uitgevoerd? Integrale aanpak 

heeft grotere slagingskans. 
- Is de gemeentelijke wet- en regelgeving en subsidieverlening faciliterend aan de 

energietransitie? Is er een scan uitgevoerd of overzicht gemaakt? Zijn er nog belemmeringen 
die weggenomen moeten worden (bv. leges of lange vergunningsprocedures)? Zo ja, op 
welke termijn zijn ze verwijderd? 

- Is er ondersteuning (inhoudelijk, financieel) voor gebouweigenaren en -gebruikers vanuit de 
gemeente? In hoeverre wordt hier gebruik van gemaakt? 

- Is er een samenwerking met de aanbieders (bouw, installatie, financiers, energiebedrijven, 
nieuwe initiatieven) in de gemeente ten behoeve van aanbod aan gebouw- en 
woningeigenaren? Sluit het aanbod aan bij de vraag en de beschikbaarheid van middelen 
(tijd, kennis, geld)?  

- Hoe gebruikt de gemeente haar eigen rol als opdrachtgever en de omgevingswet om 
aardgasvrije gebouwen te realiseren? 

Mocht het lastig zijn om gemeenten te bereiken dan kan dit eventueel middels interviews of in 
samenwerking met de VNG gebeuren. 

k) Breng in kaart in hoeverre er vanuit de rijksoverheid fiscale en juridische knelpunten of 
belemmeringen zijn die de realisatie van de energietransitie belemmeren of vertragen. 
Bijvoorbeeld: salderingsregeling wijzigen of afschaffen, energiebelasting, fiscale instrumenten, 
wetgeving zoals EPV.  Meet eveneens in hoeverre en waarom er wel/niet gebruik wordt 
gemaakt van het huidige aanbod van overheden voor het aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving: 

- Fiscale regelingen 
- Subsidies (kan ook belemmerend werken) 
- Ondersteuningsmogelijkheden zoals advies, expertisecentrum, energieloketten, regionale 

ondersteuning, programma’s (van bijvoorbeeld VNG en RVO) 
l) Bevraag gebouw- en woningeigenaren op de volgende punten: 
- Weten zij wat ze verplicht zijn te doen voor het aardgasvrij maken van hun gebouwen. Is het 

helder vanuit de gemeente wat er in hun wijk/straat gaat gebeuren en wat zij vervolgens zelf 
moeten doen? 

- Ervaren zij urgentie om binnen nu en 3 jaar te starten. Zo nee, wanneer denken zij te starten? 
- Weten ze wat de verplichting voor hen betekent: organisatorisch, financieel en installatie- en 

bouwtechnisch?  
- Weten ze hoe en met welke partijen zij het moeten regelen (aankoop, financiering, 

uitvoering)? 
- Hebben ze voldoende capaciteit: financieel, organisatorisch (kennis en tijd) om tot uitvoering 

over te gaan?  
- In hoeverre zijn ze bereid zelf te investeren en bij te dragen? In hoeverre kunnen ze dit en zijn 

ze tevreden na realisatie? 
- Willen ze in 1x of in stappen naar aardgasvrij? 
- Is er een geschikt/passend aanbod voor het aardgasvrij maken van hun gebouw of woning? Ja, 

nee, weet niet. 
- Hoe lang duurt de renovatie (per project/gebouw) gemiddeld? 0-1 jaar, 2-5 jaar, 6-10 jaar. 
- Wat is voor u belangrijkste knelpunt op dit moment? Financieel, organisatorisch (kennis en 

tijd), beschikbaar aanbod voor aardgasvrij maken gebouw, onduidelijkheid over wat ik moet 
doen. 

- Wat is meest belangrijk bij keuze voor aanbod: prijs, kwaliteit, (prestatie)garantie, verwacht 
(financieel, comfort/gezondheid) rendement? 
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Er zijn een aantal belangrijke factoren waarom gebouweigenaren en -gebruikers niet in beweging 
komen. In bijlage 2 zijn alle vraagfactoren in beeld gebracht. Komende periode zijn de volgende 
twee relevant: de duidelijkheid over doelstellingen/verplichtingen en bijbehorende urgentie. Als 
er niet helder is aan welk doel zij moeten voldoen en of de bijdrage vrijwillig of verplicht is komt 
het gros van de gebouweigenaren niet in beweging. Als de opgave te complex is (wat heb ik nodig, 
prijsniveau, uitvoeringstermijn) en het niet overzichtelijk is, bevriezen gebouweigenaren ook. Voor 
een kleine koplopergroep geldt dit niet, die houdt juist van pionieren. Daarom geldt: focus in de 
komende jaren op kwalitatief onderzoek in plaats van enquêtes en statistisch onderzoek. Onder 
gebouweigenaren en particulieren heeft dat pas zin als het kader vanuit rijksoverheid en 
gemeente helder is.  
m) Bevraag aanbieders over hun aanbod en % omzet aardgasvrije gebouwde omgeving 

Aannemers/bouwers: 
- Verkopen en bouwen zij standaard nieuwbouw aardgasvrij of met een ander ambitieniveau 

(klimaatneutraal, energieleverend, et cetera)? 
- Bieden zij aardgasvrije renovaties aan? Zo ja, welk concept passen zij toe? 
- Hoeveel aardgasvrije renovaties hebben zij afgelopen jaar gerealiseerd of aan bijgedragen 
- Welk deel van totale omzet of aantal renovaties? 
- Investeren in productontwikkeling voor aardgasvrije renovaties? 
- Hebt ze voldoende capaciteit (kennis, tijd, geld) om te investeren in de aardgasvrije markt? 
- Werken zij samen met installatiebedrijven en andere toeleveranciers voor integrale 

concepten/producten? 
- Hoe lang denken zij nog niet-aardgasvrije renovaties te kunnen aanbieden? 0-5 jaar, 6-15 

jaar, 16-30 jaar, >30 jaar? 
Installateurs: 

- Verkopen ze (nog) Hr-ketels of andere gasgestookte installaties (zoals hybride 
warmtepompen?) 

- Richten ze zich op de aardgasvrije markt? Zo ja, in hoeverre, wat bieden ze aan? 
- Ontwikkelen ze producten/diensten voor deze markt? Werken ze daarin samen met andere 

partijen (aannemers, toeleveranciers) om totaalconcepten/producten voor renovatie aan te 
bieden? 

- Hebt ze voldoende capaciteit (kennis, tijd, geld) om te investeren in de aardgasvrije markt? 
- Hoe lang denken ze nog niet-aardgasvrije installaties te kunnen aanbieden? 0-5 jaar, 6-15 

jaar, 16-30 jaar, >30 jaar? 
- Hebt ze voldoende capaciteit (kennis, tijd, geld) om te investeren in de aardgasvrije markt? 

Retailers (van Reimarkt tot Gamma): 
- Verkopen ze diensten en producten gericht op de aardgasvrije markt? 
- Verkopen ze diensten en producten gericht op niet-aardgasvrije markt? Zo ja, hoe lang 

denken ze dit nog aan te blijven bieden? 0-5 jaar, 6-15 jaar, 16-30 jaar, >30 jaar? 
- Is de markt/omzet voor aardgasvrije producten het afgelopen jaar gegroeid? 
- Is het aanbod van producten (installaties, maatregelen, diensten) voldoende afgestemd op de 

vraag van gebouw- en woningeigenaren? 
Financiers (Banken, verzekeraars, nieuwe toetreders): 

- Onder welke voorwaarden financieren zij aardgasvrije woningen en gebouwen? Volume is 
voor beleggers bijvoorbeeld van belang (drempel is ongeveer 500 miljoen). En voor andere 
organisaties is er weer plafond aan investering per project. 

- Welke wet- en regelgeving is faciliterend en welke beperkend? 
- In hoeverre is (prestatie)garantie van belang bij de investeringen? 
- Welke investeringstermijnen hanteren ze bij financiering (1-50 jaar?) bij welk type klant? 
- Welke nieuwe producten en diensten zijn ontwikkeld of in ontwikkeling? 
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Marktontwikkeling 
 
Grofweg kan de markt verdeeld worden in een aantal segmenten: 

i. Woningbouw in huursector 
ii. Woningbouw koopsector 
iii. Utiliteitsbouw commerciële sector 
iv. Utiliteitsbouw maatschappelijke sector  

 
De nieuwbouw behoeft minder aandacht in de monitor voor het duiden van de realisatiecijfers (zie 
advies d).  
 
Renovatie algemeen 
 

n) Richt op basis van trendanalyse de monitor meer in naar concepten of maatregelpakketten 
dan het monitoren van individuele maatregelen om gebouwen aardgasvrij te maken. Dit heeft 
een aantal redenen. Er tekent zich nu al een beeld af waarbij er in steden meer focus is op 
hoge temperatuur warmtenetten. Daar is de gebouwdichtheid groot en warmtebronnen (uit 
industrie) vaak dichtbij. In dunbevolktere gebieden met minder warmtebronnen voorhanden 
is er meer focus op individuele en bijvoorbeeld all-electric invulling van de opgave. Voor 
gebouweigenaren die aangesloten zijn of worden op een warmtenet gelden andere 
energiebesparingsadviezen dan voor bewoners die een all-electric woning krijgen. Uiteraard 
zijn er ook overeenkomsten. Echter kan het ook zijn dat op basis van ‘algemene’ adviezen er 
desinvesteringen plaatsvinden. De monitoring van effect van losse maatregelen wordt 
daarmee minder relevant. Ten tweede is al zichtbaar dat de markt meer pakketten, concepten 
gaat aanbieden in plaats van losse maatregelen en dit is belangrijk om in kaart te brengen. Er 
vindt op verschillende plekken al verticale integratie plaats waardoor het aanbod wijzigt. 
Bijvoorbeeld bouwers die zelf fabrieksmatig modules produceren of toeleveranciers die 
rechtstreeks gevelelementen op de markt aanbieden. De rolverdeling van installatie, bouw en 
toeleveranciers wijzigt hiermee. Tot slot is de opgave te groot om elk gebouw met maatwerk 
aan te pakken. Dat is te kostbaar qua tijd en geld voor vragers en aanbieders hebben de 
capaciteit niet beschikbaar (zoals personeelstekort). Er zal dus meer modulair en industrieel 
geproduceerd en geleverd moeten gaan worden. Het is daarbij relevant te onderzoeken of 
vraag en aanbod voldoende op elkaar aansluiten; 

- Welke aanbieders zijn er per marktsegment en bieden zij losse maatregelen of 
pakketten/concepten aan?  

- Wat zijn recente innovaties en nieuw aanbod van producten? Op welk marktsegment ligt de 
focus? 

- Sluit dit aanbod aan bij de behoefte van de gebouw- en woningeigenaren? 
- Weten vraag en aanbod elkaar voldoende te vinden zodat er sprake is van industrialisatie of 

grootschalige productie van modules zoals dak, gevel, energievoorziening/binnenklimaat. Nu 
bestaan de vragers uit een klein segment koplopers en voor aanbieders is een constante 
volumestroom van vraag relevant om bijvoorbeeld een fabriek te laten draaien of flink te 
kunnen investeren in innovatie. Er zijn initiatieven die vraag bundelen voor een specifieke 
groep aanbieders. Deze kunnen doorbraken betekenen voor de realisatie. Breng deze in 
kaart. In het verleden was dit bijvoorbeeld Stroomversnelling. 

- Breng in kaart voor welke marktsegmenten het aanbod of de innovatie achterblijft op de 
planning en de oorzaken hiervan (capaciteit, technische innovatie, overig).  

- Breng in kaart voor elke marktsegmenten de vraag achterblijft en wat de oorzaak is (geen 
urgentie/incentive, geen passend aanbod, overig).  

- Onderzoek ook waar bij de toegepaste en succesvolle concepten/pakketten de focus ligt? Op 
het beperken van de warmtevraag, het toepassen van een alternatieve warmtebron, het 
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opwekken van energie, bufferen/opslag/accu? Of is het aanbod ontwikkeld op een doel 
bijvoorbeeld ‘nul-op-de-meter’, of CO2-neutraal, of ‘gezond binnenmilieu’. Onderzoek de 
oorzaak waarom de ‘voorlopende’ marktsegmenten succesvol zijn. 

- Onderzoek het ‘vertrouwen’ in de markt en hoe vragers het aanbod beoordelen. De experts 
geven aan dat er zoveel keuze is dat vragers het spoor bijster raken en geen beslissing meer 
nemen. Nu is het ook vaak zo dat als je drie offertes opvraagt er drie totaal verschillende 
aanbiedingen en prijzen komen die lastig met elkaar te vergelijken zijn. De markt zou baat 
kunnen hebben bij keurmerken of meer standaardisatie.  

- Meet wat de relatie is tussen energiebesparing die gerealiseerd is en aardgasvrije gebouwen. 
Is het lastig voor veel gebouw- en woningeigenaren om de laatste stap te zetten maar 
realiseren ze wel vrij eenvoudig energiebesparing? Dan zegt dat ook iets over een knelpunt in 
de markt. 

- Zoek een methode waarmee prijsontwikkeling van de marktsegmenten in beeld gebracht kan 
worden. Het lastige is dat het vaak appels en peren vergelijken is. Er zijn bijvoorbeeld 
afgelopen jaar diverse onderzoeken verschenen over de prijs voor aardgasvrije 
woningrenovatie. Deze liggen enorm uit elkaar. Eveneens is de prijs erg conjunctuurgevoelig, 
zeker in de bouw. Toch is een daling van de prijs een belangrijke factor die invloed heeft op 
de realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving. 

 
De bouwkundige en installatietechnische concepten voor gasvrije gebouwen kunnen bijvoorbeeld 
onderverdeeld worden in een combinatie van de volgende categorieën en bijbehorende technische 
toepassing.  
 
Beperken vraag Warmtebron Opwekken elektriciteit Opslag 

Isolatie licht Warmtepomp bodem PV Batterij/accu 
Isolatie middel Warmtepomp lucht Wind Buffervat 
Isolatie zwaar Warmtepomp zon Gebouw gebonden Bodem 

Warmteterugwinning 
Elektrisch 
(Bv infrarood/kachel elektrisch) Blok  

Kierdichting, 
Luchtdichtheid Warmtenet lage temperatuur Wijk  
 Gedrag Warmtenet hoge temperatuur Elders/anders   

 

Bron warmte(net): biomassa, 
restwarmte, oppervlaktewater, 
rioolwater, anders     

 Blokverwarming   
 Wijkwarmtevat   
 Aardwarmte   
 WKO   
  Waterstof/alternatief gas     

 
In bovenstaand overzicht zullen zich trends gaan aftekenen en technieken/concepten opkomen die 
het nieuwe regime gaan bepalen. Dit is relevant om te onderzoeken aangezien dit regime moet 
passen binnen de kaders van onder andere wet- en regelgeving. Zo lijkt het aandeel biomassa in de 
afgelopen jaren te zijn afgenomen. 
 

Woningbouwmarkt  
 

o) Verdeel fysieke woningbouwmarkt langs onderstaande segmenten: 
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 Laagbouw Tot vijf woonlagen Hoger dan vijf woonlagen 

Voor 1945       
1945-1975       
1976 en later       
Nieuwbouw       

 
Het is relevant om te onderzoeken of er voldoende aanbod/innovatie is voor elk segment. Het laat 
zich nu zien dat het gemakkelijker is om de naoorlogse industrieel gebouwde woningvoorraad 
aardgasvrij te maken dan monumentale- en vooroorlogse panden. Uiteindelijk moet ook dat laatste 
segment aardgasvrij worden. Voor hoogbouw hoger dan vijf woonlagen is er te weinig dakoppervlak 
voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Hier zijn ook nog maar één of enkele oplossingen voor 
in ontwikkeling zoals bijvoorbeeld het PowerNest. Onderzoek de fysieke voortgang van de realisatie op 
bovenstaande marktsegmenten en welke knelpunten en kansen er zijn. Uiteraard kan de markt in nog 
veel meer segmenten verdeeld worden, zoals de referentiewoningen van RVO. Dit detailniveau is hier 
buiten beschouwing gelaten. 
 
Woningbouw huur 
Onderzoek welke organisatorische, financiële en sociaal-maatschappelijke dynamieken werken voor of 
tegen realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving. Waar ligt het grootste knelpunt? Wat zijn 
oplossingen die de sector hierop ontwikkelt. Op dit moment voorzien de deskundigen die 
geraadpleegd zijn in deze sector vooralsnog geen financieel probleem omdat corporaties toegang 
hebben tot financiële middelen. Ook is er mogelijkheid om voor lange termijn (tot 40 jaar) 
investeringen te doen. Huurders zijn over het algemeen ook tevreden over hun gerenoveerde woning. 
Het probleem zal dus eerder op het organisatorische vlak (capaciteit, cultuur, kennis, vaardigheden) 
liggen. Dit is de moeite van het onderzoek waard. De beste vorm hiervoor is Aedes en 
corporatiebestuurders en corporatiebeleidsmedewerkers te raadplegen waar zij knelpunten zien. Ook 
kunnen succesvolle projecten geanalyseerd worden op succesfactoren. Nu is bijvoorbeeld zichtbaar 
dat veel corporaties standaard aardgasvrij nieuwbouwen of zelfs nul-op-de-meter, maar dat renovatie 
nog achterblijft en er enkel ‘pilotprojecten’ gedaan worden. 
 
Woningbouw koop 
Onderzoek welke organisatorische, financiële en sociaal-maatschappelijke dynamieken werken voor of 
tegen realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving. Waar ligt het grootste knelpunt? Wat zijn 
oplossingen die gemeenten, aanbieders (inclusief financiers) en energiebedrijven hiervoor 
ontwikkelen? Op dit moment voorzien de deskundigen die geraadpleegd zijn het grootste probleem 
bij het organiseren van de financiering. Particulieren die veel geld overhebben voor aardgasvrij 
renoveren zijn nu schaars. Gemeenten willen ‘niet-meer-dan-anders’ of ‘woonlasten neutrale’ 
oplossingen. Die zijn er nu nog niet en ook is het nog niet mogelijk voor particulieren om voor lange 
termijn (meer dan 15-25 jaar) te investeren. En dat is voor particulieren ook nog eens een te lange 
termijn om te overzien. Dat dit een financieel en daarmee ook een sociaal maatschappelijk probleem 
wordt is de moeite van het monitoren waard. Tot slot blijft ook het aanbod voor particulieren achter 
omdat volume lastiger te organiseren is en bedrijven nu veel in innovatie moeten investeren en 
daarmee op zoek zijn naar grote bouwopgaven in plaats van enkele woningen.  
 

Utiliteitsbouw algemeen 
- Analyseer welke organisatorische, financiële, fysieke en sociaal-maatschappelijke dynamieken 

werken voor of tegen realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving. Waar ligt het 
grootste knelpunt? 
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- Meet in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van subsidies, fiscale regelingen en inhoudelijke 
ondersteuning van de overheid. 

 
Commerciële vastgoed 
 
De commerciële vastgoedsector kan verdeeld worden in onderstaande sectoren: 

- Kantoren 
- Bedrijfspanden (logistiek)  
- Hotels/horeca 
- Retail  
- Commerciële woningverhuur 

 
In deze sector is de focus korte termijn en gericht op financieel rendement. Dit staat haaks op lange 
termijn investeringen in aardgasvrije gebouwen. Volgens de experts die geraadpleegd zijn ligt hier het 
grootste obstakel voor de transitie naar de aardgasvrije gebouwde omgeving. Onderzoek daarom of er 
nieuwe (financiële) modellen of prikkels ontwikkeld worden die de realisatie van aardgasvrije 
gebouwen faciliteren. Een goede en effectief voorbeeld is de energielabel C verplichting voor 
kantoren. Dit geeft een financiële prikkel omdat banken risico zien op het rendement van kantoren 
dat niet aan de wettelijke verplichting voldoet. Urgentie drijft vervolgens de markt tot realisatie. Het 
kan ook zijn dat er naast wetgeving andere ‘prikkels’ komen bijvoorbeeld door nieuwe toetreders. Er is 
al jaren onderzoek naar effect van waardevermeerdering van duurzame gebouwen evenals het 
‘gezondheidseffect’ waardoor arbeidsproductiviteit toeneemt. Dit is echter een niche die nog niet 
doorgedrongen is tot het landschap. De complexiteit van het financieel systeem is daar oorzaak van. 
De meeste pensioenfondsen hebben investeringen in vastgoed en een verandering in het systeem 
met meer investeringen en rendementen op langere termijn betekent minder, geen rendement of 
zelfs verlies op korte termijn wat niet opgevangen kan worden. Zelfs de meest recente grote financiële 
crisis heeft niet veel verandering gebracht. Er zijn dus feitelijk meerdere ‘eigenaars’ of ‘stakeholders’ 
per gebouw en organisatorisch een enorm karwei om die op één lijn te krijgen temeer omdat er 
‘verlies’ genomen moet worden.  

- Meet daarom de urgentie voor de realisatie van aardgasvrije gebouwen en bij achterblijvende 
realisatie, welke urgentere zaken voorgaan.  

- Meet ook of er oplossingen ontwikkeld worden die de split incentive oplossen die de 
investeringen belemmert en of ze succesvol toegepast worden. 

 
Maatschappelijk vastgoed 
 
Deze gebouwvoorraad kan verdeeld worden in de volgende categorieën: 

- Rijksvastgoed 
- Ziekenhuizen 
- Verpleging en gehandicaptenzorg 
- Verzorging 
- Universiteiten 
- Hogescholen en Mbo’s 
- Basisscholen 
- Sportgebouwen 
- Voortgezet onderwijs 

 
De experts die geraadpleegd zijn geven aan dat het in de meeste van deze marktsegmenten vooral 
organisatorisch complex is om aardgasvrije gebouwen te realiseren. Rijksvastgoed zou nog de meest 
‘eenvoudige’ opdrachtgever zijn. In geval van bijvoorbeeld scholen is er het schoolbestuur en de 
gemeente die gezamenlijk een plan moeten maken. Ook is er veel wet- en regelgeving die snelheid 
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belemmert. In een aantal innovatieprogramma’s is ervaring opgedaan, maar dat is nog niet meer dan 
een enkel voorbeeld. Voor de zorgsector geldt hetzelfde. De sector is niet gespecialiseerd in vastgoed 
en verduurzaming komt altijd na zorg en veiligheid. Een groep van deze maatschappelijke 
vastgoedeigenaren en -gebruikers is zich zelfs nog onvoldoende bewust dat zij wat moeten gaan doen 
aan hun gebouwen. Voor ziekenhuizen en universiteiten geldt vaak dat het zeer complexe gebouwen 
zijn. Voor met name ziekenhuizen is energievoorziening van levensbelang en is er veelal sprake van 
eigen opwek of noodcapaciteit. Dit, en de grote omvang van de gebouwen maakt verduurzaming 
organisatorisch en financieel zeer complex. Onderzoek daarom in de komende jaren de succesvolle 
projecten en waar er niches ontstaan. Is de doorbraak een organisatorisch of financieel concept zoals 
een energy service company? Die markt is al jaren een niche maar grote doorbraak blijft uit.  

- Meet daarom de urgentie voor de realisatie van aardgasvrije gebouwen en bij achterblijvende 
realisatie, welke urgentere zaken voorgaan.  

- Onderzoek ook of de doorbraken voldoende gefaciliteerd worden door de omgeving: het 
financiële en juridische kader.  
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3. Analysemodellen voor monitoring 
De realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving wordt een transitie genoemd. Dit komt omdat 
in een transitie er een systeemverandering plaatsvindt. Niet alleen een verandering van bijvoorbeeld 
installaties en isolatie in elk gebouw, maar ook een verandering in financiering en organisatie. Het 
tempo van een transitie is lastig te voorspellen. Het is complex, er zijn veel factoren van invloed. 
Bijvoorbeeld kan een overheidsbesluit, internationale afspraken of een ‘event’ zoals een ramp grote 
invloed hebben op het tempo. We gaan aan de hand van de verschillende modellen dit beschouwen. 
Hieruit komen monitoring vragen die in de komende jaren de realisatiecijfers van de aardgasvrije 
gebouwde omgeving kunnen duiden. Het is van belang dit landschap van modellen en vragen te 
overzien om in de komende jaren de juiste prioriteiten te stellen bij de monitoring van de realisatie 
van de aardgasvrije gebouwde omgeving. De modellen zijn op drie niveaus: 

i. Systemisch en op macroniveau, overziet het geheel  
ii. Het mesoniveau over de lagen van de transitie (fysiek, organisatorisch, financieel en sociaal-

maatschappelijk) en de interactie ertussen  
iii. Micro -of marktniveau, hier worden concrete activiteiten en cijfers gemeten vanuit 

marktontwikkelingsperspectief  
 

 

Transitie op systemisch en macroniveau  
 
Hiervoor zijn twee modellen relevant.  

 
Model Drift 

Op www.transitiepraktijk.nl is het model te vinden dat transities in het algemeen en op hoog 
niveau beschrijft. Het start met een ‘event’ zoals bewustwording (klimaatverandering), een 
innovatie (stoommachine) of ander ‘event’ zoals een besluit van overheidswege (gaskraan gaat 
dicht). In eerste instanties ontwikkelen zich niches met innovatieve maatschappelijke, 
economische, technologische of beleidspraktijken, die afwijken van en afgeschermd zijn van het 
dominante regime. Daarna gaat de transitie door naar het regime: de structuur laag die de context 
vormt van de gangbare praktijk. Het gaat om de dominante cultuur, formele en informele regels, 
routines, kennis en infrastructuur die een bepaalde praktijk bestendigen. Tot slot gaat de transitie 
over het hele landschap: grote maatschappelijke veranderingen op het gebied van politiek, cultuur 
en wereldbeelden (zoals globalisering en individualisering) of natuurlijke kenmerken die moeilijk 
te beïnvloeden zijn en meestal traag veranderen. Landschapsontwikkelingen zijn de uitkomst van 
ideeën en handelen van grote aantallen spelers. 

 

 
Fases van de energietransitie zijn: 
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0) Bewustwording, gaskraan dicht, klimaatafspraken: regeringsbesluit 
1) Niches: (nul-op-de-meter, aardwarmte, …) nieuwe producten, zoeken, chaos, inventariseren, 

innovatie, experimenten, proeftuinen. Aan het einde van deze fase worden opschaalbare 
proposities (product-markt-combinaties) helder.  

Rol overheid:  
- Subsidiëren en faciliteren van innovatie, regelarme zones, experimenten. Scheppen kader 

doelstellingen, verdeling taken en bevoegdheden, financiering. 
2) Regime: Realiseren early adopter markt en leren, optimaliseren van proposities tot 

mainstream toepasbaar. Voor de transitie naar gasvrij geldt dat er niet één grootschalige 
oplossing zal komen (zoals in het verleden, gasleidingen) maar dat er vele mogelijkheden zijn 
om gasvrij op gebouwniveau in te vullen. Het landschap van oplossingen zal gevarieerder zijn. 

Rol overheid:  
- Organiseren en realiseren randvoorwaarden (leges, wet- en regelgeving van bouw t/m 

financiering). Institutionaliseren van nieuwe kwaliteitskaders 
- Ondersteunen leerproces, proposities over ‘death valley’ heen helpen.   
3) Opschalen, business-as-usual. De oplossingen zijn beschikbaar,  

Rol overheid: bewaken van de randvoorwaarden, door ontwikkelen juridisch en financieel kader.  
 
De transitie voor gasvrije gebouwen vindt plaats op verschillende vlakken: 

- Incentive: urgentie, overheidsbesluit aardgasvrij, klimaatafspraken 
- Technologische veranderingen en innovatie, innovatie organisatiemodellen en 

financieringsvormen 
- Infrastructuur aanpassing (warmtenetten/netwerk elektriciteit, lokale opwekking, batterijen, 

warmtebuffers, etc.) Nieuwe governance modellen energievoorziening. 
- Markt en gebruikersgedrag (nieuw soort winkels/Retail dienstverlening, nieuwe vraag, nieuw 

aanbod) 
- Maak- en installatie industrie; nieuwe producten/concepten, industrialisatie, integrale 

producten, kwaliteitsgarantie etc. 
- Verandering van cultuur en symbolen: gas als vanzelfsprekend verdwijnt, van gas koken naar 

inductie, nieuwe manier van comfortbeleving en energievoorziening. Paradigma verandering. 
Nieuw type markt en taal. 

- Onderhoud en distributienetwerken. Service busjes, oplaadpunten, monitoring 
display/apparatuur, woningbesturingssystemen. 

- Overige effecten: zoals minder geopolitiek, meer lokaal. 
 
Volgens Jan Rotmans zijn de kenmerken van een maatschappelijke transitie zoals de energietransitie 
in negen punten samen te vatten;2 
1. Transities zijn fundamenteel onomkeerbaar 
2. Transitie is een fundamentele omslag in denken, organiseren en handelen 
3. Technologie is belangrijk, maar transities zijn mensenwerk 
4. Transities worden zelden van bovenaf bepaald 
5. Transitie gaat gepaard met strijd en weerstand 
6. Transitie is combinatie van richting geven en ruimte creëren 
7. Transitie komt er door friskijkers, dwarsdenkers en kantelaars 
8. Transitie vraagt tijd, geduld en vertrouwen 
9. Transitie vereist persoonlijke transitie 
 
Monitoring vragen die hierbij horen zijn: 

- Welke kenmerken heeft de transitie? Welke gebeurtenissen hebben invloed gehad op de 
voortgang van de transitie, zowel versnellend als vertragend. Afgelopen jaren is bijvoorbeeld 

                                                
2 http://www.bloovi.nl/nieuws/detail/transitie-vereist-zelfreflectie-en-nog-8-inzichten-uit-de-transitiekunde 
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gebleken dat het energiebeleid in de gebouwde omgeving is het meest effectief geweest door 
aanscherpen van de wetgeving rondom energiezuinig- en energieneutraal bouwen.  

- Welke fase van de transitie zijn we? Is er (al) sprake van niches? Is er al sprake van groei van 
niches richting het regime of het landschap? 

- Vervult de overheid de taken die bij de fase van de transitie passen? Ondersteunt zij de 
transitie door adequate wet- en regelgeving bijvoorbeeld over financiering en 
bouwvergunningen? 

- Welke paradigma verschuivingen zijn er meetbaar? Is bijvoorbeeld de Hr-ketel niet meer te 
koop of is het sociaal-maatschappelijk ‘afgekeurd’ als je er één aanschaft. Wat is de publieke 
opinie en het publieke debat. Is er sociaal maatschappelijke acceptatie over het klimaatbeleid 
en de energietransitie in de gebouwde omgeving? Of is er scepsis, weerstand of andere 
tegenwerkende krachten? 

- Wat zijn de meest invloedrijke partijen en ontwikkelingen? Bijvoorbeeld: wat betekent 
nieuwbouw EPC 0 voor woningbouw en utiliteitsbouw voor de renovatiemarkt? Welke partij 
forceert doorbraak in de markt? Bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf of gemeenten? 

 
Innovatie Systeem Analyse  

TNO/RVO (Hekkert/Suurs)3 hebben een methode voor reflectieve monitoring ontwikkeld op basis van 
de Innovatie Systeem Analyse. De methodiek is geschikt voor het creëren van inzicht, overzicht en 
handelingsperspectief.  Nu is handelingsperspectief niet het doel van de monitor maar wel overzicht 
en inzicht. De ISA kan worden gezien als een kritische tegenhanger van het traditionele ‘lineaire’ 
innovatiemodel. Dit traditionele model suggereert dat een innovatietraject begint met een uitvinding 
in het laboratorium, die vervolgens verder wordt ontwikkeld door de industrie en daarna wordt 
geaccepteerd door de consument. In de praktijk leidt deze benadering echter tot ernstige 
tekortkomingen. Eenzijdige ‘technology push’ leidt zelden tot successen in de markt, terwijl een 
eenzijdige ‘market pull’ doorgaans de meest marktrijpe technologieën bevordert, terwijl 
veelbelovende, embryonale technologieën ‘op de plank’ blijven liggen. Wetenschappelijk onderzoek 
naar innovatiesystemen heeft de laatste jaren waardevolle nieuwe inzichten opgeleverd die in 
innovatiebeleid hun ingang hebben gevonden. Uitgangspunt hierbij is dat het succes van innovaties 
niet alleen wordt bepaald door de technologische en economische karakteristieken, maar ook door de 
kwaliteit van de interacties binnen het systeem van actoren (bedrijven, overheden, kennisinstellingen, 
maatschappelijke groepen), instituties (regels, wetten, routines) en technologieën. In een goed 
werkend innovatiesysteem zijn de verschillende elementen, de actoren, instituties en technologieën 
min of meer op elkaar afgestemd. Bij systeeminnovaties is het vaak zo dat deze interacties nog 
nauwelijks bestaan. Het innovatiesysteem is dan nog in ontwikkeling. Een ISA biedt inzicht in de stand 
van zaken rondom deze ontwikkeling door de elementen en hun ontwikkeling te beschrijven en te 
analyseren. Het model is onderstaand weergegeven.  

                                                
3https://transitiepraktijk.nl/files/Reflectieve_Monitoring_van_Innovatieprogrammas_en_Innovatiesystemen_TNO_Agentscha
pNL(1).pdf 
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De elementen in het spinnenweb zijn: 
 
Kennisontwikkeling 
Kennisontwikkeling is essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit kan 
zowel fundamentele kennis zijn maar ook een nieuw inzicht ten aanzien van het combineren van 
verschillende al bestaande kennisdomeinen. Verspreiding van kennis versnelt het kennisontwikkelings- 
proces en draagt bij aan positieve verwachtingen rondom een technologie. Het voorkomt dat het wiel 
telkens op- nieuw uitgevonden dient te worden 
 
Monitoring vragen:  

- Is er voldoende kennis beschikbaar over de aanpak van de aardgasvrije gebouwde omgeving? 
- Waar ontbreekt het aan? Toe te passen technieken, methoden, aanpakken, optimale 

financiering? 
 
Ondernemersactiviteiten 
Zonder ondernemers bestaat er eigenlijk geen innovatie. Zij durven de financiële risico’s te nemen en 
proberen nieuwe kennis om te zetten in succesvolle producten of diensten. 
 
Monitoring vragen: 

- Komt er voldoende aanbod op de markt van nieuwe producten en diensten die aansluiten bij 
de vraag en behoefte van de markt? 

- Wat zijn trends? Komen er meer integrale concepten/producten/diensten op de markt? Of 
blijven het losse maatregelen? Welke innovaties hebben invloed op het tempo van de 
transitie? Zijn er doorbraken? 

- In hoeverre vindt er industrialisatie plaats? Welk effect heeft dit? 
- Is gasvrij een apart onderdeel van traditionele bedrijven of is het integraal onderdeel en core 

business voor bedrijven? 
 
Mobiliseren van middelen 
Voor innoveren is financieel en menselijk kapitaal nodig. Veel goede ideeën stranden omdat 
ondernemers niet in staat zijn voldoende (risico) kapitaal te bemachtigen. Radicaal andere 
innovatierichtingen vragen ook vaak om hele andere kennis en vaardigheden van personeel. 
 
Monitoring vragen: 

- Heeft de gemeente (of andere stakeholder) voldoende middelen (mensen, geld) beschikbaar 
om zijn/haar taken uit te voeren? 
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- Is de kennis- en onderzoekinfrastructuur voldoende ondersteunend aan de transitie? Zo ja 
waarom wel, waarom niet? 

- Is het onderwijs voldoende kwalitatief en kwantitatief ondersteunend aan de transitie? Zo ja, 
waarom wel, waarom niet? 
 

Marktvorming 
Het bestaan van een markt is een essentiële voorwaarde voor het slagen van een nieuw product. Er 
zijn dus activiteiten nodig om in eerste instantie een kleine (niche) markt te creëren om in een later 
stadium een grotere markt te kunnen openen. 
 

- Welke niches zijn er en vormen zich in de aardgasvrije markt? Zowel technische concepten als 
financieel, procesmatig en sociaal-maatschappelijk. 

- In hoeverre is er sprake van industrialisatie? 
 
Richting geven aan het zoekproces 
Een innovatietraject wordt pas succesvol indien voldoende enthousiaste actoren het traject 
ondersteunen. Daarvoor is het belangrijk dat de richting van verandering duidelijk is gearticuleerd en 
aansprekend is. Verwachtingen spelen hierbij een belangrijke rol. 
 

- Is er vertrouwen in de energietransitie? Hoe groot is deze? 
- Is er voldoende helderheid en éénduidigheid in de doelen en ambities van de energietransitie 

(aardgasvrij, CO2-neutraal, klimaatneutraal, prestatie- en kwaliteitseis, financiering) 
 
Ondersteuning door belangengroepen 
Bestaande sectoren met grote belangen zijn vaak goed georganiseerd en hebben veel invloed in 
beleidsprocessen. Om nieuwe opties een kans te laten bieden is het dan ook van groot belang dat 
lobbyactiviteiten plaatsvinden die ruimte voor vernieuwing creëren 
 

- Hoeveel en welke belangengroepen zijn er die voor en tegen de energietransitie werken? 
Welke invloed hebben zij? 

 

Transitie in vier lagen 
Om te ordenen wat er op welk niveau gebeurd kan de transitie bekeken worden in vier lagen waarop 
deze plaatsvindt. Deze communiceren en beïnvloeden elkaar uiteraard. 

 

FYSIEK  

ORGANISATORISCH

FINANCIEEL

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK

TRANSITIE in VIER LAGEN
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Fysieke laag: welke oplossingen zijn er technisch beschikbaar, te koop en realiseerbaar? Waar is 
innovatie plaats, waar is innovatie nodig? Welke niches en marktsegmenten van oplossingen ontstaan 
er? Hoe wordt de realisatie gepland, welke materialen zijn er nodig?  
 
Monitoring vragen: welke fysieke knelpunten zijn er waardoor projecten en wijktransities vertraging 
oplopen. Ongeschikte ondergrond, te weinig ruimte voor opwekking duurzame energie, uitwisseling- 
en regeling van energie opwek en vraag, infrastructurele werken et cetera.   
 
Organisatorische laag: de hoofdrolspelers in deze transitie bepalen voor een groot deel het tempo en 
de wijze waarop de transitie plaats gaat vinden. De transitie is afhankelijk van de samenwerking tussen 
een de stakeholders. In de energietransitie zijn er primaire stakeholders, maar ook een groot aantal 
secundaire. In onderstaand taartdiagram zijn de primaire stakeholders benoemd. Secundaire 
stakeholders en ‘helpers’ of ‘remmers’ in de energietransitie zijn belangenorganisaties, wetenschaps- 
en onderwijsorganisaties, adviesbureaus, onderzoeks- en rekenorganisaties (CBS, PBL, rekenkamer), 
politieke organisaties.  

 
 
In het kort de kenmerken van de primaire stakeholders: 

- Rijk zet kader voor inhoudelijke doelstellingen, financiering en organisatiemodel. Zoals wie 
heeft welke beslisbevoegdheid, wie is verantwoordelijk voor wat, wie betaalt wat. Er zijn 
meerdere ministeries betrokken, politiek heeft invloed en de markt lobbyt en beslist mee in 
bijvoorbeeld klimaatakkoord. 

- Gemeenten zijn regisseur voor de realisatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving in 
samenwerking met lokale stakeholders. Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale warmtevisie, 
de wijktransitieplannen en de realisatie ervan. In elke gemeente zijn meerdere afdelingen 
betrokken bij de energietransitie. 

- Netbeheerders moeten wettelijke verplichtingen en taken opnieuw vormgeven in het kader 
van de aardgasvrije gebouwde omgeving. Zij moeten bijvoorbeeld zorgen dat 
elektriciteitsnetten geschikt zijn voor het opvangen van lokaal duurzaam opgewekte energie. 

- Particuliere eigenaren worden betrokken via de gemeente bij de ontwikkeling van plannen en 
op landelijk niveau vertegenwoordigd door Vereniging Eigen Huis. Particuliere eigenaren 
moeten uit eigen beweging meewerken aan het aardgasvrij maken van hun woningen. 

- Woningcorporaties werken met de gemeente aan warmtevisie en wijkplannen en hebben 
prestatieafspraken met de gemeente. Zij voeren eigen beleid en zijn ook gebonden aan 
afspraken op landelijk niveau over energie en duurzaamheid. 

- Gebouweigenaren zijn er in vele vormen: voor scholen gelden er andere organisatie- en 
financieringsvormen dan voor kantoren. In utiliteitsbouwen speelt vaak de split-incentive. De 

Rijk, Provincies, 
Gemeenten

Netbeheerders, 
Warmte- en  

Enenergiebedrijven

WoningcorporatiesParticuliere 
eigenaren

Gebouw eigenaren 
(niet) commercieel

Aanbieders: bouw, 
installatie, retail, 

financiering

PRIMAIRE LOKALE STAKEHOLDERS 
ENERGIETRANSITIE
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investering door de gebouweigenaar wordt terugverdiend door de gebruiker. Ook speelt mee 
dat de gebouwen vaak uniek zijn en er maatwerk vereist is. 

- Aanbod: dit zijn alle partijen die bouw- en installatiedelen leveren voor de energietransitie en 
financieren. Deze sector is nu organisatorisch verdeeld in bouwsector, installatiesector en 
financiële sector. In kleine niches worden integrale producten (incl. financiering) aangeboden. 
Gewoonlijk koopt een gebouweigenaar bij een coalitie of apart in. 

Bovenstaande partijen geven samen de energietransitie vorm.  
 

Monitoring vragen die hierbij horen (in de eerste fase van de transitie): 
- In hoeverre is zijn de doelen helder en duidelijk genoeg, geven ze voldoende richting aan de 

realisatie? 
- In hoeverre is de taak- rol, en verantwoordelijkheidsverdeling helder? 
- Zijn de stakeholders zich voldoende bewust van hun taken en verantwoordelijkheden? 
- Hebben stakeholders voldoende mandaat, bevoegdheid en mogelijkheid om invulling te geven 

aan de verantwoordelijkheid die ze hebben? 
- In hoeverre werken stakeholders samen? Is er gezamenlijke governance structuur? Is er 

gezamenlijke doelstelling en planning? Of werken ze apart en willen ze hun eigen optimale 
doelen realiseren.  

- Welke knelpunten en belemmeringen ervaren stakeholders zelf? Waarom maken ze wel/niet 
hun gebouwen aardgasvrij? Waar zijn ze van afhankelijk? 

 
Financiële laag: om de energietransitie te betalen zal een systeemverandering nodig zijn in de wijze 
waarop energie bekostigd wordt. Op dit moment betalen gebruikers per hoeveelheid energie en een 
vastrecht. Er al nieuwe ontwikkeling die een systeemverandering aankondigen. Bijvoorbeeld wordt 
gebouw- of object gebonden financiering op veel plekken als oplossing genoemd en zijn de eerste 
pilots opgezet. Er zijn al aanbieders die de energierekening overnemen in ruil voor een 
energieneutraal installatiepakket of dit in een inclusief abonnement aanbieden voor een vaste prijs 
per maand. Bij financiering gaat het ook over maatschappelijk geaccepteerde kosten en hoe 
businesscases berekend worden. De methode van businesscase rekenen is ook bepalend: 
terugverdientijd, total cost of ownership, afschrijftermijnen, rentepercentage en meer maken het 
verschil als het gaat om nu te financieren oplossing. Van belang is hier ook de waardeontwikkeling van 
het vastgoed en de woningen. Als bij een investering de waarde stijgt zal dit ook invloed hebben op de 
businesscase. 
 
Monitoring vragen: 

- Welke uitgangspunten voor businesscase berekeningen worden toegepast (aanbod en vraag) 
door particulieren, corporaties, commercieel en maatschappelijk vastgoedeigenaren? 

- Welke diensten en producten worden aangeboden door de markt? Door banken, 
verzekeraars, fondsen, nieuwe aanbieders? 

- Wat is maatschappelijk geaccepteerde methode met betrekking tot financiering van gasvrije 
gebouwen?  

- Wat heeft gasvrij als effect op de waarde van vastgoed en woningen? 
- Welke subsidies zijn er en zijn nodig voor de realisatie van aardgasvrij wonen? Hoeveel 

woningen/wijken worden er zonder subsidie gerealiseerd? 
- Wat is maatschappelijk geaccepteerde prijs-kwaliteit verhouding? Wordt enkel prijs belangrijk 

of ook kwaliteit/prestatie van het product? Hoe gaat de markt dit vormgeven? Normering, 
wetgeving, vrije marktwerking? 

 
Sociaal-maatschappelijke laag: deze laag gaat over het welbevinden van de inwoners van ons land. 
Over de stemming, maatschappelijk debat, opinies en dialoog. Ook gaat het over in hoeverre er 
weerstand of juist stimulans komt vanuit de bevolking en politiek. Dit kan enorme impact hebben op 
de activiteit. Of klimaatverandering elke dag in de krant staat of niet is relevant voor de aandacht die 
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het krijg bij individuen. Eveneens gaat deze laag over de sfeer in de wijk, de mee- of tegenwerking van 
gebouw- en woningeigenaren. Tot slot gaat het hier over vertrouwen in de voortgang en de andere 
betrokken stakeholders. 
 
Monitoringvragen:  

- Hoeveel vertrouwen is er in het tijdig halen van de doelstellingen met betrekking tot de 
aardgasvrije gebouwde omgeving? 

- Wat is de toon van het maatschappelijk debat aangaande aardgasvrij? Wat is de urgentie, de 
weerstand, welke belangengroepen zijn er en hoeveel invloed hebben ze?  

 
Algemene vragen: 

- Op welke laag zit in het marktsegment het grootste knelpunt? 
- Waar zit in de transitie landelijk het grootste knelpunt? 
- Wat is voorzien dat grootste knelpunt wordt? 

 

Markt ontwikkelmodel  
 
Dit model kan gebruikt worden om specifieke markten te monitoren. Er zijn grofweg 4x2 
marktsegmenten gedefinieerd: 

iv. Nieuwbouw woningbouw in huur- en koopsector 
v. Renovatie woningbouw in huur- en koopsector 
vi. Nieuwbouw utiliteitsbouw in commerciële en maatschappelijke sector 
vii. Renovatie utiliteitsbouw in commerciële en maatschappelijke sector  

 
In onderstaand model wordt zichtbaar dat vraag, aanbod, omgevingsfactoren allen positief zijn om tot 
een kansrijke propositie te komen. Alle factoren die hierbij horen staan in de bijlage. 
 
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebouw, en gebieds- en 
omgevingsfactoren 

 

Aanbod  

 

Vraag 

 

Proposities per Marktsegment:  
Type gebouw  
Bouwperiode 

Eigendom 
 

…………………… 
 
 
 

Realisatie Aardgasvrije Gebouwen 
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Met propositie bedoelen we een product-markt-combinatie. Een product met een aantrekkelijke 
prestatie en prijs voor vragers en realiseerbaar binnen de kaders van omgevingsfactoren. 
Vraagfactoren zijn onder andere: aantrekkelijkheid product, bewust van nut/noodzaak, geld/lening, 
natuurlijk moment, customer journey. 
Aanbodfactoren zijn: passend aanbod op vraag, verkoopkanalen, financieringsproducten 
Gebouw- gebieds- en omgevingsfactoren: netwerk, geschikte (onder)grond, fysieke mogelijkheid 
gebouw/woning, wet- en regelgeving 
 
Markt groeit als: 

- Vraag en aanbod elkaar ontmoeten in ‘aantrekkelijke’ win-win producten met rendabel 
beschouwde businesscase.  

- Er voldoende vertrouwen is in betrouwbaarheid van het aanbod en keuzemogelijkheid voor 
klanten is. 

- Omgevingsfactoren faciliterend zijn en niet belemmerend 
 
Gewenste situatie: 
Energieneutraal wonen voor iedereen toegankelijk: te koop, betaalbaar, duidelijkheid over de inhoud 
en prestatie van het product. Wat is daarvoor belangrijk: 

- Voldoende aanbod voor elk marktsegment: huur, koop, vve’s, laagbouw, hoogbouw, 
vrijstaand, etc. en voor verschillende prijs/kwaliteit segmenten. Er moet voldoende 
concurrentie zijn, ondernemersactiviteit en innovatie (zie systeem model Hekkert/Suurs) 

- Proces: lengte, vorm, en doorlooptijd van het proces. Transparantie over wat het (hoe lang 
duurt de renovatie et cetera) er te koop is qua prijs en kwaliteit van het product. Dit maakt 
het selectie en keuzeproces eenvoudiger. Hierin heeft de gemeente ook een belangrijke rol als 
het gaat om levering van warmte via warmtenetten. 

- Verkoopkanalen: een ‘winkel’ (online en/of fysiek) en beschikbare voorbeelden 
(showroom/bezoek aan voorbeeldwoning). Vervolgens moet de renovatie snel te 
leveren/installeren zijn en goed presteren. Eveneens is service van belang. 

- Betaalbaar: financierbaar middels een lening, subsidie, met eigen geld of een arrangement 
(abonnement et cetera) 

 
Monitoring vragen; 

- In hoeverre is een passend aanbod voor de marktsegmenten? 
- In hoeverre is er vertrouwen bij de vragers van het marktsegment in het aanbod en hoe 

ervaren zij nut- en noodzaak om in beweging te komen? 
- Waarom stagneren bepaalde proposities/marktsegmenten? Vraag, aanbod en/of 

omgevingsfactoren? Omdat er grote onderlinge afhankelijkheden zijn, bepaalt de zwakste 
schakel vaak het tempo. Daarom belangrijk te weten en meten waar die is. 

 
Bij het markt ontwikkelmodel is de Innovatietheorie van Rogers relevant. Onderstaande grafiek staat 
hier afgebeeld zoals het zou gaan zonder grote externe invloeden. Als er echter sterke ‘push’ of ‘pull’ 
zoals nieuwe technologische of financiële doorbraak of sterker urgentiebesef dan zal de realisatie 
anders verlopen. Wat echter wel blijft gelden is dat vernieuwing altijd gepaard gaat via innovators 
naar early adopters. Verandering gebeurt in gradaties en nooit in één keer. 
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4 
 

 
 

 
Relevante vragen die hierbij horen zijn: 
- Wat is de marktpenetratie van aardgasvrije gebouwen? Welke marktsegmenten groeien 

harder of minder hard?  Welke proposities zijn succesvol en welke niet? Welke stagneren en 
waarom? 

- Is de markt aan het bewegen richting de volgende fase van early adopters en early majority? 
 
 

  

                                                
4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatietheorie_van_Rogers 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Geïnterviewde partijen in marktconsultatie 
In de marktconsultatie is aan de hand van de modellen en een vragenlijst gesproken met betrokken 
stakeholders. In willekeurige volgorde: 

- Netbeheer Nederland 
- Utiliteitsbouw expert (RVO) 
- (Object gebonden) financiering-expert (zelfstandig adviseur) 
- Financiering, governance, no-regret expert (Stroomversnelling) 
- Installatiesector expert (zelfstandig adviseur) 
- Gemeentes (3-5) (beleidsmedewerkers, energietransitiemanagers) 
- Gemeente energie & klimaat expert (RVO) 
- Woningcorporatie (Lefier) 
- Macroniveau transitie en methode (Drift) 
- Expert verduurzaming bouw (Bouwend Nederland) 
- Onderzoeksmethode en aanpak (TNO) 
- Utiliteitsbouw expert (Dutch Green Building Council) 
- Commercieel utiliteitsbouw financiering expert (Alba Concepts) 
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Bijlage 2: Factoren van het marktmodel  
 

Vraag 
Verwachte verbetering/verslechtering kwaliteit gebouw (gemak, comfort, status) 

Verwachte/ingeschatte waarde aardgasvrije gebouw (onafhankelijk, prijs) 

Verwachte verkoopbaarheid aardgasvrij gebouw, verhuurbaarheid en verhuurprijs, kans op leegstand 
Bewustzijn/actiemogelijkheid en -bereidheid aardgasvrij maken gebouw 
Beschikbare financiële middelen voor gasvrije gebouwingrepen, waar halen ze geld vandaan: lening, 
subsidie, fonds, eigen vermogen, BNG, Invest-NL 

Beschikbaarheid betrouwbare kennis, informatie en advies 
Natuurlijke moment (verbouwing, renovatie, aanpassing) 

Behoefte stapsgewijs of in 1x 

Aansluiting bij collectief, coöperatie 

Verwachte overlast 

Bewust van plannen gemeente/overheid 
Beschikbaarheid tijd, competenties, capaciteit voor renovatie 

 

Aanbod 

Prijs 
Kwaliteit en (prestatie) garantie 
Aanbod warmtevraagreductie (isolatie, warmteterugwinning, glas, et cetera) 

Aanbod warmte-opwekking en -levering individueel (warmtepomp, infrarood, groen gas, …) 

Aanbod voor/door marktinitiatieven (Urgenda, stroomversnelling, bedrijventerrein) 

Aanbod elektriciteit opwekking  
Verkoopkanalen: winkels, one-stop-shop, advies 

Financieringsmogelijkheden (leningen, fondsen, subsidie) 

Aanbod voor stapsgewijs aardgasvrij versus in 1x 

Integraal aanbod all-in 1 oplossing 
Aanbodmarkt kenmerken: losse maatregelen tot integrale pakketten of componenten incl. 
financiering, maatwerk versus standaardisering, fase marktontwikkeling aardgasvrij aanbod 
Doorlooptijd, investeringstijd en 'overige overlast' inkoop- en realisatieproces 

Capaciteit van aanbod (aantal te realiseren gebouwen/jaar) 

Maatwerk versus concepten/standaardisatie 

Goede marketing, verkoop benefits en toegevoegde waarde i.p.v. spullen 

Wordt duurzaam alternatief aangeboden bij natuurlijk moment 
 

Gebouw- gebieds-, en omgeving 

Aanwezigheid (rest)warmte, aardwarmte, warmte-koude opslag, warmtepomp met grondbron, 
overige warmtebronnen 

Aanwezigheid en aansluitmogelijkheid warmtenet 
Huidige status schil en warmtevraag 
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Mogelijkheid tot warmte-koude opslag, warmtepomp (met grondbron) 

Mogelijkheid externe isolatie 

Opwekcapaciteit gebouw en nabije omgeving 

Beschikbaar passend net voor elektriciteit, warmte en/of (groen)gas 

Wet- en regelgeving  

Aanwezigheid wamte transitieplan gemeente en regionale energiestrategie 
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Bijlage 3: Geraadpleegde bronnen 
https://www.eib.nl/pdf/de-bouw-in-2020.pdf 
www.transitiepraktijk.nl 
https://www.eib.nl/pdf/EIB-notitie_Klimaatbeleid_en_de_gebouwde_omgeving.pdf 
https://transitiepraktijk.nl/files/Reflectieve_Monitoring_van_Innovatieprogrammas_en_Innovatiesyst
emen_TNO_AgentschapNL(1).pdf 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Start%20Aardgasvrij_inspiratie%20voor%20gemeente
n.pdf 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/11/Monitor%20energiebesparing%20gebouwde%20omge
ving%202015.pdf 
https://www.platform31.nl/publicaties/van-klimaatakkoord-naar-duurzame-woning 
https://ez.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6b991a9506804f138139b4938163b1d
3 
NOM Woningrenovatie: op weg naar een kwaliteitsproduct: 
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ae/ed4/a51/5aeed4a513ae71163
32200.pdf 
https://www.eigenhuis.nl/actueel/2017/06/06/10/00/antwoorden-nodig-over-wonen-zonder-gas 
https://transitiepraktijk.nl/nl/programma/over-transities 
 


