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Aan:   Woonforte Directeur Bestuurder Monique Brewster en  

Manager Wonen Hans van Haastrecht  

Van:  Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart 

Datum:  10 januari 2023 
 

Onderwerp: Advies Verduurzamingsbeleid Woonforte 

 
 

 

Geachte mevrouw, heer, 
 

 

 
Naar aanleiding van uw presentatie op 22 oktober jl. over het Verduurzamingsbeleid en het op 8 

oktober jl. ontvangen position paper verduurzaming-beleid (dd. 25 september jl.) en de 

aanbiedingsbrief van 8 oktober jl., doen wij u ons advies toekomen. 
 

Allereerst gaan wij in op de aanbiedingsbrief van 8 oktober, waarin u ons concreet vraagt advies te 

geven over een drietal voorstellen en een viertal onderdelen van het verduurzamingsbeleid. 

 
Tot slot geven wij onze eindconclusie(s). 

 

 
Aanbevelingsbrief 8 oktober’22: 

 

Op grond van de Wet Overleg Huurder en Verhuurder en onze samenwerkingsovereenkomst vraagt 
u ons advies uit te brengen over onderstaand voorstel: 

 

1) Woningen met een E, F of G label hebben de hoogste prioriteit;  
2) Woningen die liggen in een verkenningsbuurt van de gemeente moeten aangepast zijn 

voordat de gemeente hier besluit tot aanleg van een duurzame warmtevoorziening;  

3) De combinatie met een natuurlijk onderhoudsmoment heeft de voorkeur.  

 
 

Ons advies: 

Ad. 1. 
Bovenstaande prioritering heeft ook onze voorkeur, waarbij wij ervan uit gaan dat de 3 prioriteiten 

tevens de volgorde is van prioritering en uitvoering. Met andere woorden, de 1e prioriteit van de 

aanpak van woningen met de slechte labels heeft de allerhoogste prioriteit. 
Ad. 2. 

Daarná komen de buurten aan de beurt die van het gas af gaan/moeten (2e prioriteit). 

Ad. 3. 
Dat combineren van de 1e als de 2e prioriteit met het planmatig (natuurlijk) onderhoud(moment) de 

voorkeur verdient zijn wij mee eens. Wél is het beperken van de warmtevraag daarbij leidend. 

 

Conclusie: 
Onze conclusie is dan ook dat bovenstaande drie voorstellen met de aangegeven prioriteit in lijn zijn 

met de Nationale Prestatieafspraken.  

 
In de aanbiedingsbrief vraagt u tevens een advies op een viertal onderdelen: 

1) Ambitie verduurzaming per complex;  

2) Prioriteiten in de uitvoering van de strategie;  
3) Differentiatie in huurverhoging door isolatiemaatregelen;  

4) Differentiatie in vergoeding voor duurzame installatietechniek. 
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Ons advies: 

Ad. 1. Ambitie verduurzaming per complex (Hoofdstuk 3,4 en 6): 

 
Geen routekaart, geen inzicht: 

In deze overzichten staat het jaartal aangegeven van de aanpak van een complex in combinatie met 

de mate van ingreep. Wat wij niet kunnen zien is de huidige kwaliteit uitgedrukt in 
warmtevraag/behoefte en/of (gemiddeld) energielabel.  

 

Het is daardoor niet in te schatten of de complexen met de voorgestelde jaren van aanpak ook 
daadwerkelijk de complexen zijn met de energie labels E, F en G. 

Op deze wijze is ook niet te beoordelen of de slechtste complexen het eerst aan de beurt zijn. 

 
Wij adviseren u dan ook bij het maken van lokale prestatieafspraken wél een soort routekaart te 

maken met daarin niet alleen de afgesproken bouwproductie maar ook die van de verduurzaming 

van de bestaande woningvoorraad tot en met 2030. Ook moet daarin duidelijk zichtbaar of de 

gestelde doelen voor het in 2028 uitfaseren van de woningen met labels E, F en G worden 
uitgevoerd en daadwerkelijk gehaald. 

 

Door het ontbreken van een navolgbare inzichtelijke routekaart is het volgens ons niet mogelijk te 
beoordelen of de ambities van de verduurzaming van de complexen overeenkomen met de 1e 

prioriteit (woningen met een E, F of G label hebben de hoogste prioriteit) eventueel in combinatie 

met de 2e prioriteit (woningen die liggen in een verkenningsbuurt van de gemeente). 
 

VVE-complexen, gestapeld bezit veel energiearmoede en geen perspectief: 

Wat opvallend is dat bij de VVE-complexen geen jaartal wordt genoemd. Wel wordt de standaard als 
norm/ambitie gekozen. 

 

Al in najaar 2021 hebben wij binnen ons bestuur het thema Energiearmoede besproken. Uit 

onderzoek van TNO bleek toen al dat met name in de gestapelde bouw er sprake is van 
energiearmoede. Dit was op basis van cijfers uit 2018. In de tussentijd zal dit percentage niet zijn 

afgenomen, integendeel, de energiecrisis heeft de energiearmoede alleen maar doen toenemen is 

onze opvatting. In de bijlage zijn enkele buurten weergegeven waar Woonforte veel gestapeld én 
gemengd (VVE)bezit heeft.  Door het ontbreken van jaartallen bij de verduurzaming van deze 

complexen laat u veel van onze medehuurders in het ongewisse. Wij vinden dat moeilijk uit te 

leggen aan de huurders in VVE-complexen. In bijlage 1 hebben wij een selectie gemaakt van enkele 
buurten met daarin gestapeld VVE/gemengd bezit van Woonforte. 
 

 

Ad. 2. Prioriteiten in de uitvoering van de strategie (Hoofdstuk 3 en 4):  
 

Woningen met kookgas zo snel mogelijk van het gas af: 

Complexen met een gebruikskwaliteit lager dan score 6 (zie hoofdstuk 3, figuur 1), daarvan eindigt 
de exploitatie (verhuur) voor 2050. Woonforte stelt dat ‘dat investeringen voor het aansluiten op een 

duurzame (aardgasvrije) warmtevoorziening niet voor de hand liggend zijn’. 

 
Wij vinden het belangrijk dat woningen/complexen die alleen op gas koken, dat deze zo snel 

mogelijk worden afgesloten van het gas. Enerzijds werk je concreet aan de landelijke doelstelling, de 

woningen van het gas af te brengen, anderzijds verlaag je de woonlasten van deze huishoudens door 
het wegvallen van de vaste lasten van het aardgasgebruik. 

 
Concentreer je op je 3 prioriteiten, ga niet experimenteren met de initiatiefwet: 

Zoals eerder gezegd kiest Woonforte voor de logische lijn met het stellen van de 3 prioriteiten. 

Door huurders daarnaast op complexniveau en individueel de mogelijkheid te bieden om -tegen een 
huurverhoging- verduurzamingsmaatregelen (qua isolatie en installatie) versneld te laten uitvoeren, 

brengt zij haar eigen doelen in gevaar. 

 

Sterker, dit aanvullend beleid staat haaks op de gestelde prioriteiten: 
- de financiële middelen zijn al beperkt en door het naar voren halen van investeringen, blijft er 

minder geld beschikbaar voor de 3 prioriteiten, omdat de huurverhoging volgens de tabel -per 

definitie- lager is dan de investeringskosten; 
 

- anders inzetten van de financiële en personele middelen zal het halen van de ambitie onnodig 

uitstellen, de vraag is of dat volgens de nationale afspraken mogelijk is; 
 

- het zowel uitvoering geven aan de 3 prioriteiten en tegelijkertijd (actief) faciliteren van versnelde 

verduurzaming tegen een huurverhoging, trekt niet alleen een grote wissel op de financiële middelen 
maar legt ook een grote (uitvoerings)last op de organisatie en dit uiteindelijk kan leiden tot een 

vertraging in de uitvoering van de 3 gestelde prioriteiten. Het faciliteren van versnelde verduurzaming 

tegen een huurverhoging zou alleen mogelijk moeten zijn als de gestelde prioriteiten geen vertraging oplopen 
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Slopen van woningen en huuraanpassing: 

Hoewel het om slechts 204 woningen (blz.8) gaat die op termijn worden gesloopt, vermoeden wij 

dat het zeer waarschijnlijk gaat om woningen met een slecht energielabel (al is dat niet inzichtelijk 
gemaakt). Deze slechte woningen mogen nog tot 5 jaar ná 2028 worden verhuurd.  

 

Ons advies is voor deze huurders op z’n minst vanaf 1 januari 2028 de huurprijs te bevriezen. 
Afhankelijk van de nog te ontwikkelen ‘woonquote’ zou ook huurverlaging mogelijk moeten zijn. 

 

Portefeuilleplan en de routekaart, inzicht en uitzicht: 
In hoofdstuk 4.3 schrijft Woonforte: ‘Met de introductie van de standaard en de voorbereiding van 

het bezit op een duurzame, aardgasvrije warmtevoorziening, ligt het voor de hand om – naast de 

energie labels – ook een indicator in het portefeuilleplan op te nemen, die de ontwikkeling van de 
voorraad richting het niveau van de standaard aangeeft. 

Voorgesteld wordt om hier de mate van afwijking voor te gebruiken. Tabel 3 geeft een beeld van de 

huidige situatie.’ 

 
Het is een goede zaak dat de in portefeuille van Woonforte een combinatie wordt gemaakt van 

afwijking van de standaard en het energielabel. Wat echter jammer is dat Woonforte daarbij geen 

combinatie maakt met de woonquote. Met andere woorden, geef naast de woningkwaliteit ook de 
hoogte weer van de huurprijs. Op deze wijze biedt Woonforte inzicht in de woonquote en is 

(dreigende) energiearmoede inzichtelijker. 

 
 Tabel 3 - Afwijking standaard bestaande voorraad 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbeveling: Woonforte geeft aan dat de wensportefeuille en haalbare portefeuille vóór de begroting 
zal worden bijgewerkt (blz. 6). Het koppelen met de woonquote/huurprijs geeft inzicht in de 

potentiële energiearmoede en kan als instrument dienen bij het maken van keuzes voor de aanpak 

van de woningen van Woonforte. 
 

 

Ad. 3. Differentiatie in huurverhoging voor isolatiemaatregelen (Hoofdstuk 5): 
 

Vergoedingentabel Woonbond/Aedes alleen bij niet van het gas af: 

Bij het vragen van een huurverhoging bij collectief uitgevoerde isolatiemaatregelen, zijn er bij de 
voorgestelde huurverhoging volgens de vergoedingentabel van Aedes/Woonbond een tweetal 

kanttekeningen te maken: 

1. de tabellen zijn gebaseerd op woningen die niet van het gas af gaan. 
2. de gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op oude gas- en elektraprijzen.  

3. de tabellen maken geen onderscheid tussen EGW’s en gestapeld bezit. 

 

Beter is om gebruik te maken van een tabel van Woonbond/Aedes uit hun rapport: Onderzoek 
verfijning tabel vergoedingen bij labelstappen: (Eindrapport Aedes en de Woonbond 28 februari 

2020) zie in de bijlage 2. 

 
Woonlastengarantie bij verduurzaming (model Woonbond/Aedes): 

Het verdient aanbeveling om bij collectieve verduurzaming van complexen, de woonlastengarantie 

van Aedes en de Woonbond als garantie in het Sociaal Plan/Statuut op te nemen, in het geval de 
wetgever het mogelijk maakt bepaalde isolerende maatregelen (alsnog) tegen huurverhoging uit te 

laten voeren. 

 
Belangrijk is dan op basis van werkelijke verbruikscijfers (gas/elektra) vóór en ná de verduurzaming 

van het complex in kaart te brengen, volgens de woonlastenwaarborg van de Woonbond en Aedes. 

 

Vooralsnog zijn isolerende maatregelen/voorzieningen volgens de nationale prestatieafspraken 
gratis.  

 

Afwijking t.o.v. standaard Aantal woningen 

Beter 257 

Geen Afwijking 494 

Klein (<50kWh/m2) 4.999 

Gemiddeld (50-75kWh/m2) 2.777 

Bovengemiddeld (75-100kWh/m2) 944 

Groot (>100kWh/m2) 1.076 

Totaal 10.547 
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Het is bovendien de vraag of het Handboek/’beleidsboek huurverhoging na woningverbetering’ van 

de Huurcommissie in de nabije toekomst nog juridisch en wettelijk ruimte laat om voor individuele 

huurders isolerende voorzieningen tegen een huurverhoging aan te bieden. 
 

Draagvlakmeting bij verduurzaming van 70% naar 35%: 

Op blz. 9 worden de contouren geschetst van het te wijzigen ‘instemmingsrecht’. Tot op heden is het 
zo dat voor verduurzaming tenminste 70% draagvlak nodig is, waarbij de niet-stemmen gelden als 

nee-stem. 

 
De nieuwe contouren van de ‘wetswijziging’ (middels een Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB), 

laten zien dat in de nabije toekomst tenminste 50% moet reageren en dat 70% daarvan dient in te 

stemmen met de voorgestelde verduurzaming. Concreet betekent dit dat slechts 35% van de 
bewoners hoeft in te stemmen om het plan door te laten gaan. 

 

Naast de mogelijkheid dat een kleine minderheid beslist voor de niet-reagerende of tegenstemmende 

meerderheid, speelt nog een ander probleem, namelijk de huishoudens die vanwege hun 
portemonnee (te hoge woonquote/energiearmoede) nu verplicht zijn mee te doen en daarvoor een 

huurverhoging (volgens de vergoedingentabel) moeten betalen.  

Ook bestaat het risico dat complexen met financiële draagkracht (i.c. de middeninkomens) eerder 
kunnen kiezen voor verduurzaming en dat de complexen met een hoge woonquote/energiearmoede 

het nakijken hebben omdat zij niet de financiële middelen hebben om dit te kunnen betalen. 

 
Saillant is de reactie van Aedes of de voorgestelde beleidslijn voor een huurverhoging juridisch 

houdbaar is (bovenaan blz. 11). Een AMvB is een beleidsrichtlijn en geen wet. Voorlopig is die wet er 

nog niet en in de tussentijd moeten corporaties werk maken van de nationale prestatieafspraken. 
Kortom, het is hoogst onzeker allemaal en de vraag is of Woonforte op dit moment hier beleid op 

moet gaan maken? 

 
Juridisch houdbaarheid huurverhoging bij verduurzaming en isolatie: 

Op blz. 11 haalt u de reactie van Aedes aan: 

Is de voorgestelde beleidslijn huurverhoging juridisch houdbaar? – reactie Aedes 

‘Juridisch houdbaar’ wil zeggen dat het beleid past binnen de wettelijke kaders. Maar er is nu 

geen ‘wettelijk of juridisch’ kader. Het gaat hier om bestuurlijke afspraken die civielrechtelijk 

niet afgedwongen kunnen worden door een huurder die verduurzaming eist van zijn 

corporatie. De corporatie heeft immers niet die landelijke afspraken gemaakt en/of is daar 

ook niet aan gebonden. De vraag of het beleid straks houdbaar is, is pas te beantwoorden als 

de wettelijke regeling is uitgewerkt en een toelichting is weggegeven op de criteria die in de 

wet gesteld gaan worden aan het begrip ‘het niet past binnen voorschriften, afspraken met 

de overheid, de verhuurbaarheid of het beleid van de corporatie’. Hoe deze uitwerking er 

precies uitziet is nog niet bekend en voeren we overleg over. 

 
Navraag bij de Woonbond heeft ons geleerd dat het antwoord van Aedes juridisch technisch correct 

is. De Nationale Prestatieafspraken zijn immers geen wet. Wel oppert de Woonbond (vanuit haar rol 

als afspraakmaker) dat zij wel civielrechtelijk kan afdwingen dat men zich houdt aan de afspraken, 
maar alleen in het uiterste geval.  

 

Bovendien hebben wij van de Woonbond begrepen, dat partijen bezig zijn met het opstellen van een 
monitoringsplan. Daarin wil de Woonbond ook een incidentenmeldpunt gaan toevoegen (of iets 

dergelijks) om collectief in beeld te krijgen waar men zich niet aan de afspraak houdt.  

 

Verder merkt de Woonbond op dat als corporaties isolatie niet gratis uitvoeren, dat dit uiteindelijk tot 
een (verplichte) wetgeving zou kunnen leiden. 

 

  
Ad. 4. Differentiatie in vergoeding voor duurzame installatietechniek (Hoofdstuk 5.2): 

 

Aardgasvrije bron: 
Op blz.11, bij het onderdeel 5.2 ‘Aardgasvrije bron’ schrijft u over een EPV-overeenkomst in 

individuele situaties. Voor het vervangen van een bestaande collectieve warmtevoorziening blijft de 

afrekening via de servicekosten plaatsvinden. Waarom maakt u hierin onderscheid? Graag zouden 
wij van u willen weten wat aan dit onderscheid maken ten grondslag ligt. 

 
Hybride warmtepomp: 
Woonforte schrijft onderaan blz. 11: […] Als een huurder eerder dan het vervangingsmoment in de 

MJOB verzoekt om de plaatsing van een hybride warmtepomp dan is sprake van een 

geriefverbetering en wordt de vergoeding ervoor berekend volgens de rekenmethode van de 
Huurcommissie.’ 
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In de nationale prestatieafspraken is het volgende afgesproken: 

‘Het kabinet bereidt een verplichting voor om vanaf 2026 een hybride warmtepomp of een ander 

duurzaam alternatief te plaatsen op het moment dat de cv-ketel moet worden vervangen. 
Corporaties hebben zich er al aan gecommitteerd om in alle woningen met label D of beter waar de 

cv-ketel moet worden vervangen, de cv-ketel in principe te vervangen door een duurzamer 

alternatief. [….] Zodoende gaan corporaties vanaf 2023 al werken in de geest van de aangekondigde 
verplichting. Voor hybride warmtepompen is vanuit het Rijk subsidie beschikbaar vanuit de ISDE-

regeling waar ook corporaties gebruik van kunnen maken.  

 
In principe zal bij het (moeten) vervangen van de cv-ketel géén sprake zijn van een huurverhoging 

omdat namelijk cv-ketel niet meer mogen worden vervangen door een (nieuwe) cv-ketel, maar een 

hybride warmtepomp (of een ander verwarmingssysteem). Kortom, de huurder en corporatie hebben 
geen keuze. Derhalve is er ook geen sprake van een verbetering, maar van een noodzakelijke 

vervanging. 

 

Indien huurders in een woning met label A t/m D, al eerder een hybride warmtepomp willen hebben 
dan technisch noodzakelijk is, is een huurverhoging wellicht op z’n plaats. De vraag is echter of dit 

voor de huurder opweegt tegen de relatief beperkte energie(kosten) besparing. Kortom: huurders 

zullen hooguit vanwege het milieu hiervoor kiezen eerder dan voor de beperkte energiebesparing. 
 

Zonnepanelen: 

U schrijft op blz. 12: Op nagenoeg alle grondgebonden woningen zijn momenteel zonnepanelen 
geplaatst. De woningen van huurders die – om welke reden dan ook – geen toestemming hebben 

verleend, zullen bij mutatie alsnog worden voorzien van panelen. De vergoeding voor deze 

investering wordt dan verwerkt in de servicekosten bij het huurcontract.  
 

HOGH heeft begrepen dat inmiddels bijna 3000 eengezinswoningen voorzien zijn van zonnepanelen. 

Dat vinden wij een goede ontwikkeling. Ook het destijds voor deze huurders kosteloos aanbieden 

daarvan. 
 

Uw voornemen om -bij mutatie- de zonnepanelen tegen een vergoeding aan te brengen en als 

servicekostencomponent te verwerken bij het huurcontract kan niet rekenen op onze instemming. 
Wij pleiten voor een voortzetting van het staande beleid. 

 

Graag willen wij met Woonforte hierover het gesprek aangaan over dit voornemen.  
 

Woonforte schrijft verder: [….] Bij de gestapelde bouw is er geen of alleen tegen hoge kosten een 

verbinding te leggen tussen zonnepanelen op het dak en de woning van een individuele huurder.  
 

Wij vinden deze stelling van hoge kosten en dergelijke nogal discutabel. Bovendien vinden wij dat 

huurders in de gestapelde bouw ten opzichte van de grondgebonden woningen op deze wijze erg 
achtergesteld worden. 

 

Graag willen wij met Woonforte hierover het gesprek aangaan. 

 
Woonforte schrijft verder: […] Hier ligt een collectieve voorziening daarom meer voor de hand en 

leveren de zonnepanelen een vermindering op van de elektrakosten voor de collectieve installaties. 

Deze kosten worden verrekend via de servicekosten. In overeenstemming met het beleid van de 
Huurcommissie vindt de vergoeding van de investering daarom ook plaats via de servicekosten. In 

navolging van een project voor vervanging van het dak op een complex in Boskoop is de elektraprijs 

hiervoor als referentie gebruikt. Dit betekent, dat een prijs van € 3,25 per paneel is aangehouden 
(prijspeil 2022). 

 

HOGH wil met Woonforte het huidige zonnepanelenbeleid eerst evalueren en afspraken maken over 
het te vernieuwen servicekostenbeleid alvorens hierover een advies te geven. 

 

Ook missen wij een visie op het onderdeel zonnepanelen op gestapeld bezit bij VVE-complexen. 

Zoals blijkt uit onder andere diverse studies naar energiearmoede waaronder het TNO-onderzoek 
(zie ook bijlage 1) concentreert een grote groep lage inkomens die geen voordeel hebben van 

zonnepanelen omdat deze niet door Woonforte zijn/worden aangeboden. Wij roepen u op om 

proactief zonnepanelen te plaatsen in dergelijke complexen en zodoende de energiearmoede tegen 
te gaan. Wij zien het als een van uw (kern)taken als sociaal huisvester. 

 

Zonneboilers 
In uw position paper besteed u geen aandacht aan de zonneboilers die u in een aantal complexen 

heeft geplaatst. Wij hebben onlangs van Woonforte begrepen dat u deze niet verder gaat ‘uitrollen’ 

in het woningbezit. Wij vragen u wat het beleid is als de zonneboilers (technisch) vervangen moeten 
worden. 
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Algemene eindconclusies: 

 

1. Het voorgestelde verduurzamingsbeleid is gebaseerd op nog uit te werken rijksbeleid, zonder 
duidelijkheid over welke verduurzamingsmaatregelen gratis zijn voor huurders en welke niet. 

 

2. Het verduurzamingsbeleid is gebaseerd op een AmvB (algemene maatregelen van bestuur) 
en bestaande wetten zoals over het instemmingsrecht en (het uitbreiden van) het 

initiatiefrecht, welke nog niet zijn aangepast, laat staan aangenomen in de Tweede en Eerste 

Kamer. 
 

3. Het voorgestelde beleid dat individuele en groepen bewoners versneld hun woning kunnen 

laten isoleren tegen een huurverhoging is een oneigenlijk verdienmodel, leidt tot verdringing 
van de gestelde prioriteiten en legt een grote druk bij de uitvoering binnen de corporatie.  

 

4. Het stimuleren van het gebruik maken van het initiatiefrecht door groepen bewoners in een 

complex om hun woningen te laten isoleren en verduurzamen tegen een huurverhoging, 
staat haaks op de prioriteiten die Woonforte zelf heeft gesteld; bovendien kan deze 

voorrangsregeling de kloof tussen de lage en middeninkomens vergroten, neemt de groep 

met energiearmoede daardoor toe en stelt lage inkomens nog verder op achterstand; 
 

5. Het actief stimuleren en het honoreren van dit initiatiefrecht zal bovendien de gestelde 

doelen en gemaakte lokale prestatieafspraken onder druk zetten. Daarnaast houdt men te 
weinig rekening met de marktomstandigheden, levertijden, gebrek aan materiaal en arbeid 

en legt deze beleidskeuze een extra groot werkbeslag op de organisatie- en 

uitvoeringskracht van zowel corporatie als gemeente. 
 

 
Resumerend: 
 
HOGH kan zich herkennen in de gestelde drie prioriteiten maar niet in de uitwerking van de vier 

onderdelen: 
1) Ambitie verduurzaming per complex;  

2) Prioriteiten in de uitvoering van de strategie;  

3) Differentiatie in huurverhoging voor isolatiemaatregelen;  
4) Differentiatie in vergoeding voor duurzame installatietechniek. 

 

Wij zijn uiteraard bereid om ons advies nader toe te lichten.  
 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het bestuur 
 

 

  
                                                           

Frederike Magez, Robér van Leeuwen, 

voorzitter 2e secretaris  
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Bijlage 1 

 
 
Energiearmoede in 10 buurten in Alphen aan den Rijn: 

1. Hoge energiequote: huishoudens waarvan de energierekening (gas en elektriciteit) meer dan 8% van het 

besteedbaar huishoudinkomen (inclusief vermogen) bedraagt. 
 

2. Sociaal minimum en hoge rekening: huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum 

en een energierekening bij de hoogste helft van alle huishoudens in Nederland, ofwel meer  
    dan 134 euro per maand (prijzen 2018). 
 

3. Sociaal minimum en ongunstig label: huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum 

en een definitief dan wel voorlopig energielabel D, E, F of G 

Alphen aan den Rijn 
 
gegevens TNO-rapport 
Indicatoren 2018 

Aantal 
woningen 

Indicatoren voor energiearmoede %  
1. hoge 
energiequote1 

2. sociaal 
minimum 
(130%) en hoge 

energierekening2 

 
3. sociaal 
minimum 
(130%) en 

ongunstig label3 

(235) Alphen aan den Rijn 47 100  4% 2%  6% 

(237) Aarlanderveen Dorp 
Buurt 

  
 230    13%   5%    7% 

(248) Biezen-Oost: 

Buurt Boskoop 

  

 230    9%   3%    8% 

(276) Emmalaan: 

Buurt Hoge Zijde 

  

1 195    7%   4%    15% 

(284) Bospark: 

Buurt Hoorn 

   

490    12%   7%    12% 

(285) Zeeheldenbuurt: 
Buurt Hoorn 

   
965    7%   4%    14% 

(319) Stromenbuurt: 

Buurt Oudshoorn 

   

1 130    8%   5%    14% 

(329) Planetenbuurt-Noord: 
Buurt Ridderveld 

   
730    7%   2%    24% 

(330) Planetenbuurt-Zuid: 
Buurt Ridderveld 

 
980    9%   4%    24% 

(340) Edelstenenbuurt: 
Buurt Zegersloot 

 
1 220    9%   6%    17% 

(345) Weidebloemenbuurt-
Noord: 
Buurt Zegersloot 350    10%   8%    10% 

Zuid Holland 1 663 180  6% 3%  8% 

Nederland 7 741 110  8% 4%  6% 
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Uit: Onderzoek verfijning tabel vergoedingen bij labelstappen:  
 
(Eindrapport Aedes en de Woonbond 28 februari 2020): 

 
(3.5) Het effect van woningtype op de besparing 
In onderstaande tabel is het effect van woningtype op de te verwachten gemiddelde besparing op het 

gasverbruik in beeld gebracht voor woningen tussen 70 en 90 M2 gebruiksoppervlak. Uit de tabel komt 

naar voren dat het gebruik van gas in eengezinswoningen ten opzichte van meergezinswoningen 

varieert van 108% tot 129%. Dit is een consistent beeld waarbij eengezinswoningen per definitie 

gemiddeld gezien meer gas verbruiken dan meergezinswoningen. Wanneer we echter kijken naar de 

besparing in gasverbruik die wordt gerealiseerd met enkelvoudige labelstappen, dan zien we een grillig 

beeld waarbij eengezinswoningen ten opzichte van meergezinswoningen soms minder besparen (zelfs 

negatief) en soms fors meer besparen. Het effect van het woningtype op de te verwachten besparingen 

is daarmee niet eenduidig positief of negatief. Andere factoren (zoals gebruikersgedrag en 

omstandigheden) spelen een aanzienlijke rol in de te verwachten besparingen.  

 

Tabel 3.13: effect van woningtype op de te verwachten besparing op het jaarlijkse gasverbruik, woning tussen 70 en 90 M2 
gebruiksoppervlak huishoudens gemiddeld (gehele onderzoeksgroep A) 

Eengezinswoning Meergezinswoning Vergelijking 
eengezinswoningen 
(EGW) ten 

opzichte van 
meergezinswoning 
(MGW) 

La
be
l 

Gemidde

ld 

gasverbr

uik 

M3/jr 

Labelspro
ng 

Bespar

ing gas 

M3/jr 

La
b
el 

Gemidde

ld 

gasverbr

uik 

M3/jr 

Labelspro
ng 

Bespar

ing gas 

M3/jr 

Meergeb
ruik gas 
EGW 

t.o.v. 
MGW (%) 

Bespari

ng bij 

labelsp

rong 

EGW 

t.o.v. 

MGW 

(%) 

A 931 B naar A 130 A 721 B naar A 112 129% 116% 

B 1.061 C naar B 117 B 833 C naar B 141 127% 83% 

C 1.178 D naar C 98 C 974 D naar C 162 121% 61% 

D 1.276 E naar D 107 D 1.136 E naar D 30 112% 354% 

E 1.383 F naar E 7 E 1.166 F naar E 67 119% 11% 

F 1.391 G naar F -26 F 1.233 G naar F 33 113% -79% 

G 1.364   G 1.266   108%  

Bron: SHAERE, RVO, CBS microdata, bewerking Companen. 

 
 
 
 
 
  


