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Technieken en financiering van de aardgasvrij-

oplossingen 

Nieuwbouw is relatief eenvoudig aardgasvrij te realiseren. Er zijn grofweg twee 
alternatieven: 

- Verzwaard elektriciteitsnet met een lucht- of bodemwarmtepomp in de woning 
(all electric) 

-  collectieve verwarming met een (lokaal) warmtenet.  

Warmtenet 

Voor een warmtenet is een bepaalde schaal noodzakelijk, en een warmtebron in de 
buurt, bijvoorbeeld restwarmte, geothermie of oppervlaktewater. Een warmtenet voor 
nieuwbouw is met name interessant voor gemeenten die plannen hebben voor een 
lokaal warmtenet voor de bestaande bouw. Het aansluiten van nieuwbouwgebieden 
kan dan helpen om de business case voor het totale warmtenet rendabel te maken. 
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is het daarom aan te raden om 
onderzoek te doen naar de vraag of de nieuwbouwlocatie kansen biedt voor het 
ontwikkelen van een warmtenet voor de bestaande bouw in je gemeente. 

Daarnaast kan nieuwbouw op een retournet interessant zijn, daar waar het 
nieuwbouwproject in de buurt van een warmtenet komt te liggen. 

All electric 

Voor de meeste nieuwbouwgebieden zal een verzwaard elektriciteitsnet de meest 
haalbare oplossing zijn. Met all electric bedoelen we dat elektriciteit gebruikt wordt 
om de woning te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. In combinatie met 
een inductiekookplaat is dan alleen nog elektriciteit en de bodem of de buitenlucht 
als bron nodig voor onze behoeften in huis. Voordelen van een all electric oplossing 
zijn dat: 

- nieuwbouw al goed geïsoleerd is en de lage temperaturen van de all electric 

oplossingen, de woning toch heel comfortabel kunnen verwarmen.  

- het een individuele oplossing is. Of het nieuwbouwproject nu bestaat uit 1, 10, 

100 of 1000 gebouwen, all electric is altijd technisch mogelijk. Bij het 

vaststellen van het bestemmings- of omgevingsplan is het aan te bevelen om 

de netbeheerder te betrekken. Zij moeten immers het elektriciteitsnetwerk 

toereikend maken voor het toevoegen van extra woningen die uitgerust zijn 

met warmtepompen. Zij kunnen ook aangeven welke impact te verwachten is 

voor de openbare ruimte door bijvoorbeeld additionele transformatorhuisjes.  



Project Aardgasvrije nieuwbouw 

Onderwerp Technieken en financiering van de aardgasvrij-
oplossingen 

Datum 30-03-2018 

 
 

 
Om met 35C de woning comfortabel te verwarmen is een goed geïsoleerde woning 
nodig. In de nieuwbouw is een goed geïsoleerde woning de standaard. Daarnaast 
moeten er speciale lagetemperatuur-radiatoren en/of vloerverwarming in de woning 
komen. Dit behoort ook meer en meer tot de standaard in de bouw. 

 

 

 

Variant 1. Lucht als bron voor de warmtepomp 
Het systeem dat warmte uit de buitenlucht gebruikt is het eenvoudigst, maar heeft 
een lager rendement. Nadeel van verwarmen met buitenlucht is dat het rendement 
sterk terugloopt als het buiten koud is. Hierdoor is meer capaciteit nodig in het 
elektriciteitsnet. Ook kan geluidshinder vaker een rol spelen, omdat het systeem 
buiten de woning naast het gebouw of op het dak wordt geplaatst. De 
luchtwarmtepomp kan uitkomst bieden op momenten dat er boringrestricties in een 
gebied aanwezig zijn. 
 
Variant 2. Bodemwarmte als bron voor de warmtepomp 
Voor de warmtepomp die warmte uit de bodem gebruikt zijn er twee opties: 

1. één of meerdere gesloten bodemlussen per woning of gebouw. Dit is een 
individueel systeem, met daardoor een zekere flexibiliteit voor de gebruiker. 

2. warmte- en koudeopslag. Hierbij worden bronnen geslagen waarop minimaal 
honderd tot tweehonderd woningen moeten worden aangesloten. 
Organisatorisch stelt deze optie dus hogere eisen. Daar komt nog bij dat 
woningen relatief weinig koeling gebruiken, waardoor onbalans in de bodem 
ontstaat. Warmte- en koudeopslag is daarom met name geschikt voor 
kantoren en andere bedrijfsgebouwen die in de zomer wel koeling gebruiken. 

Een mogelijke beperking voor de bodemlus zijn boringrestricties. Een verticale 
bodemlus bereikt normaliter een diepte van 120 meter in de bodem. In gebieden 

Waarom niet… 

…De hybride warmtepomp? 

De hybride warmtepomp is efficiënter dan de CV ketel, maar maakt nog steeds 
gebruik van aardgas. Dat is niet nodig in nieuwbouw. De hybride warmtepomp is 
een alternatief voor moeilijk te isoleren gebieden, zoals historische binnensteden.  

…Hernieuwbaar gas /biomassa? 

Hernieuwbaar gas is schaars. Zo schaars dat je het in wil zetten daar waar 
alternatieven voor aardgas moeilijk zijn. Zoals de industrie. Groen gas inzetten in 
nieuwbouw is maatschappelijk gezien onverantwoord 



Project Aardgasvrije nieuwbouw 

Onderwerp Technieken en financiering van de aardgasvrij-
oplossingen 

Datum 30-03-2018 

 
 

 
waar bijvoorbeeld een boringsvrije zone is, kan de lus ook worden verwerkt in 
heipalen of kan gebruik worden gemaakt van horizontaal geplaatste bodemlussen.  

Een warmtepomp met bodemlus is een installatie die zich reeds heeft bewezen als 
een robuuste installatie en heeft de voorkeur als all electric oplossing.  
 
Variant 3. Full electric oplossing zonder warmtepomp 
Volledig elektrisch verwarmen is veel minder efficiënt dan met een warmtepomp, 

maar de kosten van de installatie zijn veel lager. De woningen worden verwarmd met 

elektrische convectoren en/ of infraroodpanelen. Dit heeft een extra hoge belasting 

op het elektriciteitsnet als gevolg. Warm tapwater kan bijvoorbeeld opgewekt worden 

met een warmtepompboiler met als bron buitenlucht. Dit systeem zou eventueel 

overwogen kunnen worden voor kleinere woningen. Dit stelt wel hogere aan de 

woning, om te zorgen dat de woning met minder energie toch comfortabel verwarmd 

kan worden. Dat is noodzakelijk, omdat anders de belasting op het elektriciteitsnet 

veel te groot wordt. Denk bij de hogere eisen aan zeer goede isolatie, hoogwaardige 

kierdichting, trippel glas en balansventilatie met warmteterugwinning (vergelijkbaar 

met eisen BENG).  

Maatschappelijke kosten zijn beheersbaar 

De gemiddelde energielasten voor een woning zijn in Nederland circa € 165,- per 
maand voor elektriciteit, gas inclusief onderhoud en afschrijving van de CV ketel. Bij 
gemiddelde standaard nieuwbouwwoningen van 120 m2 met aardgas is dit lager, 
omdat het gasgebruik ook lager is, totaal circa € 125,- per maand. Maar wat worden 
de lasten bij een aardgasvrije oplossing? 

- De meerprijs voor aardgasvrij bouwen ten opzichte van een nieuwbouwwoning 

op aardgas zijn ongeveer € 15.000,-. Dit zijn de meerkosten voor een 

bodemwarmtepompsysteem en 10 zonnepanelen ten opzichte van een 

gasaansluiting met gasketelinstallatie. 

- Met de huidige lage rente zijn de hogere financieringskosten voor de koper 

circa € 60 per maand. De energierekening is nog slechts € 25,- per maand. 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met circa € 40,- per maand voor 

onderhoud en afschrijving.  

Concluderend: De totale energielasten blijven gelijk. 

Ook woningcorporaties kunnen voldoende rendement behalen uit de hogere 
investering. Er zijn drie methodes om naast de huur ook een vergoeding te vragen 
aan de huurder. Dit is ook logisch; het zou een beetje vreemd zijn dat huurders bij 
nieuwbouw nauwelijks een energierekening hebben, terwijl in de bestaande bouw dit 
nog wel is. 
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Bij de bouw van een nul op de meter (NOM) woning met prestatiegarantie en 
monitoring mag energieprestatievergoeding (EPV) in rekening worden gebracht bij 
huurder.  

NOM woningen zijn niet altijd te realiseren. Een andere methode is een 
servicekostenvergoeding te vragen aan huurder voor de zonnepanelen. Voor de 
warmtepomp kan een vastrecht in rekening gebracht worden, vergelijkbaar met de 
levering van warmte met bijvoorbeeld een warmtenet.  

Wat zijn de knelpunten: 

- niet alle kopers kunnen of zijn bereid deze € 15.000,- extra te financieren. 

- de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt in 2020 vervangen door een 

terugleversubsidie. 

- de installatiebranche moet de hoge vraag naar warmtepompen aankunnen. 

Wat zijn de kansen: 

- bij een standaard nieuwbouwwoning wordt  € 9.000,- meer hypotheek 
gefinancierd. Bij de bouw van een nul op de meter (NOM) woning met 
prestatiegarantie en monitoring moeten banken € 16.000,- meer hypotheek 
financieren. Echter de investeringskosten worden dan ook hoger. Er moet 
rekening gehouden worden met meer zonnepanelen. Voor de 
prestatiegarantie worden er ook hogere eisen gesteld aan de woning. Denk 
daarbij aan hoogwaardige kierdichting, trippel glas en balansventilatie met 
warmteterugwinning (vergelijkbaar met eisen BENG).  

- financiering via een ESCo. Projectontwikkelaar gaat samenwerking aan met 

een ESCo. De ESCo installeert dan de warmtepomp en de zonnepanelen en 

de koper betaalt een maandelijks vast bedrag aan de ESCo. De ESCo 

onderhoud het systeem en geeft een prestatiegarantie aan koper. In veel 

gevallen zullen door de ESCo ook de hogere eisen gesteld worden aan de 

woning vergelijkbaar met eisen BENG. 

- de lagere opbrengsten door de terugleversubsidie (kunnen) worden 

gecompenseerd door hogere energiebelasting op aardgas. 

Concluderend: de financiering voor de koopmarkt is nog niet goed geregeld. Tot 
2020 moet daarom rekening gehouden worden met een beperkt effect op de 

grondprijs. Afhankelijk van de situatie kan dit oplopen tot gemiddeld € 5.000,- per 
woning. Na 2020 zullen alle woningen moeten voldoen aan de eisen BENG en 
aardgasvrij en moet geregeld zijn dat alle aardgasvrije nieuwbouwwoningen de € 
16.000,- extra hypotheek gefinancierd krijgen. 
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Specificaties 

De meerkosten voor het aardgasvrij maken van een standaard nieuwbouwwoning 
liggen tussen €10.000,- en €15.000,- VON. Er is daarbij geen rekening gehouden 
met ISDE subsidie. Bedragen zijn prijspeil 2018. 

  Bodem warmtepomp Lucht warmtepomp 

Meerkosten bouwkundig  €               1.000   €                        -    

Kosten warmte opwek  €               9.500   €                7.000  

Zonnepanelen 10 stuks  €               3.900   €                3.900  

Kosten gasketel en gasaansluiting  €              -3.500   €               -3.500  

TOTAAL  €             10.900   €                7.400  

Opslag ontwikkelaar 15%  €               1.635   €                1.110  

TOTAAL exclusief BTW  €             12.535   €                8.510  

TOTAAL VON  €             15.167   €              10.297  

Als de koper bereid is deze hogere VON prijs te financieren via de hypotheek, dan 
zijn de maandelijkse totale woonlasten niet hoger dan een standaard 
nieuwbouwwoning met gasketel. 

  HR ketel Bodem wp Lucht wp 

m3 gas                      761  0 0 

kWh                   2.960                    4.714                     5.800  

Aantal zonnepanelen                          10                          10  

Vastrecht gas   €                  230   €                     -     €                      -    

Variabel gas  €                  517   €                     -     €                      -    

Vastrecht elektriciteit   €                  294   €                  294   €                   294  

Variabel elektriciteit  €                  562   €                  896   €                1.102  

Salderen zonnepanelen  €                     -     €                 -513   €                  -513  

Heffingskorting EB  €                 -373   €                 -373   €                  -373  

TOTAAL  €               1.230   €                  303   €                   510  

Onderhoud en instandhouding  €                  265   €                  480   €                   480  

Financieringskosten  €                     -     €                  677   €                   460  

   €               1.495   €               1.460   €                1.449  

TOTAAL per maand  €                  125   €                  122   €                   121  

Niet alle kopers kunnen deze €15.000,- extra financieren. Een van de oplossingen is 
om een NOM woning te realiseren. Bij een standaard nieuwbouwwoning wordt  
€9.000,- meer hypotheek gefinancierd. Maar bij een NOM concept kan €16.000,- 
VON meer. Totaal dus 25.000,- worden gefinancierd bij banken. Echter de 
investeringskosten worden dan ook hoger. Er moet rekening gehouden worden met 
meer zonnepanelen. Voor de prestatiegarantie, die de bank als voorwaarde stelt voor 
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de hogere hypotheek, worden er ook hogere eisen gesteld aan de woning. Denk 
daarbij aan hoogwaardige kierdichting, trippel glas en balansventilatie met 
warmteterugwinning. Totale meerkosten bedragen circa € 25.000,-. Koper zal dus 
zelf €9.000,- extra moeten financieren. 

 

  Bodem wp NOM  

Meerkosten bouwkundig  €               1.000   €                  5.700  

Kosten warmte opwek  €               9.500   €                  9.500  

Zonnepanelen 10/ 16 stuks  €               3.900   €                  6.240  

Kosten gasketel en gasaansluiting  €              -3.500   €                -3.500  

TOTAAL  €             10.900   €                17.940  

Opslag ontwikkelaar 15%  €               1.635   €                  2.691  

TOTAAL exclusief BTW  €             12.535   €                20.631  

TOTAAL VON  €             15.167   €                24.964  

De investering neemt toe, echter de totale woonlasten zijn bijna €25 per maand 
lager. 

  HR ketel Bodem wp NOM 

m3 gas                      761  0 0 

kWh                   2.960                    4.714                       4.425  

Aantal zonnepanelen                          10                            16  

Vastrecht gas   €                  230   €                     -     €                       -    

Variabel gas  €                  517   €                     -     €                       -    

Vastrecht elektriciteit   €                  294   €                  294   €                     294  

Variabel elektriciteit  €                  562   €                  896   €                     841  

Salderen zonnepanelen  €                     -     €                 -513   €                   -841  

Heffingskorting EB  €                 -373   €                 -373   €                   -373  

TOTAAL  €               1.230   €                  303   €                     -79  

Onderhoud en instandhouding  €                  265   €                  480   €                     180  

Financieringskosten  €                     -     €                  677   €                  1.115  

   €               1.495   €               1.460   €                  1.215  

TOTAAL per maand  €                  125   €                  122   €                     101  

 

Een andere oplossingen kan zijn (een deel) van de meerkosten van het 

bodemwarmtepompsysteem en de zonnepanelen via een ESCo te financieren. In 

veel gevallen zullen door de ESCo ook de hogere eisen gesteld worden aan de 

woning voor het kunnen geven van de prestatiegarantie, gelijk aan het vorige 

voorbeeld bij NOM. 

.   Bodem wp EsCo  

Meerkosten bouwkundig  €                1.000   €                5.700  

Kosten warmte opwek  €               9.500   €                5.000  

Zonnepanelen 10 stuks  €               3.900    

Kosten gasketel en gasaansluiting  €              -3.500   €               -3.500  

Bijdrage GREX   €                      -     €                        -    

ISDE  €                      -     €                     -    

TOTAAL  €             10.900   €                7.200  
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Opslag ontwikkelaar 15%  €               1.635   €                1.080  

TOTAAL exclusief BTW  €             12.535   €                8.280  

TOTAAL VON  €             15.167   €              10.019  

Nadeel is wel dat de woonlasten dan toenemen. De gemiddelde energielasten zijn 
wel lager dan voor een gemiddelde woning in Nederland. Ook moet de koper bereid 
zijn de hogere VON prijs te betalen van circa €10.000,-. 

 

  Bodem wp ESCO 

m3 gas 0 0 

kWh                   4.714                     4.425  

Aantal zonnepanelen                        10                          10  

Lease installatie  €                     -     €                1.150  

Vastrecht gas   €                     -     €                     -    

Variabel gas  €                     -     €                     -    

Vastrecht elektriciteit   €                  294   €                   294  

Variabel elektriciteit  €                  896   €                   841  

Salderen zonnepanelen  €                 -513   €                 -513  

Heffingskorting EB  €                 -373   €                 -373  

TOTAAL  €                  303   €                1.399  

Onderhoud en instandhouding  €                  480   €                     -    

Financieringskosten  €                  677   €                   447  

   €               1.460   €                1.846  

TOTAAL per maand  €                  122   €                   154  

Aardgasvrij bouwen kan dus gevolgen hebben voor de grondexploitatie. In 
onderstaand voorbeeld zien we dat dit effect maximaal circa €5.000,- per woning is 
als ook ISDE wordt meegenomen. De VON prijs voor de ESCo variant is dan 
namelijk bijna gelijk en voor de standaard variant met de bodemwarmtepomp zal 
voor een groot deel van de nieuwbouwontwikkelingen overbrugbaar zijn. 

  Bodem wp  ESCo 

Meerkosten bouwkundig  €               1.000   €               5.700  

Kosten warmte opwek  €               9.500   €               5.000  

Zonnepanelen 10 stuks  €               3.900    

Kosten gasketel en gasaansluiting  €              -3.500   €              -3.500  

TOTAAL  €             10.900   €               7.200  

Opslag ontwikkelaar 15%  €               1.635   €               1.080  

TOTAAL  €             12.535   €               8.280  

Bijdrage GREX  €              -5.000   €              -5.000  

ISDE  €              -2.300   €              -2.300  

TOTAAL exclusief BTW  €               5.235   €                  980  

TOTAAL VON  €               6.334   €               1.186  

Resultaat is dat ook voor de ESCo variant de woonlasten lager worden. 

  HR ketel Bodem wp ESCO 

m3 gas                      761  0 0 

kWh                   2.960                    4.714                    4.425  

Aantal zonnepanelen                          10                         10  
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Lease installatie  €                     -     €                     -     €               1.150  

Vastrecht gas   €                  230   €                     -     €                     -    

Variabel gas  €                  517   €                     -     €                     -    

Vastrecht elektriciteit   €                  294   €                  294   €                  294  

Variabel elektriciteit  €                  562   €                  896   €                  841  

Salderen zonnepanelen  €                     -     €                 -513   €                 -513  

Heffingskorting EB  €                 -373   €                 -373   €                 -373  

TOTAAL  €               1.230   €                  303   €               1.399  

Onderhoud en instandhouding  €                  265   €                  480   €                     -    

Finacieringskosten  €                     -     €                  283   €                    53  

   €               1.495   €               1.066   €               1.451  

TOTAAL per maand  €                  125   €                    89   €                  121  

Aardgasvrij bouwen kan dus gevolgen hebben voor de grondexploitatie. Afhankelijk 
van de situatie kan deze oplopen tot circa €5.000,-. Vanaf 2020 zullen alle woningen 
bij aanvraag van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de BENG-eisen. Het 
gevolg hiervan is dat hoogwaardige kierdichting, trippel glas en balansventilatie met 
warmteterugwinning voor nieuwbouw tot de standaard gaan behoren. Hierdoor zal 
aardgasvrij bouwen geen effect dus meer hebben op de GREX.  


