
Standaard en 
Streefwaarden in de 
praktijk 

Webinar Servicepunt Duurzame Energie



PROGRAMMA
12:00 – 12:30 De standaard en Streefwaarden

12:30 – 12:40 Wat betekent dit voor jouw beleid?

12:50 – 13:00 Vragen en evaluatie



Waarom aardgasvrij-ready?
De warmtetransitie in een notendop

Verlagen van warmtevraag en 

verwarmings-temperatuur
Warmte-

oplossing

CO2 neutraalAardgasvrijTransitiegereed

Verduurzaming van 

de bron

Huidige 

situatie

2021



Isolatiegraad 



Standaard en 
Streefwaarden
Een uitwerking van het Klimaatakkoord 

voor bestaande Nederlandse woningen 



Wat is de standaard en wat 
zijn de streefwaarden?

Standaard voor gewenste 

(toekomstige) warmtevraag per 

woningtype in kWh/m2/jaar

Streefwaarden gewenste 

isolatieniveau voor losse 

componenten: bijvoorbeeld 

vloerisolatie moet aan RC-waarde X 

voldoen



Uitgangspunten
• Ondersteunt stapsgewijs verduurzamen 

• Onafhankelijk van aardgasvrij alternatief

• Standaard is leidend

• Streefwaarden zijn volgend 

• De norm voor subsidies, financiers en de Leidraad

• Opschaalbaar door eenduidige eisen

• Haalbaar*

• Gebaseerd op NTA8800

• Niet verplicht voor particulieren, wel voor verhuurders <2050

• Staat aangegeven op het nieuwe energielabel



Koppeling
nieuw
Energie-
label voor
woningen





Onderscheid in woningtype 
en bouwjaar

Voor 1945: 

+/- label D 

70ºC

Na 1945:

+/- label A/B

50ºC

Hoe verhoudt zich 

dit tot het oude 

label?

Er wordt rekening 

gehouden met 

ongunstige bouwvormen



Hoog(t)e streefwaarden



Isolatiegraad 





Verschillende routes



Verschillende routes



Verschillende routes



Verschillende routes



Verschillende routes



Wat kun je doen?
• Maatwerkadvies! Dan weet je zeker waar

je uitkomt

• Minimaal kan ook maar dan moet je over 
het algemeen alle gebouwdelen doen

• Streefwaarden toepassen, kun je 
‘besparen’ op enkele maatregelen



En wat zijn de standaard 
en streefwaarden zeker 
niet

Maar is wel nodig… 

• Een (integraal) plan voor de woning om tot de 
Standaard te komen.

• De zekerheid dat maatregelen de prestatie halen die 
ze ‘beloven’ 



VRAGEN?



PROGRAMMA
12:00 – 12:30 De standaard en Streefwaarden

12:30 – 12:40 Wat betekent dit voor jouw beleid?

12:50 – 13:00 Vragen en evaluatie



Wat betekent dit voor 
jouw beleid?



Lokale 
subsidies

Klopt het subsidieprogramma
nog met de uitgangspunten van 
de Standaard?

Subsidie alleen voor de 
streefwaarden? Een integraal
plan? Zekerheid van juiste
uitvoering? Keurmerk?



Minimale kwaliteit

Borgen van ‘minimale’ kwaliteit



• Wijkgerichte aardgasvrij-ready aanpakken zijn 
leerzaam, maar ook kostbaar (capaciteit en 
middelen) en niet per se schaalbaar

• Efficiëntieslag mogelijk in  isolatieopgave door 
binnen gemeenten vergelijkbare doelgroepen 
(contingenten) vergelijkbaar te benaderen

• Colour locale is mogelijk,  energiecoaches of 
andere interventies op wijkniveau zijn in 
aanvulling op grootschalige aanpak

Contigenten voor
schaal



Bouwen aan een
aanpak

Doelgroepen ‘Haakjes’ om te starten



De handschoen
oppakken?

En vele andere;

▪ Woningbouwcorporaties

▪ VVE’s etc


