
❑ Uw microfoon is bij binnenkomst uitgeschakeld

❑ We maken een opname voor intern gebruik. Zet zelf uw 

camera uit (u kunt ons dan nog wel zien)

❑ Vragen kunnen tussendoor via chat

❑ Aan het einde van de presentatie vraag en antwoordsessie

❑ Streven is om de sessie uiterlijk 21:30 uur af te ronden

❑ Eind deze week krijgt u nog een mail van ons met de link naar 

de brochure, deze presentatie en het inschrijfformulier
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Collectieve Inkoop 2022

Isolatiemaatregelen
& 

sedumdak



WELKOM 

Majo Hendriks
coördinator collectieve inkoop 
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Agenda 

▪ Wattnu: wie zijn we en wat doen we? 

▪ Waarom isoleren?

▪ Isolatiemaatregelen 

▪ De financiële kant van isoleren

▪ Collectieve Inkoop: waarom en hoe?

▪ Vragen en antwoorden 

▪ Afronding uiterlijk 21.30 uur
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WATTNU
WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE  

Miel Janssen
voorzitter Wattnu
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• Bewonerscollectief: voor, door en met bewoners, 
ondernemers, organisaties en overheid

• Coöperatie zonder winstoogmerk en zonder 
commerciële belangen

• Groep van enthousiaste en betrokken mensen in 
een professionele maatschappelijke organisatie

• Passie om bij te dragen aan duurzame 
woonomgeving in Gooise Meren

Wie is Wattnu



Klimaatakkoord van Parijs

• temperatuurstijging < 2°C 

• inspannen om max 1,5°C

Klimaatakkoord Nederland

• 49% -> 55% CO2 reductie in 

2030

• 95% CO2 reductie in 2050

• van het aardgas af 

Focus Wattnu: wat burgers kunnen 

beïnvloeden

• Onze gemeente

• Onze huizen

2016

73%

Landbouw

Industrie

Mobiliteit

Gebouwde 

omgeving

50% energie besparen

50% lokaal eigendom

50% centraal duurzaam opwekken

Scope

Wattnu

100%

2050

Onze rol ?

Waarom Wattnu



• Informatieavonden met buurtplatform en gemeente

• Communicatie: nieuwsbrief, social media, kranten 

• Kompas op groen, installatie dorpsplein en gastlessen

• Energiecoaches, dé basis

• Campagnes kleine maatregelen en gedrag

• Collectieve inkoopacties isolatie en zonnepanelen

• Warmtefoto’s met infraroodcamera

• Energiedisplay bruikleenservice 

• Collectieve zonnestroomprojecten

• 1000 dakenplan

• Solarcarports

• Energieleverancier 

• Aquathermie Muiderberg

• Waterstof Naarden Vesting

• etc

Wat doet Wattnu



WAAROM NU ISOLEREN
Majo Hendrik 
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Isoleren Ventileren Opwekken

Duurzaam huis



✔Meer comfort

✔Lagere energierekening

✔Hogere marktwaarde

✔Duurzame toekomst  
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Gedoe -> Wattnu
Duur    -> Subsidies
Geld    -> Financiering 

Doen!

Duurzaam huis



ISOLATIE MAATREGELEN
Rob Koordes

energiecoach 
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ISOLATIE: DE EERSTE STAP

“Beperk de energievraag!”

✓Verhoog uw wooncomfort
✓Verhoog de waarde van uw huis
✓Bespaar op uw energiekosten
✓Draag bij aan het milieu



Zelf doen: kleine maatregelen 

• Radiatorfolie
• Leidingisolatie
• Verbeteren naad- en kierdichting
• LED verlichting
• Aanvoertemperatuur CV-ketel naar 60oC
• Waterzijdig inregelen van de radiatoren

• €50 voucher

De energie coaches helpen!!



Laten doen: isolatiemaatregelen

Dakisolatie1. Spouwmuur 
isolatie
1. Spouwmuur 
isolatie

2. Vloerisolatie

3. Bodemisolatie

4. HR++ 
Glas

Binnen de actie Op aanvraag



Spouwmuurisolatie

• Evolutie spouwmuurisolatie 

• Voor 1925 geen spouwmuur

Enkelsteensmuur voor 1925          Spouwmuur na 1925



Nodig om te bepalen of 
isolatiemaatregelen nut heeft en mogelijk 
is en welk product het meest geschikt is.

• Isolatie reeds aanwezig?
• Isolatie kwalitatief nog goed?
• Speciebaarden 
• Vervuiling

Spouwmuurisolatie: endoscopisch onderzoek



Spouwmuurisolatie: de producten

Parels

Watergedragen schuim

Minerale glaswol

Overzicht producten:

Meer informatie in informatiebrochure te downloaden via website Energie Verbonden https://collectieveinkoop.energieverbonden.nl/

about:blank


Spouwmuurisolatie: warmtebeeld onderzoek

In geval van twijfel is het 
interessant om warmtebeeld 
opnames te laten maken om:
• Kwaliteit van isolatie in gehele 

gevel te beoordelen;
• Koudebruggen of thermische 

lekken te 
identificeren/lokaliseren;



PUR 

Vloerisolatie is beter isolatie dan 
grondisolatie, maar wel eisen aan de 
kruipruimte:
• 50 cm hoogte
• Houtvochtigheid < 20% 

Vloerisolatie 

Voordelen Nadelen

+ Geen koude 

voeten meer en 

een behaaglijk 

binnenklimaat

− Isolatiemateriaal kan 

in sommige gevallen 

de ruimte in de 

kruipruimte kleiner 

maken en daardoor 

minder toegankelijk
+ Geen 

vochtproblemen 

meer in de 

kruipruimte

− Soms is extra 

ventilatie nodig in de 

kruipruimte voordat 

vloerisolatie 

aangebracht kan 

worden
+ Langere 

levensduur van de 

houten vloer en 

balken

− Soms kan 

isolatiemateriaal 

aangevreten worden 

door ongedierte
+ Substantiële 

besparing op de 

stookkosten



PUR 

Vloerisolatie: de producten 

Schuim: HR++ HFO; Icyene; 
Elastospray HFO

Folie:Thermokussens

Folie:PIF

Glaswoldeken: Ecose
Opmerkingen: 

• HFO schuim is PUR schuim met HFO inblaasgas. Milieuvriendelijk alternatief 

is Ecyene op waterbasis. Naaddichte isolatie mogelijk tussen vloer en wand

• Thermokussens is hetzelfde als Tonzon. Wordt aangebracht met grondfolie. 

• PIF is een isolatiedeken met meerdere lagen aluminiumfolie met daartussen 

luchtkussenfolie

• Glaswoldeken wordt tussen de balken aangebracht. Ecose dekens bestaan 

uit 100% natuurlijke en gerecyclede grondstoffen 

Meer informatie in informatiebrochure te downloaden via website Energie Verbonden https://collectieveinkoop.energieverbonden.nl/

about:blank


Bodemisolatie 

Bodemfolie
• Vocht- en schimmel op vloeren en muren

• Een vieze, muffe lucht

• Overlast van slakken en muggen

• Houtrot in vloer en/of  vloerbalken

• Hoge luchtvochtigheid in huis 

Bodemisolatie indien
• Kruipruimte <50cm
• Oplossing voor natte kruipruimtes met volgende 

problemen:

Meer informatie in informatiebrochure te downloaden via website Energie Verbonden https://collectieveinkoop.energieverbonden.nl/

about:blank


Isolatieglas HR++

De uiteindelijke prijs  is afhankelijk van meerdere factoren. Dit heeft onder andere te maken met de type, grootte, vorm en gewicht van het 
glas, glas in het kozijn of in een draaiend deel, bereikbaarheid, op welke hoogte, ventilatieroosters, etc. Er is altijd een collectiviteitskorting 
van10% 

Vervanging van enkel of zelfs dubbelglas door HR++ 
geeft:
• Drastische verbetering van wooncomfort. Veel jaren 

30 huizen zijn eigenlijk glazen huizen
• Geluidsisolatie

HR++ kan veelal in bestaande kozijnen geplaatst worden



GROENDAK BV
• 31 jaar ervaring

• Lokatie Scherpenzeel, inclusief voorbeeld daken op lokatie

INDIVIDUEEL & COLLECTIEF
• Prijzen voor collectief initiatief zijn lager dan individueel dak

• Individueel dak @20m2: €75,50

• 5 daken: €73,00

• 10 daken: €68,00

• Buurt-/Straat-collectief kan zich aanmelden via één penvoerder
• Op aanmeldformulier kan deze aangeven dat het om collectief gaat en om hoeveel daken

DOE HET ZELF OPTIE MET KORTING
• Elke offerte heeft 2 prijzen:

1. Compleet geleverd en aangebracht

2. Materiaal voor zelf aanleggen incl. kortingscode voor 8 % extra korting op aanschaf in 
webshop

SUBSIDIES
• Waterschap (€20/m2, achteraf subsidie aanvragen, betaling na 

realisatie)

Nieuw: Sedumdak
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Sedumdak

HET PRODUCT
• 5 laagsproduct (9 cm dikte)

• Randafwerking met olivijn-grind i.p.v. schaars riviergrind 

• Waterbergend vermogen ca. 31 l/m2

• Verzadigd gewicht 75 kg/m2

VOORWAARDEN VOOR HET DAK
• De dakconstructie dient geschikt te zijn voor toepassing van een 

sedumdak en kan 75kg/m2 dragen;

• Het dak dient waterdicht te zijn met goede hemelwaterafvoeren;

• Het dak is bezemschoon, bijvoorbeeld grind en losse zaken zijn 
verwijderd;

– Sedumdaken zijn niet beloopbaar als gebruiksdak. 
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➢ In samenwerking met AltijdWerkplaats: 

➢ Vanaf mei op de Groene Ruyter proefopstellingen te zien  

De Ruyterlaan 24a in Bussum

➢ Verschillende beplantingen

➢ Advies ook van AltijdWerkplaats



PV & SEDUM: GOEDE COMBINATIE
• Sedum koelt en dit is goed voor het rendement van 

zonnepanelen

• Het sedumdak fungeert als balast voor de zonnepanelen 
dankzij het gepatenteerde Airframe

SOLAR SEDUM IS DE SPECIALIST VOOR DEZE COMBINATIE
• Totaal oplossingen Sedumdak & Zonnepanelen

GEEN ONDERDEEL VAN DE ACTIE VANWEGE

• Prijs

• Dakbelasting

• Sedum beperkt zichtbaar bij kleine dakoppervlakten

MEER INFORMATIE OP WWW.SOLARSEDUM.NL
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Sedumdak samen met Zonnepanelen



Vragen en Antwoorden

27



De financiële kant van isoleren

Miel Janssen 
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Pr ijs van  energie 86 procent

hoger
18-2-2022 00:00

© Hol landse Hoogte /  Richard Brocken

Met de energieprijzen van januari 2022 betaal t een huishouden met een

gemiddeld energieverbruik 2800 euro aan energie per jaar. Dat is 1321

euro (86 procent) meer dan een jaar eerder. De stijging van de

energierekening komt met name door hogere leveringstarieven van gas en

elektriciteit. Belastingmaatregelen compenseren de hogere

leveringstarieven gedeeltelijk. De totale energierekening verschilt sterk per

huishouden, door verschillen in het verbruik en in de afgesloten

contractvormen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De gevolgen van prijsveranderingen op de energierekening van

huishoudens tussen januari 2021 en januari 2022 zijn ber ekend bij een

gelijkblijvend jaarverbruik en op basis van prijzen die in de betreffende

maanden door energiemaatschappijen aangeboden werden. De

leveringsprijzen van eerder afgesloten meerjarige contracten worden niet

meegenomen bij het bepalen van de gemiddelde prijs. Door het verbruik

gelijk te houden, zijn de berekende effecten op de energierekening geheel

toe te schrijven aan veranderingen van de tarieven voor energie. Het hier

genoemde percentage van 86 procent w ijkt licht af van het percentage uit

de consumentenprijsindex vanwege kleine methodeverschillen.

Hogere var iabele lever ingst ar ieven

De prijs van energie steeg vooral door de hogere variabele

leveringstarieven die de consument per kubieke meter gas of kilowattuur

elektriciteit betaal t. Deze tarieven stegen in een jaar tijd met bijna 350

procent en dat kost een huishouden met een gemiddeld verbruik op

jaarbasis ruim 1 700 euro meer, bijna 1 100 euro meer voor gas en 625 euro

meer voor elektriciteit.

Lagere belast ingen

Daar staat tegenover dat huishoudens in 2022 minder

energiebelasting betalen als tegemoetkoming voor de hogere

leveringstarieven. Een huishouden met een gemiddeld jaar verbruik betaal t

in 2022 417 euro minder belasting dan een jaar eerder. Huishoudens

krijgen 266 euro meer terug via de heffingskorting en de lagere

energiebelasting op elektriciteit zorgt voor een voordeel van gemiddeld

176 euro. De opslag duurzame energie (ODE) op gas en elektriciteit gaat

licht omhoog, net als de energiebelasting op gas.

Voordeel met  een vast  meer jar ig cont ract

Als een consument op tijd een vast contract heeft afgesloten voor de

leveringstarieven, dan merkt deze nu nog niets van de hogere

leveringsprijs. Een huishouden dat in januari 2021 een contract heeft

afgesloten met een meerjarige vaste leveringsprijs betaal t nu bij een

gemiddeld energieverbruik 1 108 euro. Dat is 404 euro minder op jaarbasis

dan in januari 2021. Dit huishouden heeft geen last van stijgende

leveringstarieven, maar heeft wel het voordeel van de lagere belastingen.

Energiereken ing bij een vast  cont ract  

JanuariJanuari

2022 2022 

Pri jsveranderingPri jsverandering

t .o.v. t .o.v. 

januari  2021januari  2021

Gas, transport 191 3

Gas, levering 389 0

Gas, belastingen 636 23

Totaal  jaarbedrag gasTotaal  jaarbedrag gas € 1216€ 1216 € 26€ 26

Elektriciteit, transport 267 10

Elektriciteit, levering 249 0

Elektriciteit, belastingen 201 -174

Totaal  jaarbedrag elekt r i ci t ei tTotaal  jaarbedrag elekt r ici tei t € 717€ 717 € -164€ -164

Teruggave energiebelasting (-) 825 266

Totale energierekeningTotal e energierekening € 1108€ 1108 € -404€ -404

 De onderliggende bedragen tel len niet precies op tot het totaal door

afronding.

 Dit geldt voor een huishouden dat in januari 2021 een contract heeft

afgesloten met een vast variabel leveringstarief voor drie jaar met een

gemiddelde prijs voor gas van 0,2725 euro per m  en een gemiddelde

prijs voor elektriciteit van 0,0716 euro per kWh.

 Bij een gemiddeld verbruik van 1 169 m  gas en 2 479 kWh

elektriciteit (raming van het Planbureau voor de Leefomgeving).

Energiereken ing naar  w on ingt y pe en  aant al

bew oners

De totale energierekening verschilt sterk per huishouden en woonvorm:

woningtype, bouwjaar, isolatiegraad, huishoudensgrootte, leefpatroon,

gebruik van apparaten en stookgedrag zorgen voor een grote spreiding in

het energieverbruik van huishoudens. En hoe meer energie een huishouden

verbruikt, hoe groter de prijsstijging. Dat komt omdat de prijsstijging per

verbruikte hoeveelheid energie groter uitpakt dan het vaste voordeel van

de hogere heffingskorting.

Op basis van de prijzen in januari 2022 is een meerper soonshuishouden in

een oude, grote vrijstaande woning op jaarbasis bijna 96 pr ocent meer

kwijt aan energiekosten. Een eenpersoonshuishouden in nieuw , klein

appartement betaalt 70 procent meer dan in januari 2021.

Ef f ect  van  verbru ik  op de energiereken ing

De prijs van energie en het verbruik bepalen de hoogte van de

energierekening. Al jarenlang daalt het gemiddelde verbruik van gas en

elektriciteit door huishoudens, onder meer door isolatie van woningen,

klimaatverandering, zuinigere apparaten en het zelf opwekken van

elektriciteit met zonnepanelen. Het is de verwachting dat deze trend, die

door het Planbureau voor de Leefomgeving wordt berekend, op de lange

termijn doorzet, waardoor de gemiddelde jaarlijkse energierekening zal

dalen. Het effect van een verwacht lager verbruik in 2022 ten opzichte van

2021 op de energierekening is dit jaar gemiddeld bijna 4 pr ocent. Samen

met de prijsstijging van 86 procent stijgt de energierekening per saldo met

82 procent ten opzichte van vorig jaar.

In een gezamenlijk artikel van het CBS en het Planbureau voor de

Leefomgeving wordt nader ingegaan op de eff ecten van prijs en verbruik op

de energierekening. Ook bevat het artikel meer informatie over de

verschillen tussen groepen huishoudens.

Bronnen

#  StatLine – Consumentenprijzen

#  StatLine – Gemiddelde energieprijzen voor consumenten

#  Longread - De energierekening in januari 2022: hogere

leveringstarieven en lagere belastingen

#  StatLine - Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020

#  Tabel - Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020

Relevant e l inks

#  Privacy - Privacyregels CBS

#  Dossier - Energieprijzen

Lees meer over

energieprijzen

consumentenprijzen

energieverbruik

elektriciteitsprijzen

energieuitgaven

Energiereken ing bij gemiddeld verbru ik  en  verander ing door

pr ijsef f ect en  

JanuariJanuari

2022 2022 

(euro)(euro)

Pri jsveranderingPri jsverandering

t .o.v. januarit .o.v. januari

2021 2021  (euro) (euro)

Pri jsveranderingPri jsverandering

t .o.v. januarit .o.v. januari

2021(%)2021(%)

Gas, transportkosten (vast) 191 3

Gas, leveringskosten (vast) 73 3

Gas, leveringskosten (variabel) 1398 1096

Gas, ODE 122 2

Gas, energiebelasting 514 21

Totaal  jaarbedrag gasTotaal  jaarbedrag gas € 2298€ 2298 € 1125€ 1125

Elektriciteit, transportkosten (vast) 267 10

Elektriciteit, leveringskosten (vast) 73 1

Elektriciteit, leveringskosten (variabel) 785 625

Elektriciteit, ODE 91 2

Elektriciteit, energiebelasting 110 -176

Totaal  jaarbedrag elekt r i ci t ei tTotaal  jaarbedrag elekt r ici tei t € 1327€ 1327 € 462€ 462

Teruggave energiebelasting (-) 825 266

Totale energierekeningTotal e energierekening € 2800€ 2800 € 1321€ 1321

 De onderliggende bedragen tel len niet precies op tot het totaal door afronding.

 De prijzen van januari 2022 zijn berekend met een gemiddeld jaarverbruik over 2022

van 1 169 m  gas en 2 479 kWh elektriciteit (raming van het Planbureau voor de

Leefomgeving).

 De prijsverandering is berekend met het geschatte gemiddelde jaar verbruik over

2021 en 2022.

1)

2)2)

3)3)

1)

2)
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3)3)

1)

2)
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3) 3

Twee of meer bewoners in oude,

grote vrijstaande woning

Twee of meer bewoners in oude,

grote rijwoning

Twee of meer bewoners in oude,

middelgrote rijwoning

Een bewoner in oude,

middelgrote

rijwoning

Twee of meer bewoners in oude,

kleine rijwoning

Een bewoner in oude, kleine

rijwoning

Twee of meer bewoners in

nieuwe,

middelgrote rijwoning

Twee of meer bewoners in oud,

klein

appartement

Een bewoner in oud, klein

appartement

Een bewoner in nieuw , klein

appartement
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Pr ijs van energie 86 procent

hoger
18-2-2022 00:00

© Hol landse Hoogte /  Richard Brocken

Met de energieprijzen van januari 2022 betaal t een huishouden met een

gemiddeld energieverbruik 2800 euro aan energie per jaar. Dat is 1321

euro (86 procent) meer dan een jaar eerder. De stijging van de

energierekening komt met name door hogere leveringstarieven van gas en

elektriciteit. Belastingmaatregelen compenseren de hogere

leveringstarieven gedeeltelijk. De totale energierekening verschilt sterk per

huishouden, door verschillen in het verbruik en in de afgesloten

contractvormen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De gevolgen van prijsveranderingen op de energierekening van

huishoudens tussen januari 2021 en januari 2022 zijn ber ekend bij een

gelijkblijvend jaarverbruik en op basis van prijzen die in de betreffende

maanden door energiemaatschappijen aangeboden werden. De

leveringsprijzen van eerder afgesloten meerjarige contracten worden niet

meegenomen bij het bepalen van de gemiddelde prijs. Door het verbruik

gelijk te houden, zijn de berekende effecten op de energierekening geheel

toe te schrijven aan veranderingen van de tarieven voor energie. Het hier

genoemde percentage van 86 procent w ijkt licht af van het percentage uit

de consumentenprijsindex vanwege kleine methodeverschillen.

Hogere var iabele lever ingst ar ieven

De prijs van energie steeg vooral door de hogere variabele

leveringstarieven die de consument per kubieke meter gas of kilowattuur

elektriciteit betaal t. Deze tarieven stegen in een jaar tijd met bijna 350

procent en dat kost een huishouden met een gemiddeld verbruik op

jaarbasis ruim 1 700 euro meer, bijna 1 100 euro meer voor gas en 625 euro

meer voor elektriciteit.

Lagere belast ingen

Daar staat tegenover dat huishoudens in 2022 minder

energiebelasting betalen als tegemoetkoming voor de hogere

leveringstarieven. Een huishouden met een gemiddeld jaar verbruik betaal t

in 2022 417 euro minder belasting dan een jaar eerder. Huishoudens

krijgen 266 euro meer terug via de heffingskorting en de lagere

energiebelasting op elektriciteit zorgt voor een voordeel van gemiddeld

176 euro. De opslag duurzame energie (ODE) op gas en elektriciteit gaat

licht omhoog, net als de energiebelasting op gas.

Voordeel met  een vast  meer jar ig cont ract

Als een consument op tijd een vast contract heeft afgesloten voor de

leveringstarieven, dan merkt deze nu nog niets van de hogere

leveringsprijs. Een huishouden dat in januari 2021 een contract heeft

afgesloten met een meerjarige vaste leveringsprijs betaal t nu bij een

gemiddeld energieverbruik 1 108 euro. Dat is 404 euro minder op jaarbasis

dan in januari 2021. Dit huishouden heeft geen last van stijgende

leveringstarieven, maar heeft wel het voordeel van de lagere belastingen.

Energiereken ing bij een vast  cont ract  

JanuariJanuari

2022 2022 

Pri jsveranderingPri jsverandering

t .o.v. t .o.v. 

januari  2021januari  2021

Gas, transport 191 3

Gas, levering 389 0

Gas, belastingen 636 23

Totaal  jaarbedrag gasTotaal  jaarbedrag gas € 1216€ 1216 € 26€ 26

Elektriciteit, transport 267 10

Elektriciteit, levering 249 0

Elektriciteit, belastingen 201 -174

Totaal  jaarbedrag elekt r ici tei tTotaal  jaarbedrag el ekt r i ci t ei t € 717€ 717 € -164€ -164

Teruggave energiebelasting (-) 825 266

Total e energierekeningTotal e energierekening € 1108€ 1108 € -404€ -404

 De onderliggende bedragen tellen niet precies op tot het totaal door

afronding.

 Dit geldt voor een huishouden dat in januari 2021 een contract heeft

afgesloten met een vast variabel leveringstarief voor drie jaar met een

gemiddelde prijs voor gas van 0,2725 euro per m  en een gemiddelde

prijs voor elektriciteit van 0,0716 euro per kWh.

 Bij een gemiddeld verbruik van 1 169 m  gas en 2 479 kWh

elektriciteit (raming van het Planbureau voor de Leefomgeving).

Energiereken ing naar  w on ingt y pe en aant al

bew oners

De totale energierekening verschilt sterk per huishouden en woonvorm:

woningtype, bouwjaar, isolatiegraad, huishoudensgrootte, leefpatroon,

gebruik van apparaten en stookgedrag zorgen voor een grote spreiding in

het energieverbruik van huishoudens. En hoe meer energie een huishouden

verbruikt, hoe groter de prijsstijging. Dat komt omdat de prijsstijging per

verbruikte hoeveelheid energie groter uitpakt dan het vaste voordeel van

de hogere heffingskorting.

Op basis van de prijzen in januari 2022 is een meerper soonshuishouden in

een oude, grote vrijstaande woning op jaarbasis bijna 96 pr ocent meer

kwijt aan energiekosten. Een eenpersoonshuishouden in nieuw , klein

appartement betaalt 70 procent meer dan in januari 2021.

Ef f ect  van verbru ik  op de energiereken ing

De prijs van energie en het verbruik bepalen de hoogte van de

energierekening. Al jarenlang daalt het gemiddelde verbruik van gas en

elektriciteit door huishoudens, onder meer door isolatie van woningen,

klimaatverandering, zuinigere apparaten en het zelf opwekken van

elektriciteit met zonnepanelen. Het is de verwachting dat deze trend, die

door het Planbureau voor de Leefomgeving wordt berekend, op de lange

termijn doorzet, waardoor de gemiddelde jaarlijkse energierekening zal

dalen. Het effect van een verwacht lager verbruik in 2022 ten opzichte van

2021 op de energierekening is dit jaar gemiddeld bijna 4 procent. Samen

met de prijsstijging van 86 procent stijgt de energierekening per saldo met

82 procent ten opzichte van vorig jaar.

In een gezamenlijk artikel van het CBS en het Planbureau voor de

Leefomgeving wordt nader ingegaan op de effecten van prijs en verbruik op

de energierekening. Ook bevat het artikel meer informatie over de

verschillen tussen groepen huishoudens.

Bronnen

#  StatLine – Consumentenprijzen

#  StatLine – Gemiddelde energieprijzen voor consumenten

#  Longread - De energierekening in januari 2022: hogere

leveringstarieven en lagere belastingen

#  StatLine - Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020

#  Tabel - Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020

Relevant e l inks

#  Privacy - Privacyregels CBS

#  Dossier - Energieprijzen

Lees meer over

energieprijzen

consumentenprijzen

energieverbruik

elektriciteitsprijzen

energieuitgaven

Energiereken ing bij gemiddeld verbru ik  en verander ing door

pr ijsef f ect en 

JanuariJanuari

2022 2022 

(euro)(euro)

Pri jsveranderingPri jsverandering

t .o.v. januarit .o.v. januari

2021 2021  (euro) (euro)

Pri jsveranderingPri jsverandering

t .o.v. januarit .o.v. januari

2021(%)2021(%)

Gas, transportkosten (vast) 191 3

Gas, leveringskosten (vast) 73 3

Gas, leveringskosten (variabel) 1398 1096

Gas, ODE 122 2

Gas, energiebelasting 514 21

Totaal  jaarbedrag gasTotaal  jaarbedrag gas € 2298€ 2298 € 1125€ 1125

Elektriciteit, transportkosten (vast) 267 10

Elektriciteit, leveringskosten (vast) 73 1

Elektriciteit, leveringskosten (variabel) 785 625

Elektriciteit, ODE 91 2

Elektriciteit, energiebelasting 110 -176

Totaal  jaarbedrag elekt r ici tei tTotaal  jaarbedrag el ekt r i ci t ei t € 1327€ 1327 € 462€ 462

Teruggave energiebelasting (-) 825 266

Total e energierekeningTotal e energierekening € 2800€ 2800 € 1321€ 1321

 De onderliggende bedragen tellen niet precies op tot het totaal door afronding.

 De prijzen van januari 2022 zijn berekend met een gemiddeld jaarverbruik over 2022

van 1 169 m  gas en 2 479 kWh elektriciteit (raming van het Planbureau voor de

Leefomgeving).

 De prijsverandering is berekend met het geschatte gemiddelde jaar verbruik over

2021 en 2022.
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Huishoudelijk verbruik

Wat brengt u elke maand weg?
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Huishoudelijk verbruik

O.b.v. oude energieprijzen
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ISDE subsidie

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

• Aan te vragen voor:

- isolatie, glas

- warmtepomp, zonneboiler

- Aansluiting Warmtenet

• Minimaal 2 maatregelen

• Professioneel uitgevoerd

• Min isolatiewaarden, min&max oppervlakte

• Komt ongeveer neer op ca 30%

• Aanvragen ná uitvoering



SEEH voor VvE’s

• Vergelijkbaar met bij ISDE

• Extra: ook voor procesbegeleiding 
of het opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplan

BTW korting op arbeid isoleren van 
woningen 

• BTW op arbeid 9% ipv 21% 

BTW teruggave voor zonnepanelen

34

Subsidie VvE en BTW

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve



Mogelijke leningen
1. Energiebespaarlening: Landelijk
2. Duurzaamheidslening: Gemeente 
3. Banken bieden ook 

duurzaamheidsleningen en groene 
hypotheken aan

1 en 2 vergelijkbaar qua looptijd 
en rente
Duurzaamheidslening iets 
flexibeler qua maatregelen 

Advies: eerst maximaal subsidies 
benutten, rest:

– Zelf betalen
– Of via lening

Leningen



• Veel isolatiemaatregelen hebben een 
goed rendement

• Ongeveer 30% wordt gesubsidieerd 
(onder voorwaarden)

• De rest (70%) twee keuzen:
– Eigen spaargeld (rendement vaak beter dan 

op spaarrekening)

– Lening (rente < besparing op energienota)
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Samenvattend Financieel



COLLECTIEVE INKOOP 
Majo Hendriks 
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Waarom deze collectieve inkoopactie? 

1. Objectieve en heldere informatie

2. Hoge kwaliteit en lange garantie

3. Samen een scherpe prijs 

4. Compleet pakket

5. Ontzorging



• Samenwerking met alle energiecoöperaties in Gooi & Vechtstreek

• Ervaringen van eerdere groepsaankopen gebundeld (Naarden, 
Muiden, Muiderberg, Wijdemeren, Hilversum)

• Samenwerking met AltijdWerkplaats/De Groene Ruyter 
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Opzet groepsinkoop
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LOKAAL-REGIONAAL

CERTIFICATEN kennis, veiligheid en duurzaamheid

PLAN VAN AANPAK

REFERENTIES
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u
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nieuw

ONZE ERVARINGEN EN BEWONERSENQUETE

Leverancierselectie



Het proces

1. Inschrijving via wattnu.org/inkoopacties

2. Leverancier neemt contact op voor schouw (< 2 weken)

3. Planning schouw (1 week)

4. Uitvoeren schouw (< 3 weken)

5. Definitieve offerte (1 week)

6. Acceptatie offerte

7. Planning & voorbereiding (1 week)

8. Uitvoering (1-2 maanden)

about:blank


Vragen en Antwoorden
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Ook na deze avond is Wattnu actief betrokken bij deze 

collectieve inkoop, o.a. door 

Vraagbaak: via info

60 Energiecoaches

Vinger aan de pols en enquête na afloop

Ondersteuning bij straatprojecten met extra informatie of 

burenbijeenkomst, denk hierbij ook aan een gezamenlijk 

legplan

Ondersteuning van VVE’s 

De rol van Wattnu
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Informatie op onze website en op de website van Energie 

Verbonden:  

Brochures 

Inschrijfformulier 

De slides van deze presentatie 

Bedank mail met alle linkjes! 

Bedankt voor uw aandacht!

Hoe verder?
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Bedankt voor uw aandacht

www.wattnu.org
info@wattnu.org


