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ACTUEEL  |  Klimaat en energie

   

Sanda Lenzholzer: “De overheid kan het niet alleen, maar 

die moet wel het voortouw nemen voor klimaatadaptieve 

steden en energietransitie. Helaas zien we dat het 

bewustzijn met betrekking tot het stadsklimaat in 

Nederland nog niet erg ontwikkeld is. In de landen om ons 

heen is dat bewustzijn veel groter”

oor Sanda Lenzholzer, universitair hoofddocent 
Landschapsarchitectuur aan de Wageningen Uni-
versiteit, is het duidelijk: hernieuwbare energie 

en het streven naar klimaatadaptieve steden kunnen heel 
goed samengaan. Sterker nog: dat is de ideale combinatie 
om zowel de energietransitie een ‘boost’ te geven als de 
gebouwde omgeving voor te bereiden op veranderende 
klimaat- en weersomstandigheden. “Ik heb het liever over 

kansen dan over problemen”, zegt ze. “De overheid kan 
het niet alleen, maar die moet wel het voortouw nemen. 
Helaas zien we dat het bewustzijn met betrekking tot het 
stadsklimaat in Nederland nog niet erg ontwikkeld is. In de 
landen om ons heen is dat bewustzijn veel groter. Ook in 
België lopen ze behoorlijk voor op Nederland.”

ZELF BEGINNEN
“Maar we zullen wel moeten! En je kunt gewoon zelf begin-
nen: met het ‘ontharden’ van tuinen, het vergroenen van 
gevels en het aanbrengen van schaduwrijke plekken. Dat 
kan allemaal op particulier terrein gebeuren. Als iedereen 
wacht op de overheid die de openbare ruimte gaat vergroe-
nen, laat je kansen liggen.
Ook bij dichte bebouwing kun je opwarming in de kiem 
smoren door veel groen toe te passen. Als we steden ther-
misch comfortabeler willen maken, moeten straten ver-
groend worden. Als je de windproblematiek wilt verkleinen, 
moet je niet – zoals bij het stadhuis van Den Haag is ge-
beurd – windstudies naast je neerleggen en gewoon maar 
gaan bouwen. De oplossingen voor een beter stadsklimaat 
kunnen ook heel goed samengaan met nieuwe oplossingen 
voor het winnen van hernieuwbare energie. Zonnestraling 
en wind veroorzaken nu overlast, maar de energiestromen 
van die zonnestraling en wind kun je gebruiken om energie 
te winnen. Als je dus zaken slim combineert en oog hebt 
voor kansen, is er veel mogelijk. En soms zul je dan streng 
moeten zijn bij het reguleren van de bouw.”

WATEROVERLAST
Een van de meest in het oog springende problemen is 
wateroverlast. Bij een stevige bui lopen kelders onder. Er 
zijn te weinig bergingsmogelijkheden voor het overvloe-

Het is geen hoopgevend beeld: het aardgas uit Groningen raakt op en echte alternatieven zijn schaars. En 

duur! En dat is niet het enige probleem. Steden warmen te veel op, waardoor de gezondheid van de bewoners 

wordt bedreigd. De regenbuien worden heviger, en er ontstaat al snel wateroverlast doordat de gebouwde 

omgeving compleet ‘versteend’ is. Met forse schade aan woningen tot gevolg. De nieuwe gemeenteraden én de 

Rijksoverheid staan voor enorme uitdagingen: er moet gebouwd, getransformeerd en verduurzaamd worden. 

De bestaande bouw heeft zo zijn eigen problematiek: hoe komt de noodzakelijke energietransitie tot stand? 

Ofwel: hoe halen we zeven miljoen woningen van het gas af? Gemeenten verwachten geld van het rijk voor die 

grootscheepse operatie. Maar de komende jaren zullen weer 100.000 nieuwbouwwoningen op het gas worden 

aangesloten; of de eigenaren dat nu willen of niet. Over uitdagingen gesproken…

V

klimaat, warmte- en energie-
voorziening veranderen. 
hoe spelen we daarop in?
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dige water. VBO Makelaar directeur Hans van der Ploeg: 
“Wateroverlast levert vaak verzakking van woningen op. 
Woningeigenaren moeten bij een eventuele verkoop dan 
ook melding maken van schade door wateroverlast. Dat 
kan dus een negatief effect hebben op de waarde van het 
vastgoed. Gemeenten moeten serieus aan de slag met 
stresstesten en actieplannen om de lokale problemen aan 
te pakken. De woningeigenaar heeft de verantwoordelijk-
heid voor het onderhoud van de woning, maar de op de 
loer liggende problematiek rond wateroverlast ligt toch 
voornamelijk bij de gemeenten. Groen speelt een rol bij het 
voorkómen van oververhitting in de stad, maar ook bij het 
tegengaan van wateroverlast. Meer groen en minder beton 
zorgen ervoor dat regenwater beter afvloeit. Daarnaast 
gaat het de groene slijtageslag tegen, nu voornamelijk 
binnenstedelijk wordt gebouwd. Ook burgers kunnen hun 
steentje bijdragen. Door drempels te leggen voor kelders en 
souterrains en door de tuin minder te betegelen, is er meer 
ruimte voor het water.”
Sanda Lenzholzer is het daarmee eens: “Als je wateroverlast 
wilt voorkómen, moet je niet alles dichtplaveien. In Neder-
land zijn we wat huiverig voor overregulering, maar soms 
kan het gewoon niet anders.”

INTEGRALE AANPAK
Ook Gerwin Hop, directeur van adviesbureau Over Morgen, 

‘Paniekerige reactie’

Het aardgasverbod bij nieuwbouwwoningen wordt definitief 
van kracht op 1 juli, een half jaar eerder dan de sector dacht. 
‘Een paniekerige reactie op wat er in Groningen gebeurt’, zegt 
Jan Fokkema, directeur van de NEPROM. Samen met Aedes en 
Bouwend Nederland uitte zijn organisatie eind april haar zorgen 
over de vervroegde invoeringsdatum van het aardgasverbod bij 
nieuwbouwwoningen. Gemeenten kunnen wel een uitzondering 
maken als vertraging in de bouw of hogere bouwkosten dreigen. 
En inmiddels is er een overgangsregime in de maak om eventuele 
vertraging in de bouwproductie te voorkomen. 

De brancheverenigingen constateren dat het ontwikkelen van een 
nieuwbouwplan gemiddeld één a twee jaar in beslag neemt en 
dat een verbod op aardgas in nieuwbouwwoningen daarom ook 
minstens één a twee jaar van te voren bekend had moeten worden 
gemaakt. De huidige bekendmaking zorgt volgens de verenigingen 
voor extra kosten voor ontwikkelaar, bouwer, grondeigenaar en 
daarmee koper. Volgens NVB-Bouw directeur Nico Rietdijk gaat 
het al gauw om 7.000 woningen die mogelijk op losse schroeven 
komen te staan. Voor bouwprojecten waarvan de verkoop reeds 
is begonnen, maar waarvoor nog geen bouwvergunning is 
aangevraagd, kan dat zomaar 10 tot 15 duizend euro extra kosten 
om woningen gasvrij te maken. Deze kosten kunnen niet meer 
worden doorberekend aan de koper. Fokkema wijst ook op de rol 
van het netwerkbeheer, want gasloze woningen hebben stroom 
nodig. Het is de vraag of netbeheerders in staat zijn om voor 2019 
genoeg capaciteit te leveren als er massaal wordt overgegaan op 
warmtepompen. 

is ervan overtuigd dat de overheid een belangrijke taak 
heeft. Over Morgen gaat uit van een integrale aanpak van 
de stedelijke problematiek. Op het VBO-congres NeVaCon 
verzorgt Over Morgen enkele deelsessies over de vraagstuk-
ken klimaat en energietransitie.
Hop: “Het hele traject om van het aardgas af te komen, is 
een overheidsgedreven ontwikkeling die is gebaseerd op 



heel legitieme afwegingen. Want natuurlijk weten we al-
lemaal waarom we van dat gas af moeten. Maar: noblesse 
oblige! Als je als overheid en dergelijk traject initieert, zul 
je je verantwoordelijkheid moeten oppakken. De overheid 
moet als gids optreden. Dat betekent: geen zwabberend be-
leid met financiële regelingen die ijlings worden terugge-
draaid als ze te succesvol blijken. Voor een transitie die vele 
jaren in beslag zal nemen, is een vaste koers noodzakelijk. 
Je ziet in andere landen dat duurzame warmte een succes 
is als de overheid een consistent beleid voert.”

KLIMAATPROBLEEM
Tijdens het rondetafelgesprek over verduurzaming van de 
koopsector, dat de Tweede Kamer op 18 april jl. hield, pleitte 

prof. dr. ir. Anke van Hal, professor Sustainable Building & 
Development Nyenrode Business University, ervoor dat we 
niet overhaast te werk moeten gaan. Denk aan de bewo-
ners. We moeten oog hebben voor dingen die mensen be-
langrijk vinden. ‘De sociale problematiek speelt ook een rol. 
Daarom moeten we principes uit de gedragswetenschap-
pen gebruiken bij het meenemen van woningeigenaren 
in de energietransitie. Het gaat erom dat we fijne plekken 
combineren met duurzaamheidsmaatregelen. Duurzaam-
heid mag niet worden verengd tot energiebesparing: het 
is een klimaatprobleem, waarvan energiebesparing een 
onderdeel is. Daarbij moeten we rekening houden met de 
veranderende levensstijlen en huishoudens. Praat daarom 
over wat mensen wél willen. En het moet of op financieel 
vlak of extra woongenot opleveren. We moeten accepteren 
dat we niet meteen naar Nul-op-de-meter kunnen, maar 
laten we de lat vooral wel hoog leggen’.

‘HET BETERE IS DE VIJAND VAN HET GOEDE’
Gerwin Hop: “Als je mensen echt wilt meenemen in deze 
transitie, moet je elke situatie op zijn merites beoordelen. 
Algemene maatregelen werken niet, maar we moeten wel 
nú beginnen. Je innoveert pas als je aan de slag gaat. Begin 
daarom op plekken waar verduurzaming voor de hand ligt 
en waar maatregelen eenvoudig kunnen worden genomen. 
In de praktijk betekent dat: isoleren tot een vooraf bepaald 
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Gerwin Hop: “Als je als overheid een traject 

initieert om van het aardgas af te komen, zul je je 

verantwoordelijkheid moeten oppakken. De overheid 

moet als gids optreden. Voor een transitie die vele jaren in 

beslag zal nemen, is een vaste koers noodzakelijk. Je ziet 

in andere landen dat duurzame warmte een succes is als 

de overheid een consistent beleid voert.”



Tekst: Carola Peters

basisniveau. Dat is een maatregel waar zeker niemand spijt 
van krijgt, want isolatie levert alleen maar voordelen op. In 
een later stadium kun je dan vervolgstappen zetten, zoals 
de installatie van een lagetemperatuurverwarming. 
De overheid heeft de taak om te organiseren dat woning-
eigenaren zo snel en eenvoudig mogelijk van het aardgas 
af kunnen. Dat betekent dat ze via een warmteplan in-
zicht moet geven wanneer woningen of complexen ‘aan 
de beurt’ zijn om over te schakelen op een alternatieve 
energie-infrastructuur (een verzwaard elektriciteitsnet of 
een warmtenet). Daarnaast moeten de overheid, de bouw-
sector en de installatiebranche handboeken maken waarin 
staat hoe isolatie, ventilatie en kierdichting per woningtype 
kunnen worden aangepakt. De overheid moet zorgen voor 
het geld, voor monitoring en voor de verspreiding van ‘les-
sons learned’.”

ISOLEREN!
“Naarmate woningen beter geïsoleerd zijn, volstaan lagere 
temperaturen voor verwarming. Energiebesparende maat-
regelen die verwarming tussen de 55 en 70 graden mogelijk 
maken, zijn voor alle bestaande woningen in Nederland 
haalbaar. Deze maatregelen zijn relatief ‘rendabel’ en ze 
zorgen voor minder warmtevraag en een hoger comfort. 
Het is ook belangrijk dat hierdoor alle woningen (op ter-
mijn) ook van het aardgasnet afgekoppeld kunnen worden. 
Dat kan dan worden vervangen door een duurzaam en 
efficiënt alternatief. Deze ‘no regret’ isolatiemaatregelen 
hebben als bijkomend voordeel dat ze een bijdrage leveren 
aan bewustwording van eigenaren en aan de ontwikkeling 
van standaardaanpakken vanuit de markt. 

We gaan meer betalen voor warmte en koude, en dat zal 
voor een groot aantal mensen een probleem vormen. Voor 
hen moet dus geld beschikbaar komen in de vorm van een 
fonds of van subsidies. Een voorbeeld: als een wijk wordt 
aangesloten op een warmtenet, zal er wellicht sprake zijn 
van een onrendabele top. Om de bewoners te helpen, 
kunnen partijen de helpende hand bieden. Dat kan de 
overheid zijn, maar ook bijvoorbeeld de exploitant van het 
warmtenet.”

Veel woningeigenaren wachten liever nog even af. De 
technische ontwikkelingen gaan snel, en veel mensen zijn 
bang om nu maatregelen te nemen die over een paar jaar 
zijn ingehaald door betere oplossingen. Hop: “Het betere is 
de vijand van het goede. Je ziet dat ook bij de overheid: er 
worden voortdurend plannen gemaakt. In de praktijk werkt 
dat juist vertragend. We moeten aan de slag! Op het VBO-
congres NeVaCon ga ik de aanwezigen inzicht geven in de 
diverse opties en de afwegingen die een rol spelen. Dan 
kunnen makelaars hun klanten gericht adviseren.

DE VERENIGING VAN EIGENAARS
De vereniging van eigenaars (VvE) is een categorie apart: 
koopappartementen vormen ruim een kwart van de ei-

genwoningsector. Tijdens het hetzelfde rondetafelgesprek 
pleitte mr. Kees Oomen, directeur Stichting VvE Belang, 
voor een betere leenvorm voor zijn achterban. “De over-
heid moet zorgen voor goede financieringsfaciliteiten met 
een looptijd tot 30 jaar en een lage rente voor alle VvE’s, 
dus ook voor de kleine verenigingen. Bijvoorbeeld door 
uitbreiding van het Nationaal Energiebespaarfonds. Deze 
energietransitie kan niet zonder gedegen financieel flanke-
rend overheidsbeleid. Zodra er een duidelijk beeld ontstaat 
van de impact van de maatregelen, moet een onderzoek 
worden uitgevoerd naar financiële ondersteuning in de 
vorm van subsidies om de aanpassingen concreet te im-
plementeren.

VvE’s die vallen onder een oud splitsingsreglement, zijn 
met handen en voeten gebonden aan regels die volkomen 
uit de tijd zijn. Die belemmeren een vlotte besluitvorming. 
Met een Algemene Maatregel van Bestuur zou de minister 
algemeen verbindende regels kunnen stellen die gelden 
voor alle VvE’s in Nederland, ongeacht hun akte of (model)
reglement. Bovendien kan de minister direct aansluiten op 
de actualiteit van beleid. Trage besluitvormingsprocedures, 
blokkerende minderheden en rechterlijke aantasting van 
besluiten kunnen op deze wijze worden voorkómen.” ■
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Kees Oomen: “De overheid moet zorgen voor goede 

financieringsfaciliteiten met een looptijd tot 30 jaar en een 

lage rente voor alle VvE’s, dus ook voor de kleine verenigingen. 

VvE’s die vallen onder een oud splitsingsreglement, zijn ook 

met handen en voeten gebonden aan regels die volkomen uit 

de tijd zijn. Die belemmeren een vlotte besluitvorming over 

energietransitie”


