
Welkom bij ‘Warmtetransitie en Isolatie’

Een moment geduld nog….

We starten om 19.30 uur.



Warmtetransitie en Isolatie
8 oktober 2020



- Zet uw microfoon op ‘mute’

- Stel uw vraag, opmerking of mijmering in de ‘chat’

- Hapert uw verbinding? Ververs uw pagina. 

- Veel inspiratie toegewenst!

Spelregels



19.30 uur Welkomstwoord en spelregels 

door Suzan Mannens

19.40 uur Warmtetransitie

door Mirella Sterrenburg 

20.15 uur Woning isolatie

door Johan Monster en Mesdita Seji

21.00 uur Afsluiting

Programma





door Mirella Sterrenburg 

Warmtetransitie 



Programma

▪ Schets van de warmtetransitie van landelijk naar lokaal



CONTEXT
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Geen invloed door gemeente op

▪ Nut en noodzaak aardgasvrij

▪ Betrekken van kernenergie als oplossing

▪ Landelijk belastingbeleid (belasting en toeslagen)

▪ Bestaande subsidie voorwaarden (saldering)

▪ Verbodsbepalingen op verkoop van goederen  

(gasfornuizen / pelletkachels)

▪ Tariefstelling warmte versus gas en koppeling daartussen

▪ De ontwikkeling van de gasprijs

▪ Innovatietempo (waterstof voorbehouden aan zware 

industrie)

▪ Object gebonden financiering

▪ Landelijk gereguleerde kosten (afsluitkosten gas)

▪ Landelijk wet en regelgeving (concurrentie warmtenetten)



nieuw oud

TRANSITIE begeleiden



De vraag is niet of de energietransitie gaat 

plaatsvinden, maar hoe, in welk tempo en welke rol kan 

en wil de gemeente hierin spelen? 

De vraag is niet of de energietransitie gaat plaatsvinden, maar hoe, in welk tempo en 

welke rol kan en wil de gemeente hierin spelen? De vraag is niet óf de energietransitie gaat 

plaatsvinden, 

maar hoe, in welk tempo en ook

welke rol de gemeente, en dus u als stemmer, kan en 

wil spelen hierin? 



De vraag is niet of de energietransitie gaat 

plaatsvinden, maar hoe, in welk tempo en welke rol kan 

en wil de gemeente hierin spelen? 

De vraag is niet of de energietransitie gaat plaatsvinden, maar hoe, in welk tempo en 

welke rol kan en wil de gemeente hierin spelen? 

Transities zijn van alle tijd



warmtetransitie

Landelijke afspraken



Tijdlijn warmtetransitie

▪ 2018: nieuwbouw aardgasvrij.

▪ 2021: elke gemeente 1e transitievisie warmte.

▪ 2022: gaswinning Groningen stopt.

▪ 2026: update: 2e transitievisie warmte.

▪ 2030: 1.5 miljoen gebouwen verduurzaamd.

▪ 2050: alle gebouwen in Nederland aardgasvrij.



Regionale Energiestrategie 
(RES)

Regionale Structuur Warmte 
(RSW)

Wijkuitvoeringsplan
aardgasvrij

Transitievisie Warmte 
(TVW)

Regio
Warmtevraag, aanbod 
(bronnen) en afweging

Gemeente
Tijdspad van wijken en 
voorkeursoplossing per 
wijk

Wijk (gebied)
Uitvoering(splan) en 
besluit wijk-infrastructuur

Kennis 
neemt toe 
met de tijd

Onzekerheid 
neemt af met 

de 
tijd

Keuze eerste 
aardgasvrije wijk(en)

Lessen planvorming en 
uitvoering

Aanbod en toedeling 
regionale warmtebronnen

Warmtevraag en 
lokale afwegingen

Warmtebronnen 
en 

-oplossingen

Elektriciteitsvraag voor verwarmen, 
ruimtelijke impact opwek en infra

2020 en 2021

2021

< 2030



Koers 2050: stip op de horizon

https://www.youtube.com/watch?v=JeZPZtC5-mI




Wat betekent de warmtetransitie praktisch?

▪ Anders verwarmen

▪ Anders koken

▪ Anders warm tapwater

Rol gemeente:

▪ Regie op collectieve warmtevoorziening

▪ Faciliterend op individuele warmtevoorziening



De warmtetransitie

mensen



Basis aanwezig!

Florabuurt en 

omgeving

Rivium



Energieperspectief als uitgangspunt

Figuur bladzijde 28 uit Energieperspectief 2050



Resultaten – Vergelijkende analyse



Stappen tot de Transitievisie Warmte

subsidie

▪6 oktober: werksessie met de raad over kaders

▪eind 2020: besluitvorming concept transitievisie college

▪2e kwartaal 2021: - concept ter inzage

▪ - bewoners info avonden

- besluitvorming B&W en raad 



subsidie



door Johan Monster en Mesdita Seji 

Woningisolatie 



De Capellenaar krijgt het voor elkaar

Verduurzaam uw woning met isolatie



Even voorstellen

Energie Collectief Capelle – ECC
• Groep vrijwilligers duurzame energie

• In 2012 begonnen met gezamenlijke aankoop zonnepanelen

• Nu een collectief voor woningeigenaren, huurders en VvE’s

• Onafhankelijke hulp en advies

• Samenwerking met gemeente en WoonWijzerWinkel bij duurzame acties

• Website www.energiecollectiefcapelle.nl

http://www.energiecollectiefcapelle.nl/


Even voorstellen

WoonWijzerWinkel
• De winkel voor duurzaam wonen, Directiekade 2, Rotterdam –

Heijplaat

• Grote showroom met innovatieve oplossingen in duurzaam wonen

• Organisatie themadagen

• Groot netwerk van duurzame leveranciers isolatie

• Website www.woonwijzerwinkel.nl

http://www.woonwijzerwinkel.nl/


Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

• Subsidie bij 2 gerealiseerde isolatie maatregelen

• Uitgevoerd ná 15 augustus 2019

• Tijdelijk verhoogde subsidie vanaf 1 juni 2020

• Website: www.rvo.nl/seeh

• Voor het laten isoleren geldt btw voordeel: 9% tarief op arbeidskosten 
voor woningen ouder dan 2 jaar

http://www.rvo.nl/seeh


Financieel voordeel

• Lenen via Energiebespaarlening www.energiebespaarlening.nl

• Vergoedingsvrij vervroegd aflossen

• Tot maximaal € 65.000 lenen

• Rente 1,8% (looptijd 10 jaar)

• Vast maandbedrag en looptijd

• Inkoopactie via de WoonWijzerWinkel: 
www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie

http://www.energiebespaarlening.nl/
http://www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie


• Persoonlijk advies telefonisch of aan huis door ECC vrijwilliger

• Offerte aanvraag via ECC vrijwilliger of via website: 
www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopactie-isolatie-subsidie-juni-offerteaanvraag

• Opdracht via WoonWijzerWinkel

• Uitvoering door gecertificeerde leverancier isolatie

• Evaluatie door ECC

• ECC houdt bij welke maatregelen genomen worden

Begeleiding na informatie avond

http://www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopactie-isolatie-subsidie-juni-offerteaanvraag


Webinar Isoleren 8 oktober 2020 



1. Beperk de energievraag

2. Gebruik duurzame energie

3. Gebruik van fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk

Isoleren

Trias Energetica



• Warmtetransitie

o Van het gas af

o Duurzamere planeet

• Energiebesparing

• Comfortabele woning

Kortom isoleren is de eerste stap en een no-regret maatregel

Isoleren

Waarom isoleren



• Verwarmen met een all electric warmtepomp met lage temperaturen

➢ Verwarmen met lagere temperaturen vraagt om betere isolatie

• Verwarmen met een elektrisch afgiftesysteem zoals infraroodpanelen, elektrische 

vloerverwarming of elektrische radiatoren

➢ Elektriciteit is duurder dan gas > een beter geïsoleerde woning verbruikt minder

Isoleren

Isoleren in relatie tot van het gas af



Isolatiemateriaal is materiaal met: 

• Een hoog warmte-isolerend vermogen (R-waarde)

• Een lage warmtegeleidingscoëfficiënt (Lambda-waarde)

Hoe goed een materiaal de warmte kan tegenhouden wordt aangegeven met de R-
waarde.

• Rd-waarde: isolerend vermogen/warmteweerstand van het isolatie materiaal

• Rc-waarde: isolerend vermogen/warmteweerstand van de gehele constructie

Eisen bouwbesluit voor nieuwbouw:

• Vloer: Rc-waarde min. 3,5 m2K/W

• Gevel: Rc-waarde min. 4,5 m2K/W

• Dak: Rc-waarde min. 6,0 m2K/W

Isoleren

Isolerend vermogen



• Synthetische materialen

• Minerale materialen

• Hernieuwbare materialen

• Reflecterende materialen

Isoleren

Type isolatiematerialen



Vloer isoleren



Isoleren

Geen < 50cm 

hoogte

> 50cm hoogte

Droog Bovenzijde

vloer

Bodem Onderzijde (+ 

bodemfolie)

Vochtig nvt Bodem Onderzijde + 

bodemfolie

Plassen / 

laag water

nvt Bodem Zand + 

onderzijde + 

bodemfolie

/ Bodem

Tip: laat uw kruipruimte controleren

Wanneer waar isoleren?



Na-isolatie vloer zonder kruipruimte

• Snelste manier van isoleren

• Eenvoudig zelf te doen

• Minimaal 30mm verhoging

• Werkt ook geluidsdempend

Isoleren

Investering tussenwoning: vanaf € 

1500,-

Besparing: ca. € 200,- per jaar

Isoleren bovenzijde vloer



Na-isolatie vanuit kruipruimte

• Relatief eenvoudig
• Isoleren zonder te verbouwen
• Hoge isolatiewaarden mogelijk
• Hoge comfortverbetering

Aandachtspunten: 
• Minimale hoogte kruipruimte 50 cm
• Mag geen water staan
• Bij vochtige kruipruimte bodemfolie toepassen

Isoleren

Investering tussenwoning: ca. € 1850,-

Besparing: ca. € 220,- per jaar

Isolatie onderzijde vloer



Bij ondiepe of kruipruimte met water

• Goedkoopste oplossing

• Sluit bodem af van vocht en lucht

• Advies bij houten vloer: tot onderzijde balken

Isoleren

Investering tussenwoning: ca. € 1350,-

Besparing: ca. € 160,- per jaar

Isolatie bodem



Vloer isoleren



Isoleren

Na-isolatie van spouwmuren:

• Snel en eenvoudig aan te brengen

• Lage investering

• Korte terugverdientijd

• Hoge comfortverbetering

• Goede inspectie nodig bestaande spouw

Investering tussenwoning: ca. € 850,-

Besparing: ca. € 220,- per jaar

Spouwmuur isolatie



Isoleren

Na-isolatie aan binnenzijde gevel

• Relatief eenvoudig

• Eventueel zelf te doen

• 5 – 10cm isolatie excl. afwerking

• Hoge comfortverbetering

• Let op koudebruggen/vocht

• Aandacht bij vensterbanken, radiatoren

Investering tussenwoning: v.a. € 3000,-

Besparing: ca. € 8,- /m2 per jaar

Binnengevel isolatie



Isoleren

Na-isolatie aan buitenzijde gevel:

• Beste bouwfysische oplossing

• Weinig kans op koudebruggen

• Hoge comfortverbetering

• Nieuwe uitstraling gevel

• Afwerking: stuc / steenstrips / platen

Investering: v.a. € 150,-/m2

Besparing: ca. € 8,- /m2 per jaar

Buitengevel isolatie



Vervangen van bestaande beglazing:

• Besparing

• Comfortverbetering

Isoleren

BUITE

N

HR++ Glas in bestaande kozijnen



Vloer isoleren



Isoleren

Na-isolatie bij onverwarmde zolder

• Goedkoopste oplossing

• Eenvoudig toepasbaar

• Hoge comfortverbetering

• Isolatie kan ingespoten worden bij houten

vloeren

Investering: ca. €1700,-

Besparing: ca. € 7,- per m2 / jaar

Isoleren zoldervloer



Isoleren

Na-isolatie van binnenuit

• Relatief eenvoudig zelf te doen

• Afwerking is prijzig

• Hoge comfortverbetering

• In sommige gevallen is een klimaatfolie 

benodigd

Investering tussenwoning: vanaf 

€4500,-

Besparing: ca. € 700,- jaar

Isolatie binnenzijde dak



Isoleren

Na-isolatie van buitenaf

• Beste oplossing

• Renovatie

• Hoge comfortverbetering

• Geen koudebruggen

• Ingrijpende maatregel

Investering: ca. € 125,- /m2

Besparing: ca. € 8,- per m2 / jaar

Isolatie buitenzijde dak



Na-isolatie van buitenaf te adviseren

• Voorkomt vochtproblemen

• Incl. dakbedekking of bovenop

bestaande dakbedekking.

• Hoge comfortverbetering

Isoleren

Investering tussenwoning: ca. €7500,-

Besparing: ca. € 10,- per m2 / jaar

Isolatie plat dak



Vervanging ventilatiebox:

• Ventilatie box ouder dan 15 jaar?

• Wisselstroom

• Stroom voor ventilator: ca. € 65,- /jaar

• Nieuwe ventilatiebox

• Gelijkstroom

• Vraagsturing op vocht en CO2

• Stroom voor ventilator: ca. € 15,- /jaar

• Investering ca. € 450,-

Ventileren

Isoleren is ventileren



Inschrijven kan nog tot 

31 december 2020 via 

woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie

Inkoopactie Isolatie

Isoleren



Vragen

Isoleren







Tot slot


