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Het project is opgezet vanuit de Haagse Hogeschool. In het project zijn er vier expert rollen
verdeeld en is er samen gewerkt aan de gebiedsanalyse. Het rapport geeft een overzicht
van de huidige situatie in Tanthof-West. Het rapport is geschreven in het belang van de
werkgroep Energie en Duurzaamheid van de bewonersvereniging BHTD en vraageigenaren:
Corporatie Vidomes, Gemeente Delft en City Deal Kennis Maken Delft en het stadslab
energietransitie in de wijk Tanthof.
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Hoofdstuk 1 inleiding
In dit project wordt onderzocht welke stappen gezet kunnen worden om de energietransitie
te stimuleren in Tanthof-West. Met de energietransitie in Tanthof-West vindt de overstap van
gas naar een alternatieve energiebron plaats. De visie van de opdrachtgever is een gasloze
wijk in 2050.
Deze rapportage bevat de wijk strategie Tanthof-West.

1.1 Het projectgebied
Het project gaat over de energietransitie opgave in Tanthof-West, zie in figuur 1 hieronder
de gebiedsgrens. Tanthof-West behoort tot de grootste wijk nabijgelegen de binnenstad
Delft. De woningen zijn typische jaren 80 en 90. De stedenbouw is meer rechtlijnig ingedeeld
en het projectgebied kent veel groen en water. De wijk is goed bereikbaar met het ov en
fiets. Nabij de wijk is een tram en centraal station is op de fiets bereikbaar binnen een
kwartier. Verder beschikt de wijk onder andere over een buurtcentra en basisschool
(blokboek,2020).
Figuur 1 Gebiedsgrens Tanthof-West, met daarin opgenomen koop- en huurwoningen

1.2 Opdracht
De reden voor de project opgave is een propositie van lokale partijen om een roadmap te
maken dat op de korte- en lange termijn het proces laat zien dat nodig is om alle
stakeholders mee te krijgen bij implementatie van een duurzaam en betaalbare
energievoorziening.
De verschillende lokale partijen hebben de ambitie om een overstap te maken naar een
duurzame energiebron voor 2050. Voor de overstap van de fossiele energiebron naar een
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duurzamer en betaalbaar energievoorziening zal de komende jaren en decennia stappen
moeten worden gezet op het gebied van de energietransitie. Door overheden, marktpartijen
én bewoners: ““De overgang naar volledig duurzame energiebronnen is met andere
woorden een grote, gezamenlijke opgave: van bestuurskamer tot buurtplein, het is van ons
allemaal (blokboek,2020”.
Bij dit project werken wij in opdracht van lokale partijen. Zij willen graag antwoord krijgen op
onderstaande vragen. Bij dit onderzoek zijn vier partijen betrokken:
1. Werkgroep Energie en Duurzaamheid van bewonersvereniging BHTD: Paul de Widt
(pdewidt@gmail.com) en Bob Oudshoorn (bob.oudshoorn@casema.nl)
2. Corporatie Vidomes: Ton van der Heijden, assetmanager
(t.vanderheijden@vidomes.nl) 3
3. Gemeente Delft: Arjen Rijsdijk, transitieadviseur energie en openbare ruimte
(arijsdijk@delft.nl)
4. City Deal Kennis Maken Delft: Gerben Helleman, kennismakelaar
(gerben.helleman@inholland.nl)
De hoofdvraag van de opdrachtgever aan de werkgroepen is om de potenties voor de
energietransitie van Tanthof-West uitgebreid te verkennen:
•

•

•
•

Wij maken een visueel aantrekkelijke en onderbouwde roadmap voor de korte,
middellange en lange termijn om tot een gasloze wijk te komen. Wij sluiten daarbij
aan op de kenmerken, karakteristieken, wensen en (on)mogelijkheden van de wijk en
vooral haar bewoners.
Wij benoemen welke energievoorzieningen bewoners in Tanthof in de toekomst
kunnen gaan gebruiken. Wat de smaken qua type energievoorzieningen die voor
Tanthof van toepassing kunnen zijn. En wat daarvan de voor- en nadelen zijn,
kijkend naar technische, financiële, sociale en beleidsmatige en
duurzaamheidsperspectieven.
Wij onderbouwen het tijdpad en het stappenplan voor de implementatie van deze
oplossingsrichtingen en typen maatregelen (de roadmap).
Wij bepalen alle belanghebbenden en het proces dat nodig is om iedereen mee te
krijgen in de implementatie. Daarbij worden de verschillende stappen die iedere partij
zou kunnen/moeten nemen toegelicht.

1.3 Doel energietransitie
•

Van het gas af:
Het primaire doel is om een potentiële transitie pad voor de wijk toe te lichten waar
bewoners en woningcorporaties geleidelijk van het gas af gaan door verduurzaming
van de bestaande bouw.

•

CO2-voetafdruk verminderen:
Naast woningen van het gas af krijgen is het doel om oplossingen voor te stellen
waarmee de totale CO2-voetafdruk van woningen vermindert kunnen worden.

•

Diversificatie van energiestromen:
Er worden maatregelen verkent die bij kunnen dragen aan de diversificatie en
verduurzaming van het energiesysteem in Tanthof-West..

•

Gerichte maatregelen:
Advies welke maatregelen het best toepasbaar zijn voor de verschillende
bewonersgroepen en organisaties op kort, middellange, lange termijn en no-regret.
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Onder no-regret worden de maatregelen verstaan die toepasbaar zijn op korte
termijn, met lage instapprijs en toekomst vaste waarde.

1.4 Methoden
Er is gevraagd om in de komende periode een roadmap uit te werken voor de wijk. Om een
energietransitie proces in te richten wordt ten eerste bepaald wat mogelijk is. Wat mogelijk is
op technologisch vlak, op financieel vlak, maar ook qua organisatie. Dit is opgemaakt door
de projectscope in kaart te brengen én onder andere inzicht te krijgen in gebied specifieke
voor- en nadelen. Zoals laaghangend fruit, financiële knelpunten of misschien wel
meevallers. Er is een inventarisatie gemaakt van de verschillende perspectieven en of
onderwerpen effect zullen hebben op de roadmap voor de wijk. Zo wordt ingegaan op de
bereidheid van bewoners, potentieel draagvlak onder stakeholders, potentiële
verduurzaming van de huidige de toekomstige energievoorziening en financiering. De
inventarisatie brengt het effect van gebied specifieke eigenschappen of andere factoren op
aangaande: haalbaarheid, draagvlak, uitvoerbaarheid van het energietransitie doel. Zie
schema 1.

1.4.1 Hoofd- en deelvragen
In dit onderdeel wordt ingegaan op de hoofd-, deel-, en sub vragen. Hierbij is en
stappenplan opgesteld. De sub vragen worden gebruikt voor het beantwoorde van de
deelvragen.
Het doel van de opdrachtgever is bewoners te informeren over de maatregelen die zij
kunnen toepassen om de energietransitie te stimuleren op de korte, middellange en lange
termijn. De hoofdvraag van het project luidt daarom:
“Welke maatregelen kunnen bewoners toepassen om de energietransitie te stimuleren
binnen Tanthof-West op korte- (2020-2030), middellange- (2030-2040) en lange termijn
(2040-2050)?”

Deelvragen:
1. Welke maatregelen stimuleren de energietransitie binnen Tanthof-West?
2. Welke maatregelen kunnen bewoners toepassen op korte termijn (2020-2030)?
3. Welke maatregelen kunnen bewoners toepassen op middellange termijn (20302040)?
4. Welke maatregelen kunnen bewoners toepassen op lange termijn (2040-2050)?
Korte termijn:
•
•
•
•
•
•
•

Wat is de huidige energiestroom naar Tanthof-West?
Welke verduurzamingsmaatregelen zijn er al door de bewoners en
woningcorporaties van Tanthof-West toegepast?
Welke no-regret maatregelen zijn in Tanthof-West rendabel op korte termijn?
Hoe is de verdeling in Tanthof-West op het gebied van vermogen?
Welke verschillende woning typologieën zijn er te vinden in Tanthof-West?
Welke financiële middelen worden beschikbaar gemaakt om bewoners en
Woningcorporaties in hun energietransitie te steunen?
Welke stakeholders worden betrokken bij de energietransitie in Tanthof-West?

Middellange termijn:
•
•

Wat is de verwachte energiestroom naar Tanthof-West op de korte termijn?
Welke uitbreidingsmogelijkheden bestaan er binnen het warmtenet?
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•
•
•
•

Welke technologische ontwikkelingen zullen bijdragen aan de energietransitie binnen
Tanthof-West?
Welke investeringsplannen kunnen gebruikt worden om instapkosten te
minimaliseren voor bewoners en woningcorporaties?
Wat is de verwachte energiestroom naar Tanthof-West op de middellange termijn?
Welke maatregelen zijn op middellange termijn rendabel voor de bewoners van
Tanthof-West?

Lange termijn:
•
•
•

Wat is de verwachte energiestroom naar Tanthof-West op de korte termijn?
Hoe past de energietransitie van Tanthof-West binnen gemeentelijke plannen?
Welke maatregelen zijn voor de bewoners van Tanthof-West op lange termijn
rendabel?

1.4.2 Analyses
In het project zijn er meerdere analyses gemaakt om informatie te krijgen dat benodigd is
voor het opstellen van een roadmap. De belangrijkste analyse aan de start van het project is
de SWOT-analyse voor identificatie van de project scope.
Methode SWOT
De SWOT-analyse geeft inzichten in de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen dat
bewonersorganisaties en stakeholders kunnen tegenkomen bij het vaststellen van
een energietransitie doel en procesframe. Daarmee kan onderscheid aangebracht
worden in relevante technische, financiële, sociale en beleidsmatige en
duurzaamheidsperspectieven over het energietransitie project in Tanthof-west.
Wij zijn begonnen met onderzoek te doen aan de hand van de DESTEP-methode.
De demografisch, economisch, socio-cultureel, ecologisch en politieke
karakteristieken van de wijk zijn in deze onderzoek in kaart gebracht. Tijdens dit
onderzoeksproces hebben wij ook op locatie de verschillende bedreigingen en
potenties voor de energietransitie in Tanthof met een vertegenwoordiger van
Vidomes besproken. Beleid en wetgeving, markt, energie en de stakeholders binnen
het wijk Tanthof-West in Delft zijn extra aandacht gegeven binnen onze analyse.
Onze observaties zijn verwerkt in kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes (een
SWOT-analyse), de relaties tussen deze eigenschappen zijn vervolgens gescoord op
basis van hoe hoog hun risico’s en potentiële baten voor energietransitie zijn. De
sterktes en zwaktes met een score van 4 of 5 zijn gezien als de meest belovende
ontwikkelpaden voor het Tanthof project.
Schema 1: analyse bepaling sterkte, zwakte kansen en bedreigingen energietransitie project Tanthof west
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1.5 Leeswijzer
Dit rapport bevat 6 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de resultaten van de
analyses toegelicht. Daarna wordt ingegaan op de elementen die belangrijk zijn voor de
energietransitie in de wijk Tanthof-West. Deze elementen bestaan uit type doelgroepen, de
relatie tot woningtype in de wijk en de longlist met maatregelen op korte- middellange- en
lange-termijn. Deze informatie vormt de basis voor de strategie en de roadmap. In hoofdstuk
4 worden de doelen, prioriteiten en strategie duidelijk. In hoofdstuk 5 worden de
maatregelpakketten financieel onderbouw en worden de pakketten in kaart zichtbaar
gemaakt. Hoofdstuk 6 bevat de oplossingsrichtingen in termijnen en de roadmap. Het laatste
hoofdstuk bevat de conclusie van de onderbouwing naar de roadmap toe. In de bijlage is de
onderbouwing van de longlist en de feedback van vorige producten te vinden.
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Hoofdstuk 2 Resultaat analyses
Dit onderdeel bevat het resultaat van de analyses. Ten eerste wordt ingegaan op de
belangrijkste analyse: de SWOT-analyse. Paragraaf 2.2 gaat in op de stakeholders analyse,
dan volgt de marktanalyse; dan de energieanalyse en tot slot wordt ingegaan op de
belangrijkste bevindingen uit de beleid- en wetgeving analyse.

2.1 SWOT-analyse
2.1.1 Sterktes
“Als bewoner zijnde wil je altijd het beste voor je eigen wijk waar je in woont”. Zo ook de
bewoners die lid zijn van de BHTD in Tanthof-West. Deze bewoners streven naar een zo
goed mogelijke toekomstige wijk. Dat is een sterke eigenschap omdat de wijk ook moet
gaan verbeteren. De bewoners zitten in een gezamenlijke bewonersvereniging. Die
vereniging in Tanthof-West is mede de opdrachtgever. De samenwerking zal gemakkelijker
gaan als de opdrachtgevers dezelfde visie hebben over het gebied. Dat is in deze situatie
het geval.
De woningen en gebouwen in de wijk Tanthof-West zijn geschikt voor verduurzaming. De
meeste woningen in de wijk zijn relatief nieuw. Daarnaast beschikt een groot gedeelte van
deze gebouwen over een plat dak, deze daken zijn goed geschikt voor onder andere
zonnepanelen.

2.1.2 Zwaktes
Iets minder dan de helft van de bewoners in de wijk Tanthof woont alleen. Dit is een zwakte
van de wijk. Alleenstaande bewoners beschikken over een minder groot kapitaal omdat de
huishoudens afhankelijk zijn van een inkomensbron. Een grote investering maken voor een
duurzaam huis zal dan ook vaak niet mogelijk zijn omdat dit te duur is. Vaak zijn het ouderen
die alleen wonen. Uit deze aanname kan geconcludeerd worden dat een groot gedeelte van
het Tanthof senior is. Bewoners die alleen wonen zijn vaak eenzaam. Dit kan ervoor zorgen
dat senioren minder belangen hechten aan een duurzame energietransitie en meer
belangen hechten aan maatschappelijke activiteiten. Vaak leven eenzame bewoners
afgesloten van de wijk en zijn ze niet op de hoogte van de laatste nieuwsjes omdat ze niet
snel contact afleggen met andere bewoners of nieuws ontvangen. Dit allemaal maakt dat het
hoge percentage alleenstaande bewoners een zwakte is in het Tanthof gebied.
Tanthof-West beschikt over een grote voorraad huurcorporatiewoningen, hiervan bestaat de
meerderheid uit meergezins appartementen. Deze opstelling, waarin meerdere
concurrerende corporaties een klein grondgebied moeten delen, kan zowel een kans als een
bedreiging vormen voor de energietransitie. De geclusterde appartementsgebouwen zorgen
voor potentiële schaal vergroting van algemene no-regret maatregelen, hierdoor kunnen
aanleg- en onderhoudskosten aanzienlijk verminderd worden waardoor de rendabiliteit en
terugverdientijd van energiesystemen verbetert. Om op middellang tot lang termijn dit
potentieel ten volle te benutten, is communicatie en een zekere mate van wederzijds begrip
onder de woningcorporaties noodzakelijk. Op kort termijn is dit minder noodzakelijk
aangezien de individuele corporaties genoeg vermogen en draagvlak hebben om dat
maatregelen als zonneboilers en lucht-lucht warmtepompen snel rendabel zullen worden.
De appartementen van Haag Wonen en Vestia gesitueerd in Latijns-Amerikabuurt bieden de
meeste kans voor verbetering.
Vanuit het technisch perspectief zijn er twee zwakten ontdekt. Ten eerste: de staat van
panden. De meeste panden beschikken over een energielabel D, werken op gas. Dit
betekent de bestaande bouw verduurzaamd dient te worden tegenover een lagere
terugverdientijd dan bij investering in een energielabel G woning. Ten tweede het
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energiesysteem: Een zwakte is het potentieel energieaanbod warmte. In het huidige
energiesysteem wordt ongeveer 78% van de totale energievraag in Tanthof West geleverd
met gas. Bij overstap naar een alternatief energiesysteem is de infrastructuur collectief en
niet direct gereed voor het overschakelen op alternatieve oplossingen, zoals all-electric
oplossingen of warmtenet. Stedin zal bij een energietransitie project vroeg betrokken dienen
te worden bij het ontwerp om het pand van het gas af te sluiten en er zal geïnvesteerd
moeten worden in onderzoek naar het huidige net en netverzwaring. Wat betreft de inzet
van een warmtenet, is de infrastructuur niet beschikbaar in het gebied. Dit betekent dat hier
flinke investeringskosten aan zijn verbonden

2.1.3 Kansen
Interesse in duurzaamheid is de afgelopen jaren toegenomen. Een kans is de
technologische stappen die zijn gezet op het gebied van duurzaamheid te benutten. Zo kan
er bij verduurzaming van de bestaande bouw gebruik worden gemaakt van innovaties om
externe klimaatproblemen en onzekerheden van fossiele voorraden weg te nemen. Daarbij
kunnen financiële prikkels voor verduurzaming zoals woningwaarde stijging en maandlasten
vermindering worden gebruikt. BHTD-groep kan inspelen op de toegenomen interesse in
duurzaamheid door innovaties en financiële prikkels te benutten.
De gemeente Delft zou de kosten voor het aanleggen van een groen dak volledig
subsidiëren. Dit blijkt echter niet waar te zijn. De gemeente Delft zal maar een gedeelte van
de kosten subsidiëren namelijk, 20 á 25 euro per m2 dit bedrag is gemiddeld in Nederland.
De kosten die gemaakt moeten worden om het dak op uw woning te verstevigen, wanneer
dit nodig is, worden niet gesubsidieerd door de gemeente. De gemeente Delft stimuleert de
aanleg groene daken dus niet meer dan andere gemeentes in Nederland. Je zou je kunnen
afvragen of dit een juist een zwakte is in plaats van een kans in de wijk.

2.1.4 Bedreigingen
De huidige beleid en wetgeving is vaak ingewikkeld en onduidelijk voor de bewoners.
Bestaande subsidies zijn lastig te vinden en daar wordt dus tot op heden niet optimaal
gebruik van gemaakt door de bewoners van Tanthof-West. Er zijn een hele hoop
wetgevingen en beleid waardoor er een hoop regels zijn waar rekening mee gehouden
moeten worden voor de Energietransitie. Het moet duidelijker worden voor de bewoners
welke subsidies er zijn, welke er mogelijk nog komen en wanneer de beste tijd is om
maatregelen te treffen.
In Nederland is vergrijzing een groot probleem zo ook in Tanthof-West. Een groot deel van
de bevolking in het gebied valt onder senioren. Veel van deze senioren hebben het huis
afbetaald en hebben nog weinig maandelijkse lasten. Ook is de terugverdientijd van deze
investeringen te lang, waardoor het deze mensen alleen maar geld gaat kosten. Investeren
in energietransitie is voor de senioren in het gebied dus niet erg gunstig. Het stimuleren van
investeren in Energietransitie onder ouderen is dus een bedreiging voor de energietransitie
in het gebied.
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2.1.5 Resultaten SWOT
Hieronder zijn de resultaten van de analyses, ondervangen in de SWOT.

Extern

Intern

Sterkten
•
•
•

Streven naar een goede leefbare wijk
Energieverbruik van de wijk neemt af.
Goede mogelijkheid verduurzaming
van de bestaande bouw

Kansen
•
Subsidie verduurzaming huizen
•
Toename woningwaarde bij verhoging
van het energielabel
•
Meer interesse in duurzaamheid
en wooncomfort
•
Technologische ontwikkelingen

Zwakten
•
Alleenstaande huishoudens
•
Groot aantal huurcorporatiewoningen
•
De meeste panden dienen voor een
energietransitie verduurzaamd te worden
•
Opgave verduurzaming van energiesysteem
Bedreigingen
•
•
•

Te grote TVT voor senioren
Ingewikkelde procedure
Kosten aanpassing energiesysteem bij
bewoner

2.2 Stakeholder analyse
Resultaten workshop Stakeholder Experts
Om de energietransitie in Tanthof-West te stimuleren moet er gewerkt- en rekening
gehouden worden met een aantal stakeholders. Deze bestaan uit de opdrachtgevers en
andere partijen. In de tabel hieronder is te zien welke stakeholders dit zijn. De stakeholders
zijn geplaatst naar invloed die zij uitoefenen en het belang dat zij hebben bij het in gang
zetten van de energietransitie. Verder hebben de ovalen bepaalde groottes en kleuren. In de
legenda is te zien waar deze voor staan. Voor meer informatie zie bijlage 5.

Figuur 2 belang en invloed tabel
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2.2.1 Bewoners enquête analyse
We hebben een enquête afgenomen van de bewoners uit Tanthof-West. Er zijn 46
bewoners die de enquête hebben ingevuld. Van de gegevens die wij verzameld hebben zijn
verschillende manieren gebruikt om die gegevens visueel duidelijk te maken. We hebben
gebruik gemaakt van cirkeldiagrammen en van een staafdiagram.

In figuur 3 staat een cirkeldiagram. De vraag
die bij deze cirkeldiagram hoort is als volgt:
“Ik maak mij zorgen om klimaatverandering”.
Wat opvallend is, is dat bijna de helft (48%)
van de geënquêteerde bewoners zich zorgen
maakt over de klimaatverandering. Dit is
relevant voor het project, want dat houdt in
dat de helft van de bewoners geven om het
klimaat mogelijk wat voor verandering over
zouden hebben.

Figuur 3

Ook bevat figuur 4 een cirkeldiagram. De vraag
die bij deze cirkeldiagram hoort is als volgt:
“Weet u wat energietransitie inhoudt?”. 63%
van de geënquêteerde antwoordde hierop ‘’ja’’.
Dit is meer dan dat helft, wat betekent dat meer
dan de helft van de mensen in Tanthof-west
dus weet waar energietransitie over gaat. Voor
het project is dit relevant, want als mensen hier
kennis over hebben is het voor hen makkelijker
om de keuze te maken om over te stappen op
duurzame energie.

Figuur 4
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In figuur 5 staat ook een cirkeldiagram.
De vraag die bij deze cirkeldiagram
hoort is als volgt: ‘’In hoeverre bent u
geïnteresseerd in energietransitie?’’.
55% van de geënquêteerde zegt
geïnteresseerd te zijn in
energietransitie. Dit is relevant voor het
project omdat mensen die
geïnteresseerd zijn in energietransitie
hier dus kennis over op willen doen en
hier mogelijk in willen investeren.
Figuur 5

Figuur 6

Figuur 6 is een staafdiagram. De vraag die bij deze staafdiagram hoort is als volgt: ‘’Heeft u
al maatregelen genomen om uw huis te verduurzamen? Zo ja, welke? “. 8 van de 46
geënquêteerde heeft geantwoord nog niets gedaan te hebben qua verduurzaming. Dat is
ongeveer 14%, wat betekent dat een heel groot deel van de bewoners (86%) hier dus wel al
mee bezig is geweest. Hieraan is te zien dat een groot deel van de bewoners dus ook
daadwerkelijk bereid is te investeren in verduurzaming en dus indirect ook in de
energietransitie.
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2.3 Marktanalyse
In de marktanalyse wordt er onderzoek gedaan naar de financiële aspecten van TanthofWest, hierin wordt economische data van de wijk gebruikt om antwoord te geven op de
volgende sub vragen: Wat is de verdeling in Tanthof-West op het gebied van vermogen
en inkomen? Om deze vraag te beantwoorden brengen we het draagvlak voor
verduurzaming van de verschillende buurten in kaart, wordt er gekeken naar de
samenstelling van de huishoudens en wordt er een beknopte analyse gedaan naar de
sociale zekerheid in Tanthof-West. Welke verschillende woning typologieën zijn er te
vinden in Tanthof-West? Dit is van belang voor het opstellen van passende
investeringsstrategieën die de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de
verschillende woningen in de transitie agenda meeneemt. Voor extra informatie zie bijlage 4.

2.3.1 Inkomen bewoners
Voor een energietransitie is een aanzienlijk bedrag van geld nodig. Dit project kan worden
gefinancierd vanuit wooncorporaties, de gemeente of betaald worden als investering door de
bewoners zelf. In Tanthof-West is er een duidelijk onderscheid te maken tussen inkomsten
en de bijbehorende buurten. In figuur 7 komt het gemiddelde inkomen per persoon met een
jaar inkomen terug. In deze tabel is te zien dat de Afrikabuurt-Oost een duidelijke
achterstand heeft op de andere wijken qua gemiddeld inkomen en hierbij moet rekening
gehouden worden met de financiële mogelijkheden voor de energietransitie van deze buurt.
De Aziëbuurt verdient gemiddeld het meeste en hierdoor is een groot gedeelte van de
bewoners van de Aziëbuurt waarschijnlijk makkelijker in staat om zelf bij te dragen aan de
energie transitie.
Figuur 8 toont een diepgaander beeld over de inkomensverdeling per huishouden in plaats
van per persoon. Dit laat zien dat de Afrikabuurt-Oost een heel hoog percentage heeft
tussen de 0-40% van het landelijke inkomen en dat andere buurten er een stuk beter
financieel voor staan. Hierdoor zal er voor de lage inkomensverdeling en hoge
inkomensverdeling een andere benadering moeten plaatsvinden bij de energietransitie. In
Afrikabuurt-West zal bijvoorbeeld ingezet moeten worden op verbeteringen aan hun eigen
woning (afhangend van de al toegepaste maatregelen)
Figuur 7 Inkomensverdeling per particuliere
huishouden Figuur 8 Inkomensverdeling per
particuliere huishouden (Deltametropool, 2020)

Figuur 9 Gemiddelde inkomensverdeling
(Deltametropool, 2020)
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2.3.2 Soorten woningen
De samenstelling van het woning voorraad in Tanthof-West in 2019 is per buurt beschreven
zie Figuur 10
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijf)ruimten een
geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen,
appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Koopwoningen zijn eigendom van de
bewoner of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de
eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in woningen in bezit van een
woningcorporatie of andere instelling. En huurwoningen in eigendom van bedrijven,
particulieren en beleggers. Bewoners van meergezins appartement woningen hebben
andere opties met betrekking tot verduurzaming. Zij moeten communiceren en in
samenwerking komen met de woningcorporatie.

Figuur 10 Woning typologieën
Figuur 11 Woning typologieën
(Deltametropool, 2020)

Afrikabuurt-Oost beschikt over een grote verhouding
meergezins appartement woningen. Deze zijn ook dichtbij
elkaar geclusterd, op middellange termijn is toepassing van gedeelde energiesystemen
mogelijk een optie. De woningvoorraad van Aziëbuurt (in het zuiden van Tanthof-West)
bestaat uit een 2 – 4 mix van appartementen en geschakelde woningen georiënteerd op het
Zuidoost. Zie figuur 12. Het verhuren van gunstige dakoppervlakte aan meer energie
intensieve gebouwen zou een potentiële investeringsstrategie voor dit gebied kunnen
worden.

Figuur 12 Verdeling soorten woningen
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2.3.3 Samenstelling huishoudens
Bij de energietransitie is de
samenstelling van de huishoudens
van belang om te kijken naar welke
maatregelen toepasbaar zijn. Een
alleenwonende verbruikt per jaar
veel minder energie dan een
huishouden paren met kinderen.
Bepaalde investeringen liggen dus
voor de hand bij de bredere
huishoudens aangezien de
terugverdientijd voor deze
huishoudens veel korter is dan voor
een alleenwonende. Iets minder
dan de helft is alleenstaand en dit
vormt een zwakte voor de wijk
gebaseerd op het investering
rendement zie Figuur 13.

Figuur 13 Huishoudens Tanthof-West (Deltametropool, 2020)

2.3.4 Sterktes en zwaktes
Intern
Sterktes
Afrikabuurt-Oost heeft veel
meergezinswoningen.
Corporatie woningen zijn vooral geclusterd
binnen het wijk Afrikabuurt Oost.
Woningcorporaties hebben vaak een groot
vermogen en kunnen hierdoor grote
investeringen maken.
Gepensioneerden hebben vaak een groot
budget.

Zwaktes
Afrikabuurt-Oost heeft veel bewoners met
een laag inkomen.
Veel woningcorporaties in een gebied kan
de communicatie en samenwerking
belemmeren.
Oudere bewoners van Tanthof-West zullen
minder snel in hun woning investeren.
Particuliere verhuurders investeren niet
graag.
Iets minder dan de helft van de bewoners
woont alleen.
Veel hoge energie labels, waarbij de
investeringen het vaak niet waard zijn.
Daling in het energieverbruik maakt de
terugverdientijd langer.
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2.4 Energieanalyse
Voor het opmaken van de energiestrategie- en warmteplan in Tanthof-West is een
inventarisatie gemaakt van de huidige energievraag, de prognose in het doeljaar en
ruimtelijke potentie voor energieopwekking. De focus ligt op de analyse van de bestaande
bouw en mobiliteit als belangrijk element van de energietransitie strategie voor de
opdrachtgever, leden en geïnteresseerde.

2.4.1 Resultaat energieanalyse
•
•
•

Huidige energievraag, bestaande bouw & mobiliteit
Energievraag korte- middellange- en lange termijn, bestaande bouw & mobiliteit
Ruimtelijke potentie korte- middellange- en lange termijn, bestaande bouw &
mobiliteit plus effect van campagne op energievraag

De energieanalyse kan gevonden worden in de bijlage en story map. Hierin kan de
informatie gevonden worden over de typologie, kenmerken en energievraag van de
bestaande bouw en energievraag mobiliteit in Tanthof-west.

Sterkte en zwaktes
Intern
Sterktes
energiegebruik van wijk is dalend
geschiktheid dakoppervlak voor
zonnepanelen
spouw aanwezig

Zwaktes
potentieel energieaanbod warmte
potentieel energieaanbod elektra
geen duidelijke visie/ projectdoel 2050
Beperkt inzicht in bouwfysica; Gebouw gebonden
energievraag &gebruikers gebonden energievraag;
gebruikersgedrag
geen/ weinig inzicht in toekomstige energiemix

2.4.2 Energiestroom
Uit de analyse blijkt dat naar de wijk jaarlijks zo’n 71 miljoen kWh stroomt. De energievraag
van de bestaande bouw groeit met 1% jaarlijks tot circa 90 miljoen kWh/jaar in 2050. De
verwachting is dat steeds meer mensen gebruik zullen maken van een elektrische auto. Uit
de analyse blijkt dat de energievraag fors stijgt tot circa 7 miljoen kWh. De ruimtelijke
potentie lijkt daarom te zwak om de elektrische energievraag compleet lokaal op te vangen.
De tabel hieronder en figuur 14 geeft de energiestroom naar de wijk weer.
tabel: energiestroom bestaande bouw & mobiliteit
doeljaar
2020

2035

2050

Bestaande bouw

Mobiliteit: Elektrisch rijden

circa
70 miljoen kWh

Circa 600.000 kWh

Waarvan 80% aardgas
circa
80 miljoen
kWh/jaar
waarvan aardgas 40%
Hoeveel reductie energie 50%
circa
90 miljoen
MJ/jaar
Waarvan 0% lokaal gas

Circa 3.000.000 kWh

Circa 7.000.000
kWh

tenminste 1.000.000 panelen => 200
voetbalvelden
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Figuur 14 Energiestroom Tanthof-West naar bestaande bouw
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2.5 Beleid en wetgeving analyse
2.5.1 Inleiding
Er zijn verschillende soorten niveaus als het gaat om wetgeving en beleid in de wereld. Deze
verschillende niveau zijn Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Op deze
verschillende niveaus worden verschillenden soorten beleid en wetgeving gemaakt, het
Parijsakkoord geldt bijvoorbeeld voor landen die het akkoord hebben ondertekend terwijl de
Wet Ruimtelijke Ordening slechts voor Nederland van toepassing is. Er kunnen dus op
verschillende niveaus beleid en wetgeving zijn die betrekking hebben op een wijk als
Tanthof.
Daarnaast zullen ook verschillende subsidies die van toepassing zijn op de gemeente Delft
worden uitgelegd.

2.5.2 Huidige beleid en wetgeving
In de tabel hieronder zijn de soorten beleid en wetgeving in een schematisch overzicht te
vinden. De soorten beleid en wetgeving staan ingedeeld over de verschillende soorten
niveaus. De belangrijkste beleid en wetgeving zullen in dit hoofdstuk verder worden
uitgelegd.
Tabel 1 soorten beleid en wetgeving

Niveau

Europees
Landelijk
(Nationaal)

Provinciaal
(Regionaal)

Gemeentelijk
(Lokaal)

Wetgeving
- X
-

-

Beleid
- Klimaatakkoord
Parijs
WRO
- Structuurvisie
Flora fauna wet
(Infrastructuur &
Wet natuurbescherming
Ruimte)
Woningwet
- Programma
Klimaatwet
aardgasvrije wijken
WABO
- Rijksoverheid
Stikstofbeleid
stimuleert duurzame
Warmtewet
energie
Omgevingsverordering
- Regionale
Zuid-Holland
energiestrategie
(RSW)
- Energieperspectief
2050
Bestemmingsplan Tanthof
- Warmteplan Delft
Bestemmingsplan
- Ruimtelijke
Buitengebied
Structuurvisie Delft

20

2.5.2.1 Europees
Klimaatakkoord
Het klimaatakkoord is een verzameling van maatregelen die het kabinet-Rutte 3 in juni 2019
aankondigde, met als doel de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en zo de
Nederlandse bijdrage aan wereldwijde klimaatverandering te beperken.
In het klimaatakkoord staan de volgende maatregelen die invloed hebben op het
projectgebied:
•
•
•

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder co2 uitstoten ten opzichte van
1990. In 2050 moet dat 95%minder zijn.
In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas
af zijn.
Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s.

2.5.2.2 Landelijk (Nationaal)
Wet Ruimtelijke Ordening
De wet ruimtelijke ordening is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in
Nederland tot stand komen en gewijzigd worden. Zowel het Rijk, de provincies als de
gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen te stellen. Voor de realisatie van
de energietransitie in de wijk Tanthof is het van belang om rekening te houden met de wet
ruimtelijke ordening. Voordat er ingrepen verricht kunnen worden moet er eerst
gecontroleerd worden of dit wettelijk toegestaan is.
Klimaatwet
In de klimaatwet worden de afspraken die gemaakt zijn in het Parijsakkoord, bindend
gemaakt voor Nederland. De afspraken uit het Parijsakkoord zijn vastgelegd in de
klimaatwet zodat er gevolgen vastzitten aan het niet meedoen met de energietransitie.
Stikstofbeleid
Sinds de Raad van state in mei 2019 oordeelde dat het programma Aanpak Stikstof (PAS)
de natuur onvoldoende beschermde tegen de gevolgen van een te hoge neerslag van
stikstof, staat deze problematiek in het middelpunt van de politieke belangstelling. Omdat
Nederland zich verbonden heeft aan de doelstellingen van de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijnen, zijn wij verplicht om gunstige omstandigheden te schepen voor het in
stand houden van soorten Habitats die voorkomen in Natura 2000 gebieden, het netwerk
van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie.
Warmtewet
De warmtewet is een wet waarin regels staan over de levering van warmte aan verbruikers
(Overheid.nl, 2020). In 2022 zal de warmtewet worden uitgebreid tot warmtewet 2.0.
Warmtenet 2.0 zal ervoor zorgen dat warmtenetten voor een groter deel de warmte
faciliteren in Nederland.

2.5.2.3 Provinciaal (Regionaal)
Omgevingsverordering Zuid-Holland
De Zuid-Hollandse omgevingsverordering bevat de provinciale regelgeving voor de fysieke
leefomgeving. Het betreft grotendeels de regels die nu nog zijn opgenomen in de
omgevingsverordering Zuid-Holland, die in werking is getreden op 1 april 2019.
Regionale energiestrategie
In de regionale energiestrategie (RES) staat beschreven hoe de klimaat- en energiedoelen
vanuit het Parijsakkoord en de klimaatwet kunnen worden ingevuld en behaald. Dit wordt
gedaan in 30 verschillende energieregio’s, de gemeente Delft valt in de regio Rotterdam –
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Den Haag. In de RES worden gezamenlijk keuzes gemaakt voor de opwekking van
duurzame elektriciteit, duurzame warmte en wonen, warmte-opslag en de energieinfrastructuur. De provincie maakt deel uit van 7 RES-regio's: Energieregio Rotterdam Den
Haag. De wijk Tanthof maakt deel uit van de RES-regio. Dit betekent dat wijk Tanthof ook
een bijdrage zal leveren aan de totstandkoming van de keuzes die er gemaakt worden.

2.5.2.4 Gemeentelijk (Lokaal)
Bestemmingsplan Tanthof
In het bestemmingsplan Tanthof staat beschreven wat er met de openbare ruimte gedaan
mag worden. In het bestemmingsplan Tanthof staat al beschreven wat wel en niet mag
worden gedaan met de ruimte binnen de wijk Tanthof.

2.5.3 Toekomstige beleid en wetgeving
Belangrijke toekomstige data
De onderstaande tabel laat de belangrijke data zien van de energietransitie doelen &
maatregelen naar een duurzame woningvoorraad. In de tabel is te zien welke data relevant
zijn voor den

Belangrijke data

Wat

Relevantie project

2021

BENG (Bijna Energie
Neutrale Gebouwen)

2021

Warmteplan Delft

2022

Omgevingswet

2023

Salderingsregeling veranderd
en mogelijke komst van
terugleversubsidie vanuit het
Rijk

Vanaf 2021 moet alle
nieuwbouw voldoen aan de
BENG eisen
Wel of niet aangesloten op
het warmtenet.
Verschillende wetten en
regels komen samen in één
omgevingswet
Niet meer volledig salderen
en subsidie voor terug
leveren van stroom

2024

Vergunning uitlezen slimme
meters
Komst subsidies Europese
Unie voor duurzame
woningvoorraad (vanuit
onder ander Green Deal)

2025

2030

Nieuwe technologische
mogelijkheden

2030-2045

Mogelijke komst Europese
subsidies voor
warmtepompen en
geothermie

Slimme meters vervangennetbeheerders
Subsidies voor duurzame
maatregelen zoals
zonnepanelen en
warmtepompen voor
gebouwen
Nieuwe ontwikkelingen
rondom nieuwe technologie
benutten
De Europese Unie komt in de
toekomst met subsidies om
de bewoners te verleiden om
een maatregel te treffen voor
hun woning

Europese Green Deal
De Green Deal moet ervoor zorgen dat de vervuiling in de Europese Unie wordt
teruggedrongen. Daarnaast moeten bepaald hulpbronnen beter worden hergebruikt, dit is
mogelijk door een circulaire economie. De Green Deal is letterlijk een roadmap om de
Europese Unie het eerste klimaat neutrale continent te maken. 35 miljoen panden in de
Europese Unie moeten de komende 10 jaar worden opgeknapt om te voldoen aan de eisen
die gesteld zijn rondom CO2-uitstoot.
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Toekomst Klimaatakkoord
Er komt extra geld voor onderzoek en ontwikkeling van technieken voor toekomstige
toepassingen. Daarnaast komen er maatregelen als door de co2 heffing industriële productie
dreigt naar het buitenland te worden verplaatst (weglek).
Omgevingswet
In de omgevingswet zullen huidige wetten en regels worden gebundeld in één wet, de
omgevingswet. Op 1 januari 2022 zal de omgevingswet in werking treden. Onder andere de
woningwet, wet milieubeheer, wet ruimtelijke ordening, wet natuurbescherming en nog veel
meer wetten en regels zullen vanaf 1 januari 2022 vallen onder de omgevingswet.
Warmteplan Delft
CE Delft heeft opdracht gekregen van de gemeente Delft om een warmteplan te
ontwikkelen. Dit warmteplan zal ontwikkeld worden in samenwerking en overleg met
verschillende partijen. Deze partijen zullen allemaal input geven om een doordacht
warmteplan te ontwikkelen. De volgende partijen zijn betrokken:
•

Organisaties binnen de gemeente die beroepsmatig betrokken zijn bij de
energietransitie;
Georganiseerde inwoners, ondernemers en organisaties die niet beroepsmatig
betrokken zijn, maar uiteraard wel te maken gaan krijgen met de energietransitie;
De niet georganiseerde inwoners, ondernemers en organisaties voor wie datzelfde
geldt.

•
•

In het warmteplan zal staan of de wijk Tanthof wel of niet zal worden aangesloten op een
warmtenet, dit kan een bestaand warmtenet zijn of een warmtenet dat nog moet worden
gerealiseerd (Huurdersorganisatie Vulcanus, 2020).

2.5.2 Subsidieregelingen
Er zijn verschillende soorten subsidies te verkrijgen voor het treffen van energiebesparende
maatregelen op een gebouw. Deze subsidies zijn te krijgen van de rijksoverheid, provincie of
gemeente. In dit stuk zullen verschillende soorten subsidies aan bod komen die voor de
gemeente Delft te verkrijgen zijn. Figuur 14 hieronder laat enkele relevante overwegingen en
financiële opties bij de energietransitie voor bewoners zien:
Figuur 15 overzicht enkele interessante regelingen

Financiën & belangen
Financiele opties:
Subsidies
SEEH voor koop en huur

Relevante overwegingen
•
•
•

Lening
o
o
o
o

duurzame lening (SDG)
groene lening
mortgage lening
Nationale energiefonds

Collectief inkopen
o
o

Inkoop van materialen en
installaties
Micro-grid

•
•
•
•
•
•

De subsidie SEEH veranderd in 2020 en eindigd in 2022
Saldering veranderd per 2021 en eindigd per 2030
The greendeal diie wordt aangpast is waarschijnlijk van
invloed op groene obligaties en beleggingen in het
vastgoed
De investering moet gemaakt worden vóór dat subsidie
terug gevraagd kan worden
Om gebruik te maken van een lening & vergunning moet
voldaan worden aan randvoorwaarden
Communicatie & PR afstemmen op bewooners &
energieambassadeurs BHTD
Technische uitdagingen
VVE zijn gedwongen om samen te werken bij de
uitvoering
Netbeheerder Stedin vervangt mogelijk in 2024 alle
slimme meters ivm uitspraak rechter( gratis app) 23

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Dit is een subsidie die je kunt krijgen bij het isoleren van bijvoorbeeld je dak, gevel,
vloer, glas of spouwmuur. Je kunt 20% subsidie krijgen wanneer er minimaal 2
isolatiemaatregelen worden uitgevoerd. Hieronder is per isolatiemaatregel de te
verkrijgen subsidie zichtbaar.

Figuur 16 subsidies isolatiemaatregel

De aanbieder van deze subsidie is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
(Verbeter je huis, 2020)

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Deze investeringssubsidie is voor particuliere huishouden en zakelijke gebruikers.
Deze subsidie is voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen zodat de
huishoudens en zakelijke gebruikers zelf energie kunnen opwekken.
Bij de aanschaf van een luchtwarmtepomp van onder de 1 kilowatt is 1.100 euro
subsidie te verkrijgen. Subsidie voor warmtepompen met een groter vermogen valt
ook meer subsidie te verkrijgen. Bij warmtepompen met een groter vermogen geldt
de regel, per extra kilowatt krijg je 100 euro extra aan subsidie.
Deze subsidie geldt sinds 1 januari 2020 alleen nog maar voor warmtepompen. Voor
1 januari 2020 was er ook nog subsidie te krijgen voor onderen andere pellet kachels
en biomassaketels.
De aanbieder van deze subsidie is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(Verbeter je huis, 2020).
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Stimuleringsregeling klimaatadaptie Delfland
De subsidie is een stimuleringsregeling aangeboden door het waterschap Delfland.
De subsidie is bedoeld voor inwoners van een gemeente binnen het waterschap
Delfland. Maatregelen die vallen onder de subsidieregeling zijn groene daken, tegels
verwijderen uit voor- of achtertuin het afkoppelen van regenpijp(en) in het riool.
Subsidie is te verkrijgen door één of meerdere van deze aanpassingen te doen.
Het aanleggen van een groen dak zal volledig door het waterschap Delfland worden
gesubsidieerd. Bij het verwijderen van tegels in voor- of achtertuin valt een maximum
subsidie per m2 te verkrijgen.
Een groen dak is op veel daken mogelijk en zou dus een goede eerste stap zijn voor
bewoners van de wijk Tanthof om de woningen van bewoners milieuvriendelijker te
maken (isolatie).
De aanbieder van deze subsidie is het Waterschap Delfland (Verbeter je huis, 2020).

2.6 Tussenconclusie
−

−

−

Tijdens het onderzoek naar de stakeholders is er gekeken naar de invloed en
belangen. Dit is onderverdeeld in een grafiek. Hierdoor is duidelijk te zien welke
stakeholders belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het gebied.
De energieanalyse heeft geresulteerd tot de uitkomsten van de volgende aspecten
binnen het projectgebied, huidige energievraag, bestaande bouw & mobiliteit
energievraag korte- middellange- en lange termijn, bestaande bouw & mobiliteit
ruimtelijke potentie korte- middellange- en lange termijn, bestaande bouw & mobiliteit
en effect van campagne op energievraag.
Er is onderzoek gedaan naar het beleid dat van toepassing is voor het projectgebied.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er subsidies beschikbaar zijn voor de realisatie van
de energietransitie van het projectgebied.

25

Hoofdstuk 3 elementen energietransitie project
Voor het opstellen van een energietransitie project is er onderscheid gemaakt in
doelgroepen, de samenhang Rogers curve en woningtype belicht en een longlist gemaakt,
om een strategie te kunnen bepalen. Er is een specificatie gemaakt van de bewoners naar
type doelgroepen: willers versus kunners. De onderscheiding in doelgroepen laat zien wie
het meest betrokken dient te worden bij het project. Voor het maken van onderscheid in het
type doelgroep is gebruik gemaakt van de adoptiecurve van Rogers. De samenhang tussen
Rogerscurve en woningtype legt de relatie bloot tussen wijk typologie en doelgroepen. De
longlist laat dan zien welke maatregelen bewoners kunnen toepassen om de energietransitie
te stimuleren op korte- middellange en lange termijn.

3.1

Onderscheiding van doelgroepen
In dit hoofdstuk worden de bewoners in verschillende groepen opgedeeld. De
begrippen early adapters, early majority, late majority en laggards worden behandeld.
Figuur 15 laat Rogers curve zien. De woningentypes worden kort toegelicht en
uitgelegd wat de verantwoordelijkheid is van de woningeigenaren bij de
energietransitie.

Implementatie Rogers curve
Early adapters (2020-2025):
Dit is een groep mensen die van product of technologie gebruik maken voordat het
grote publiek het begint de gebruiken. Zij proberen vaak iets nieuws en zijn dus “de
trendsetter” van een transitie (bb, 2020). Dit zijn de bewoners die de maatregelen als
eerste zullen treffen of willen mee uitproberen (HAN, 2020) (Wikipedia, 2020).

Early majority (2025-2030):
Dit is de eerste groep mensen die “de trendsetters” volgt. Zij passen zich aan, aan de
massa. Samen met de groep late majority is dit het grote publiek. Deze groep is de
mensen die willen en kunnen investeren in het product of de technologie (bb, 2020).

Late majority (2030-2040):
Dit is de tweede groep mensen die “de trendsetters” volgt en volgt dus de mode.
Samen met de groep early majority is dit het grote publiek. Deze groep wil wel
investeren maar heeft nog niet de middelen om te investeren in het product of de
technologie (bb, 2020).

Laggard: (2040-2050):
Laggard betekent letterlijk achterblijver. Het is de laatste groep die zal investeren in
het product of de technologie. Deze groep zal alleen van het product gebruik maken
als er bewezen is dat het werkt en rendabel is (bb, 2020).
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Figuur 17 Rogers curve (Woontlekker, 2020) (Willems & Nuchelmans, 2012)

3.2

Samenhang Rogers curve & woningtypes

Er is onderzoek gedaan naar de verschillende soorten woningtypes in de wijk
Tanthof-West. In de onderscheiding van doelgroepen hebben gekeken naar
woningtypes en het vermogen van de bewoners die wonen in deze woningen.
Door onderscheid te maken per woningtypes wordt duidelijk voor de bewoners welke
maatregelen op korte-, middenlange- en langetermijn te implementeren zijn. In de
longlist wordt zichtbaar voor welke doelgroep (early adaptors, early majority, late
majority en laggards) de maatregelen getroffen zouden kunnen worden en daarnaast
ook betaalbaar zijn voor de bewoners van de verschillende woningtypes.

3.2.1 Huurwoningen
Sociale-huurwoning
appartementen
De sociale huur appartementen zijn in het bezit van woningcorporaties. Om de
transitiemaatregelen te realiseren in deze woningsector is het van belang dat bewoners
samen met de woningcorporaties kijken naar de mogelijkheden. De bewoners hebben
over het algemeen een laag inkomen dus is het belangrijk dat er vanuit de
woningcorporaties geld beschikbaar wordt gesteld voor de energietransitie.
Het initiatief voor de energietransitie ligt bij de woningcorporaties omdat de bewoners
niet in bezit zijn van de woning. Gemiddeld blijven kopers ook langer in hun woning
wonen dan huurders (CBS, 2002). Voor de huurders is het bijdragen aan
transitiemaatregelen op eigen kosten daarom niet gunstig. De terugverdientijd van
bepaalde maatregelen is vaak meer dan zeven jaar het mee betalen aan
transitiemaatregelen is daarom niet winstgevend voor de bewoners.
Sociale huur behoort tot de groep laggards in de rogers curve. De bewoners zelf zouden
wel early adapters, early majority of late majority kunnen zijn, maar de corporatie beslist
over welke maatregelen, er wanneer toegepast worden. Wel zouden bewoners zelf
kleine maatregelen kunnen treffen. Deze groep zal alleen van het product gebruik
maken als er bewezen is dat het werkt en rendabel is, waardoor de corporatie het wil
aanschaffen (bb, 2020).

Woning in de vrije sector
Huur appartement
De overige huur appartementen zijn in het bezit van woningcorporaties. Bij deze
woningsector ligt net als bij de sociale huursector het initiatief bij de woningcorporaties.
Bewoners van een huur appartement hebben over het algemeen een hoger inkomen in
vergelijking met de sociale huursector.
Voor de overige huursector geldt dezelfde toelichting als de sociale huursector, echter is
het belangrijk dat er wel onderscheid tussen deze twee sectoren wordt gemaakt. De
overige huursector beschikt over het algemeen over een hoger inkomen en zullen
hierdoor eerder in staat zijn om bij te dragen aan de maatregelen voor de
energietransitie, met name de No-Regret maatregelen.

Huur tussenwoningen/geschakeld
Deze woningensector wordt niet diepgaan toegelicht omdat het een te klein percentage
is van het geheeld, ons advies is indien er interesse is om mee te doen aan de
energietransitie te kijken naar de maatregelen van de koop tussenwoningen/geschakeld.
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Overige huur en huur tussenwoningen behoren tot de groep late majority in de rogers
curve. De groep bestaat uit de woningcorporaties en huurders. De woningcorporaties
zijn vanaf 2020 verplicht om een investering te maken in het pand aan de eisen van
Bijna Energie Neutraal (BENG). Als de huurders onderdeel willen zijn van de
energietransitie dan heeft diegene mogelijk in te stemmen met de voorgestelde
maatregelen (bb, 2020). Hierbij is het een interessant gegeven dat sociale huurders
kunnen behoren tot hogere-inkomensgroepen. Zij beschikken mogelijk over een
elektrische auto, of zouden dit graag willen. Deze mensen hebben dan meer kans om
bijvoorbeeld een dienst aan te bieden aan andere bewoners en het energiebedrijf. Ook
kunnen huurders juist maatregelen tegenwerken als de maatregelen eenzijdig
huurlasten verhogen. Voor de energietransitie van huurwoningen speelt het benutten
van koppelkansen dan een grotere rol.

3.2.2 Koopwoningen
Koopappartementen
Deze woningensector wordt niet diepgaan toegelicht omdat het een te klein percentage
is van het geheeld, ons advies is indien er interesse is om mee te doen aan de
energietransitie te kijken naar de maatregelen van de overige huur appartementen.

Koop tussenwoningen/geschakeld
Bij tussenwoningen/geschakeld zijn over het algemeen de bewoners in het bezit van de
woningen. De bewoners mogen zelf bepalen wat voor soort maatregelen ze willen
toepassen op de woning. De bewoners van gekochte tussenwoningen hebben over het
algemeen een modaal inkomen. De bewoners van koop tussenwoningen zullen dus in
staat zijn om maatregelen te treffen op No-Regret niveau en op middellange termijn
indien rendabel.
Koopappartementen en tussenwoningen behoren tot de groep early majority in de
rogerscurve. Deze groep is de mensen die willen en kunnen investeren in het product of
de technologie (bb, 2020).

Koop vrijstaande woningen
Deze woningensector wordt niet diepgaan toegelicht omdat het een te klein percentage
is van het geheeld, ons advies is indien er interesse is om mee te doen aan de
energietransitie te kijken naar de maatregelen van de koop tussenwoningen/geschakeld.
Koop vrijstaande woningen behoort tot de groep early adaptors in de rogers curve. Dit
zijn de bewoners die de maatregelen als eerste zullen treffen of willen mee uitproberen
(HAN, 2020) (Wikipedia, 2020). Vaak kost nieuwe technologie aan het begin veel geld
en de bewoners van vrijstaande woningen hebben vaak een groot vermogen.

3.2.3 Tussenconclusie
De koppeling tussen doelgroepen en woningtypering is gemaakt. De onderstaande tabel
geeft die koppeling weer. Aan de hand daarvan zijn de maatregelpakketten opgesteld.
Indeling
woningtypering

Tussenwoning/
geschakeld

Appartementen

Hoekwoning

Twee-ondereen kap

vrijstaand

Stakeholder

Koop
Huur

early majority
Late majority

early majority
Late majority

Early adapters
Late majority

Early adapters
n.v.t.

Early adapters
n.v.t.

Particulieren (bewoners)
Woningcorporaties
(* benodigd akkoord 70%
huurders instemming
duurzame maatregelen)

Huurder vrije
sector
Sociale huur

onbekend taak om enquête op te stellen voor bepalen van het maatregelen pakket huurwoning

Huurder (bewoners)

onbekend: taak om enquête op te stellen voor het bepalen van het maatregelen pakket huurwoning

Huurder (bewoners)
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3.3 Longlist maatregelen
Dit onderdeel gaat in op mogelijke (no-regret) maatregelen die BHTD-groep kan inzetten op
korte-middellange en lange termijn om de energietransitie te stimuleren. De longlist is
gebaseerd op de longlist door CE-delft (CE, 2020) en de presentatie door Claudia
Hofemann, bestuursvoorzitter deelstroom Delft. De voorgestelde maatregelen worden
opgedeeld in: korte, middellange- en lange-termijn op basis van hun instapkosten,
terugverdientijd en gemak van toepassing binnen verschillende woning- en
bouwtypologieën.

3.3.1 Relevantie Longlist
Van het gas af:
Het primaire doel van de longlist is om een potentiële transitie pad voor de wijk toe te
lichten waar bewoners en woningcorporaties geleidelijk van het gas af gaan. Hierbij
wordt met name de nadruk gezet op de warmtevraag. Concreet betekent dit
aanpassing van de energiemix. Namelijk van circa 80% afhankelijkheid van
Groningsgas naar 0% afhankelijkheid in 2050.

CO2-voetafdruk verminderen:
Naast woningen van het gas af krijgen is het doel van de longlist ook om oplossingen
voor te stellen waarmee de totale CO2-voetafdruk van woningen vermindert kunnen
worden. Het rendement van bestaande energiesystemen vergroten, meer efficiënte
systemen in de woning installeren en duurzame energieopwekking zijn verschillende
paden om tot dit doel te komen.

Diversificatie van energiestromen:
Er worden maatregelen verkent die bij kunnen dragen aan de diversificatie en
verduurzaming van het energiesysteem in Tanthof-West. Naast verduurzaming wordt
ook aandacht besteed aan de decentralisatie van energieopwekking en de
ontwikkeling van lokale micro-grids.

Gerichte maatregelen:
De longlist geeft advies over welke maatregelen het best toepasbaar zijn voor de
verschillende bewonersgroepen en organisaties, oftewel welke maatregelen zijn
makkelijk toe te passen en rendabel voor de betrokken partijen. De fysieke,
demografisch en financiële eigenschappen van de verschillende woningen worden
betrokken bij de indeling van maatregelen onder kort, middellange, lange termijn en
no-regret.

3.3.2 Instrumenten en maatregelen BHTD
BHTD kan de energietransitie stimuleren door verduurzaming van de bestaande
bouw en daarbij inspelen op de bewoners door bewonerstype zo blijkt uit de
voorgaande hoofdstukken. Verder kan BHTD het energietransitie project sturen
doormiddel van termijnen. Hieronder wordt ingegaan op hoe BHTD en bewoners
stappen kunnen nemen in de energietransitie door verduurzaming van de bestaande
bouw en het gebruikmaken van termijnen. De longlist laat zien welke maatregelen
bewoners kunnen toepassen om de energietransitie te stimuleren op kortemiddellange en lange termijn. Zie tabel 4.

Verduurzaming bestaande bouw
De energiemix kan aangepast worden door de Trias Energetica methode te
implementeren. De focus ligt hierbij op stap 1: het reduceren van de energievraag en
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stap 2 het toevoegen van een alternatieve energiebron. De totale de energievraag,
bestaat uit het gebruiker gebonden- en gebouwgebonden energievraag. Dit betekent
dat de energievraag op twee manieren beïnvloed kan worden. Namelijk door het
reduceren van het gebruiker gebonden energievraag (+/-22%) en het
gebouwgebonden energievraag (78%+/-).
Ten eerste door verduurzaming gebouw gebonden energievraag:
‘Maximaal 78% van de totale energievraag kan gereduceerd worden door het
verminderen van het gebouwgebonden energievraag’
De verduurzaming van de bestaande bouw in de wijk kan het beste gestimuleerd
worden met een maatregelen pakket waarin minimale technische maatregelen zijn
opgenomen om van het gas los te gaan. De verduurzaming kan het beste tot stand
gebracht worden door het implementeren van de Trias Energetica methode. Hierbij
kunnen de minimale technische maatregelen het beste flexibel worden ingezet.
Namelijk op: korte-middellange en lange termijn voor de verschillende
stakeholdersgroepen, zie de longlist in tabel 4.
Ten tweede door gebruikers gebonden energievraag te reduceren:
‘Maximaal 22% van het totale energiegebruik kan gereduceerd worden door het
verminderen van de gebruiker gebonden energievraag’.
De reductie van gebruiker gebonden energievraag kan gestimuleerd worden door het
inzetten van campagnes en bewustwording initiatieven. Uitwisseling van informatie
draagt bij aan verandering van het energieverbruik (Agentschap NL, 2011;
KantarPublic, 2019). Dit type instrument kan dus goed op korte termijn worden
ingezet, namelijk op het moment dat er nog weinig bekendheid is van het project en
rol van BHTD. Zie de longlist in tabel 4.
Verder kunnen de instrumenten bijdragen aan het inzicht in de klantreisbenadering
op korte- middellange en lange termijn. Door realtime informatie aangaande
opwekking en energiebehoefte in te zamelen kan een slim energiesysteem tot stand
komen. Dit is alleen mogelijk als iedereen daaraan wil meewerken. De informatie kan
verzameld worden en teruggekoppeld worden op wijk, buurt en klantniveau in een
app. Dit type instrument kan op middellange termijn worden ingezet als meer
stakeholders deelnemen aan het project en er vraag is naar een app.
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Tabel 2 Longlist met instrumenten en maatregelen
Noregre
t

Instrumenten & Maatregelen
app

app
app

app

app

energie
omzetter

energie
omzetter

Project
met
bonusmaluss
ysteem
Zelfmo
nitoring
Display
slimme
meter
in
huiska
mer
Wekelij
kse
feedba
ck, incl.
bespari
ngstips
en –
doel
Maand
elijkse
feedba
ck, incl.
bespari
ngsdoel
Pvpanele
n

Kortetermijn

Middellangetermijn

Langetermijn

investering

TVT

Stakeholder
Type

Laggards

X
X
X

X
X

Gratis bij slimme meter

X

X

Gratis bij slimme meter

X

X

Gratis bij slimme meter

X

4700 euro

6-7 jaar

X

3300 euro

17 jaar

600016000 euro

10-20 jaar

Gratis bij slimme meter

Late
majority

LT

Collect
or &
Zonne
boiler

energieomz
etter
HT/ LT

Warmt
epomp
:

LT/systeem

Lucht lucht

X

-

-

HTsysteem

Luchtwater

X

-

-

Warmwater
buffer

Warm
waterb
oiler
(warmt
epomp
boiler)

180-280

-

X

525 euro

15-20 jaar

X

1800-3800
euro

-

X

X

300-1600
euro

15 jaar

Laggards

X

X
X

60-100
euro (m2)
-

3-6 jaar

Late
majority

Distributie
systeem

Distributie
systeem

Koken

Isolatie

Infraro
od
panele
n
Elektri
sche
weerst
and
verwar
ming
Inducti
ekookp
laat

Isolatie
dak
Isolatie
gevel

X

X
X

X

-

Early
majority

Early
adaptors
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Isolatie
vloer

-

-

-

-

-

-

Early
adaptors

3500euro

5 jaar

Late
majority

X

6 euro

1,5 jaar

Laggards

X

wachten op reactie van e-mail aan dhr Peijster
aansluiting: 15.000 euro particulier (Hofemann)
aansluiting: 3.000 euro huurder/ VVE
(Hofemann)

X

Beglazing

HR++
glas

Opslag
warmte

Boilerv
at

X

energiebuff
er

batterij
en

X

Verlichting

LED

Verwarmin
g

Warmt
enet
(Engie)

X

X

X

⎯

Om een maatregelen pakket per woningtype op te stellen zijn de toepasbare technische maatregelen in Nederland
geselecteerd. De longlist is gemaakt op basis van de technische maatregelen opgesteld door CEDelft, presentatie
door Claudia Hofemann en het onderzoek naar gebruikersgedrag.

⎯

bijlage 1 bevat de onderbouwing van de opgenomen maatregelen:

Per maatregel kan de volgende informatie worden teruggevonden:
•
•
•
•
•

Koop- & aanlegkosten
Relevantie (energie- en stakeholder analyse)
Samenhang uitkomst SWOT
Ruimtegebruik
Terugverdientijd

•
•
•
•

Opwekken in MW/Jaar
Gemiddelde besparingen op gas en
elektriciteitsverbruik
Levensduur
Advies

3.4 Tussenconclusie:
−
−
−

Type doelgroepen early adapters, early majority, late majority en laggards zijn
benoemd en beschreven.
De Rogers curve geeft aan dat het grootste deel van de doelgroepen het type early
majority en late majority is.
Bij de longlist staan de maatregelen en instrumenten. Daarnaast staat of de
maatregel voor de korte- middellange- of lange termijn is. Ook staat er voor welk
stakeholder type de maatregel waarschijnlijk gebruikt zal worden.
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Hoofdstuk 4 Doelen en prioriteiten
In dit hoofdstuk worden de doelen en prioriteiten SMART beschreven voor de wijk TanthofWest. Daarnaast is de strategie te vinden die toegepast zal worden op de wijk Tanthof-West
voor de energietransitie.

4.1 Doelen
1)

Van het gas af:

Het primaire doel is om een potentiële transitie pad voor de wijk toe te lichten waar
bewoners en woningcorporaties geleidelijk van het gas af gaan. Hierbij wordt met name de
nadruk gezet op de warmtevraag. Concreet betekent dit aanpassing van de energiemix.
Namelijk van circa 80% afhankelijkheid van Groningsgas naar 0% afhankelijkheid in 2050.
Binnen de wijk worden prioriteiten gedefinieerd en een overzicht van geselecteerde
oplossingsrichtingen en maatregelen opgesteld.
2)

CO2-voetafdruk verminderen:

Naast woningen van het gas af krijgen is het doel van de longlist ook om oplossingen voor te
stellen waarmee de totale CO2-voetafdruk van de woningen verminderd wordt. Het
rendement van bestaande energiesystemen vergroten, meer efficiënte systemen in de
woning installeren en duurzame energie opwekkingzijn verschillende paden om tot dit doel
te komen. Zoals bij gasverbruik vermeld is, is de te hanteren deadline voor volledig CO2
neutrale gebouwen ook 2050. Hierbij rekenen wij ook de uitstoot geproduceerd bij
energieopwekking, in andere worden alle verbruikte elektriciteit moet duurzaam en liefst
lokaal geproduceerd worden.
3)

Diversificatie van energiestromen:

Er worden maatregelen verkent die bij kunnen dragen aan de diversificatie en
verduurzaming van energiebronnen in Tanthof-West. Aandacht wordt besteed aan de
decentralisatie van energieopwekkingen de ontwikkeling van lokale micro-grids. Micro-grids
maken de wijk robuuster tegen verstoring. De decentrale aanpak van energieopwekking
maakt de consument ook minder vatbaar voor verhogingen van energieprijzen, ontwikkeling
van energie-infrastructuur in Tanthof-West hoeft dus niet geheel afhankelijk te zijn van grote
energieleveranciers. Dit geeft bewoners, woningcorporaties en lokale overheden op lange
termijn een sterker onderhandelingspositie met betrekking tot hoe de energietransitie zal
verlopen. Energiebronnen van “lage” of “hoge” kwaliteit die vaak over het hoofd gezien
worden, kunnen efficiënter gebruikt worden afhankelijk van de lokale vraag. Het risico van
"Lock in" binnen het energiesysteem van Tanthof-West wordt hierdoor vermindert.
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Het opbouwen van een micro-grid systeem zal over de loop van 30 jaar moeten gebeuren.
Het is hierbij essentieel om de ontwikkeling van energieopwekking in Tanthof-West te
monitoren, de verzamelde data kunnen vervolgens worden gebruikt om afwegingen te
maken bij het faseren van verduurzamingsmaatregelen. Aan de hand van een applicatie kan
er lokaal bijgehouden worden wanneer, waar en hoeveel energie door een gebouw
geproduceerd of verbruikt wordt. De micro-grid zal nooit “af” zijn aangezien het zich
dynamisch zal ontwikkelen. Deze ontwikkeling zal gemeenschappelijk beheerd kunnen
worden door de lokale energieproducenten, aangezien collectief beheer voordelen biedt op
gebied van tijd en investeringskosten verwachten wij zo meer mensen mee te nemen in de
energietransitie.
energiemix 2020 & mogelijke 2050
Bij de verduurzaming va de woningvoorraad is niet genoeg dak oppervlak om de groeiende
energievraag voor elektra door bewoners. Om de energiebron compleet duurzaam te ondervangen is
dit ook met energieopslag mogelijk niet haalbaar. Op de lange termijn (2030-2040) is het dan ook
interessant te bekijken of innovaties al betaalbaarder zijn.

2020
80% gas verbruik

2050
40% of meer
all-electric oplossingen

4)

60% systeem
back-up

Gerichte maatregelen:

De longlist geeft advies over welke maatregelen op het gebied van energie het best
toepasbaar zijn voor de verschillende bewonersgroepen en organisaties, oftewel welke
maatregelen zijn makkelijk toe te passen en rendabel voor de betrokken partijen. De fysieke,
demografisch en financiële eigenschappen van de verschillende woningen worden bekeken
bij het indelen betrokken bij de indeling van maatregelen onder korte, middellange, lange
termijn en no-regret.
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4.2 SMART doelen
•

•
•
•

Doel 1: Er wordt door de gemeente en netbeheerder, in 2050 vastgesteld dat
bestaande koop- en huurwoningen compleet van het gas af zijn door: de gebruikers
gebonden energievraag te reduceren (2020-2024), de gebouw gebonden
energievraag te verduurzamen (2020-2030) en het energiesysteem af te sluiten van
gas (2030-2050)
Doel 2: In de buurtapp verschijnt het nieuws dat de CO2-voetafdruk van de wijk met
49% verminderd is, doordat de gebruiker gebonden energievraag is gereduceerd
(2020-2024) en de gebouw gebonden energievraag is verduurzaamd (2020-2030)
Doel 3: Op het dashboard kan via de buurt monitor de energiemix, energiestroom
en CO2-emissiereductie worden ingezien
Doel 4: In de procedurelijst van de buurt staat dat elke aanvrager van een maatwerk
adviesrapport gerichte maatregelen heeft ontvangen door de ambassadeurs in het
energietransitie project Tanthof-west

Figuur 18 doelen SMART
doel

specifiek

meetbaar

acceptabel

realistisch

tijdgebonden

1
Van het gas af

gereedmaken woning

woning opname

betrouwbaar

aan de bewoner

Korte termijn

decentrale energiebron toevoegen

gezamenlijke aanvraagprocedure

garantie

aan de buurt

van aardgas koken naar alternatieve
kookplaat
van fossiele tapwaterverwarming
naar alternatief verwarmingssysteem
Koopwoningen afsluiten

gezamenlijke aanvraagprocedure

gezondheid

aan de bewoner

Korte-middellange
termijn
Korte termijn

individuele aanvraag

wooncomfort

aan de bewoner

gezamenlijke aanvraagprocedure

prettige procedure

Huurwoningen afsluiten

gezamenlijke aanvraagprocedure

kosten zijn te overzien

aan stedin en gemeente

Lange termijn

rendement vergroten maatregel

Woning opname

betaalbaar

aan bewoner

Middel lange termijn

efficiënter energiesysteem inregelen

Woning opname

terugverdientijd

aan bewoner

Middel lange termijn

Individueel gedrag

aan de bewoner

privacy

aan bewoner

Middel lange termijn

Slim huis

app

klimaat

aan bewoner

Middel lange termijn

Inspeelt op gebruiker(s)

app

wooncomfort

aan bewoner

Middel lange termijn

Energiemix 0% aardgas

buurt monitor

toekomstwaarde

aan gemeente, stedin &
energieproducenten

Middel lange termijn

warmtesysteem

procedurelijst buurt

toekomstwaarde

Middel lange termijn

in huis

app

goed inzichtelijk

modaliteit

app

goed inzichtelijk

Energiebalansvraag-, aanbod- en opslag
sleutel maatregelen pakket per
woning type

vragenlijst

keuze energieleverancier

aan ontwerper &
coöperatie
aan gemeente, stedin &
energieproducenten
aan gemeente, stedin &
energieproducenten
aan gemeente, stedin &
energieproducenten
aan cooperatie &
aannemer

2
CO2-voetafdruk
verminderen:

3
Diversificatie van
energiestromen:

4
Gerichte
maatregelen:

intentie(?) overeenkomst huis >
onder file van betreffend huis in
procedurelijst buurt
betrokkenheid: zelf klussen/ compleet rapport maatwerk huis
ontzorgen/ mix
variant: people/ planet/ profit
vragenlijst maatwerk huis

Rapport maatwerk advies

op vraag van bewoner
Keuze:
totaalpakket versus meerjaren plan

maatwerk per bewoner

Korte-middellange
termijn
aan de buurt en cooperatie Lange termijn

Middel lange termijn
Middel lange termijn
Middel lange termijn
Korte termijn

Korte termijn

maatwerk per bewoner

aan cooperatie &
aannemer
aan ambassadeurs

vragenlijst maatwerk huis

maatwerk per bewoner

aan ambassadeurs

Korte termijn

vragenlijst maatwerk huis

maatwerk per bewoner

aan ambassadeurs

Korte termijn

Korte termijn
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4.3 Strategie
De strategie die wij zullen hanteren voor de energietransitie in Tanthof-West is gebaseerd op
de principes van Trias-Energetica. Maatregelen worden door de verschillende doelgroepen
en gebouw typologieën gefaseerd met de volgende stappen:

Energiebehoefte
reduceren

Duurzaam
opwekken

Energiesysteem
vervangen

Energieverbruik verminderen en rendement verhogen.
De eerste stap betreft investeren in gebouwen om energievraag te verminderen; Een
gebouwgerichte aanpak met beperkte maatregelen om het verbruik en de benodigde
verwarmingstemperatuur te verlagen. Makkelijk en breed toepasbare maatregelen met lage
instapkosten en korte terugverdientijden worden hierbij als prioriteit gesteld. De
energievraag van woningen hangt af van de fysieke eigenschappen van het gebouw en het
gedrag van de bewoner(s). Aan gedrag kan er weinig veranderd worden dus maatregelen
worden toegepast om de woning zuiniger te maken. Onder deze maatregelen vallen; de
aanleg van HR++, ledlampen, dak en muurisolatie, warmte terugwinsystemen voor douches
en ventilatie en warmtepompen.
Met fondsen werven via een groene obligaties (impact financiering) kunnen hogere kosten
van de investering worden opgevangen. Daartoe is het belangrijk om SDG’s bij uitwerking
van de plannen wel mee te nemen voor het vaststellen van de programma van de
energiestrategie. Het is een aanvulling op de potentie voor implementatie van de
maatregelen doordat het via fondsen eenvoudiger wordt ook bewoners zonder investeringen
mogelijkheden wél meegenomen kunnen. Fondsen bieden voordelen ten opzicht van een
lening.

SDG

Omschrijving

7 Duurzame en
betaalbare
energie

Toepassing project Tanthof-West & sub
targets SDG’s
Opbrengsten dragen bij aan doelstelling
van gemeente Delft 7: duurzame en
betaalbare energie

Strategisch speerpunt
•
•
•

8 Innovatie en
duurzame
infrastructuur

Kennis uit projecten dragen bij aan
doelstelling van gemeente Delft 8:
innovatie en duurzame infrastructuur

van het gas af
CO2 voetafdruk
verminderen
Gerichte maatregelen

Diversificatie van
stromen
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Energiesysteem aanpassen:
De tweede stap betreft een gebiedsgerichte aanpak voor invulling van de resterende
energievraag met behulp van lokale opslag, warmtepompen, zonnepanelen en een slim
decentraal/regionaal netwerk, dat alle bronnen en gebruikers met elkaar verbindt. In het
huidige energiesysteem van Tanthof-West wordt nog veel gebruik gemaakt van gas. Het
doel van het aanpassen van dit energiesysteem is om in 2040 40% van de woningen in elke
buurt van het gas af te hebben en dat in 2050 Tanthof-West volledig van het gas af is. Dit
proces volgt een iteratief proces:

Schema X Iteratief proces naar gasloze woningvoorraad Tanthof-West
energiebehoefte bepalen [stap 1]

mogelijkheden energiereductie
verkennen [stap 2]

Ruimtelijk potentieel
verkennen[stap 3]

op maat maken
basismaatregelenpakket[stap 1]

opzetten monitor & vastleggen
maatregelen pakketten [stap 2]

plaatsen maatregelen

afronden financiering [stap 3]

dimensioneren van collectieve
energiesystemen [stap 1]

koppelen van bewoners en
stakeholders [stap 2]

plaatsen energiesysteem [stap 4]

afsluiten van woning
/woningblok [stap 3]

Management
De derde stap betreft het vermijden van systeemkosten over de lange termijn. Het vermijden
van verspilling en systeemkosten; curtailment, netverzwaringen en buffercapaciteit.
Hernieuwbare energiebronnen die van het weer afhankelijk zijn (onder andere PV-panelen,
zonneboilers en warmtepompen) hebben als nadeel dat zij periodiek grote pieken opleveren
aan elektrisch- en warmte-energie. Deze pieken vallen meestal samen met tijdstippen
waarop de energievraag lager dan gemiddeld is. In het geval van zonnepanelen is er
(voorlopig) de mogelijkheid om de surplus terug te stoppen in het elektriciteitsnet, waardoor
de verloren waarde aan energie door de producent terugverdiend kan worden. Dit is echter
afhankelijk van de netbeheerder en het is mogelijk dat het voor hen op lange termijn niet
meer mogelijk is om grote pieken op te vangen. Om Tanthof-West op lang termijn van het
gas af te halen en energieneutraal te maken is het dus noodzakelijk om deze energiepieken
slim te managen. Dit wordt gedaan door de geleidelijke ontwikkeling van een decentrale
smartgrid, hierdoor wordt energieverspilling voorkomen en de (totale) financiële rendabiliteit
vergoot.
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Mijlpalen bestaande bouw & mobiliteit
Programma doelen
Doeljaar

Bestaande bouw

mobiliteit

2020

circa
245.000.000
MJ/jaar

Circa 600.000 kWh

Waarvan 80% aardgas
circa
245.000.000
MJ/jaar

2035

•

Circa 3.000.000 kWh

936 aantal koopwoningen van het gas af (energie vraag circa

40.000.000MJ/jaar
Energiemix 2020 (met
alternatief)duurzaam invullen)
•
•
•
•
2050

577 aantal huurwoningen van het gas af (energie vraag circa
25.000.000MJ/jaar duurzaam invullen)
energiemix waarvan aardgas 66% (wordt nog aan gewerkt)
21% reductie energie
ten minste 1513 x maatwerk adviesrapporten

circa
245.000.000
MJ/jaar
•

Circa 7.000.000
kWh

Waarvan 0% gas

Hieronder is een eenvoudige berekening gemaakt van een
doorsnee
woning, het laat zien dat bij een
Energiemix
2040
winterdat er onvoldoende wordt opgewekt met een standaard pv-paneel om aan de vraag te kunnen
voldoen, met & zonder energiebuffer. Kortom voor de dimensionering moet er of een betere PV worden
geplaatst (>210WP) en meer panelen geplaatst worden of aangesloten worden op een buurt batterij.

Toekomstige situatie
voorbeeld berekening doorsnee woning met plat dak
kenmerken
Label
A
opp dak:
20 m2
type dak:
plat
ruimtelijke potentie panelen
10 panelen
Isoleren
40% reductie
gebruikersgebonden energievraag
10% reductie
thuisbatterij
10 kWh dagopvang

Huidige situatie
voorbeeld berekening doorsnee woning met plat dak
kenmerken
Label
C
opp dak:
20 m2
type dak:
plat
aantal panelen
0

10

de aangepaste woning gebruikt:

een doosneewoning gebruikt:
energiebron
gas
elektra

MJ
70.340
22.500

KWH
19.539
6.250

KW
9,8
17.250

energiebron
MJ
KWH
minimaal benodigd voor
35.170
ruimteverwarming
elektra uit het net
22.500
PV opbrengst winterdag (standaard
40
PV 210WP)
PV opbrengst zomerdag (standaard
313
PV 210WP)

balans winterdag:
balans zomerdag:

KW
9.769
6.250

9,8
24.150

11

5

87
38
-57 besparing CO2
252 besparing CO2

5
40%
147%

4.4. Tussenconclusie:
−
−
−

De vier hoofddoelen zijn: van het gas af, C02-voetafdruk verminderen, diversificatie
van energiestromen en de gerichte maatregelen.
De doelen zijn in SMART uitgewerkt.
Uit de afbeelding met de energiebehoeftes erop aangekaart is er te zien dat de vier
wijken in Tanthof-West evenveel energie gebruiken.
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Hoofdstuk 5 Oplossingsrichtingen en maatregelen
5.1 Inleiding
In dit onderdeel worden de oplossingsrichtingen en (typen) matregelen verdeeld over de
verschillende soorten behoeftes van de gebouw gebruikers in de wijk Tanthof-West. Deze
keuzes worden gemaakt aan de hand van de energieanalyse van de buurt Tanthof-West.
In Tanthof-West zijn er verschillende soorten gebouw gebruikers, zowel in huur- als
koopwoningen. De (sociale) huur- en koopsector zijn twee hele verschillende sectoren. In de
huursector bepaald vooral de woningcorporatie wat er gebeurt met het gebouw op het
gebied van energietransitie en het nemen van mogelijke maatregelen. In de koopsector
kunnen bewoners zelf bepalen wat voor aanpassingen ze willen doen aan de woning.

5.2 Selectiemethode maatregelen
Er zijn maatregelen gekozen die goed toepasbaar zijn in Tanthof-West. Die zijn om
meerdere redenen uitgekozen. In de onderstaande tabel staat per maatregel een toelichting.
In die toelichting wordt beschreven waarom deze maatregel geschikt is en zal aansluiten bij
het gebied en de stakeholders.
Maatregel
Ledverlichting

Inductie
kookplaat
HR++ glas

Isolatie +
ventilatie

Pv-panelen

Reden tot selectie
Ledlampen zijn zuiniger, efficiënter en gaan veel langer mee dan
traditionele lichtbronnen. Het is noodzakelijk om de energie van
verlichting zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Deze maatregel is
relevant voor alle bewoners, maar ook voor winkels en
bedrijfspanden in de wijk. De maatregel is gekozen, omdat deze
perfect binnen onze no-regret strategie past.
Deze maatregel is nodig om gasloos te kunnen koken en zal vooral
bewoners met een hoog inkomen aanspreken, omdat deze
maatregel op dit moment geen financiële voordelen biedt.
In het kader van energietransitie en duurzaamheid speelt het
isoleren van huizen een grote rol. De isolatie van een huis is deels
afhankelijk van het soort glas dat is geplaatst. Het plaatsen van
dubbelglas HR++ zorgt ervoor dat een huis beter geïsoleerd is dan
een huis met enkelglas of normale dubbelglas. De meeste warmte
gaat verloren via de ramen. Doormiddel van het plaatsen van
dubbelglas HR++ wordt het warmteverlies in een woning
teruggedrongen. De coating op de glasplaat beperkt het
warmteverlies doordat het zonnestralen doorlaat en de warmte van
binnen deels weerkaatst. Hierdoor hoeft er geen extra energie
opgewekt te worden om je woning op te warmen. De
terugverdientijd van dubbelglas ligt tussen de 4 en 8 jaar afhankelijk
van de overige isolatie in het huis en de periode van het jaar waarin
het glas wordt geplaatst.
Door een gebouw te isoleren kan veel geld bespaard worden op
lange termijn. De stookkosten worden namelijk lager. Hetzelfde geldt
voor een warmte terug win systeem. Die maatregel heeft een
rendement van 95%. Ook zal goede isolatie ervoor zorgen dat de
vloer een aangenamere temperatuur krijgt voor de bewoners.
Daarnaast is het isoleren van een gebouw een maatregel die relatief
makkelijk te treffen is. Spouwmuurisolatie heeft een terugverdientijd
van 3 – 5 jaar, dakisolatie 3 – 6 jaar en vloerisolatie 6 – 9 jaar.
Zonnepanelen zijn een 100% groene energiebron. In de wijk
Tanthof-West zijn er veel geschikte daken voor het plaatsen van
zonnepanelen. Daarnaast zijn zonnepanelen ook goed voor de
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Zonneboiler

Warmtepomp

Energiebuffer

portemonnee van de bewoner(s). Binnen 6 á 7 jaar zijn de
zonnepanelen terugverdiend, alle jaren daarna heeft de eigenaar
‘’gratis’’ stroom. De maatregel lost niet in één keer het grote
vraagstuk op, namelijk Tanthof-West van het gas af. De maatregel
(zonnepanelen) wekt duurzame energie op, doordat er duurzame
energie wordt opgewekt hoeft deze energie niet meer opgewekt te
worden in een energiecentrale (door bijvoorbeeld steenkool, aardgas
en olie). De maatregel draagt bij aan de energietransitie in TanthofWest, de wijk wil van het gas af, het plaatsen van zonnepanelen
draagt bij aan dit doel.
Bij gebouwen met weinig geschikte dakoppervlak is een zonneboiler
gunstiger dan zonnepanelen: per vierkante meter bespaart een
zonneboiler 25% meer CO2-uitstoot. Een zonneboiler heeft minder
'last' van schaduw dan zonnepanelen. De opbrengst neemt wel wat
af, maar veel minder dan bij zonnepanelen. Deze maatregel is voor
daken die voor een deel van de dag in de schaduw staan meer
voordelig. Huishoudens met een hoog warmwatergebruik zullen hier
meer profijt aan hebben. Een zonneboiler is een goeie aanvullende
maatregel zijn woningen met een hoge isolatiewaarde (woningen die
al HR++ glas of muur en dakisolatie hebben). De zonneboilercombi
(voor verwarming) werkt het beste in combinatie met vloer- of
wandverwarming en andere lage temperatuur verwarming met
watertemperaturen van maximaal 55 graden.
Deze maatregel is nodig om de wijk zonder gas te verwarmen. De
maatregel zal echter alleen rendabel zijn in een geïsoleerd huis en
wordt pas echt duurzaam, wanneer de elektriciteit groen is
opgewekt. Deze maatregel heeft hoge instapkosten en is dus niet
voor iedereen mogelijk op korte termijn.
Energie zal moeten worden opgeslagen voor de momenten dat de
zon niet schijnt en de wind niet waait. Het is in het belang van
bewoner, gemeente en Stedin om bij een energietransitie een
energiebuffer in beschouwing te nemen. Een energiebuffer voorkomt
piekstroom en maakt uitbreiding van het ondergrondse netwerk
overbodig. Een energiebuffer bevorderd onafhankelijk zijn van een
(commerciële) leverancier. De terugverdientijd is afhankelijk van het
energieverbruik. Een voorbeeld van een energiebuffer zou een
ecovat kunnen zijn. De voordelen van een ecovat zijn:
1. Langdurige opslag over de seizoenen
2. Korte termijn opslag bijvoorbeeld van de dag naar de nacht.
3. Levering van systeemdiensten zoals flexibiliteits- en
capaciteitsdiensten
4. Het vermijden van kosten voor piekcentrales. S. (2020, 9
oktober)
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5.3 Maatregelpakketten (oplossingsrichtingen)
Voor Tanthof-West is er een strategieplan voor de energietransitie opgesteld. Uit deze
strategie zijn verschillende doelen gesteld: energieverbruik verminderen en rendement
verhogen, energiesysteem aanpassen, managementenergieverbruik.
Om deze doelen te behalen is het belangrijk dat de bewoners uit eigen initiatief een stap
maken richting deze energietransitie. Om de bewoners een goed inzicht te geven en het
makkelijker te maken deze stap te zetten is er een maatregelenpakket voor verschillende
doelgroepen binnen Tanthof-West opgesteld die op korte, middellange en lange termijn
kunnen worden toegepast. Daarmee kunnen de bewoners de energietransitie stimuleren.
Via de selectie van maatregelen en doelgroepen is er een maatregelenpakket per doelgroep
opgesteld. De doelgroep is gebaseerd op de eerder benoemde stakeholders met betrekking
tot de Rogers curve (hoofdstuk 3.1 en 3.2) Deze maatregelen zijn allemaal inclusief het
basispakket. Daarnaast is er een uitbreidingspakket toegevoegd en de maatregelen van het
uitbreidingspakket lopen langzaam op tot maatregelpakket 4 (Figuur 17). De maatregelen
die tot maatregelenpakket 3 toebehoren zijn dus niet bedoeld voor maatregelenpakket 2.
Andersom zijn de maatregelen van maatregelenpakket 2 wel bedoeld voor de doelgroep van
maatregelenpakket 3. Ook is er via de indeling van de doelgroepen een aanname gedaan
op de betrokkenheid van de doelgroep. Deze is geconcludeerd uit het perspectief van willen
en kunnen. Zijn er echter bewoners die in maatregelenpakket 1 zijn ingedeeld en interesse
hebben in een groter pakket dan is deze optie altijd open.
Pakketten per
stakeholder

Maatregelen
basispakket

Maatregelpakket 1 (1)

Laggards

Ledverlichting

Maatregelpakket 2 (1+2)

Inductie koken

Late majority
Maatregelpakket 3 (1+2+3)

Early majority

Maatregelpakket 4 (1+2+3+4)

Early adapters

Monitoring

Uitbreiding basispakket
•

Geen extra maatregelen

•
•
•

Isoleren
PV-panelen
Batterijen

•
•
•
•

PV-Systeem
Warmtepomp
Warmteboiler
Collector & zonneboiler

•
•
•

Boilervat
Infraroodpanelen
Elektrische weerstandsverwarming

Betrokkenheid

Figuur 19 Maatregelenpakket

Voor BHTD is er een koppeling gemaakt tussen het maatregelenpakket en de
woningtypes/doelgroepen die hierop aansluiten. In tabel de onderstaande tabel is te zien dat
er onderscheidt is gemaakt tussen koop/huur woningen en de verschillende woningtypes.
Om de koppeling van de maatregelen specifiek te richting op de juiste doelgroep en
woningtypes is er bij de longlist bijlage 1 de relevantie van de maatregelen en de
samenhang met de SWOT toegelicht. Uit deze koppeling volgt tabel 3:

42

Tabel 3
Stakeholder

Tussenwoning/
geschakeld

Appartementen

Hoekwoning

Twee-onder- vrijstaand
een kap

Woning

Particuliere
eigenaren
(Bewoners)
70% huurders

Maatregelpakket 3
early majority

Maatregelpakket 3
early majority

Maatregelpakket 4
Early adapters

Maatregelpakket 1
Laggards
Maatregelenpakket 2
Late majoriy

Maatregelpakket 1
Laggards
Maatregelenpakket 2
Late majoriy

Maatregel
pakket 4
Early adapters
n.v.t.

Koop

Maatregelpakket 1
Laggards
Maatregelenpakket 2
Late majoriy

Maatregel
pakket 4
Early adapters
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

Huur

Woningcorporaties

Huur

De bewoners van de verschillende woningtypes zullen niet altijd de doelgroep zijn die bij hen
in de tabel staat, dit zijn aannames. Kopers in een vrijstaande woning kunnen bijvoorbeeld
ook laggards zijn, maar zij hebben de doelgroep gekregen die voor hen het meest logisch
was. Dit is het geval voor alle bewoners. In tabel 4 is per type woning een advies gegeven
over bijpassende maatregelpakketten, maar het is uiteindelijk de bedoeling dat de bewoners
zelf kunnen kiezen welk pakket zij willen.

5.3.1 Kosten maatregelenpakket
Om een beeld te creëren bij de kosten van ieder maatregelenpakket gespecifieerd naar de
doelgroep is er gekeken naar de verschillende kosten & baten van elke maatregel. In figuur
18 is terug te zien hoe hoog de instapkosten van elke maatregel is, welke subsidies er
momenteel te verkrijgen zijn, welk rendement wordt terugverdient op basis van
kostenbesparing en kWh. Hieruit is de terugverdientijd toegekend. In de legenda is terug te
zien in welk pakket de maatregelen zitten en op welk termijn de maatregelen worden
toegepast. Deze indeling is gemaakt met behulp van figuur 17.
Figuur 20

financiële kosten maatregelen
Maatregel
Ledverlichting per stuk (1) (K)
Inductiekoken (1) (K)
Monitoring (1) (K)
Isoleren Dak m2 (2) (K)
PV-Panelen per 10 stuks (2) (K)
Thuis batterijen (2) (M+L)
Buffervat (160 liter, 2 persoonshuishouden) (3) (M+L)
PV-Systeem (3) (M+L)
Elektrische Warmtepomp (3) (M+L)
Elektrische Warmteboiler 10 liter (3) (M+L)
Collector & zonneboiler Huishouden 4 (4) (M+L)
Infraroodpanelen per stuk (4)(M+L)
Elektrische weerstandsverwarming (4)(M+L)
(1)=maatregelapkket 1
(2)=maatregelpakket 2
(3)=maatregelpakket 3
(4)=maatregelpakket 4
(K)=Korte termijn maatregel
(M)=Middelange termijn maatregel
(L)=Lange termijn maatregel

Instapkosten
Subsidie
€
6,00 € 300 tot €1.600²
op aanvraag
€60 tot €100²
20 per m2
€ 4.700 €
700,00
€
3.500,00 €
1.225,00
€
700,00 (korting bij aankoop warmtepomp)
€ 6.000 tot € 16.000² €1.100 tot €2.500
€180 tot 280
€
3.300,00 €
€
525,00 €1.800 tot €3.800² ²=Gemiddelde genomen bij doorrekenen

Onderhoudskosten/jaar
400 - 600
€100 tot €200
verwaarloosbaar volgens aanbieder
verwaarloosbaar volgens aanbieder

1.100,00 €
-

Kosten besparing/jaar
Terugverdientijd
€
5,00 1,5 jaar
€
40,00 15 jaar
500 3-6 jaar
€ 600 7-10 jaar
€
720,00 5 jaar
afh. dimensionering

€500 tot €800
10,00 €
Onbekend
Onbekend

10-20 jaar
130,00 17 jaar
15-20 jaar
Onbekend

Besparing in kWh/jaar
13 kWh
186 kWh
2100 kWh
2600 kWh
3300 kWh (grijze stroom)

1600 kWh
Onbekend

Technische levensduur
10-15 jaar
10-15 jaar
75 jaar
20-25 jaar
15 jaar garantie
5 jaar garantie

alle verlaagd btw tarief ( woning <2000) (
0,06

15-20 jaar
15 tot 25 jaar
30 jaar
20 jaar
35% 15 jaar
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Het financiële kostenplaatje per maatregel is cruciaal om een inschatting te maken voor de
totale kosten van de energietransitie voor Tanthof-West. Alle maatregelen zijn per pakket
ingedeeld en met behulp van de legenda uit figuur 18 samengevoegd. Er is bij elk
maatregelenpakket gekeken naar de instapkosten, subsidies en kostenbesparing per jaar
van de maatregelen. In figuur 19 is te zien dat voor de doelgroep Laggards
(maatregelenpakket 1) de instapkosten op korte termijn €965,- zal bedragen. Dit budget is
op basis van ledverlichting en inductie koken. Voor de late majority (maatregelenpakket 2)
zijn op korte termijn isoleren en pv-panelen toegevoegd. Dit komt op een totaalbudget van
€8.376,-. Onder de korte termijn vallen alleen deze maatregelen. Hierdoor worden de
instapkosten voor de early adapters (pakket 3) en early majority (pakket 4) op korte termijn
niet hoger. Bij de middellange en lange termijn is te zien dat er wel verschil is tussen
maatregelen pakket 2,3 en 4. Dit is omdat er op middellange en lange termijn door deze
doelgroepen wel extra maatregelen gerealiseerd worden.
Figuur 21

Kosten maatregelenpakketten per termijn
Korte termijn (startgroep) per huishouden
Kosten maatregelenpakket 1
Kosten maatregelenpakket 2 (1+2)
Kosten maatregelenpakket 3 (1+2+3)
Kosten maatregelenpakket 4 (1+2+3+4)

Instapkosten
€
956,00
€
8.376,00
€
8.376,00
€
8.376,00

Subsidies
€
€
€

Kosten besparing per jaar
€
1.380,00 €
1.380,00 €
1.380,00 €

45,00
1.145,00
1.145,00
1.145,00

Middellange termijn (tweede groep) per huishouden
Kosten maatregelenpakket 1
Kosten maatregelenpakket 2 (1+2)
Kosten maatregelenpakket 3 (1+2+3)
Kosten maatregelenpakket 4 (1+2+3+4)

Instapkosten
€
3.500,00
€
18.030,00
€
21.355,00

Subsidies
€
€
€

Kosten besparing per jaar
1.225,00 €
3.025,00 €
4.125,00 €

Totale terugverdientijd in jaren
720,00
3
1.370,00
11
1.500,00
11

Lange termijn (derde groep) per huishouden
Kosten maatregelenpakket 1
Kosten maatregelenpakket 2 (1+2)
Kosten maatregelenpakket 3 (1+2+3)
Kosten maatregelenpakket 4 (1+2+3+4)

Instapkosten
€
3.500,00
€
18.030,00
€
21.355,00

Subsidies
€
€
€

Kosten besparing per jaar
1.225,00 €
3.025,00 €
4.125,00 €

Totale terugverdientijd in jaren
720,00
3
1.370,00
11
1.500,00
11

Totale terugverdientijd in jaren
10-20
6
6
6

Om de totale kosten van het maatregelenpakket in Tanthof-West te berekenen is er een
kaart & tabel gemaakt met het aantal huishoudens per woningtype in Tanthof-West. Tabel 4
en figuur 22 laten zien hoeveel huishoudens per woningtype er zijn en waar deze zich
bevinden.
Tabel 4

44

Het aantal huishoudens uit tabel 4 is per maatregelenpakket ingedeeld via tabel 3. In tabel 3
zijn alle woningtypes per doelgroep ingedeeld en zo zijn de aantal huishoudens bij elkaar
samengevoegd tot een totaal kostenplaatje op korte, middellange en lange termijn figuur 20.

Totale kosten maatregelenpakketen Tanthof West per termijn
Korte termijn
Tanthof west Pakket 1
Tanthof west Pakket 2
Tanthof west Pakket 3
Tanthof west Pakket 4
Totale kosten Tanthof-West
Middellange termijn + Lange termijn
Tanthof west Pakket 1
Tanthof west Pakket 2
Tanthof west Pakket 3
Tanthof west Pakket 4
Totale kosten Tanthof-West

Aantal huishoudens Kosten pakket
1589 €
1589 €
1975 €
345 €

956,00
8.376,00
8.376,00
8.376,00

Aantal huishoudens Kosten pakket
1589 €
1589 €
1975 €
345 €

956,00
3.500,00
18.030,00
21.355,00

Totale kosten Tanthof West
€
1.519.084,00
€
13.309.464,00
€
16.542.600,00
€
2.889.720,00
€
34.260.868,00
Totale kosten Tanthof West
€
1.519.084,00
€
5.561.500,00
€
35.609.250,00
€
7.367.475,00
€
50.057.309,00

Figuur 22

In figuur 20 is te zien dat op korte termijn de maatregelen een totaalbudget van
€34.260.868,- voor alle huishoudens samen. Om de middellange en lange termijn
maatregelen voor iedere doelgroep te realiseren is er een budget van €50.057.309,- nodig.

5.4 Doorwerking doelen en maatregelen
Voor het vervangen van het energiesysteem en afsluiten van de panden zijn de belangrijkste
spelers bewoners, woningcorporaties, de netbeheerder Stedin en gemeente Delft. Met een
integrale aanpak kan actief worden gewerkt aan de aanpassing van de vraag-aanbodzijde
om de huidige energiemix te verduurzamen. Het wijk programma zal doorwerken voor
deelnemers aan het energietransitie project. Tabel 1 hieronder laat zien hoe doelen en
maatregelen pakketten voor de bestaande bouw kunnen doorwerken.
Tabel 5 Doorwerken van doelen en maatregelen pakketten bestaande bouw

Gasloos
CO2-reductie verminderen
Diversificatie van stromen
Gerichte maatregelen pakketten

Overzicht geven via pakketten

Monitoren van project op doelen

Via basispakket
Via pakket uitbreiding
Via pakket uitbreiding
Via maatwerk
adviesrapportage

Via app, door Stedin
Via app, door BHTD
Via app, door gemeente
Via app, door buurt captain

De opgestelde doelen en maatregelen pakketten voor de bestaande bouw dragen op deze
manier bij aan de energietransitie doelen van de bewoners in Tanthof West en klimaat
doelen van gemeente Delft. Dit begint bij de implementatie van de eerste stap van de Trias
Energetica in de wijk: Energievraag reduceren met een maatwerk advies en stap 2;
Duurzaam opwekken en stap 3 en tot slot het: energiesysteem vervangen en stap 4
toepassen om de wijk af te sluiten van gas. Figuur 18 hieronder laat de stappen zien naar
een duurzaam woningvoorraad en de aanpassing naar een duurzamer energiesysteem voor
het bereiken van doel 1: het afsluiten van woningen.
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Figuur 23 (RoyalHashkoning, 2020)

5.5 Maatregelen pakketten (in kaart)
Op de kaart van de wijk Tanthof-West (Figuur 19) is zichtbaar welke maatregelpakketten op
welke gebouwen van toepassing zijn.
Door deze kaart wordt duidelijk hoe de maatregelpakketten per doelgroep in de wijk TanthofWest zijn verdeeld.
Figuur 24 maatregelen pakket per gebouw in Tanthof-West

−
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6. Roadmap en oplossingsrichtingen in termijnen
Voor de energietransitie van Tanthof-West is de roadmap gemaakt. Dit laat zien hoe
bewoners maatregelen kunnen inzetten om de energietransitie te stimuleren. Er is daarvoor
gekeken naar verschillende best practices.
Hieronder de roadmap, en uitwerking van de oplossingsrichtingen naar de termijnen.
De doelen zijn nader specifiek gemaakt om een inschatting te maken van het aantal
maatregelen pakketten in de buurt op korte-middellange en lange termijn. Door de woningen
te determineren die in aanmerking komen voor een maatregelpakket kan de impact van de
strategie beter worden ingeschat. Dit is van belang voor het behalen van het doel: aardgas
vrij Tanthof-west en financiering.

6.1 Roadmap
In de roadmap op de volgende pagina staan werkpakketten opgenomen, naar termijnen:
Werkpakket 1 Korte termijn (2020-2025)

Fase 1

Werkpakket 2 Middellange termijn (2025-2030)

Fase 2

Werkpakket 3 Lange termijn (2030-2040)

Fase 3

Werkpakket 4 Lange termijn (2040-2050)

eindfase

Daarmee is de eerste aanzet gegeven aan vraag hoe bewoners de energietransitie in
Tanthof-West kunnen stimuleren over de jaren heen.
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500 tot 1000 ton co2
besparing
tot 1500 euro jaarlijks
besparen met TVT <15jaar
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6.2 Oplossingsrichtingen Roadmap
In dit onderdeel wordt aangegeven op welke termijn de verschillende oplossingsrichtingen
(type maatregelen) worden uitgevoerd. Er zijn verschillende termijn, de korte termijn (20202025), de middellange termijn (2025-2030) en de lange termijn (2030-2050). De
verschillende type maatregelen uit de maatregelenpakketten zullen in deze termijnen
worden ingedeeld. Door de maatregelen op te delen per termijn wordt duidelijk in welk(e)
jaar/jaren de desbetreffende maatregel zal worden uitgevoerd.
Korte termijn (2020-2025)
De bewoners en woningcorporaties kunnen een hoop maatregelen treffen op korte termijn.
In de tabel hieronder is te zien welke maatregelpakketten getroffen kunnen worden, in
welk(e) jaar/jaren dit het best kan.
Korte termijn (2020-2025)
Jaartal

Fasen

Organisatie stappen

2020

Inventariseren collectief inkopen
Inhoud adviesrapporten opstellen

2021

Energieambassadeur & EPA-adviseur
stellen samen adviesrapport op

2022

Samenwerkingscontracten opstellen

2023

Samenwerkingscontracten vastleggen

2024

Voorbereiding voor plaatsen van
maatregelen

2025

Maatregel
pakket

Percent gerealiseerd

Pakket 1

25%

stap 1 trias energetica

.
Korte termijn (startgroep) per huishouden
maatregelenpakket 1 (60% woningen)

.

CO2 reductie
op wat
10% gebruikersgebonden

kg besparing co2
kg besparing co2
250
380 duizend

49

Middellange termijn (2025-2030)
In de tabel hieronder zijn de maatregelen die worden getroffen op middellange termijn
zichtbaar.
Middellange termijn (2025-2030)
Jaartal

Fasen

Organisatie stappen

Maatregel
pakket

Percentage gerealiseerd
(per

2026

Inventariseren collectief inkopen
Inhoud adviesrapporten opstellen

Pakket 1
Pakket 2

50%
25%

2027

Energieambassadeur & EPA-adviseur
stellen samen adviesrapport opstellen

2028

Samenwerkingscontracten opstellen

2029

Samenwerkingscontracten vastleggen

2030

Voorbereiding voor plaatsen van
maatregelen

Pakket 1
Pakket 3

100%
25%

stap 2 trias energetica
.
.
middellange termijn (startgroep) per huishouden
maatregelenpakket 1 (100% woningen)
maatregelenpakket 2 (1+2) (100% woningen)

CO2 reductie
op wat
10% gebruikersgebonden
40% gebouwgebonden

kg besparing co2
kg besparing co2
250
630 duizend
5000
640 duizend
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Lange termijn (2030-2050)
In de tabel hieronder zijn de maatregelen die worden getroffen op lange termijn zichtbaar.
Lange termijn (2030-2040)
Jaartal

Fasen

Organisatie stappen

Maatregel pakket

Percentage gerealiseerd

20302032

Inventariseren collectief inkopen
Inhoud adviesrapporten opstellen

Pakket 2

50%

20322034

Energieambassadeur & EPA-adviseur
stellen samen adviesrapport opstellen

20342036

Samenwerkingscontracten opstellen

Pakket 4

25%

20362038

Samenwerkingscontracten vastleggen

20382040

Voorbereiding voor plaatsen van
maatregelen

Pakket 3

50%

stap 3 trias energetica
.
.
Lange termijn (2040-2050)
Jaartal

Fasen

Organisatie stappen

Maatregel pakket

Percentage gerealiseerd

20402042

Samenwerkingscontracten vastleggen

Pakket 4

50%

20422044
20442046

Voorbereiding voor plaatsen van
maatregelen
Plaatsing

Pakket 2

100%

20462048

Plaatsing

Pakket 3

100%

20482050

Plaatsing

Pakket 4

100%

stap 4 van het gas los
.
.
lange termijn (startgroep) per huishouden
CO2 reductie
op wat
maatregelenpakket 3 (1+2+3) (100% van de woningen)
40% gebouwgebonden
maatregelenpakket 4 (1+2+3+4) (100% van de woningen)
40% gebouwgebonden

kg besparing co2
kg besparing co2
5000
500 tot 1000 ton
5000
500 tot 1000 ton
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6.3 Focuszones (organisatie en beheer)
In de onderstaande kaart worden buurt- en corporatiecollectieven weergegeven. Wij stellen
voor dat de energietransitie georganiseerd wordt aan de hand van lokale collectieven waarin
bewoners, woningcorporaties en private verhuurders gezamenlijk eigenaar zijn van en
democratisch zeggenschap hebben over een onderneming die werkt aan projecten voor
hernieuwbare energie of energie-efficiëntie.

Figuur 25 Corporatie- en woningeigenarencollectieven in Tanthof-West

De groeiende inzet van hernieuwbare energie is geweldig nieuws voor onze inspanningen
om de CO2-uitstoot te verminderen. De periodieke aard van hernieuwbare energiebronnen
en het gebrek aan opslagfaciliteiten zullen echter in de komende jaren voor
netbeheerders voor steeds grotere problemen zorgen. In de loop van de energietransitie
in Tanthof West zullen er stappen genomen moeten worden om de energie
infrastructuur geleidelijk om te schakelen tot een smart micro-grid, de eerste stap hiervan is
om in de wijk nieuwe verbanden te legen tussen de verschillende
actoren. Energiecollectieven kunnen daarmee bijdragen aan de democratisering van de
energiemarkt en een eerlijke en duurzame energietransitie drastisch versnellen.
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Corporatiecollectief
Kenmerkend aan de bewoners van corporatiewoningen is dat zij beperkt controle hebben
over het beheer van hun gebouw. De wil voor verduurzaming is er maar zij hebben vaak niet
de financiële middelen om te investeren in duurzame energie. Het vormen van een
energiecollectief onder toezicht van en in samenwerking met de woningcorporatie biedt een
alternatieve strategie voor de financiering van verduurzamingsmaatregelen. Aan de
bewoners wordt de optie gegeven om een deel van hun meer inkomen te investeren in
aandelen van lokale energieopwekking (zowel warmte als elektra). Deze aandelen geven de
bewoners winst terug in de vorm van een vergoeding vanuit de woningcorporatie. De
vastgoedwaarde van het gebouw neemt toe en er wordt ervoor gezorgd dat aan toekomstige
regelgeving wordt voldaan. Deze regeling ook zorgt voor meer financiële stabiliteit en sociale
cohesie voor de gemeenschap.
Deze collectieven worden afgebakend op basis van bouwblokken en
straten waarin woningcorporaties in bezit zijn van de meerderheid van de gebouwen.
Woningeigenarencollectief
Bewoners met een eigen woning hebben veel meer controle over hun woning en de
installaties daarin. Er is de wil om de woningvoorraad te verduurzamen en in vergelijking met
bewoners van sociale huurwoningen is er over het algemeen meer besteedbaar inkomen.
Voor veel bewoners die binnen deze categorie vallen, is de vraag of ze lang genoeg blijven
om te genieten van de voordelen van het opwekken van eigen energie echter een
bepalende factor.
Het vormen van een lokaal energiecollectief is een haalbare manier om het
investeringsrisico te verminderen en de kosten te verlagen door collectieve
onderhandelingen met gemeentelijke autoriteiten en schaalvoordelen met betrekking tot de
inkoop en installatie van PV-panelen en zonnecollectoren. Bewoners kunnen ervoor kiezen
om een deel van hun inkomen te investeren in aandelen van lokale energieopwekking of
hun dakoppervlak te verhuren aan ondernemende buren.
Deze collectieven worden afgebakend op basis van bestaande buurtgrenzen binnen de
wijk.

Voordelen
Energie collectief model heeft veel voordelen.
Geld wordt bewaard in de lokale economie. Lokale energiebronnen worden gebruikt
en bewoners worden bij de besluitvorming betrokken. Zo houden ze geld binnen de lokale
gemeenschap dat anders naar externe investeerders zou vloeien.
Energiecollectieven bevorderen de maatschappelijke acceptatie van hernieuwbare
energie. Lokale weerstand tegen projecten voor hernieuwbare energie (vaak windturbines of
zonneweides) neemt af wanneer burgers de kans krijgen om te investeren in en medeeigenaar te zijn van deze installaties. Met name wanneer lokale burgers vanaf het begin bij
het project betrokken zijn, in de winst delen en toegang hebben tot schone energie tegen
een eerlijke prijs.
Energiecollectieven houden de individuele investering betaalbaar. Niet iedereen heeft
een dak dat geschikt is voor PV-panelen en ook niet iedereen heeft de financiële
draagkracht om zo'n investering te doen. Installaties zijn eigendom van een grote
groep bewoners, waardoor de individuele investering betaalbaar blijft.
Ze komen ten goede aan de lokale gemeenschap. Energiecollectieven hebben een
duidelijke zorg voor de gemeenschap. De winsten worden onder hun leden gedeeld en
gebruikt om nieuwe projecten te ontwikkelen om de lokale gemeenschap als geheel ten
goede te komen.
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Hoofdstuk 7 conclusie
In deze conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. Laten
we deze er nog eens bij pakken: “Welke maatregelen kunnen bewoners toepassen om de
energietransitie te stimuleren binnen Tanthof-West op korte-, middellange- en lange
termijn?”. Het antwoord op deze vraag wordt beantwoord met behulp van de maatregelen
longlist in tabel 3 op bladzijde 27 en 28. Met deze maatregelen zijn bepaalde pakketten
samengesteld voor verschillende doelgroepen binnen de wijk (Innovators, early adaptors,
early majority, late majority, laggards). Met de volgende bulletpoints proberen willen wij u
duidelijk maken wat onze belangrijkste bevindingen zijn en wat wij in de toekomst beter
kunnen uitzoeken.
o
o
o
o

o
o
o

De pakketten adviseren wij aan de doelgroepen, omdat deze het best aansluiten
op hun (financiële) situatie.
De pakketten zijn op basis van de uitgebreide wijk analyse, die door
ons is uitgevoerd, samengesteld.
De maatregelenpakketten zijn te vinden in hoofdstuk 5.3.
Maatregelenpakket 1 is het basispakket. Dit dient bij elk
huishouden toegepast te worden vóór 2030, want het is de makkelijkste en
goedkoopste stap die bewoners kunnen maken naar een duurzame en betere
toekomst in de wijk.
Op bladzijde 43 is volledig zichtbaar welke maatregelen wanneer toegepast
worden en hoeveel procent van de huishoudens in de wijk de maatregelen al
toegepast moeten hebben om in 2050 volledig energieneutraal te kunnen zijn.
In de toekomst moet beter uitgezocht worden of woningcorporaties wel
de financiële middelen hebben waar wij in dit onderzoek vanuit zijn gegaan.
In de toekomst moet beter uitgezocht worden of mensen met een laag
inkomen ook daadwerkelijk een klein vermogen hebben om te investeren in
duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen of isolatie. Misschien zijn het wel
oude mensen die van hun pensioen genieten en een enorm vermogen op de
bank hebben.

Dit beroepsproduct is opgesteld voor studenten van De Haagse Hogeschool en draagt bij
aan het inzicht in de mogelijke maatregelen die ingezet kunnen worden door de
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) en alle andere bewoners van Tanthof-West
om de energietransitie in de wijk te stimuleren.
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Links naar maker van icoontjes & gebruikte data longlist:
1.
2.
3.

Pv-panelen https://www.handelbouwadvies.nl/epc-berekening/varianten-voor-epc-04/
Collector & Zonneboiler: https://www.ce.nl/warmtetechnieken
! Warmtepomp:https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/de+leidraad/infographic+startanalyse/default.aspx
via:
https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/technische+oplossingen+thema/factsheets+technische+oplossingen/default.aspx

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lucht -lucht https://www.ce.nl/warmtetechnieken
Lucht-water https://www.ce.nl/warmtetechnieken
Warmwaterboiler (warmtepomp boiler) https://www.ce.nl/warmtetechnieken
Infrarood panelen https://www.ce.nl/warmtetechnieken
Elektrische weerstand verwarming https://www.ce.nl/warmtetechnieken
Inductiekookplaat https://www.ce.nl/warmtetechnieken
Isolatie https://duurzaamisolatieadvies.nl/
Beglazing uit Word
Opslag warmte/ Boilervat https://www.nefit-bosch.nl/producten/boilers-en-buffervaten
opslag elektriciteit https://www.futech.be/nl/premie-voor-huishoudelijke-opslagbatterijen-bij-zonnepanelen/
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Bijlage 1 - Longlist maatregelen uitgewerkt

Beter dakisolatie
Koop- & aanlegkosten:

Het globale rendement dat wordt geboekt bij een standaard dak van 74 m2 in een rijwoning is gelegen
rond de €400 euro per jaar. De gemiddelde investering in dakisolatie bedraagt voor een gemiddeld dak
€1500 à €2100 euro

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

Deze maatregel is op korte termijn snel terugverdient en valt binnen de categorie van “no regret”. De
lage instapkosten maken het een aantrekkelijke eerste stap voor huishoudens met lagere inkomens.

Samenhang uitkomst SWOT:

Het isoleren van een woning valt in het btw-tarief van 6% t.o.v. de gebruikelijke 21%.

Ruimtegebruik:

N.V.T.

Terugverdientijd:

3-5 jaar.

Opwekken in kWh/Jaar:

N.V.T.

Gemiddelde besparingen op
gas en elektriciteitsverbruik:

20-30% op gasverbruik bespaart.

Levensduur:

De levensduur van verbeterde dakisolatie komt overeen met de type en bouwtijd van de woning.
Afhankelijk van al bestaande renovaties kan dit maatregel bijdragen aan een langere levensduur voor
bestaande gebouwen.

Advies:

De focus voor het toepassen van deze maatregel ligt bij koopwoningen voorn één gezin.

Lucht- lucht warmtepomp LT
Koop- & aanlegkosten:

Een lucht-lucht warmtepompsysteem is goedkoper dan de andere soortenwarmtepompen. De totale
koop en aanschafprijs ligt normaal rond de €6.000.

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

Eenvoudige installatie. Het type woning maakt geen verschil, een monteur kan een luchtwarmtepomp
net zo makkelijk installeren in een appartement als in een huis.

Samenhang uitkomst SWOT:

Investering subsidie duurzame energie; subsidie energiebesparing eigenhuis

Ruimtegebruik:

Afmetingen: Hoogte: 150-180cm-Breedte: 60cm, Diepte: 62cm

Terugverdientijd:

+-12 jaar

Opwekken in kWh/Jaar:

Gemiddelde besparingen op
gas en elektriciteitsverbruik:

500 euro per jaar

Levensduur:

15-20 jaar

Levensduur:

20-25 jaar

Advies:

De eenvoudige installatie van lucht-lucht warmtepomp, lage instapkosten en relatief korte
terugverdientijd (aan andere warmtepompen) maakt het een aantrekkelijk maatregel voor
eengezinswoningen.
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Bodemwarmtepomp HT/ LT
In de presentatie van Claudia Hofman is er vertelt dat er diepe warmtebron is nabijgelegen Tanthof. Om die
reden is het relevant om een verticaal warmtesysteem op te nemen in de longlist.

Verticaal systeem

Koop- & aanlegkosten:

Een warmtepomp kan ook worden ingezet om warm grondwater of bodemwarmte om te zetten naar
ruimteverwarming. Wanneer grondwater wordt gebruikt wordt dit in uit en bron opgenomen en weer
teruggebracht. Via een warmtewisselaar wordt warmte of koude onttrokken. Wat betreft de aanleg
kosten en potentie van het systeem zal nog contact genomen worden met Engie. Uit de presentatie
van Claudia Hofemann bleek dat het aansluiten van een particulier huis ongeveer 15.000 euro kost.
Het aansluiten van een appartement kost ongeveer 3.000 euro. Dit verschilt met de berekende prijs
volgens TU Delft; De investeringskosten liggen tussen 8.500- euro en 16.500 euro. De kosten dienen
dan gemaakt te worden voor de warmtewisselaar onder de tuin en warmtepomp. Eenmalig ca. € 200,tot 250,- voor een eventuele verzwaring van de elektriciteitsaansluiting.
Horizontaal systeem
Voor het aanleggen van deze warmtewisselaar moet rekening gehouden worden met een investering
van 10.000 euro. Verder dienen kosten gemaakt te worden voor de warmtepomp en aanpassingen
aan het huis. Daarbij komt dan een extra kostenpost voor eenmalig ca. € 200,- tot 250,- euro voor een
eventuele verzwaring van de elektriciteitsaansluiting.

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

Een elektrische bodemwarmtepomp gebruikt energie uit de bodem, die met behulp van elektriciteit wordt
opgewaardeerd voor het verwarmen van de woning en eventueel het tapwater. Het is een systeem van verticale of
horizontale buizen waar een koudemiddel doorheen stroomt dat energie opneemt uit de bodem. De warmtepomp
zet deze energie om in bruikbare warmte voor de woning. Doordat de bodemwarmtepomp grotendeels duurzame
energie uit de bodem gebruikt en maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit, heeft hij een hoger rendement dan
de HR-ketel. Om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen is het noodzakelijk dat een woning goed geïsoleerd i

Samenhang uitkomst SWOT:
Ruimtegebruik:

Bij de aanleg van een horizontaal systeem is er 200 tot 400 m2 oppervlakte nodig. Bij een
verticaalsysteem moet er 100 tot 300 meter in de grond geboord worden.
Horizontaal
Op een bodem/water warmtepomp ontvangt u gemiddeld €2.500 subsidie. De terugverdientijd van een
horizontale bodem/water warmtepomp is: 18.000 - 2.500 / 800 = +-18 jaar

Terugverdientijd:

Verticaal
Op deze warmtepomp krijgt u net als de horizontale bodem/water warmtepomp zo'n €2.500 subsidie.
De terugverdientijd van de verticale bodem/water warmtepomp is: 20.000 - 2.500 / 800 = +-20 jaar

Opwekken in kWh/Jaar:
Gemiddelde besparingen op
gas en elektriciteitsverbruik:

800 euro per jaar aan stookkosten

Levensduur:

Warmtepomp: 15 jaar, bodemwarmtewisselaar: 25-35 jaar

Advies

Aanleg van een bodem warmtepomp heeft hoge instapkosten en wordt alleen over tientallen jaren
terugverdient, de rendabiliteit van deze maatregel is verbonden aan het draagvlak (hoeveelheid
bewoners). Dit maakt het meer interessant voor groter gebouwen die de zekerheid hebben om voor
decennia vooruit te kunnen plannen. Deze maatregel kan het best bij woningcorporatiestoegepast
worden.
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Lucht-water warmtepomp LT/ HT
Koop- & aanlegkosten:

Een lucht-lucht warmtepompsysteem is goedkoper dan de andere soortenwarmtepompen. De totale
koop en aanschafprijs ligt normaal rond de €16.000.

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

Eenvoudige installatie. Het type woning maakt geen verschil, een monteur kan een luchtwarmtepomp
net zo makkelijk installeren in een appartement als in een huis.
Investering subsidie duurzame energie; subsidie energiebesparing eigenhuis, +

Samenhang uitkomst SWOT:

Ruimtegebruik:
Terugverdientijd:

ISDE-subsidie. De Nederlandse overheid heeft een subsidieprogramma voor o.a. warmtepompen
opgezet. Voor lucht/water warmtepompen geldt een subsidie van € 2.300, - tot € 2.600, - per unit.
Afmetingen: Hoogte: 150-180cm-Breedte: 60cm, Diepte: 62cm
+-15 jaar

Opwekken in kWh/Jaar:

Gemiddelde besparingen op
gas en elektriciteitsverbruik:

500 euro per jaar

Levensduur:

15-20 jaar

Levensduur:

20-25 jaar

Advies:

Het beste kan gekozen worden voor een Scandinavisch model dat gekeurd is. Deze warmtepompen
werkt ook met -20 C daarbij levert de warmtepomp ook aan HT-systemen.

Warm waterboilers (warmtepompboiler)
Koop- & aanlegkosten:

€ 3500. Bij aanleg kunnen subsidie gevraagd worden van € 1.100 tot € 2.800

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

Een warmtepompboiler gebruikt energie uit de buiten- of ventilatielucht voor het verwarmen van een
warmtewisselaar die het warmtapwater opwarmt. De energie uit de buitenlucht wordt verder opgewaardeerd naar
een bruikbare temperatuur door middel van een elektrisch aangedreven compressor.

Samenhang uitkomst SWOT:

Deze maatregel is op korte termijn snel terugverdient en valt binnen de categorie van “no regret”. De
door de aangeboden subsidies lage instapkosten, maken het een aantrekkelijke eerste stap
voor huishoudens met lagere inkomens -

Ruimtegebruik:

De benodigde afmetingen, of het benodigd volume, van een boiler hangen af van de warmwater-behoefte van een
huishouden. Het water dat uit de boiler komt heeft een temperatuur van 55 tot 90°C. Dit water wordt bij het tappunt
gemengd met koud water om de juiste temperatuur te krijgen. Een 100 liter boiler is goed voor ongeveer tien
minuten douchen.

Terugverdientijd:

+- 3,5 jaar

Opwekken in kWh/Jaar:

Er wordt geen energie opgewekt doormiddel van een warmtepompboiler wordt er tapwater opgewarmd
waardoor je geen energieverbruik en dus energie bespaard

Gemiddelde besparingen op
gas en elektriciteitsverbruik:

Een gemiddeld gezin bespaart zo’n 400 euro op gasverbruik. Het stroomverbruik is slechts 0,4 kWh.
En combineert u de aandrijving met een zonnepaneel, dan bespaart u ook nog flink op het verbruik
van elektriciteit. De warmtepompinstallatie is gewoon aan te sluiten op het lichtnet.

Levensduur:

Warmtepompboiler (150 liter): ± 10 -15 jaar13

Advies

•Wanneer de boiler staat ingesteld op een temperatuur onder de 60°C, moet de temperatuur in de boiler minimaal
eens per week worden verhoogd naar 60°C om de groei van de legionellabacterie tegen te gaan. Het opwarmen
van een boiler kost tijd. Dit betekent dat men bij een kleine boiler na een douchebeurt even moet wachten voordat
er weer warm water uit de kraan kom
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PV-panelen
Koop- & aanlegkosten:

Een huishouden van 2 gebruikt gemiddeld 3.400 kWh per jaar aan elektriciteit. Een PV-systeem
met een vermogen van ruim 4.000 Wp is hierbij nodig. De gemiddelde totaalkosten hiervan liggen
rond de € 7.600

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

In de wijk wandeling bleek dat een groot deel van het woningaanbod over een plat dak beschikt en
deze nog niet gebruikt heeft voor de plaatsing van PV-panelen.

Samenhang uitkomst SWOT:
Ruimtegebruik:

De standaardafmeting van een PV-paneel is 1,65m2. Hiervoor moet er ruimte op het dak
beschikbaar zijn, de hoek en oriëntatie heeft ook grote gevolgen voor rendement.

Terugverdientijd:

10 jaar
Een PV-paneel levert gemiddeld 225 kWh per jaar.

Opwekken in kWh/Jaar:
Gemiddelde besparingen op gas
en elektriciteitsverbruik:

Uitgaand van 85% van het geïnstalleerde vermogen levert de bovengenoemde
opstelling jaarlijks een besparing van € 782.

Levensduur:

20-25 jaar

Advies:

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per inwoner neemt af naarmate een gebouw door meer
mensen gebruikt wordt, dit heeft als gevolg dat PV-panelen meer rendabel toegepast kunnen
worden bij appartementsgebouwen voor meerdere gezinnen.

Zonneboiler
Koop- & aanlegkosten:
Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:
Samenhang uitkomst SWOT:

Ruimtegebruik:

De totaalprijs voor deze installatie (200 liter, 2 collectoren) komt neer op €3.500.

Zonnecollectoren kunnen op zowel platte als hellende daken geplaatst worden, platte daken
bieden echter meer mogelijkheden omdat je dan zelf de hellingsgraad kan bepalen. De
hellingshoek van de zonnecollectoren op het dak moet voor een optimale rendement 36 graden
bedragen en op het zuiden georiënteerd zijn.
Hiervoor moet er ruimte op het dak beschikbaar zijn, de hoek en oriëntatie heeft ook grote
gevolgen voor rendement.

Terugverdientijd:

10-15 jaar

Opwekken in MW/Jaar:

1 m² Aan zonnecollectoren haalt gemiddeld 500 kWh aan warmte uit de zon.

Gemiddelde besparingen op gas
en elektriciteitsverbruik:

Voor een huishouden van 4 die 3.000 kWh jaarlijks besteden aan opwarming van
water) kan je ervan uitgaan dat een zonneboiler van 300 liter met 4 m² aan zonnecollectoren
voldoende is om aan hun warmwater behoefte te voldoen. Zij zullen per
jaar gemiddeld 65% aan warm water gerelateerde energiekosten besparen.
Bij een gemiddelde elektriciteitsprijs van € 0,25/kWh, is dat gelijk aan 500 €.
20-25 jaar

Levensduur:
Advies:

Het gemiddelde energieverbruik per inwoner neemt af naarmate een gebouw door meer
mensen gebruikt wordt, dit heeft als gevolg dat PV-panelen meer rendabel toegepast kunnen
worden bij appartementsgebouwen voor meerdere gezinnen
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HR++ Glas
Koop- & aanlegkosten:

€ 130 per m² incl. btw en montage.

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

In de wijk wandeling bleek dat vermoedelijk de meeste huizen in Tanthof west aan de
straatzijde dubbelglas hebben. Voor deze woningen is overstap naar triple glas kan dit een
goede zijn wanneer dit in combinatie wordt gedaan met andere isolatie maatregelen aan de
gevel.

Samenhang uitkomst
SWOT:

Het isoleren van een woning valt in het btw-tarief van 6% t.o.v. de gebruikelijke 21%.

Ruimtegebruik:

Hr++ kan in tegenstelling tot drie dubbel glas makkelijk in al bestaande kozijnen geïnstalleerd
worden.

Terugverdientijd:

9 jaar

Besparingen in kWh/Jaar:

23 m3 gas, oftewel 234.6 kWh per jaar

Gemiddelde besparingen
op gas en
elektriciteitsverbruik:

De jaarlijkse besparing aan stookkosten, op basis van 20 vierkante meter, kan
variëren tussen de 280 & 300 euro.

Levensduur:

20-25 jaar
Hr ++ heeft de kortste terugverdientijd (korter dan dubbel- en HR glas en gelijk aan HR+) en
zal bij gebouwen met veel raam oppervlak nog meer rendabel toegepast kunnen worden. Het

Advies:

rendement is dan 5%. Wanneer de keuze valt op triple-glas wordt geadviseerd een goede
inschatting te laten maken van de staat van de schil ter voorkoming van vocht in de muren.

Infrarood panelen

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

€ 2.500 tot € 3.000 inclusief installatie en regelsysteem. € Vanaf 525 euro per stuk, een paneel geschikt
voor 12 vierkante meter grondoppervlak per m2
In de wijk zijn nog niet veel huizen goed geïsoleerd en daarom zijn IR-panelen als hoofdverwarming nu
nog geen optie.

Samenhang uitkomst SWOT:

Als hoofdverwarming zijn infraroodpanelen minder geschikt, tenzij je huis heel goed geïsoleerd is.

Ruimtegebruik:

Kan aan het plafond gehangen worden.

Terugverdientijd:

(Discutabel) kan tot 20 jaar duren, dit kan sterk variëren afhankelijk van in welke warmte deze maatregel
toegepast wordt en hoe goed geïsoleerd de woning is

Opwekken in MW/Jaar:

-

Gemiddelde besparingen op
gas en elektriciteitsverbruik:

Omdat energieverbruik van vele factoren afhankelijk is, is het berekenen van besparingen bij infrarood
panelen lastig. Wij hanteren echter dat infrarood panelen een besparing van 25-35% kunnen realiseren
ten opzichte van gas gestookt, wanneer alle kosten worden meegenomen.

Levensduur:

Onbekend

Advies

Infraroodpanelen worden meestal ingezet als bijverwarming in ruimtes waar maar een beperkt deel van
de tijd warmtebehoefte is, zoals een badkamer of zolder. De panelen kunnen ook worden gebruikt als
hoofdverwarming, waarbij ze zorgen voor de verwarming van de hele woning. Om het
elektriciteitsverbruik te beperken, is hiervoor wel een zeer goede isolatie nodig. De infraroodpanelen
kunnen niet voorzien in de warmtapwatervraag. Hiervoor is een aparte boiler nodig.

Koop- & aanlegkosten:
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Inductiekookplaat
Koop- & aanlegkosten:

€ 300,- tot € 1.600, exclusief nieuwe pannenset, gemiddeld kost een inductie kookplaat rond de € 600.

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

Door de opkomst van magnetrons en elektrische ovens is het elektriciteitsverbruik bij koken gemiddeld
in Nederland al hoger dan het gebruik van aardgas.

Samenhang uitkomst SWOT:

Deze maatregel kan binnen elke woning typologie standard toegepast worden.

Ruimtegebruik:

Niet meer dan een kookplaat op gas en is makkelijker schoon te houden.

Terugverdientijd:

15 jaar, dit zal met de tijd dalen aangezien er een relatieve stijging in de gasprijs ten opzichte van
elektriciteit verwacht wordt. De kosten aan energie op dit moment hoger zijn bij elektrisch koken dan
bij koken op gas.

Besparingen in kWh/Jaar:

186 kWh per jaar

Gemiddelde besparingen op
gas en elektriciteitsverbruik:

€ 40 per jaar aan stookkosten

Levensduur:

10 tot 15 jaar

Advies

Inductie koken is de meest zuinige vorm van elektrisch koken. Bij inductie worden de pannen verhit
door elektromagnetische velden. Hiermee kun je de temperatuur snel en goed regelen. De kook- plaat
zelf wordt niet heet en de plek waar de pan staat koelt snel af zodra je de pan eraf hebt gehaald. De
kookzones reageren alleen als er een pan op staat en worden dus niet heet als deze er niet op staat.
Daarnaast zijn er uiteraard geen vlammen en daarmee geen verbrandingsgassen. Hierdoor blijft de
lucht in de keuken schoner dan bij koken op gas.

Ledverlichting
Koop- & aanlegkosten:

€6,- per eenheid

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

Deze goedkope maatregel kan door elke bewoner in de wijk toegepast worden, omdat het z’n kleine
ingreep is. Het is wel belangrijk dat mensen hun oude lampen nu niet uit het huis flikkeren, maar
wachten tot hun oude lampen eerst kapot gebruiken en vervolgens deze vervangen met een ledlamp.

Samenhang uitkomst SWOT:

Met de aanschaf van ledlampen geef je €69,- per 15 jaar minder uit dan met gloeilampen. En buiten
dat bespaar je ook nog en aarde.

Ruimtegebruik:

-

Terugverdientijd:

1,5 jaar

Besparingen in kWh/Jaar:

13 kWh per jaar
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Gemiddelde besparingen op
gas en elektriciteitsverbruik:

Milieucentraal.nl
Levensduur:

10 jaar (20.000 uur)

Advies

Ledlampen gebruiken 90 tot 95 procent van de stroom voor het geven van licht. Een ouderwetse
gloeilamp doet dat maar voor slechts drie tot negen procent, de rest wordt afgegeven als warmte.
Deze besparing van wel 90 procent merkt u ook in uw portemonnee bij de jaarlijkse energierekening.
Als u alle lampen in huis zou vervangen door ledlampen, dan bespaart u maar liefst 90 procent op uw
elektriciteitskosten voor verlichting. (Essent, 2020)

Warmtenet (Engie)
Koop- & aanlegkosten:

Via een netwerk van leidingen krijg je warm water en warmte in huis. Daar betaal je voor. De opbouw
van de kosten voor stadsverwarming is anders dan bij gas. Dat maakt vergelijken lastig.

Relevantie (energie- en
stakeholder analyse:

Bij stadsverwarming gebruiken we de warmte die wordt geproduceerd op een centrale plek.
Bijvoorbeeld restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De
warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Stadsverwarming
is een duurzaam alternatief voor losse cv-ketels op gas. Onderhoudsvrij, zorgeloos en veilig. Zo lopen
we voorop richting een fossielvrij leven.

Samenhang uitkomst SWOT:

Op lange termijn zal deze maatregel toegepast moeten worden om CO 2 uitstoot te verminderen in de
toekomst.

Ruimtegebruik:

Geen cv-ketel meer nodig, dus minder ruimtegebruik.

Terugverdientijd:

Op kosten zal het niet heel veel verschillen, dus zal geen specifieke terugverdientijd zijn, maar er
zullen wel veel kilo’s CO2 bespaard worden.

Besparingen in kWh/Jaar:

-

Gemiddelde besparingen op
gas en elektriciteitsverbruik:

50 - 70% minder CO2 uitstoot t.o.v. cv-ketel op gas.

Levensduur:

50 jaar

Advies

Dit zal een initiatief vanuit de gemeente moeten worden wil je dit realiseren in Delft.
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Longlist Opname Doel = van het gas los

Minimale maatregelen

•
•
•
•

Keuze stakeholder

•

•

investering

TVT
Technische risico
toekomstwaarde

•
•
•

Kookplaat
Keuze HT/ LT energiesysteem
Isoleren
o
EPC= 0.4
o
Klimaat neutraal
Toevoegen van energiesysteem:
o
Warmtapwater voorziening
o
Ruimteverwarming
Wooncomfort maatregelen nemen
1.
Thermische comfort
2.
Akoestische comfort
3.
Binnenlucht comfort
4.
Visueel comfort
Toepassing mate van duurzaamheid
•
mate reductie gebouw gebonden energievraag
o
mate reductie gebruikers gebonden energievraag
o
materialen
Hoogte instapkosten van het gas los 2020 tot 18.500 euro
Hoogte investering per type maatregel < 8.500 euro
Hoogte investering per type maatregel > 8.500 euro

<7 jaar 7-15 jaar >15 jaar
garantie, dekking warmte vraag
Korte-middellange- en lange termijn

80

Bijlage 2 - Feedback BP1
Onze coach, Gerbrand, heeft ons tijdens de tweede coaching feedback gegeven op ons
eerste beroepsproduct. Met deze feedback hebben wij beroepsproduct 1 aangepast.
De grootste fout die we hadden gemaakt was dat er geen hoofdvraag en deelvragen waren,
zodat het een goed leesbaar document werd. Ook viel het Gerbrand op dat er veel
irrelevante informatie in het document stond. Al deze informatie is verplaatst naar de bijlage.
Het document is nu meer gericht naar de bewonersvereniging, zodat zij een goed beeld
krijgen van de wijk.
Hieronder leggen alle expert uit wat ze aan het document veranderd hebben en geven
feedback.
Stakeholder experts –
Bij de stakeholders analyse zijn een paar stakeholders weggehaald en bewerkt. Sterktes en
zwaktes zijn verwijderd en tabel met uitleg is naar de bijlage verplaatst.
In de DESTEP is sociaal en cultureel aangepast door Amna.
Technische Experts –
Energieanalyse hele stuk is bijgewerkt. Sankey diagram is toegevoegd. Energieanalyse is
verplaatst naar de bijlage. Energieanalyse bestaande bouw is aangepast: indeling is
veranderd en achtergrondgegevens zijn aangevuld met GIS-dataset Over Morgen.
Energieanalyse mobiliteit is aangepast: energievraag openbaar vervoer is geschrapt, want
dat is niet relevant voor de bewoners.
Beleid en wetgeving experts –
De soorten beleid en wetgeving is verplaatst naar de bijlage om het document beknopt te
houden. De subsidieregeling zijn wel in het document gebleven, omdat dit relevant is voor
de bewonersvereniging.
Financiële experts –
Feedback Fruits is aangepast. Zinsopbouw veranderd en bepaalde tabellen zijn aangepast.
Gekeken naar de deelvragen en wat is belangrijk bij financieel. Verplaatst naar bijlage wat
overbodig was om het document zo beknopt mogelijk te houden.
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Bijlage 3 - Feedback BP2
Voor beroepsproduct 2 hebben we feedback ontvangen van zowel onze coach, Gerbrand
als projectgroep 4. We hebben goed naar deze feedback gekeken en verbeteringen
toegepast waar nodig.
Het grootste probleem/fout die we hadden is dat BP1 en daarmee de analyse en
onderbouwing op BP2 miste. Het was voor ons onduidelijk geweest dat BP 1 en BP2
samengevoegd moesten worden, dit is aangepast.
Hieronder staat de rest van de verbeterde feedback.

Feedback Gerbrand
•
•
•
•
•
•

Het was onduidelijk wat de woningtypes en stakeholders in BP2 deden, dit is
aangepast en verbeterd zodat er een goede draad en overloop is van BP1 naar BP2.
De doelen waren niet duidelijk naar voren gekomen in BP2, dit is veranderd en
duidelijk beschreven.
Er is aangepast en beter beschreven welke maatregelen voor welke bewonersgroep
toepasbaar en mogelijk zijn in de energietransitie.
Het warmtenet (stadsverwarming) is opgenomen in de longlist inclusief
onderbouwing in de bijlage.
Beschreven waarop de longlist gebaseerd is. We misten inderdaad een uitleg
waarop de longlist gebaseerd is.
Toepassing op Tanthof-West miste bij stakeholders kop, dit is aangepast.

Feedback groep 3
•

•

•
•

De rode draad in het document miste, dit is aangepast en het document is opnieuw
ingedeeld, daarnaast is BP1 toegevoegd. Door het rapport om te gooien is ervoor
gezorgd dat het 1 geheel is geworden.
In de eerste versie van BP2 miste veel cijfers omdat delen van BP1 niet waren
toegevoegd, dit is aangepast en delen van BP1 zijn toegevoegd ter onderbouwing
van BP2.
Duidelijk gemaakt welke maatregelen voor welke bewonersgroepen zijn, dit is
duidelijk gemaakt bij de verbetering.
Cijfers en percentages toegevoegd aan het gehele document.
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Bijlage 4 – Feedback BP3
Voor beroepsproduct 3 hebben we feedback ontvangen van zowel onze coach, Gerbrand
als projectgroep Bart. We hebben goed naar deze feedback gekeken en verbeteringen
toegepast waar nodig.
Hieronder staat de verbeterde punten die aan de hand van de gegeven feedback zijn
aangepast.

Feedback Gerbrand
•
•
•
•
•
•

SWOT en uitleg omgedraaid en SWOT-tabel aangepast.
In 2.1.1 stonden wat dingetjes die niet helemaal klopte, dat is veranderd.
Figuur in 2.4.1 was nog niet toegelicht, is inmiddels gedaan.
Europese Greendeal miste, die daar is nu informatie over te vinden.
2.5.2 is aangepast.
3.2.1 was nog een beetje raar met de corporaties, dat is nu aangepast.

Feedback groep Bart
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de inhoudsopgave stond een leeswijzer, die ontbrak nog, die is nu toegevoegd
Figuur op blz. 39 was onduidelijk, dat is geregeld.
Op de tabel in hoofdstuk 5.2 was heel veel feedback, dit is aangepast.
In Hoofstuk 5.3 miste nog tabelnummers, die zijn toegevoegd.
Grafiek met belangrijke data was nog niet ingevuld, nu wel.
Schema in 4.3 is aangepast.
Doorwerken doelen en maatregelen is aangepast
Uitleg ontbrak bij 5.5, die is toegevoegd.
Conclusie aangepast.
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Bijlage 5 Stakeholderanalyse
Stakeholders:

Gemeente Delft

Bewoners

Eigenaren

Rol (commercieel Uitleg plaats invloeden,
belangen tabel:
kennisgevend etc
.,):
De Gemeente die
Investeerders
De gemeente Delft heeft
beslissingen maakt
erg veel invloed op het
over Tanthof.
project energietransitie
in Tanthof. Zij moeten het
plan namelijk goedkeuring
geven. Ook is de gemeente
een van de
opdrachtgevers, daarom
zijn zij een mede
trekker. Emotie zal bij de
gemeente redelijk neutraal
zijn. Zij zijn al een tijde
bezig om de
energietransitie in gang te
zetten in
andere wijken, maar vinden
het fijn en belangrijk dat
een wijk als Tanthof zich
hier ook mee bezig houdt,
maar zullen niet zo veel
emotie vertonen als de
bewoners.
De bewoners uit Tanthof- Investeerders
De bewoners hebben op dit
West (de
project veel invloed. Zij zijn
buurtvereniging).
namelijk
de ‘'hoofd’' opdrachtgevers
en hebben bij
energietransitie ook de
meeste belangen. Zij zijn
dus mede trekkers. Verder
zullen de emoties bij de
bewoners het hoogst
liggen. Zij wonen daar
immers.
Eigenaren van
Investeerders
De eigenaren zullen iets
bijvoorbeeld bassischolen
minder invloed hebben op
en bedrijven.
het project dan de
bewoners, aangezien
bewoners de
opdrachtgever zijn en de
eigenaren van de bedrijven
en scholen niet. Ook
daarom zal het belang van
de eigenaren minder zijn
als van de bewoners, maar
dat neemt niet weg dat ook
de eigenaren heel veel
belang hebben bij
Omschrijving:
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Corporatie

De woningcorporatie die
de huizen beheert
(vidomes).

Investeerders

Provincie ZuidHolland

De provincie
waarin Tanthof zich
bevindt.

Investeerders

Stedin

Een netbeheerder in regio Leveranciers
Zuid-Holland.

energietransitie. Zijn
maken geen deel uit van de
opdrachtgevers en daarom
zijn zij deelnemers van het
project. Verder zal hun
emotie neutraal zijn
aangezien zij niet zo veel
emotie zullen tonen voor
het project als de
bewoners.
De corporatie behoort tot
een van de
opdrachtgevers, vandaar
dat zijn ook behoren tot de
mede trekkers. Zij zullen
veel invloed hebben
aangezien zij veel huizen in
het gebied beheren.
Verder zal de
corporatie ook redelijk wat
belang hebben bij
energietransitie. Verder zal
de emotie bij de corporaties
een beetje neutraal zijn net
zoals de eigenaren en de
gemeente.
De provincie heeft redelijk
wat invloed op de
energietransitie
in Tanthof aangezien de
maatregelen aan het beleid
van de provincie moeten
voldoen. Veder heeft ook
de provincie belang bij het
project aangezien zij ook
willen dat er minder co2
wordt uitgestoten.
Verder ligt de emotie bij de
provincie laag. Zij staan
namelijk ver van de wijk,
waardoor het minder
persoonlijk is.
Stedin heeft niet veel maar
ook niet weinig invloed op
de energietransitie
in Tanthof. Ze zullen wel
belangrijk zijn in het project
voor het netbeheer. De
plaats of Stedin veel of
weinig belang heeft is
centraal. Hun emotie is
laag omdat ze verder niks
in het bijzonder met alleen
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Energieondernemingen

Energieleveranciers zoals Leveranciers
Essent, Eneco etc.

Hoogheemraadsc Regelt waterhuishoudinge Medewerkers
hap Delfland
n heel Delft.

Leveranciers

Bedrijven die benodigde
producten
leveren. (zonnepanelen
etc.)

Installateurs

Mensen die de producten Medewerkers
installeren.

Leveranciers

de wijk Tanthof te maken
hebben.
De energieodernemingen h
ebben wel
een groot belang, omdat zij
nu alle stroom leveren en
daar kan verandering in
komen als mensen
bijvoorbeeld pv-panelen
aanschaffen. Ze hebben
weinig invloed omdat ze
enkel leveranciers zijn.
Hoogheemraadschap
Delfland heeft net als
HTM wel invloed maar niet
veel. Als er in het project
water erbij wordt betrokken
heeft de
Hoogheemraadschap
invloed. Op de andere
gebieden hebben ze weinig
invloed. Vandaar deze
positionering op het
schema.
De leveranciers hebben
weinig invloed op het
project en weinig belang.
Ze hebben ok een lage
emotie en zijn een
buitenstaander van het
project. Ze hebben weinig
invloed omdat ze enkel
leveranciers zijn.
De installateurs hebben
weinig invloed op het
project en weinig belang.
Ze hebben ook een lage
emotie en zijn een
deelnemer van het project.
Ze hebben weinig invloed
omdat ze enkel
installateurs zijn.
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