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Voorwoord 

Voor u ligt een verslag van jarenlang ontwerpen, onderzoeken en organiseren van 
energieneutrale woningen. In 1984 begon ik met het maken van energieberekeningen. 
Deze berekeningen hebben mij tot de dag van vandaag gefascineerd. Daar is echter het 
nodige bijgekomen. Het berekenen van het energiegebruik van een woning voordat 
deze gebouwd is, blijkt slechts een zeer klein onderdeel te zijn in het hele 
ontwikkelingsproces van energieneutrale woningbouw. 

Hoewel ik het niet vanaf het begin door had, bleek al snel gedurende mijn loopbaan als 
architect, dat er drie redenen waren waarom het lukte om experimenten op het gebied 
van duurzaam bouwen te realiseren:
- Op het juiste moment kwamen de juiste mensen elkaar tegen, ik was daar bij 

aanwezig;
- Het team had er net iets meer verstand van dan het gemiddelde ontwerpteam;
- Het team kon het georganiseerd krijgen.

Mijn grootste motivatie was het besef dat ik in korte tijd veel wilde leren en ervaren, zodat 
mijn bijdrage aan de maatschappij beter afgestemd zou zijn op die maatschappij. In ruil 
daarvoor wenste ik de luxe van meer invloed voor mij en ons gezin op ons leven. 
Het motiveerde mij ook om persoonlijk een bijdrage aan de maatschappij te kunnen 
leveren, waardoor eenieder die dat wil meer invloed op zijn eigen wonen kan 
organiseren. Er bestaan immers geen slachtoffers, alleen vrijwilligers.

In wetenschappelijke zin vooronderstelt zo’n luxe een onafhankelijk oordeelsvorming en 
een kwetsbare opstelling die de wetenschappelijke resultaten opponeerbaar en 
verdedigbaar maakt. Het is aan andere wetenschappers om de controleerbaarheid, 
repeteerbaarheid en logica van dit werk in een open debat ter discussie te stellen.

Vanuit menselijk perspectief vooronderstelt zo’n luxe een ongebondenheid met 
emotionele gebondenheid van anderen aan materie en mentale concepten. Daarin 
speelt wat mij betreft juist de onafhankelijkheid, teneinde geen oordeel te hoeven 
vormen, de grootste rol.

Christoph Maria Ravesloot 
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Leeswijzer 

Als u geïnteresseerd bent in techniek is het aan te bevelen vooral het eerste deel van 
het proefschrift te lezen. In dat deel wordt uiteengezet hoe eenvoudige op de bouwmarkt 
verkrijgbare technieken kunnen worden ingezet om energieneutrale woningen te 
bouwen of te renoveren. Deze technieken zijn reeds enige jaren technisch van hoge 
kwaliteit en economisch succesvol. De berekeningen die aan moeten tonen of de 
energiebalans al neutraal is, zijn weliswaar niet zo nauwkeurig, maar toereikend voor 
die fase in het ontwerptraject.

Als u ook of vooral geïnteresseerd bent in de implementatie van techniek is het 
interessant om deel twee te lezen. In dat deel wordt beschreven op welke manieren de 
overheid op dit moment probeert de toepassing van energiebesparing en duurzame 
energie in de woningbouw op een grotere schaal te organiseren. Aan het eind van deel 
twee wordt een nieuwe organisatiemethode gepresenteerd, de Rombo tactiek, die de 
lokale overheid in staat stelt om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van 
grootschalige energieneutrale woningbouw door het zelf te organiseren.

Voor diegenen onder u die geïnteresseerd zijn in de werking van de Rombo tactiek, is 
het aan te raden om de hoofdstukken veertien en vijftien te lezen. In deze twee 
hoofdstukken wordt de methode beschreven en op zijn praktische uitvoering getoetst. 

Voor diegenen die enkel geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke methodes die in 
dit proefschrift zijn gebruikt, is het raadzaam vooral de paragrafen in de inleiding en de 
hoofdstukken zestien, zeventien en achttien te lezen. In deze hoofdstukken staan de 
argumenten voor de gekozen methode beschreven en wordt de gehanteerde methodiek 
gevalideerd en door middel van een discussie geëvalueerd. 

De discussie vindt plaats vanuit het perspectief van de aangepaste technologie (AT) en 
niche-technology-management (NTM). 
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0 Inleiding op het onderzoek

Woningen worden voorzien van warmte en elektriciteit door de verbranding van fossiele 
brandstoffen. Verbranding van gas en olie levert in elektriciteitscentrales warmte en met 
name elektriciteit die vervolgens naar woningen wordt getransporteerd. In de woning 
wordt vervolgens ook nog gas of soms olie of hout verbrand om de woning te 
verwarmen of om warm water voor douche en keuken te produceren. Als de warmte en 
elektriciteit in woningen worden verbruikt, wordt als gevolg daarvan CO2 geproduceerd, 
die bijdraagt aan een mogelijk broeikaseffect. De Nederlandse overheid, nationaal en 
lokaal, maakt beleid om deze emissies te verkleinen en daarmee het risico van een 
broeikasprobleem te verminderen. Voor een compleet overzicht van indicatoren die het 
potientiële gevaar van het broeikasprobleem in kaart brengen, verwijs ik naar de 
European Environmental Agency (EEA 2004).

Het probleem, dat centraal staat in dit onderzoek, is de reductie van CO2 emissies in en 
door de woningbouw. De ontwikkeling van energieneutrale woningbouw zou een grote 
bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2 emissies. Die komt echter via markt-
werking niet voldoende tot ontwikkeling. 
De overheid maakt hier weliswaar beleid voor, maar de uitvoering ligt vaak niet direct 
binnen haar bereik. Hoe komen beleid en uitvoering, specifiek in de woningbouw in 
Nederland, bij elkaar, zodat er echt sprake is van een verminderd risico van het 
broeikaseffect als gevolg van warmte en elektriciteitverbruik in woningen? In dit 
onderzoek komen de technische uitvoering in de praktijk en het organiseren van beleid 
vanuit de overheid bij elkaar.

0.1 Motivatie voor het onderzoek

De gevolgen van het broeikaseffect zouden zo groot en zo onbeheersbaar zijn dat de 
Nederlandse overheid ervoor gekozen heeft om uit voorzorg maatregelen te treffen, in 
navolging van een groot aantal andere regeringen. Dit noemen we het 
voorzorgsprincipe.

Nederland heeft het protocol van Kyoto ondertekend en geratificeerd (VROM 2002). Dat 
betekent dat Nederland zich in Europees verband zal inspannen om de uitstoot van CO2 
te reduceren en de productie van duurzame energie te vergroten.
Reeds in 1992 werden in Rio door de ondertekenaars van het uiteindelijke 
Klimaatverdrag van Kyoto afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen in het 
jaar 2000 niet hoger te laten zijn dan de uitstoot in 1990 was. In de loop van de jaren 
negentig werd duidelijk dat die doelstelling niet zou kunnen worden gehaald. Daarom is 
in 1997 het Kyoto-protocol opgesteld. Industrielanden verbinden zich hierin om de 
uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008 - 2012 gemiddeld met 5% te 
verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Per land gelden uiteenlopende 
reductiepercentages. In 2000 werd op de internationale klimaatconferentie in Den Haag 
geen overeenstemming bereikt over het Kyoto-protocol. Tijdens de vervolgconferentie in 
juli 2001 in Bonn werden de aanwezige landen het na moeizaam onderhandelen wel 
eens over maatregelen om het broeikaseffect te verminderen. 
In de beleidsnota Naar een duurzame energievoorziening van het ministerie van 
Economische Zaken wordt de motivatie voor het voorzorgsprincipe als volgt 
weergegeven (EZ 1996): Een forse inzet op energiebesparing en duurzame energie is 
om meerdere redenen nodig. Niet alleen omdat fossiele energiebronnen eindig zijn, 
maar meer omdat de kwetsbaarheden van onze energievoorziening gaan toenemen. 
Dat is voor Nederland extra belangrijk, omdat we een energie-intensieve economische 
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structuur hebben en naar verwachting houden. Ook internationale milieuproblemen en 
in het bijzonder de dreigende gevolgen van klimaatverandering maken een ambitieus 
beleid nu gewenst. Uit deze uitspraak van het ministerie EZ blijkt de erkenning voor het 
verband van de energievoorziening met de economische structuur van Nederland. 

De verbranding van aardolie en aardgas in Nederland zorgt voor het grootste deel van 
de benodigde energie, in de vorm van warmte maar vooral in de vorm van elektriciteit. 
Op het verbruik van voorraden fossiele brandstof zou kunnen worden bespaard als 
warmte en elektriciteit uit wind, water, zon, biomassa en afval zouden worden 
gewonnen. Deze leveren aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog geen 2 % van 
de totale warmte en elektriciteit. De productie van duurzame energie is sinds 1990 wel 
meer dan verdubbeld. Het grootste deel van de toename komt uit de verbranding van 
gesorteerd schoon afval, ook wel bekend als biomassa. Ook in de toekomst zal 
ongeveer de helft van de duurzame energie uit biomassa moeten worden opgewekt 
(van Ree 2002). 

De totale uitstoot van CO2 is sinds 1990 echter met meer dan 12 % toegenomen. Er is 
wel een trend dat de uitstoot van CO2 van huishoudens en bedrijven zich stabiliseert. 
Hun gezamenlijke uitstoot is ongeveer vier maal groter dan die van het verkeer (CBS 
1998).

De doelstelling van centraal overheidsbeleid om uiteindelijk de afhankelijkheid van 
fossiele brandstof te verkleinen, kan onder andere bereikt worden door energieneutraal 
te bouwen en te renoveren. Energieneutraal bouwen kan in een combinatie van twee 
manieren worden nagestreefd:
I. door zuiniger om te gaan met (fossiele) energie, uiteindelijk tot nul terug te 

brengen;
II. door het opwekken van duurzame energie, uiteindelijk tot 100 % uit te bouwen.
Door in de zomer meer duurzame elektriciteit te produceren en deze te leveren aan het 
elektriciteitbedrijf, kan in de winter elektriciteit teruggekocht worden. Over het jaar gezien 
kan een woning dan toch energieneutraal zijn.

In de praktijk is het opwekken van duurzame energie vaak nog duurder dan het 
besparen op fossiele energie. Bovendien kunnen energiebesparende maatregelen 
andere voordelen hebben zoals bijvoorbeeld een hoger thermisch comfort in een 
woning. Daarom genieten energiebesparende maatregelen met name aan het casco 
van de woning uit economisch perspectief de voorkeur. 

De prijs van duurzame energie, ten opzichte van de prijs van fossiele brandstof kan 
beïnvloed worden door technologie ontwikkeling. De overheid streeft er naar het 
aandeel duurzame energie in 2020 op 10 % te hebben (EZ 1995). De binnenlandse 
productie van duurzame energie wordt onder andere gestimuleerd door de regeling 
Milieuvriendelijke Elektriciteits Productie (MEP).
Ook de (te) langzame groei van de toepassing van zonnecellen en zonnecollectoren op 
woningen, om zelf duurzame energie te produceren, is een reden voor het uitblijven van 
resultaten richting energieneutrale woningbouw (VROM 2000).

Een complicerende factor is dat bij nieuw te bouwen woningen vaak pas na de bouw de 
eerste eigenaar of huurder bekend is. Daardoor heeft de bewoner eigenaar en huurder 
geen of weinig invloed op de kwaliteit van de woning. Dat is met name bij de toepassing 
van duurzame energie uit zonnecollectoren of PV zonnepanelen een groot struikelblok. 
De ontwikkelaar, architect en aannemer zien het niet zomaar als hun probleem, noch 
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als hun verantwoording, om energiebesparende maatregelen of duurzame 
energietechnieken toe te passen. Het beleid van de overheid moet dus inspelen aan de 
bestaande relatie tussen architect, ontwikkelaar, aannemer en bewoner 
(eigenaar/huurder), voor zover die benoemd en beïnvloed kan worden. Daarom moet de 
overheid een andere manier van organiseren ontwikkelen, waarin ook de relatie tussen 
de andere partners in de organisatie van de bouw kan worden beïnvloed.

In dit onderzoek wordt vanwege bovenstaande belemmeringen gezocht naar een 
eenvoudig concept voor energieneutraal bouwen van nieuwbouw woningen en 
bestaande woningen. Deze zou in het ideale geval moeten leiden tot eenvoudige 
regelgeving en organisatie van de innovatieprocessen onder regie van de lokale 
overheid.

De voorlaatste motivatie voor dit onderzoek is het uitgangspunt van de centrale overheid 
dat duurzaam bouwen in 2004 normaal moet zijn. Dat wil zeggen geïntegreerd in de 
gebruikelijke procesgang en financiering van bouwprojecten. Op 5 april 2000 
benadrukte toenmalig staatssecretaris J. Remkes dit: Na afronding van het dubo-
beleid 2000-2004 is er geen apart beleidsplan voor dubo meer nodig. Maar voor het 
zover is, zal er nog heel wat moeten gebeuren. Vooral energiebesparing vergt een 
extra impuls.

Op 4 maart 2004 blijkt uit een toezichtbrief die minister Dekker van VROM naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd, dat woningcorporaties minder duurzaam zijn gaan 
bouwen. Ongeveer in de helft (49 procent) van de nieuwbouwwoningen die in 2002 door 
corporaties zijn gebouwd, zijn voorzieningen voor duurzaamheid getroffen. In 2001 gold 
dat voor 53 procent van de woningen. Wel werd ruim Euro 3100,- per woning besteed 
aan deze voorzieningen en dat ligt hoger dan de bedragen die in het duurzaam bouwen-
convenant zijn afgesproken (Aedes 2004). Het lijkt er dus op dat duurzaam bouwen in 
het algemeen en energieneutraal bouwen in het bijzonder wel tot de mogelijkheden 
behoort, maar zonder extra inspanning niet tot ontwikkeling komt. Ook blijken eenmaal 
behaalde resultaten niet noodzakelijkewijs in de werkzaamheden van 
woningcorporaties verankerd te blijven. Succes uit het verleden geven niet zomaar 
garantie voor de toekomst. 

Om de uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2 te reduceren, dient het fossiele 
energieverbruik van huishoudens te worden verminderd. Het grootste potentiëel voor 
CO2-reductie door huishoudens kan worden gevonden in de verwarming van de woning 
en in het bereiden van warm tapwater. Deze technische potenties voor energieneutraal 
bouwen worden echter niet op grote schaal benut. 
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____________________________________________________________________
stad wijk gebouwdeel component     bouwdeel

30 km 10 km 3 km 1000 m 300 m 100 m 30 m 10 m 3 m 1 m 300 mm 100 mm
technisch onderzoekskader

onderzoekskader organisatie
besluitvormingskader participatie

Afbeelding 0.1 De inkadering van deel 1 en deel 2 van dit onderzoek binnen het schaalniveau van 
de wijk (1000m)  tot het schaalniveau van het bouwdeel (100 mm) voor zover het technische 
aspecten betreft. Voorzover het economische aspecten betreft loopt het kader van de stad (10 km) 
tot het schaalniveau van het component (1 m). Tot en met het gebouwdeel gaat het kader voor 
zover het de besluitvorming bij de overheid of de belanghebbende betreft (naar de Jong et.al. 
2000). Daarbij wordt een onderzoekskader voor de technische haalbaarheid van energieneutraal 
bouwen onderscheiden. Dit wordt gerepresenteerd door de bovenste balk. Het onderzoekskader 
vanuit het perspectief van de economische effecten van energieneutraal bouwen is de middelste 
balk. De onderste balk geeft het kader van de besluitvorming vanuit het maatschappelijk perspectief 
aan.
____________________________________________________________________

Hoewel na de succesvolle bouw en evaluatie van enige energieneutrale woningen in 
Nederland, vast is komen te staan dat energieneutrale woningbouw technische gezien 
mogelijk is, kan op grond van deze ontwerpen nog geen conclusie getrokken worden 
over de meest veelbelovende technieken waarmee energieneutraal bouwen tot een 
eenvoudig te hanteren technisch concept zou kunnen worden ontwikkeld. Dit kan een 
belemmering zijn voor toepassing op grote schaal, omdat grootschalige toepassing 
gebaat is bij concurrerende prijsvorming. Een seriematige toepassing van technieken 
die bijdragen aan energieneutrale balansen van woningen, zal de markt voor deze 
producten vergroten en dus waarschijnlijk de prijs doen dalen. Daar tegenover staat dat 
mogelijkerwijs de schaalsprong van energiezuinig naar energieneutraal in 
werkelijkheid minder groot is dan algemeen wordt aangenomen. Als de kennis over 
energieneutraal bouwen toeneemt, zal ook de mogelijkheid om grootschalige 
toepassing te stimuleren toenemen. De kennis is nu nog bij een beperkt aantal actoren 
aanwezig. Als de ontwikkeling geen stimulans krijgt, zal die kennis verdwijnen en kan 
de ontwikkeling vertragen en komt energieneutraal bouwen steeds verder van de 
maatschappij te staan (Ravesloot 2004). Er dient dus nu, anno 2005, een doorstart 
gemaakt te worden. 

0.2 Onderzoekskader, korrel en context

Het onderzoek in het kader van dit proefschrift beperkt zich tot het schaalniveau van een 
Nederlandse wijk. Hogere schaalniveaus behoren tot de context van het onderzoek en 
zullen niet nader benoemd worden. Het Nederlandse beleid ten opzichte van andere 
landen en hun problematiek zullen niet ter discussie staan, hoewel het broeikaseffect 
een nationaal en zelfs internationaal karakter heeft. 
De korrel, ofwel ondergrens, van dit onderzoek wordt gevormd door de kleinst 
berekenbare factor in energiebalansberekeningen, die in de technische en micro-
economische modellen nog een rol van betekenis zullen spelen (de Jong et.al. 2000). 
Bij de kleinste factoren is de invloed op de berekening groter of gelijk is aan de 
onnauwkeurigheid van de berekening zelf. Als je dus nog kleinere factoren in de 
berekening zou meewegen valt het effect daarvan weg tegen de onnauwkeurigheid van 
de berekening en is het effect niet herleidbaar naar de berekeningsfactor. 
Uit onderzoek wordt duidelijk dat de luchtdichting van de woning als geheel zichtbaar 
van invloed is op de warmtebalans van een woning (SEV 1998). Daarom wordt de 
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luchtdichting van de woning op de schaal van het bouwdetail als kleinste detail nog 
meegenomen. Invloeden die nog kleiner zijn dan het schaalniveau van het bouwdetail 
van enkele milimeters worden daarom niet meegerekend.

De probleemstelling van dit onderzoek is gericht op het schaalniveau van de woning, 
binnen het kader van wijkniveau tot bouwdetail. Er wordt niet specifiek onderzocht of 
duurzame energie centraal op wijkniveau moet worden opgewekt, mocht dit om 
technische of economische redenen op woningniveau niet haalbaar blijken. 
Aangenomen wordt dat zoveel mogelijk autonome energieneutrale woningen worden 
gebouwd, tenzij dit minder technisch of economisch haalbaar zou zijn dan gedeeltelijke 
centrale opwekking van duurzame energie, zoals in sommige gevallen bij de aanleg van 
geothermische systemen en stadsverwarming. 

0.3 Probleemstelling

De overheid ontwikkelt nationaal beleid om het fossiel energiegebruik in de gebouwde 
omgeving terug te dringen en het gebruik van duurzame energie te bevorderen.
____________________________________________________________________

Het is een probleem de technologische innovatie van energieneutrale woningbouw 
vanuit de overheid lokaal te sturen en te beïnvloeden. Daarvoor ontbreekt de 
benodigde tactiek die aansluit bij de aard van de innovatie van duurzaam bouwen in 
het algemeen en energieneutraal bouwen en renoveren in het bijzonder.
____________________________________________________________________

De middelen in het innovatietraject naar energieneutrale woningbouw, zijn zoals eerder 
werd gesteld, technisch en organisatorisch van aard. Met name economische middelen 
lijken een doorslaggevende rol te spelen. Ook lijkt de overheidsinspanning om de bouw 
van energieneutrale woningen te stimuleren niet altijd doelmatig. Dit zal later in dit 
proefschrift door middel van literatuuronderzoek worden gespecificeerd. 

0.4 Vraagstelling

De hoofdvraag die uit het ontbreken van een tactiek voor duurzaam bouwen in het 
algemeen en energieneutraal bouwen in het bijzonder volgt, luidt:
____________________________________________________________________

Is het mogelijk een nieuwe organisatiemethode, op basis van bestaande middelen ter 
stimulatie van energieneutraal bouwen, te ontwikkelen?
____________________________________________________________________

Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden drie afzonderlijke deelvragen gesteld, 
die hierna nader worden uitgewerkt.

Technische vragen deel 1
In het eerste deel worden eerst technische vragen gesteld worden:
____________________________________________________________________

Is energieneutraal bouwen technisch gezien te ingewikkeld?
Bestaan er voldoende eenvoudige technieken om energieneutraal te kunnen bouwen 
en renoveren? 
____________________________________________________________________
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn enkele energieneutrale woningen in 
Nederland en drie in Duitsland als gevalstudie beschreven en geanalyseerd. De Duitse 
voorbeelden vallen welliswaar buiten de onderzoekskader, maar zijn in de context 
bepalend geweest voor de ontwikkeling van de eerste Nederlandse experimenten met 
energieneutrale woningen.  Daarnaast zijn een tweetal experimentele gevalstudies 
gerealiseerd om het energieneutraal bouwen in de praktijk te toetsen. Daarbij werd met 
name de nauwkeurigheid van de berekening ten opzichte van de energiebesparings-
resultaten en de contextgevoeligheid in economisch perspectief getoetst. Ook is 
onderzocht welke rol de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van energieverbruiks-
berekeningen van de energieprestatienormering speelt bij de validering van 
ontwerpconcepten voor energieneutrale woningen.

Organisatievragen deel 2
In het tweede deel worden vragen gesteld over de regie van de overheid bij de 
organisatie van energieneutrale woningbouw in Nederland.
____________________________________________________________________

Hoe kan de (lokale) overheid, vanuit haar aanzienlijk belang om de totstandkoming 
van energieneutrale woningbouw te stimuleren, invloed uitoefenen op het 
innovatieproces dat plaats zou moeten vinden?
____________________________________________________________________

Om deze vraag te beantwoorden is uit literatuuronderzoek een analyse gemaakt uit 
bestaand overheidsbeleid, landelijk en lokaal, op het gebied van duurzaam bouwen in 
het algemeen en van energieneutraal bouwen in het bijzonder. De landelijke politiek 
heeft tot doel om vanaf eind 2004 de gehele uitvoering van beleid bij de locale 
overheden neer te leggen. Uit literatuuronderzoek en uit de gevalstudie van het beleid 
binnen de gemeente Den Haag moet blijken of lokale overheden doeltreffende 
organisatiemethoden hebben om energieneutraal bouwen te beïnvloeden. 
In de gevalstudie voor de gemeente Den Haag wordt in de organisatie van de gemeente 
een analyse gemaakt van succes en faalfactoren van het sturen van energieneutraal 
bouwen. 

Vervolgens is in een traject van vier jaar geëxperimenteerd met een methode om het 
innovatieproces van duurzaam bouwen in het algemeen en van het bouwen van 
energieneutrale woningen, onder leiding van de gemeente Den Haag, te organiseren. 
Het betreft hier een ontwerp voor een organisatiemethode waarbij de lokale overheid de 
regie houdt op ruimtelijke inrichting en bouwactiviteiten. Daardoor kan deze overheid het 
innovatieproces in de richting van energieneutraal bouwen beïnvloeden. 
In deze vier jaar durende periode van monitoring en verdere ontwikkeling is ervaring 
opgedaan met het uitvoeringsinstrument dat Rombo tactiek is gaan heten. Rombo staat 
voor Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu BeleidsOntwerp. Uit deze studie moet blijken of de 
Rombo tactiek het mogelijk maakt alle belanghebbenden als toekomstige bewoners, 
locale beleidsmakers, architecten, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen, 
adviseurs en ingenieurs bij het innovatieproces te betrekken. 

Toepassing van de nieuwe methode deel 3
De methode Rombo tactiek heeft in de vijf jaar van toepassing binnen enkele projecten 
van de gemeente Den Haag effect gehad. 
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____________________________________________________________________

De vraag is of deze effecten bestendig zijn en toe te wijzen zijn aan de specifieke 
onderdelen van de tactiek die verder gaan dan met subsidies, convenanten en 
verordeningen mogelijk is?
____________________________________________________________________

Om deze vraag te beantwoorden worden de problemen die bij de toepassing in de 
gemeente Den Haag zijn ondervonden geanalyseerd. Dit leidt ertoe dat de methode is 
verbeterd. In de validatie en discussie in deel drie wordt een antwoord gegeven op de 
vraag of de ontwikkeling van de Rombo tactiek volgens de eerder geformuleerde 
randvoorwaarden en uitgangspunten tot stand is gekomen en of de Rombo tactiek in de 
praktijk doet waarvoor de tactiek ontwikkeld is, namelijk de overheid de regie geven over 
grootschalige organisatie van energieneutrale woningbouw. 

Een laatste mogelijke vraag is of met de Rombo tactiek ook de twee andere aspecten 
van duurzaam bouwen, namelijk materiaalneutraal bouwen en gezond en veilig bouwen 
kunnen worden ontwikkeld naar een hoger niveau? Deze vraag zal echter in dit 
onderzoek niet worden beantwoord, gezien:
a de kleine aantallen gevalstudies en;
b de beperkte ervaring met de Rombo tactiek binnen de gemeente Den Haag en;
c de moeilijke registratie en monitoring van materiaalneutraal en gezond bouwen. 
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Afbeelding 0.2 De door de ministerraad voor Nederland in januari 2004 vastgestelde CO2 
reductiedoelstellingen tot 2010 in [Mton] (VROM 2004). Met de voorgestelde maxima gaat het kabinet 
ervan uit dat de Kyoto-doelstelling wordt gehaald en dat de verschillende sectoren een 
evenwichtige bijdrage leveren. Nederland heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in 
de periode 2008-2012 met 6 procent te verminderen ten opzichte van 1990.
                                                                                                                                                                          

0.5.1 Maatschappelijke relevantie

Op 19 januari 2004 heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Geel van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de maximale CO2-uitstoot per 
sector vastgesteld. Het gaat om 112 miljoen ton CO2 voor de industrie en energiesector, 
7 miljoen ton CO2 voor de landbouw, 38 miljoen ton CO2 voor verkeer en vervoer en 29 
miljoen ton CO2 voor de gebouwde omgeving in 2010. 

De woningbouw zou om twee redenen in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen genoemd in het Kyoto. Ten eerste is de huidige 
bijdrage van de woningbouw aan CO2-emissies aanzienlijk, en valt er dus veel te 
besparen; ten tweede is energieneutraal bouwen technisch haalbaar, zo blijkt uit Duitse 
en Nederlandse voorbeelden. Door de mogelijkheden voor energiebesparing in de 
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bouw in een breder kader te onderzoeken wordt gehoopt dat met dit onderzoek een 
bijdrage geleverd wordt aan de discussie over de mogelijkheid tot verwezenlijking van 
de CO2 reductiedoelstellingen zoals vastgesteld in het verdrag van Kyoto. 

De overheid heeft echter vooral vanuit macro-economisch perspectief belang bij CO2 
reductie, terwijl slechts weinige overige belanghebbenden als woningbouwers, kopers 
en huurders belang hebben bij vergaande CO2 reducties. De overheid heeft er baat bij 
de uitvoering van zijn belang, die gedeeltelijk bij andere belanghebbenden neergelegd 
wordt, niet te kostbaar te maken. De organisatie van energieneutrale woningbouw mag 
niet te veel kosten. Van de overheid wordt efficiënte inzet van middelen verwacht. 
Volgens de Stichting Bouwresearch kunnen gemeenten een belangrijke rol spelen bij 
het stimuleren van duurzaam bouwen door eisen te stellen aan marktpartijen die 
gemeentelijke bouwgrond willen kopen. Opdrachtgevers zien vooral heil in het 
terugdringen van de grote hoeveelheid maatregelen (SBR 2000). 

Een eenvoudig te organiseren techniek van energieneutrale woningbouw in combinatie 
met een efficiënt te organiseren innovatietraject zou zeer wenselijk zijn. De ontwikkeling 
van een methode voor realisatie van energieneutrale woningbouw heeft een 
maatschappelijke relevantie, omdat er meer sociale-economische en milieutechnische 
problemen zijn op te lossen dan het broeikaseffect. De methode zou mogelijkerwijs 
aangepast of uitgebreid kunnen worden om ook daar toegepast te worden.

Het gebrek aan innovaties die energieneutraliteit in de bouw op grote schaal 
bevorderen, is mogelijk ook het gevolg van het gebrek aan rentabiliteit van deze 
innovaties op micro-economisch niveau. Bestaande studies laten zien dat maatregelen 
ter besparing of duurzame opwekking van energie op woningniveau, in nieuwe en 
bestaande bouw, vaak meer kosten dan ze op van 5 tot 10 jaar termijn aan baten 
opleveren. Op deze studies is ook de werking van de EPA, energieprestatieadviesering 
gebaseerd. De overheid probeert met dit EPA-middel de woningeigenaar bewust te 
maken van de kosten van energieverbruik en van de investeringen om deze terug te 
dringen. Daarbij hanteert de overheid het idee dat subsidies worden verstrekt om de 
rentabiliteit van geadviseerde maatregelen voldoende groot te maken. De termijn voor 
terugverdienen wordt daarbij op maximaal 5 jaar gesteld. 

Uit een studie naar de wensen van bewoners met betrekking tot energiebesparing blijkt 
dat in principe tegen weinig duurzaam bouwen maatregelen op grond van inhoudelijke 
technische of economische argumenten bezwaar kan worden gemaakt (van El 2002). 
Desalniettemin zal later in dit onderzoek blijken dat niet in dergelijke technieken wordt 
geïnvesteerd. Wanneer gebruikers van woningen, kopers en huurders, niet bereid zijn 
om hogere investeringen in energiebesparing en in installaties voor duurzame energie 
opwekking voor hun rekening te nemen, zullen de hogere investeringskosten van 
energieneutrale woningbouw niet kunnen worden doorberekend. Dit zal zichtbaar zijn in 
een daling van het bedrijfseconomische rendement van woningbouwers. Deze 
negatieve financiële prikkel maakt energieneutraal bouwen onaantrekkelijk. Het gevolg 
is dat, wanneer energieneutraal bouwen aan de markt wordt overgelaten, er van 
energiebesparing weinig of niets zal terechtkomen. Dit conflicteert echter met de CO2-
doelstellingen uit het verdrag van Kyoto, die de overheid zich gesteld heeft (Kyoto 1997). 

Als de woningbouwmarkt niet in staat is een maatschappelijke doelstelling als die van 
Kyoto te realiseren, is dat een typisch geval van ‘marktfalen’, waarin de opbrengsten op 
macro-niveau, in termen van kosteneffectieve CO2 uitstootreductie, de micro-
economische kosten, voor individuele actoren in de bouw, overtreffen. Immers, de 
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samenleving, BV Nederland, als geheel heeft naast economische doelstellingen, zoals 
het behalen van een zo hoog mogelijke efficiëntie in de diverse bedrijfstakken en het 
realiseren van betaalbare woningbouw, ook doelstellingen op andere terreinen, zoals in 
dit geval het milieu. Wanneer milieudoelstellingen in de nutsfunctie van de samenleving 
worden betrokken, zoals in dit kader een gewenste vermindering van de CO2 uitstoot, 
kunnen uitgaven die micro-economisch niet rendabel zijn, dit op macro-economisch 
niveau van BV Nederland wél zijn. In dat geval is het op macroniveau rationeel om 
investeringen in energieneutraal bouwen te stimuleren, terwijl het dit micro-economisch 
niet hoeft te zijn.

Er ligt de komende jaren een grote herstructureringsopgave en renovatieopgave in het 
verschiet. Nederland telt 6,5 miljoen woningen die een veel groter energiebesparings-
potentiëel representeren dan de ca. 65.000 nieuwbouwwoningen die per jaar gebouwd 
worden (Thomsen Sunikka 2001). Als bovendien 12.000 woningen per jaar gesloopt 
worden en slechts 65.000 woningen nieuw gebouwd, dan zullen alle bestaande 6,5 
miljoen woningen pas in de loop van de volgende 500 jaar vervangen worden 
(Thomsen van der Flier 2002, Thomsen 1997, 2002). Het vervangingstempo ligt veel te 
laag om de Kyoto doelstellingen in de gebouwde omgeving te kunnen realiseren.

0.5.2 Wetenschappelijke relevantie

De haalbaarheid van energieneutraal bouwen is, vanuit het perspectief van de de Kyoto 
doelstellingen een macro-economische vraag: Hoeveel organisatorische en 
economische inspanning heeft de Nederlandse samenleving er voor over om het risico 
van het broeikaseffect te beperken door bijvoorbeeld energieneutraal te bouwen en te 
renoveren? De afweging voor investeringen in de bouw wordt bijvoorbeeld afgezet tegen 
mogelijk lagere investeringskosten per gereduceerde ton CO2 in de vorm van CO2 
certificaten in het buitenland. 
De economische haalbaarheid van energieneutraal bouwen is, vanuit het perspectief 
van de eigenaar en gebruiker, een micro-economische vraag: Hoeveel Euro investeert 
de eigenaar om energieneutraal te bouwen en te renoveren en hoeveel levert het de 
investeerder en /of de bewoner aan besparing op?

Vanuit het macro-economische perspectief wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
het belang van de investeerder, de Nederlandse overheid en het belang van de 
ontvanger van eventuele revenuen. De motivatie tot het nastreven van energieneutraal 
bouwen volgt uit het vaststellen van de Kyoto doelstellingen. Vanuit micro-economisch 
perspectief is dit echter van groot belang. Ten eerste heeft de investeerder in 
energieneutrale woningbouw geen opbrengst door het overheidsbelang te dienen, 
maar alleen als gevolg van het terugverdienen op energiebesparing. Ten tweede hoeft 
op micro-economisch niveau de investeerder niet dezelfde persoon te zijn als de 
ontvanger van de revenuen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij woningen die gehuurd 
worden. De motiviatie om energie te besparen en om duurzame energie te produceren 
is dan niet aanwezig. 

De vraagstelling van dit proefschrift raakt meer disciplines: aan de technische kant de 
bouwfysica, installatietechniek, het milieutechnisch ontwerpen en de bouwtechnologie, 
aan de organisatorische kant de regelgeving, bedrijfskunde en de economie van de 
innovatie, niche-technology management en aangepaste technologie. 
Door het ontbreken van inzicht in de technische en economische haalbaarheid van 
energieneutrale technieken ontbreekt een basis voor besluitvorming. Gezien vanuit de 
technische vakken ligt het wetenschappelijk belang van dit onderzoek in het 
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beantwoorden van de vraag welke bouwkundige argumenten meegewogen worden in 
de besluitvorming. Binnen de organisatorische aspecten lijken de economische 
argumenten van grote invloed (zie ook Hoitink et.al. 2001). 

De literatuuronderzoeken en gevalstudies van de techniek van energieneutraal bouwen 
en renoveren zullen inzichten opleveren:
1. over de mogelijkheden eenvoudige ontwerpconcepten te hanteren, waarvan de 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid groot genoeg is binnen de organisatorische 
context van beleid en uitvoering. De wetenschappelijke relevantie ligt in de 
mogelijkheid om hiermee, zonder de gebruikelijke uitgebreide nauwkeurige 
berekeningen, toch het innovatieproces op gang te kunnen brengen en houden. 

2. over de wetenschappelijke waarde van analyses van eenvoudige 
ontwerpconcepten met de toetsing van deze ontwerpconcepten in gevalstudies die 
bovendien als experimenten gerealiseerd zijn;

3. over de wetenschappelijke waarde in de toepassing van de theorie van de 
aangepaste technologie op een hedendaags technisch ontwikkelingsvraagstuk, 
dat niet los gezien kan worden van het organisatorische vraagstuk en het 
maatschappelijk draagvlak. 

Gezien vanuit de organisatiewetenschappen ligt het belang van het onderzoek in het: 
1. analyseren van een organisatie- en innovatieproces bij een lokale overheid via 

literatuurstudie, en via een gevalstudie in de gemeente Den Haag; 
2. gebruiken van de geanalyseerde gegevens uit de experimentele gevalstudie van 

een innovatie organisatiemethode, de Rombo tactiek, die vervolgens ook naar 
aanleiding van ervaringen uit de praktijk wordt bijgesteld;

3. bij elkaar brengen van wetenschappelijke disciplines die vanuit verschillende 
tradities en achtergronden vergelijkbare onderzoekskaders hebben;

4. wetenschappelijk ontwikkelen van een project-organisatiemethode volgens de 
principes van de sociocratie; 

5. vergelijken van de nieuwe methode Rombo tactiek met bestaande inzichten vanuit 
de interactieve en constructieve Technology Assessment (iTA en cTA);

6. toetsen van toepasbaarheid van kennis uit niche-technology management op de 
praktijk van bouwen in Nederland. 

Het is mogelijk wetenschappelijke relevant om het toepassen van het in de 
innovatiewetenschappen veel gehanteerd begrippenkader van typen 
innovatieprocessen gebaseerd op technische uitwerking en marktpenetratie (Zie 
randvoorwaarde 3 in de volgende paragraaf) binnen de bouwbranche te onderzoeken. 
Daarbij wordt veelal het uitgangspunt gehanteerd dat de overheid alleen 
innovatieprocessen kan beïnvloeden door regulering of prijsmaatregelen. Over het 
algemeen wordt aangenomen dat innovaties in de bouw zich anders ontwikkelen dan in 
andere branches. Toepassing van dit begrippenkader en van dit uitgangspunt op een 
empirisch probleem in de concrete sector van de woningbouw kan tot verschuiving van 
inzichten leiden. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren met name voor de 
uitvoering van milieubeleid in de industrie zijn toevlucht genomen tot convenanten. 
Daarvan is nog steeds de vraag of deze manier van publieke-private samenwerking 
voldoende vruchten heeft afgeworpen en of deze manier van samenwerken voor de 
bouw geschikt is.
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Toepassing van dit begrippenkader kan licht werpen op de doelmatigheid van dit 
theoretische begrippenkader en leiden tot suggesties om het begrippenkader aan te 
passen. Dit zou er toe kunnen leiden dat de drie bekende overheidsmiddelen om 
innovaties te sturen, kunnen worden uitgebreid met een vierde nieuwe Rombo tactiek 
gebaseerd op een aangepast begrippenkader.
 
0.6 Randvoorwaarden

Het is technisch haalbaar om een zeer zuinige eengezinswoning te ontwerpen. De 
eerste CV-loze minimumenergie woning werd in 1984 in Schiedam gebouwd door het 
architecten- en ingenieursbureau van Jon Kristinsson (Kristinsson 1996). Het 
energiegebruik was namelijk door isolatie en ventilatiemaatregelen zo laag geworden 
dat volstaan kon worden met een kleine verwarming op basis van elektriciteit. Het 
bouwen van een eengezinswoning zonder gasgestookte CV is voor de meesten een 
onvoorstelbaar fenomeen. Maar niet alleen bewoners moeten aan het idee van een CV-
loze woning wennen, ook ontwikkelaars, architecten en installateurs hebben het soms 
moeilijk met zo'n concept. Stel je voor dat je een woning zou kunnen verwarmen met 
een installatie met de elektrische kapaciteit van een waterkoker (2,0 kW). Voor het 
realiseren van energieneutrale woningen zullen nog randvoorwaarden in de organisatie 
van het bouwen gecreëerd moeten worden.
Nu kunnen niet alle randvoorwaarden in een onderzoek tegelijk worden onderzocht. 
Daarom worden in dit onderzoek een aantal randvoorwaarden als uitgangspunt 
vastgelegd. Daarmee wordt de mogelijkheid vergroot om tijdens het onderzoek 
onderscheid te maken tussen randvoorwaarden die in de praktijk van energieneutraal 
bouwen een overwegende invloed hebben en randvoorwaarden die dat niet hebben. 

Randvoorwaarde 1, de overheid is actor
Het voorbeeld van de minimumenergie woning in Schiedam geeft aan dat bij de 
invoering van nieuwe technologieën ook met niet technische argumenten als 
economische en maatschappelijke en sociaal culturele argumenten rekening 
gehouden moet worden. De productie van nieuwe technieken moet eerst 
georganiseerd en geaccepteerd worden. Door het hanteren van deze argumenten 
worden bestaande maatschappelijke innovatietrajecten tegen te snelle nieuwe 
ontwikkelingen beschermd. Als eerste randvoorwaarde voor de uitvoering van dit 
onderzoek wordt daarom aangenomen dat de overheid als actor in de bouw invloed uit 
kan oefenen op de organisatie en acceptatie van nieuwe technologieën. 

Randvoorwaarde 2, de overheid voert de regie en is change-actor
Als tweede randvoorwaarde wordt vervolgens binnen het kader van dit onderzoek 
vastgelegd dat mogelijkerwijs de overheid de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
zelf kan organiseren. 

Randvoorwaarde 3, de overheid als probleemeigenaar
De actoren in de bouw proberen al jaren door middel van beleid en strategisch 
management beschermende factoren te beïnvloeden (Schot et.al. 1996), als het even 
kan ook in hun financiële voordeel. Daartegenover staat de bemoeienis van de overheid 
om collectieve belangen, die in de bouw gerealiseerd moeten worden, te behartigen. Bij 
energieneutraal bouwen staan deze belangen tegenover elkaar. Dat heeft grote invloed 
op het proces van techniek-ontwikkeling. Als randvoorwaarde geldt daarom binnen dit 
onderzoek dat de proceseigenschappen waarmee bij de ontwikkeling van 
energieneutrale woningbouw rekening gehouden moet worden, door geen andere actor 
dan door de overheid kunnen worden beïnvloed. De overheid is dus probleemeigenaar.
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marktniche
I I

incrementaal
I

revolutionair
I I I

architectureel
I V

technisch haalbaar
uitgekristaliseerd

technisch niet haalbaar
niet uitgekristaliseerd

economisch haalbaar
bestaande markt

economisch niet haalbaar
nieuwe markt nodig

type innovatieproces

Afbeelding 0.3 De vier typen innovatieprocessen in de onderlinge relatie van economische 
marktwerking en technische haalbaarheid (Schot et al. 1996, Tidd et.al. 1997). De twee 
belangrijkste factoren voor het slagen van een innovatie zijn de technische betrouwbaarheid, de 
techniek moet betrouwbaar en nuttig zijn, en het aanslaan in de markt, er moet vraag naar zijn zodat 
de techniek verkocht wordt. In de combinatie van wel of niet technisch gereed zijn voor de markt en 
wel of niet verkocht worden in de markt volgen vier verschillende aanpakken voor de ontwikkeling 
van een technisch innovatie. Deze zijn in de tabel onderscheiden en hebben een naam gekregen.
____________________________________________________________________

Randvoorwaarde 4, een innovatie met haperende marktontwikkeling
Als we innovatieprocessen kunnen onderscheiden naar de type processen die 
afhankelijk zijn van het technische potentiëel en het marktpotentiëel, kunnen we het 
krachtenveld in kaart brengen. Afhankelijk van het wel of niet uitgekristalliseerd zijn van 
de techniek, het technische potentiëel, en van de definitie van de economische 
markteisen, het economische potentiëel, kunnen vier typen innovatieprocessen worden 
onderscheiden (Schot et.al. 1996):
I incrementele innovaties ontwikkelen zich als de markteisen bekend zijn en als de 

technologie bekend is en reeds efficiënt functioneert. De innovatie omvat dan het 
vergroten van reeds bestaande efficiëntie en effectiviteit. Neem bijvoorbeeld het 
verder verhogen van de isolatiewaarde van dubbele beglazing en het vergroten van 
de levensduurverwachting van het product. Deze innovatie is volledig economisch 
en maatschappelijk haalbaar binnen het eerder genoemde definitiekader;

II marktniche innovaties omvatten kleine verbeteringen aan een bestaand product 
als markteisen plotseling veranderen. In de woningbouw werd bijvoorbeeld de 
isolatiewaarde van vloeren verhoogd door de invoering van het Bouwbesluit in 
1992. De isolatiewaarde van buitenwanden was al in 1989 verhoogd. Marktniche 
innovaties zullen met name door overheidsingrijpen worden geinitiëerd. Deze 
innovaties zijn niet zomaar maatschappelijk haalbaar, maar worden door 
overheidsbeleid afgedwongen;

III revolutionaire innovaties omvatten de introductie van een geheel nieuwe 
technologie voor een bestaande markt met bekende eisen. In het voorbeeld van 
energiebesparing in de woningbouw noem ik het ontwerpen van lage temperatuur 
verwarming in combinatie met warmtemuren in plaats van het plaatsen van de 
traditionele radiatoren met hoge aanlooptemperaturen. Hierbij is sprake van een 
innovatie waarvan de technische haalbaarheid op kleine schaal aangetoond is. 
Het economisch potentiëel moet nog benutbaar worden gemaakt. De innovatie is 
nog niet economisch haalbaar;

IV architecturele innovaties omvatten radicale nieuwe technieken voor een nieuwe 
markt. Het bouwen van energieneutrale woningen, gekenmerkt door 
zonnecollectoren, -panelen, hoge isolatiewaarden en hoogrendement ventilatie 
valt onder dit type proces. Zowel de markteisen als ook de technische eisen zijn 
nog onbekend. De technische haalbaarheid moet nog in kleine series aangetoond 
worden. Bovendien zullen we in hoofstuk tien zien dat de overheid met zijn beleid 
de technische en economische haalbaarheid mogelijk niet positief beïnvloedt. 
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Het op papier ontwerpen van een hoge (energieneutrale) technische efficiëntie is geen 
garantie voor het slagen van het innovatieproces. De techniek van energieneutraal 
bouwen en de techniek van energieneutraal renoveren zijn nog niet te plaatsen binnen 
de bestaande marktwerking. De techniek is nog niet op grote schaal beschikbaar. Alle 
noodzakelijk componenten zijn mogelijkerwijs afzonderlijk toegepast en beschikbaar. 
De geïntegreerde toepassing van het concept energieneutraal bouwen en renoveren is 
nog geen uitgekristaliseerde techniek. Daarom is energieneutraal bouwen zeker nog 
geen revolutionaire innovatie. Deze twee proceseigenschappen van technische 
haalbaarheid van de afzonderlijke componenten en de toepassing daarvan in een 
nieuwe marktwerking maken het energieneutraal bouwen en renoveren tot een 
architectureel innovatieproces. 

Randvoorwaarde 5, de overheid kan innovatie-ontwikkeling versnellen
Voor dit onderzoek nemen we aan dat energieneutrale woningbouw een innovatietype is 
dat technisch onvoldoende ontwikkeld is en waarvan de markt nog geheel niet 
ontwikkeld is. Door het ontwikkelen van een eenvoudig toe te passen serie technieken, 
gebaseerd op bestaande maatregelen waarvan de marktinpassing wel al bekend is, 
verschuift het type innovatie van architectureel naar revolutionair en daarna als gevolg 
van een beter werkend marktmechanisme naar incrementeel. Bij incrementele 
innovaties is de techniek betrouwbaar genoeg voor een voldoende ontwikkelde markt.
Als randvoorwaarde voor dit onderzoek wordt vastgelegd dat de overheid een beter 
marktmechanisme tussen individueel belang van actoren in de bouw en tussen het 
belang van Nedeland als geheel, moet kunnen organiseren en daarmee de 
verandering van innovatietype sneller kan doen verlopen. In een situatie van marktfalen 
zullen de CO2 reductiedoelstellingen van de overheid niet kunnen worden verwezenlijkt 
zonder actieve stimulering. 

Het doel van het vastleggen van deze vijf randvoorwaarden is dat op grond van de 
aangedragen argumenten in overleg tussen alle belanghebbende partijen, nationale 
overheid, lokale overheid, bouwers en bewoners, de conclusie getrokken zou kunnen 
worden dat met de kennis van de nieuwe ontwerpmethode én met de kennis van de 
nieuwe organisatiemethode, energieneutraal bouwen en renoveren energieneutraal 
bouwen eigenlijk niet meer dan een incrementele innovatie hoeft te zijn. Daarvoor hoeft 
dan alleen maar de methode te worden georganiseerd. 
Dat is dan de taak van de lokale overheid, die daarmee eventueel een vierde middel ter 
beschikking heeft om het marktfalen op te vangen en innovaties te steunen (naast 
regelgeving, naast financiële ondersteuning met subsidies en fiscale regelingen en 
naast convenanten).

0.7 Onderzoeksmethoden en -technieken

Bij de ontwikkeling van de organisatiemethode Rombo tactiek zijn verschillende 
methoden ingezet. Deze worden per onderdeel genoemd en tevens wordt aangegeven 
op welke wijze de methoden zijn toegepast. 

Deel 1
De techniek van energieneutrale woningbouw wordt in de volgende stappen onderzocht:
1. Literatuurstudie energieneutrale woningen.

Om een beeld te krijgen van de stand van techniek worden nieuw gebouwde 
woningen onderzocht op hun technische eigenschappen. De projecten worden 
gesorteerd op het criterium dat de woningen energieneutraal zijn of daar dicht in 
de buurt komen omdat de bouwers de bedoeling hadden te experimenteren met 
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energieneutraal bouwen. 
2. Gevalstudies energieneutrale woningen.

Met behulp van energiegebruiksberekeningen is van te voren meestal al bepaald 
of een woning energieneutraal zal zijn of niet en of een energieverbruik op jaar 
basis in balans is. Als de berekeningen voorhanden zijn worden deze met elkaar 
vergeleken om een indruk te krijgen van de orde van grootte van de invloed die 
diverse technische ingrepen hebben op de neutrale energiebalans;

3. Vergelijking gevalstudies.
Door de technische maatregelen in de verschillende gevalstudies met elkaar in 
verband te brengen kan blijken of er ontwerpconcepten zijn die vaker worden 
toegepast dan anderen. Een grote overlap in gekozen technische ingrepen kan 
wijzen op een hoge technische haalbaarheid van deze ingreep en eventueel zelfs 
op een hoge economische haalbaarheid;

4. Controle-experiment.
De maatregelen die vaker voorkomen zijn vervolgens toegepast in twee 
experimentele woningen, een nieuwbouw en een renovatie, om te kijken of de 
maatregelen tot een eenvoudig concept kunnen worden teruggebracht en tot een 
beperkte lijst kunnen worden teruggebracht;

5. Ordening van technische ingrepen.
De ingrepen worden vervolgens geordend op:
a invloed op de warmtebalans
b het aantal keren en de kwaliteit waarmee de ingreep wordt toegepast in de 

gevalstudies en de experimenten
c de toepassing in een energiegebruiksberekening en dan met name in de 

toepassing bij de energieprestatieberekening;
6. Vergelijking met referentiewoningbouw en energieneutrale referentiewoningen. 

Deze geordende ingrepen worden vervolgens vergeleken met gemiddelde 
waarden in de woningbouw om een indruk te krijgen van de orde van grootte van 
de verschillen tussen gangbare woningen en energieneutrale woningen;

7. Bepaling van verschil met referentie. 
Deze vergelijking levert inzicht in de grootte van de overgang van een gemiddelde 
woning in Nederland met een energieneutrale woning. Deze vergelijking dient met 
ieder voorhanden woningtype te worden uitgevoerd. Daarom wordt gebruik 
gemaakt van door SenterNovem ontwikkelde standaard referentiewoningen die 
representatief zijn voor de woningvoorraad in Nederland en voor de soorten 
woningen die nieuw gebouwd worden; 

8. Omschrijving nieuwe technische methode.
Een zo eenvoudig mogelijke methode om technische ingrepen in een 
energieneutrale woning voor nieuwbouw en renovatie te integreren;

9. Vergelijking op nauwkeurigheid.
Als de energieprestatieberekening in combinatie met de SenterNovem 
referentiewoningen bruikbaar blijken te zijn, kan door middel van een eenvoudige 
berekening met eenvoudige technieken iedere nieuwbouwwoning energieneutraal 
ontworpen worden, met technieken die op zich beschouwd technisch en 
economisch haalbaar geacht kunnen worden te zijn. 

Deel 2
De organisatie van energieneutrale woningbouw wordt in de volgende stappen 
onderzocht:
1. Literatuuronderzoek regelgeving.

Om een beeld te krijgen van bestaande organisatiemethoden wordt literatuur 
onderzocht op evaluaties van de wettelijke regelingen en bepalingen; 
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2. Literatuuronderzoek convenanten, verordeningen.
Vervolgens is literatuur onderzocht naar convenanten, verordeningen en evaluaties 
daarvan om de mogelijkheden van aanvullende organisatiemethoden op wettelijke 
regelingen in kaart te brengen;

3. Literatuuronderzoek marktwerking. 
Er zijn in onderzoeksliteratuur over de marktwerking bij duurzaam bouwen in het 
algemeen en bij energieneutraal bouwen in het bijzonder gegevens te vinden over 
de werking van de woningbouwmarkt;

4. Gevalstudie praktijk Den Haag.
In het specifieke geval van de gemeente Den Haag zijn bijna alle in de literatuur 
aangetroffen mogelijkheden om energieneutraal bouwen te stimuleren, ingezet. In 
een gevalstudie worden voor- en nadelen, sterktes en zwaktes nader onderzocht;

5. Literatuuronderzoek kosten.
In onderzoeksliteratuur wordt gezocht naar de rol die de kosten van 
energieneutrale maatregelen spelen in het marktmechanisme. Als referentie 
worden de experimentele gevalstudies en een berekeningsmodel van het Instituut 
voor Toegepaste MilieuEconomie genomen;

6. Ordening van criteria volgens de uitgangspunten van Aangepaste Technologie.
Uit de voorgaande analyses uit literatuur en de gevalstudie in de gemeente Den 
Haag komen criteria naar voren waaraan een nieuwe methode zou moeten 
voldoen om de tekortkomingen van de gangbare organisatiemethoden van de 
overheid te verbeteren. Deze criteria worden geordend volgens de uitgangspunten 
van haalbaarheid zoals die in de inleiding zijn opgesteld;

7. Organisatiemethode, de Rombo tactiek volgens ontwerpprincipes van sociocratie.
Vervolgens worden de criteria en de kennis uit de analyses tot een nieuwe project-
organisatiemethode geïntegreerd, de Rombo tactiek. 

Deel 3
8. Gevalstudie nieuwe methode Den Haag.

De Rombo tactiek is vervolgens een aantal keren getest binnen de praktijk van 
projectontwikkeling in de gemeente Den Haag. Uit deze tests kwamen een aantal 
verbeterpunten naar voren die uiteindelijk tot de volledige methode hebben geleid 
zoals die in de handleiding van de Rombo tactiek zijn ondergebracht;

9. Vergelijking met referentiemethoden. 
De geldigheid van de methode wordt vervolgens nog tegen het licht gehouden van 
een aantal andere organisatiemethoden die bekend zijn uit de literatuur. Met deze 
referentievergelijking wordt duidelijk op welke punten de nieuwe methode zich 
onderscheidt van wat gangbaar is;

10. De onderdelen van de nieuwe organisatiemethode worden gevalideerd door terug 
te blikken op de uitgangspunten en de resultaten te discussiëren;

11. De betekenis van de nieuwe methode voor techniek, organisatie en participatie 
wordt bediscussiëerd;

12. Het onderzoek eindigt met conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek.

Deel 4 
13. Literatuur waarnaar verwezen is.
14. Lijst met eenheden, afkortingen en begrippen.
15. Lijst met afbeeldingen en verantwoording van de afbeeldingen.
16. De management samenvatting, de korte samenvatting met samenvattingen in het 

Duits en in het Engels. Eindigend met een woord van dank en een levensloop.

0-15



                                                                                                                                                               

Afname verbruik fossiele brandstof

Toename productie duurzame energie

Compensatie
verbruik fossiele brandstof

door productie duurzame energie

1990 2020
                                                                                                                                                               
Afbeelding 0.4 De ontwikkeling van energieneutraal bouwen tot het jaar 2020 (naar Geuzendam 
van Mourik 1999). Een bouwproject verdient het predikaat ‘Energieneutraal’ wanneer er slechts 
weinig fossiele brandstof nodig is om in de energiebehoefte te voorzien en dit verbruik bovendien 
wordt gecompenseerd door opbrengst uit duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld uit zonne-
energie of uit warmte- / koudeopslag in de bodem (Novem 1998).
____________________________________________________________________

0.8 Definitie van energieneutraal bouwen

Reeds in 1973, na de oliecrisis, begon de Nederlandse overheid met het opzetten van 
energiebesparingsprogrammas in de bouw (Israëls E. et.al. 1988). Achteraf gezien 
begon toen de Nederlandse ontwikkeling van duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen 
werd als begrip voor het eerst gelanceerd in de bijlage Duurzaam Bouwen bij het 
tweede Nationale Milieubeleidsplan (NMP+ 1990). De overheid ondersteunde 
verschillende experimenten waaronder de bouw van de wijk Ecolonia in Alphen aan den 
Rijn. 
In 1995 lanceerde het ministerie VROM het Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen: 
Investeren in de toekomst. Dit plan streefde naar een sterkere positie voor 
besluitvorming in de ruimtelijke ordening (VROM 1995). Het plan van aanpak markeerde 
het begin van een beleid gericht op de uitvoering van programma’s en 
voorbeeldprojecten ondersteund en georganiseerd door de Nederlandse overheid. 
In 1997 volgde een tweede uitvoeringsplan. Dit plan versterkte de uitgangspunten van 
het eerste uitvoeringsplan. In dit tweede plan stond een lijst met nieuwe projecten en 
programma’s gericht op verdere versterking van communicatie en samenwerking 
tussen actoren in de bouw (VROM 1997). Het was met name gericht op de ontwikkeling 
van nieuwe innovaties voor duurzaam bouwen en energieneutraal bouwen. 

In 1999 werden de twee uitvoeringsplannen uit 1995 en 1997 geëvalueerd door het 
ministerie VROM (VROM 2000a). Duurzaam bouwen was een belangrijk onderdeel van 
communicatie en planontwikkeling geworden. Ook werd de conclusie getrokken dat in 
de toekomst programma’s nodig zouden zijn om het delen en het verspreiden van 
kennis verder te stimuleren en op een voldoende niveau te brengen. 
Bovendien leken speciale impulsen op bepaalde onderdelen van duurzaam bouwen 
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noodzakelijk. Het was wel de bedoeling van het ministerie VROM dat dit het laatste plan 
van aanpak zou zijn. Na 2004 zouden lokale overheden het maken van operationeel 
beleid en uitvoeringsbeleid over moeten nemen. Zij zouden dan in samenwerken met 
de belanghebbenden in de bouw kennis en ervaring uitwisselen om locaal projecten uit 
te voeren (VROM 2000b). Een onderzoek van de SEV en de Stichting Bouwresearch 
bevestigden deze conclusies (Kortman et.al. 2001, SEV 2002). 

Duurzaam bouwen wordt in navolging van het NMP+ (VROM 1990) als volgt gedefiniëerd 
(de Vries 1992): 
Het ontwerpen, bouwen, beheren en slopen van de gebouwde omgeving met zo weinig 
mogelijk inzet van eindige energiebronnen en optimale inzet van oneindige 
energiebronnen (energieneutraal bouwen en renoveren), integraal beheerde water-, 
afval- en materiaalsystemen (materiaal neutraal bouwen en renoveren) bevordering van 
materiële en immateriële gezondheid van gebruikers van de gebouwde omgeving 
(gezond, veilig en comfortabel bouwen en renoveren).

Voormalig staatssecretaris Remkes van VROM stelde vervolgens in 2002 17,6 miljoen 
Euro extra beschikbaar aan verschillende partijen in de bouw. Met dit geld werd een 
eerste aanzet gegeven om in de gebouwde omgeving vanaf 2010 10% minder 
broeikasgassen uit te stoten dan in 1999. Om daadwerkelijk tot minder energiegebruik 
te komen, werd aansluiting gezocht bij de huidige de inbedding van energiebesparing 
in het stedelijke vernieuwingsproces. 

Verschillende nieuwe financieringsconstructies moesten projectontwikkelaars over de 
streep trekken. Eigenaren c.q. bewoners werden vooral bekend gemaakt met het EPA 
(EnergiePrestatieAdvies), een advies over de ingrepen die de meeste energie besparen 
per door de bewoner uitgegeven Euro. Aan het eind van het jaar zou worden bekeken of 
deze projecten de gewenste resultaten hadden opgeleverd en of aanpassingen voor 
volgend jaar noodzakelijk zou zijn (VROM 2002). 

Het begrip energieneutraal bouwen komt voort uit de berekeningsmethodiek van de 
EnergiePrestatie op Locatie (EPL). Deze berekeningsmethodiek is ontwikkeld om voor 
woonwijken groter dan 300 woningen uit te kunnen rekenen hoeveel duurzame energie 
nodig zou zijn om locaal in energie en warmte te voorzien. De methodiek houdt rekening 
met een bijdrage van besparing op warmte en energie op woningniveau. Een volledig 
energieneutrale woonwijk behaalt een maximale score van tien op een schaal van één 
tot tien (Verlinden et.al 1999). De tien is het verhoudingsgetal tussen het aandeel 
fossiele brandstof dat ingezet wordt om woningen te verwarmen en van elektriciteit te 
voorzien en de compensatie door locale, centrale of decentrale opwekking van warmte 
en elektriciteit uit duurzame bronnen. Bij tien wordt de wijk geheel door duurzame 
energie van warmte en elektriciteit voorzien. 

Energieneutraal bouwen kun je bereiken doordat:
- enerzijds de energieverbruiken drastisch worden beperkt door het verminderen 

van warmte- en energieverliezen met bouwtechnische maatregelen;
- anderzijds eventueel benodigde energie en warmte duurzaam opgewekt wordt uit 

bijvoorbeeld zon, wind of aardwarmte.

Het beperken van de vraag kan alleen op de schaal van de woning, decentraal ten 
opzichte van de wijk, maar het opwekken van duurzame energie zou eventueel ook 
centraal op een hoger schaalniveau dan van de woning kunnen worden verzorgd (van 
Timmeren Heijligers 2000). 
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Van der Waals et.al. maken onderscheid in de aanpak met energiebesparende 
ingrepen voor bestaande woningen tussen (van der Waals et.al 2000):
- bouwkundige energiebesparende ingrepen en de samenhang tussen de 

verschillende opties;
- installatietechnische ingrepen om energie te besparen en om duurzame energie 

op te wekken en de samenhang die tussen de verschillende opties bestaat;
- energie-infrastructuur, bestaande uit de samenhang van opties om centraal in een 

wijk door installatietechnische ingrepen energie te besparen of duurzaam op te 
wekken.

Het begrip energieneutraal is verwant met in de Duitse literatuur gangbare begrippen 
als Niedrigenergie (Wappler 2000), Passivhaus (Voss 2000), Nulenergie (Wappler 
2000) en Aktivhaus (Wappler 2000) en Plushaus (Wappler 2000).
In Nederland hebben begrippen als minimumenergiewoning, (Kristinsson 1996), 
exergiewoning (Kristinsson 1999), energiebalanswoning (Remu 1999) en 
nulenergiewoning (Ravesloot 1994) een grote verwantschap met energieneutraal 
bouwen. 

De definitie van energieneutraal bouwen, zoals die in dit onderzoek gehanteerd zal 
worden luidt als volgt: 
____________________________________________________________________

Het dusdanig bouwen en renoveren van woningen binnen een Nederlandse wijk, dat op 
jaarbasis in de energiebehoefte voor verwarming, koeling, productie van warm water en 
elektriciteit, geheel door duurzame bronnen van binnen de wijk kan worden voorzien. 
_______________________________________________________________________________

Hierbij behoort de schaal van duurzame energievoorziening duidelijk vermeld te zijn. 
Dat betekent dat op jaarbasis de fossiele energiebehoefte niet groter is dan door 
decentraal opgwekte duurzame energie gecompenseerd kan worden en dat de netto 
CO2 emissie daardoor nul zal zijn. Daarmee draagt een energieneutrale wijk bij aan het 
realiseren van de Kyoto doelstelling. 

Energieneutraal bouwen kan op twee schaalniveaus worden nagestreefd:
- door woningen zo veel mogelijk decentraal zelf te voorzien van duurzame energie 

producerende technieken, autarkisch bouwen;
- door centraal in de wijk duurzame energie op te wekken, energieneutraal bouwen. 

Bij energieneutraal bouwen is het bufferen van duurzame energie, in de vorm van warm 
water of elektriciteit, een technisch en economisch probleem. Door in de zomer meer 
duurzame elektriciteit te produceren en deze te leveren aan het elektriciteitbedrijf, kan in 
de winter elektriciteit teruggekocht worden. Over het jaar gezien kan de woning toch 
energieneutraal zijn. Als het installatieontwerp van een energieneutrale woning 
ontworpen is om het bufferprobleem in de woning op te lossen, dus zonder levering van 
en naar een bron of buffer buiten de woning, dan is de woning autarkisch 
energieneutraal.

Het is in principe zelfs mogelijk op bovenwijkse schaal duurzame energie op te wekken 
en deze vervolgens naar de wijk te transporteren als groene stroom. Dit schaalniveau 
van opwekken van duurzame energie valt buiten het kader van de modellen in dit 
proefschrift en wordt niet in de overweging meegenomen.
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Bij een nulenergie woning wordt het energiegebruik voor ruimteverwarming op 
jaarbasis nul. De energie die nodig is om warm water en een warme woning te hebben, 
wordt direct of indirect opgewekt door zonne-energie. Daarbij is soms tijdelijk 
hulpenergie uit fossiele brandstof nodig, om de verminderde opbrengst van de zon in 
de winter te compenseren. In de zomer wordt dan te veel energie opgewekt. Er wordt 
fossiele brandstof ingezet om het bufferen van zonne-energie tot het winterseizoen te 
vermijden. Seizoensbuffering is momenteel economisch gezien kostbaar, echter, als de 
kostenbesparing op het weglaten van aardgasinfrastructuur mag worden 
meegerekend, kan seizoensbuffering met aquifers in waterdragende ondergrondse 
grondlagen al economisch interessant zijn (DWA 2002, Seuren 2002). 

In de praktijk was het opwekken van duurzame energie duurder dan het besparen op 
fossiele energie. De ontwerpen van de architekten, ingenieurs en adviseurs waren 
hierop gebaseerd. De in de praktijk veel gehanteerde ontwerpmethodiek ‘trias 
energetica’, de drie stappen methode (Duijvestein 1997) gaat ervan uit dat het efficiënter 
is eerst energie te besparen, vervolgens duurzame energie op te wekken en eventueel 
overgebleven restbehoefte door efficiënt ingezette fossiele bronnen te dekken. 
Energiebesparende maatregelen kunnen andere voordelen hebben zoals bijvoorbeeld 
een hoger thermisch comfort in een woning. Daarom genieten energiebesparende 
maatregelen nog steeds de voorkeur. In deze methode is de inzet van duurzame 
energie sluitsteen van een ontwerpmethode gebaseerd op energiebesparing. Bij het 
ontwerpen vanuit duurzame energie, zoals dat logisch zou zijn vanuit de gedachte van 
energieneutraal bouwen, is het denkbaar dat als sluitsteen nog een fossiele 
verbranding nodig is, met name omdat het opslaan van warmte en elektriciteit om 
specifieke oplossingen vraagt. In zo’n ontwerpmethodiek is duurzame energie de 
hoeksteen voor ontwerpen (Ravesloot 2002a). 

In het kader van dit proefschrift wordt energieneutraal bouwen van woningen opgevat 
als een duurzame technologie, bestaande uit drie samenhangende technische 
voorzieningen, structurele regelingen en culturele normen en waarden (Riedijk 1986, 
1989). Uitgaande van deze theorie is het binnen dit onderzoek niet voldoende om alleen 
de toepasbaarheid van technische componenten van energieneutrale woningbouw in 
ogenschouw te nemen.

0.9 Doelstelling

De eerste doelstelling van dit proefschrift is om een methode te ontwikkelen waarmee 
met eenvoudige bouwkundige technieken energieneutraal gebouwd en gerenoveerd 
kan worden. Als deze technieken als projectongebonden producten te koop zijn, zou met 
die eenvoudige technieken op grote schaal energieneutraal gebouwd en gerenoveerd 
moeten kunnen worden. 
____________________________________________________________________
Doelsteling 1: 
Ontwikkel een methode met eenvoudige technieken voor energieneutrale woningbouw.
____________________________________________________________________

Vervolgens is het doel om een organisatiemethode te ontwikkelen waarmee deze 
eenvoudige technieken onder regie van de lokale overheid georganiseerd kunnen 
worden. 
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____________________________________________________________________
Doelstelling 2: 
Ontwikkel een organisatiemethode waarmee de gemeentes energieneutraal bouwen 
en renoveren kunnen organiseren.
____________________________________________________________________

De derde doelstelling van dit proefschrift zou zijn om  een bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van een snellere energietransitie, dat is de omschakeling van gebruik 
van fossiele brandstof naar duurzame energie, in de woningbouw in Nederland. 

0.10 Conclusie uit de inleiding

Het beleid van de overheid is gericht op energieneutraal bouwen als einddoel (Novem 
1998a). Volgens wetenschapsgebieden als innovatiemanagement, aangepaste 
technologie, niche technology management en technology assessment is het bij 
ontwikkeling van technologie aan te bevelen de technische componenten binnen 
structurele en culturele context van de samenleving te beschouwen. Uit dit onderzoek 
zal moeten blijken of behalve een aantal technische mogelijkheden ook een aantal 
structurele componenten (nog) ontwikkeld moeten worden. De vraag is of in de 
woningbouwproductie sprake is van marktfalen als het de reductie van CO2 betreft. 
Daarom zal dit onderzoek eindigen met de beschrijving van een organisatiemethode die 
de overheid in staat stelt om op efficiënte wijze, als aanvulling op wet- en regelgeving, 
subsidieverlening en fiscale tegemoetkoming en eventuele afsluiting van convenanten, 
invloed uit te oefenen op de productie van energieneutrale nieuwbouw en renovatie van 
woningen. 

Het onderzoek wordt ruimtelijk ingekaderd tussen de context van de Nederlandse 
schaal en de korrel, de kleinste schaal, die van het bouwdetail. De twee 
energietechnische aspecten besparing van fossiele energie en opwekking van 
duurzame energie vormen de technische onderzoekslijn waarlangs woningen zullen 
worden beoordeeld en aangepast in de richting van neutrale energiebalansen. De 
problematiek van energieneutraal bouwen wordt benaderd vanuit het perspectief van de 
(lokale) overheid vanwege het overwegende belang dat zij heeft. De overheid heeft 
aanmerkelijk belang omdat zij centraal de afspraken in Kyoto overeengekomen, zij heeft 
de mogelijkheid in te grijpen als de markt gekenmerkt is door imperfecties, en de 
overheid is als belanghebbende aanwezig gedurende het gehele proces van 
totstandkoming van woningen. 

0-20



Deel 1 Techniek van energieneutrale woningbouw

Dit eerste deel behandelt de technieken die ingezet worden om een energieneutrale 
woning te realiseren. Dit deel gaat over besparing in kWh uit fossiele brandstof en 
opwekking van kWh als duurzame energie. Eerst wordt een analyse gemaakt van het 
energiegebruik van een gemiddelde Nederlandse woning. 

Daarna wordt dit gemiddelde verbruik gedifferentiëerd naar verschillende veel 
voorkomende woningtypes. Voor deze standaard referentiewoningen wordt gebruik 
gemaakt van voor Nederlandse omstandigheden beschreven referentiewoningen van 
SenterNovem. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen referentiewoningen die 
betrekking hebben op nieuwbouw en die betrekking hebben op renovatie. 
Er zijn referenties bekend van de warmtebalansen van bestaande woningen, maar nog 
niet van werkelijk gerealiseerde gerenoveerde energieneutrale woningen. Daarvoor zal 
geen referentie-onderscheid mogelijk zijn. 

Vervolgens worden een aantal gevalstudies van energieneutrale woningen in Duitsland 
geanalyseerd. Daarbij wordt vooral gekeken naar de soorten technieken die worden in 
gezet om een energieneutrale warmtebalans te realiseren. 
Daarna worden een aantal Nederlandse gevalstudies beschreven, ook met het doel de 
gebruikte technieken in kaart te brengen. 

In het kader van dit onderzoek zijn de meest gebruikte technieken vervolgens getoetst in 
een experimentele gevalstudie voor een energieneutrale nieuwbouwwoning in 
Woubrugge. Ook voor de renovatie wordt een experimentele energieneutrale woning in 
Delft beschreven. Uit de gegevens van de gevalstudies wordt afgeleid welke technisch 
bouwkundige criteria gelden voor het ontwerpen van een energieneutrale woning, 
nieuwbouw of verbouw. 

Deze criteria worden afgezet tegen referenties van de gemiddelde Nederlandse woning 
die door de Novem ontwikkeld zijn en beschikbaar zijn gesteld voor onder andere 
wetenschappelijk onderzoek. De energiebalansen van deze Novem referenties en van 
de (experimentele) gevalstudies worden ook met door de TU Delft en door het instituut 
voor Toegepaste Milieu Economie (TME) ontwikkelde modellen vergeleken. 
Daarmee wordt inzicht verkregen in de mate van nauwkeurigheid van de op de 
EnergiePrestatienormering voor Woningen (EPW) gebaseerde stationaire 
berekeningsmethoden voor nieuwbouw en in de EnergiePrestatieAdvisering (EPA) voor 
renovatiewoningen. 
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1 Wat is energieneutrale woningbouw? 

In dit eerste hoofdstuk wordt de energiebalans van een gemiddelde Nederlandse 
woning beschreven. Daarmee is het referentiepunt bekend van waar uit, door inzet van 
technische maatregelen, een gemiddelde Nederlandse woning omgebouwd kan 
worden naar een energieneutrale woning. Voorts worden referentiewoningen uit drie 
verschillende onderzoeken naar energieverbruik van woningen, nieuwbouw en 
renovatie, gepresenteerd. Door deze referentiewoningen met elkaar te vergelijken kan in 
orde van grootte worden bekeken welke onnauwkeurigheden er in de berekening en 
meting van energieverbruik verscholen liggen.

1.1 De energiebalans van een gemiddelde woning 

De energieverbruikers in Nederland worden in verschillende categorieën 
onderscheiden:
Industrie, transport, huishoudens, en overige afnemers als diensten en landbouw. De 
schijfdiagrammen hieronder tonen de brandstof verbruiken per afnemer in het jaar 1990 
ten opzichte van de prognose voor 2050. De perspectieven voor de toekomst geven 
houvast bij het maken van beleid voor bijvoorbeeld energieneutraal bouwen. Als niet 
wordt bijgestuurd door middel van beleid bestaat er een kans dat de prognoses 
uitkomen, met een groot risico dat de economie en de samenleving de gevolgen van de 
bijkomende effecten niet zonder grote schade overleven.

1.1.1 Aardgas

Het energieverbruik van bestaande Nederlandse woningen kan worden uitgedrukt in 
aardgasverbruik, elektriciteitsverbruik en duurzame energie. 
De gemiddelde vraag naar aardgas per huishouden is tussen 1980-1991 gestaag 
gedaald van 3100 m3 naar 2140 m3 (een daling van ruim 30%). Vanaf 1991 is de daling 
aanzienlijk minder, in 1998 is het verbruik 1945 m3. Het aandeel van ruimteverwarming 
in de totale gasvraag is van 88% in 1980 gedaald tot bijna 77% in 1998. Het aandeel 
voor de bereiding van warm tapwater in het totaal huishoudelijk aardgasverbruik is in 
dezelfde periode bijna verdubbeld tot 19% in 1998, voor koken is het 4%. Het 
gasverbruik voor verwarming is in 1998 ruim 4% lager dan in 1997. 

1.1.2 Elektriciteit

Elektriciteit wordt voor tal van energiefuncties gebruikt. Het totale gemiddelde verbruik 
aan elektriciteit is in de periode 1990-1997 toegenomen met 16% van ruim 2800 naar 
3200 kWh. Vooral het verbruik voor Audio/video is tussen 1990 en 1997 sterk gestegen 
en wel van 271 kWh tot 485 kWh. Voor het reinigen van woningen werd in 1997 bijna 
700 kWh verbruikt, dat is 36% meer dan in 1990. Ook het verbruik voor verlichting en 
koelen nam toe zij het in mindere mate, ieder met 11%. Het verbruik door overige 
functies lag voor de genoemde jaren tussen de 800 en 900 kWh. Het verbruik van 
fossiele brandstof voor verwarming daalt weliswaar licht, maar daartegenover staat een 
lichte stijging van verbruik van fossiele brandstof voor het opwekken van elektriciteit.

1.1.3 Duurzame energie

Het aandeel duurzame energie in het gemiddelde Nederlandse energieverbruik is 
slechts gering. Dat komt vooral door de ruime beschikbaarheid van het goedkope 
aardgas en het relatief schone karakter van deze brandstof (PDE 2001). 
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Afbeelding 1.1 Het energieverbruik van Nederland per sector in 1990 (links)  en geprognotiseerd 
voor 2050 (rechts) volgens van Reepe in [PJ] (van de Reepe 2001).
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Afbeelding 1.2 Het verbruik van aardgas en elektriciteit in Nederlandse woningen van 1990 tot 1998 
voor een gemiddelde Nederlandse woning in [m3 a.e.] (naar CBS 2000).
                                                                                                                                                                          

Aantal woningen per bouwperiode en geldende isolatie-eisen

2.259.000 Voor 1960 geen isolatie-eisen

3.926.000 Van 1960 -1994 Bouwverordening

485.000 Bouwbesluit en energieprestatie-eisen

2.000.000 4.000.0000

                                                                                                                                                                          
Afbeelding 1.3 De verdeling van de woningvoorraad naar leeftijd en de daarbij behorende isolatie-
eisen en energieprestatie-eisen in duizenden woningen (CBS 2000). 
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Duurzame energie wordt op beperkte schaal ingezet om het energieverbruik van de 
huishoudens te dekken. In afbeelding 1.4  de vermeden hoeveelheden verbranding van 
fossiele brandstoffen in PJ per jaar weergegeven. De inkoop van groene stroom door 
huishoudens heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Er is zelfs in 
Nederland al een leverancier van groen gas. Het energiebedrijf Echte-Energie.nl levert 
(groen) aardgas aan eigen klanten met de afspraak dat een gedeelte van de opbrengst 
uit gasverkoop in het buitenland wordt geïnvesteerd in bosaanplant. Op die manier 
wordt de CO2 emissie in Nederland via houtproductie in het buitenland 
gecompenseerd. 

Begin 2000 werd bijna 1,2% van het Nederlandse energieverbruik gedekt door 
duurzame energiebronnen (ruim 35 PetaJoule, ongeveer 1 gWh, vermeden fossiele 
brandstoffen). Volgens het projectbureau Duurzame energie is er sprake van een snel 
groeiend aantal initiatieven voor duurzame energieprojecten. Op met name het terrein 
van toepassing van warmte-kracht-koppeling en PV zonnepanelen heeft Nederland een 
voorsprong in onderzoek en ontwikkeling (PDE 2001).
Van de totale hoeveelheid elektriciteit die in 2003 in Nederland werd verbruikt werd 12% 
opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Het grootste gedeelte van de in 
Nederland verbruikte duurzame elektriciteit wordt echter geïmporteerd. In 2003 was dit 
73%. De geïmporteerde duurzame elektriciteit was in 2003 voor 90% opgewekt met 
biomassa, voor 7% met waterkracht en voor 3% met windenergie (importgegevens van 
2004 zijn nog niet bekend). In 2003 werd dus 3,3% van het elektriciteitsverbruik in 
Nederland zelf opgewekt door middel van duurzame energiebronnen. In 2004 was dit 
toegenomen tot 4,5 %
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Afbeelding 1.4 Het over de jaren licht stijgende aandeel duurzame energie uitgedrukt in % van 
vermeden PJ fossiele brandstof (naar PDE 2004, EZ 2004 en naar CBS 2004). 
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De bewoner, of woonconsument, verbruikt in Nederland gemiddeld 3300 kWh per jaar 
aan elektriciteit (EnergieNed 2000b). Uit de onderzoeken van EnergieNed blijkt dat 
woonconsumenten met een gemiddeld maandinkomen van meer dan Euro 1360,- 
netto, bovengemiddeld energie verbruiken.

Het Centrum voor Energiebesparing onderzocht de meest factoren die de meeste 
invloed uitoefenen op het huishoudelijk gas- en elektriciteitsverbruik (CE 2003): 
- het zuinig stoken (leidt tot 5% lager verbruik per graad), slechts weinig 

huishoudens vertonen zuinig stookgedrag; 
- de grootte van het gebruiksoppervlak;
- de isolatie van de woning, daarbij is de ouderdom van de bewoners de 

belangrijkste verklarende factor voor het energiegebruik voor verwarming. 
- het inkomen bepaalt in hoge mate de consumptie van elektriciteit.
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Afbeelding 1.5 De energiebalans van een bestaande gemiddelde Nederlandse 
eengezinstussenwoning (naar Jantzen et.al. 2002, PDE 2001, Klunder Meijer 2000b). De 55.000 MJ 
(15.270 kWh) voor verwarming + 15.000 MJ (4170 kWh) voor de bereiding van warm tapwater + 
3500 MJ  (970 kWh) voor koken + 32000 MJ (8890 kWh) voor het opwekken van elektriciteit komt 
geheel uit verbranding van fossiele brandstoffen. Dit is totaal 105500 MJ (29300 kWh) per jaar per 
gemiddelde Nederlandse eengezinswoning. 
                                                                                                                                                                          

Als je uitgaat van de energiebalans van een gemiddelde Nederlandse woning dan zou 
een combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame energie voldoende 
potentie moeten vormen om een neutrale energiebalans te maken. Als alle 
Nederlandse gebouwen en woningen richting energieneutraal zouden worden 
omgebouwd, zou er ongeveer 721 PJ minder energie worden gebruikt (RIVM ECN CPB 
1995). De gebouwen in Nederland zouden daarmee landelijk gezien 18 % minder CO2 
produceren. Als er niets gebeurt zal het energiegebruik van overheidsgebouwen, 
dienstverlenende kantoren en gezinswoningen echter eerder toenemen met bijna 18 % 
tot 848 PJ (RIVM ECN CPB 1995).
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Wat het woninggebonden deel betreft gaat het om 12 % van de Nederlandse CO2 
uitstoot (Ybema et.al 2000, ECN RIVM 2002). Daarvan wordt op dit moment een 
verwaarloosbaar klein deel namelijk 1,2 % door duurzame energie gedekt. De 
resterende 98,8 % moet dus nog in het kader van energieneutraal bouwen worden 
afgedekt. Dat kan door vermindering van de vraag of door vervanging door duurzame 
energie. Door vermindering van de vraag als gevolg van energiebesparende 
maatregelen zal de absolute waarde van 98,8 % dus dalen. Hoe meer energie we 
besparen, hoe minder duurzame energie we hoeven op te wekken. 

Tegenover deze mogelijke besparingen op gebruik van fossiele energie en de daaruit 
voortvloeiende productie van ongewenste CO2 staan de verplichte besparingen die in 
de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid zijn vermeld (VROM 2000c). Daarin staat voor de 
bouwsector een reductie van CO2 van 3 Mton. Daarvan dient 2 Mton door de 
woningbouw te worden gerealiseerd en 1 Mton in de utiliteitsbouw. Het isoleren van de 
hellende daken van bestaande woningen zou volgens berekeningen al 2,1 Mton CO2 
opleveren (Slot.et.al. 1999). Bij deze berekening in de Uitvoeringsnota is wel 
opgenomen dat Nederland de helft van de CO2 reductie (ca 25 Mton CO2) buiten het 
eigen land mag realiseren. Deze cijfers staan in contrast met de in werkelijkheid 
stijgende energieverbruiken en stijgende CO2 emissies zoals eerder in het inleidende 
hoofdstuk 0 is aangegeven.

1.2 De energiebalans van een energieneutrale woning

De zon vormt de meest directe manier van opwekken van duurzame energie in de 
woningbouw. Dat gebeurt in de vorm van directe zoninstraling, de zogenaamde 
passieve zonne-energie of indirect door actief gebruik te maken van zonnecollectoren 
die warm water produceren of door zonnecellen die stroom produceren. Om een 
energieneutrale nieuwbouwwoning te ontwerpen moet je vanuit het aanbod van 
duurzame energie ontwerpen (Ravesloot 2002b). De energiebalans, met aan de ene 
kant de verliezen via transmissieverliezen, ventilatie- en infiltratieverliezen, extra 
verliezen als gevolg van oververhitting en verbruik van elektriciteit voor apparaten etc., 
moet worden gecompenseerd door een direct of indirect aanbod van duurzame energie 
uit biomassa, aardwarmte, wind- of zonne-energie. Iedere woning heeft echter zijn 
eigen karakteristieken als het om deze energiebalans gaat. 

Om toch generiek geldige uitspraken te kunnen doen voor een representatief aantal in 
de Nederlandse bouwpraktijk gebouwde woningtypes, kun je gebruik maken van 
referentiewoningen. Deze referentiewoningen representeren de meeste woningtypes in 
Nederland, terwijl ze dusdanig nauwkeurig omschreven en beschreven zijn dat er 
wetenschappelijk onderzoek mee gedaan kan worden.
In de volgende paragrafen worden referentiewoningen uit onderzoek van SenterNovem, 
Ecobuild en TME(instituut voor Toegepaste Milieu-Economie) beschreven. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen referenties voor nieuwbouwwoningen en bestaande 
woningen. Het is de bedoeling om aan het eind van dit hoofdstuk te kunnen bepalen 
hoeveel minder energie een energieneutrale woningen verbruikt ten opzichte van een 
gemiddelde woning.
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Afbeelding 1.6 De SenterNovem referentiewoning voor een eengezinstussenwoning met een EPW 
van ongeveer 1,17 in kWh. 
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Afbeelding 1.7 Energiebalans Ecobuild referentiewoning 2000 EPW 1,22 in kWh.
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1.2.1 Realisatie van energieneutrale nieuwbouw

SenterNovem definiëerde voor onderzoeksdoeleinden een aantal referentiewoningen 
voor nieuwbouw en voor renovatie (Novem 1999a, 1999b, 2001). Voor de nieuwbouw 
classificeerde SenterNovem 16 nieuwbouwwoningtypes. Dit promotieonderzoek 
refereert aan drie types: twee-onder-een kapwoning, tuinkamer, tussenwoning en 
galerijwoning. Voor de beschrijving van de bouwkundige eigenschappen wordt  
verwezen naar de originele Novembrochures. Deze selectie representeert naar 
schatting meer dan 80 % van de op dit moment gangbare woningtypes in de 
nieuwbouwproductie van ca. 65.000 woningen per jaar. De huidige productie bestaat 
voornamelijk uit eengezinswoningen op Vinexlocaties.
Voor de vergelijking met de Ecobuild woning wordt uitgegaan van het in de praktijk 
meest voorkomende type, de eengezinstussenkamerwoning met EPW = 1,0.

Om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de energiestromen in de 
warmtebalansen van deze woningen zijn deze vergeleken met warmtebalansen die in 
het zogenaamde EcoBuild project zijn bepaald (Klunder G. Meijer F. et.al. 2000a, 
Klunder G. Meijer F. 2000b). In dit project zijn zowel energiebesparingen en productie 
van duurzame energie door middel van EPW berekeningen bepaald. Bovendien zijn de 
energiestromen in deze EPW modellering nagerekend met het dynamische 
rekenprogramma TRNSYS om de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid te kunnen 
toetsen. Uit deze vergelijking wordt in Ecobuild de conclusie getrokken dat de EPW 
berekeningen, na controle door de dynamische berekening, betrouwbaar genoeg zijn 
om er bouwkosten- en energie kostenberekeningen mee te kunnen uitvoeren (Klunder 
G. Meijer F. et.al. 2000a, Klunder G. Meijer F. 2000b). In dit proefschrift wordt van 
dezelfde conclusie uitgegaan. De energiebalans van de Ecobuild rijtjes tussenwoning 
is in afbeelding 1.7 te vinden.

1.2.2 Referentieberekeningen nieuwbouw woningen

In deze paragraaf zal worden uitgerekend hoeveel energie zal moeten worden bespaard 
in de energiebalans van een referentiewoning van SenterNovem en van TME om deze 
woning volgens berekening energieneutraal te maken. In afbeelding 1.9 worden drie 
referenties getoond. De SenterNovemreferentie en de TME referentie zijn eenvoudig 
naar energieneutraal om te rekenen. De Ecobuildwoning is weliswaar niet geheel naar 
energieneutraal gerekend, maar wel terug naar EPW = 0,6 gerekend.

Als we de SenterNovem referentiewoning en de TME woning vervolgens voor een 
energieneutrale balans doorrekenen, komen daar nieuwe te realiseren energiestromen 
uit. Deze zijn in het overzicht van afbeelding 1.10 weergegeven.

Uit de berekeningen met de referentiewoningen blijkt dat de energieverliezen als gevolg 
van verbruik voor ruimteverwarming, elektriciteit voor het huishouden en bereiding van 
warm tapwater tot rond de 10.000 kWh terug te dringen zijn. Echter, in deze 
SenterNovem en TME berekeningen wordt geen rekening gehouden met de laatste 
stand van techniek op het gebied van zuinige apparaten en ook niet met (on)aangepast 
bewonersgedrag. Deze verliesposten van apparaten en bewonersgedrag zouden dus 
nog verder moeten kunnen zakken. 
Ter compensatie, om een neutrale energiebalans te verkrijgen, zal dus minder dan 
10.000 kWh warmte en elektriciteit moeten worden opgewekt. Daarvoor is minimaal een 
zonnecollector en 4,5 kWp aan opgesteld PV vermogen nodig, wat overeenkomt met ca 
32 m2 fotovoltaïsche zonnepanelen.

1-7



                                                                                                                                                                          

-55200

-15832

-3400

-31410

6936
11560

0

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

Energiebalans TME referentiewoning 1995 EPW ca 1,14

ruimteverwarming
warm tapwaterbereiding
koken
elektriciteit apparaten

passieve zonne-energie
interne warmteproductie
actieve zonne-energie

                                                                                                                                                                          
Afbeelding 1.8 Energiebalans TME referentie eengezins tussenwoning 1995 EPW ca 1,14 in kWh.
                                                                                                                                                                          

SenterNovem tuinkamer Ecobuild doorzon TME eengezins
EPW = 0,97 EPW 1,22 EPW = 1,14

R-waarde m2K/W 4 3 4,5
u-waarde W/m2K 1,2 2 2
luchtdichting - 0,8 1 1
ventilatie HR-WTW
Q V+T+E +WW -12494 -20460 -15972

WP nee nee nee
opslagvat liter 0 0 0
zonnecollector m2 0 0 0
PV cellen m2 0 0 0
doorgerekend met EPW EPW EN STRANSYS EPW
Q PZE+I+AZE 4600 4324 5140
                                                                                                                                                                          
Afbeelding 1.9 Drie met de EPW berekening bepaalde referenties in kWh van de SenterNovem, uit 
het Ecobuild project en uit een studie naar energieneutrale woningbouw van het TME.
                                                                                                                                                                          

referentie energieneutraal SenterNovem tuinkamer TME eengezin
EPW=0,27 EPW=0,26

R-waarde m2K.W 5 5
u-waarde W/m2K 1 1
luchtdichting - 0,8 0,8
ventilatie HR-WTW HR-WTW
Q V+T+E +WW -10362 -10329

WP ja ja
opslagvat liter 500 500
zonnecollector m2 5,6 5,6
PV cellen m2 33 32
PV in kWp 4,6 4,5
doorgerekend met EPW EPW
Q PZE+I+AZE 10288 10261
                                                                                                                                                                          
Afbeelding 1.10 De SenterNovem referentiewoning en de TME referentiewoning in kWh richting 
energieneutrale balans. 
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1.2.3 Realisatie van energieneutrale renovatie

Voor de bestaande bouw ontwikkelde SenterNovem 16 woningtypes met bijbehorende 
energiebalansen. Voor de beschrijving van de bouwkundige eigenschappen wordt 
verwezen naar de originele Novembrochures. Dit onderzoek beperkt zich tot de 
beschrijving van de energiebalansen van de zes belangrijkste woningtypes die in 
Nederland voorkomen:

Vrijstaande woning 1966-1988, vertegenwoordigt ca.  5,3 % van de woningvoorraad;
2-onder-1 kapwoning 1966-1988, vertegenwoordigt ca.  4,5 % van de woningvoorraad;
Rijtjeswoning 1966-1976, vertegenwoordigt ca. 10,5 % van de woningvoorraad;
Rijtjeswoning 1976-1980, vertegenwoordigt ca.  3,7 % van de woningvoorraad;
Rijtjeswoning 1980-1988, vertegenwoordigt ca.  8,7 % van de woningvoorraad;
Galerijwoning 1966-1988, vertegenwoordigt ca.  3,9 % van de woningvoorraad; 
Overige flatwoning 1966-1988, vertegenwoordigt ca.  2,4 % van de woningvoorraad.

In 2020 zal de woningvoorraad voor ongeveer 33 % bestaan uit nieuwbouw gebouwd na 
1990. In 1990 had nog 20 % van de woningen een locale (gas) verwarming. In 2020 zal 
dat nog maar 3 % zijn, doordat dan bijna alle woningen een centrale verwarming op 
aardgas zullen hebben. Echter, op de middellange termijn zal ook Nederland gaan 
ervaren dat de aardgasvoorraden eindig zijn. Daarom gaat de economische 
modellering in het TME model ook uit van een toekomst zonder aardgasinfrastructuur. 

In het kader van dit onderzoek zal vooral rekening gehouden worden met de praktische 
verschillen in de processen van totstandkoming tussen nieuwbouw en renovatie. 
Fysisch gezien is er geen verschil in gedrag van warmte en energie. In de praktijk maakt 
de bouwregelgeving nadrukkelijk verschil tussen het aanvragen van een 
bouwvergunning voor een nieuwe woning of voor de renovatie van een bestaande 
woning. De energieberekeningsprogramma’s zijn voor nieuwbouw en voor renovatie 
ook verschillend. De verschillen zijn meer gebaseerd op de manier waarop de 
energieberekeningsprogramma’s gebruikt worden. Dit hangt weer samen met de 
manier waarop een renovatie tot stand komt en de manier waarop een woning nieuw 
gebouwd wordt. Voor de nauwkeurigheid van de berekening maakt het geen verschil. 

Een verschil is de hoeveelheid CO2 reductie die in de nieuwbouw kan worden 
gerealiseerd ten opzichte van het reductiepotentieel in de renovatie. Mogelijkerwijs is 
het besparingspotentiëel, mede als gevolg van de voortdurende aanscherping van de 
EPW, in de nieuwbouw per woning groter. Maar de sloop van 12.000 en de nieuwbouw 
van 65.000 woningen per jaar, vertegenwoordigt een beduidend minder groot 
besparingpotentiëel dan de misschien minder ingrijpende renovatie van ruim 6.500.000 
bestaande woningen.

1-9



                                                                                                                                                                          
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

spouwisolatie

dubbelglas

dakisolatie

vloerisolatie

‘81  ‘82  ‘83  ‘84   ‘85  ‘86  ‘87   ‘88  ‘89  ‘90   ‘91   ‘92  ‘93  ‘94   ‘95 ‘96  ‘97

                                                                                                                                                                          
Afbeelding 1.11 Het percentage maatregelen voor besparing op fossiele brandstof in de 
woningbouw volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Index maart 2000). In de 
afbeelding is te zien dat het aantal maatregelen dat in de bestaande bouw genomen wordt, gestaag 
toeneemt. Met name de hoeveelheid dubbel glas is sterk toegenomen tot bijna het maximaal 
technisch mogelijke niveau van 94 %.     
                                                                                                                                                                          
Woningtype referentie EPA EPW nieuwbouw EPW laag balans kWh
2 onder 1 kap 1966-1988 1,09 1,15 0,30 4760
rijtjes 1980-1988 0,97 1,18 0,25 3067
galerij 1966-1988 1,14 1,27 0,55 4570
                                                                                                                                                                          
Afbeelding 1.12 De EPA scores van drie SenterNovem referentiewoningen bestaand in vergelijking 
met dezelfde woningen berekend in een EPW score voor nieuwbouw. 
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1.2.4 Referentieberekeningen renovatie woningen

De referenties van de SenterNovem voor bestaande woningen representeren het 
grootste gedeelte van de Nederlandse woningvoorraad. D e berekeningen van de 
invloed van de energiebesparingsmaatregelen zijn gebaseerd op de EPA methodiek. 
De EPA is verwant met de EPW. In beide berekeningsmethodieken hebben als uitkomst 
een verhoudingsgetal dat door het toevoegen van een constante in de laatste 
berekeningsformule ongeveer rond 1 uitkomt. Daarmee lijkt het alsof beide 
coëfficiënten op elkaar geijkt zijn. 

De EPA scores van de SenterNovem referentiewoningen zijn vervolgens aangescherpt 
door diverse maatregelen te nemen om de bestaande referentiewoning energiezuiniger 
te maken. De volgende maatregelen zijn genomen:
1. dikkere isolatie van gevels, vloeren en daken met minimaal R waarde 2,5 m2K/W;
2. HR++ glas met u waarde kleiner dan 1,0  W/m2K;
3. luchtdichting, (geen gebalanceerde ventilatie met WTW);
4. zonneboiler (indien mogelijk);
5. opslagvat voor warmte (indien mogelijk werd laagtemperatuurverwarming 

toegepast en een warmtepomp om warmte terug te winnen uit ventilatielucht);

Er werd geen berekening met een PV installatie uitgevoerd. In afbeelding 1.14 is te zien 
hoe de EPA score afneemt als gevolg van de genomen maatregelen. De invloed van 
eventueel WTW is hier buiten beschouwing gelaten omdat deze meestal moeilijk in een 
bestaande woning in te bouwen is. Als alternatief is WTW met een warmtepomp 
doorgerekend.

Van drie woningen zijn de bouwtechnische eigenschappen van de buitenschil en van de 
installatie in de EPW berekening voor nieuwbouw gezet, om te kijken of de scores van 
EPA en EPW nieuwbouw inderdaad in orde van grootte vergelijkbaar zijn. 
Deze berekening is gemaakt voor de 
- 2 onder 1 kap uit de periode 1966-1988;
- rijtjes uit de periode 1966-1976;
- galerijwoning periode 1966-1988.

Er is voor deze drie gekozen omdat ze zonder meer in het vereenvoudigde EPW 
berekeningsprogramma van SenterNovem zijn in te passen, waarmee ook de 
SenterNovem referentiewoningen zijn doorgerekend. De bouwkundige eigenschappen 
van de buitengevel, vloer en dak alsmede van de beglazing komen ongeveer overeen 
met de standaardberekening van het SenterNovem programma. 

Uit de berekening van de bestaande referentiewoningen van SenterNovem blijkt nu dat 
de EPA score niet zo maar vergeleken mag worden met de EPW score. De 
energiestromen wijken in orde van grootte af en de spreiding van de EPA scores is 
groter dan bij de vergelijkbare beekening in EPW. Wel verschaft de berekening een 
inzicht in de orde van grootte van de energiestromen in de balans en de maatregelen 
die genomen moeten worden om deze bestaande woningen volgens deze methodiek 
van dit programma energieneutraal te maken. 
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Afbeelding 1.13 EPA scores van SenterNovem referentiewoningen bestaand. 
                                                                                                                                                                          

2 
on

de
r 

1 
ka

p 
<

19
66

ri
jtj

e
s 

<
 1

9
4

6

ri
jtj

e
s 

1
9

4
6

 -
1

9
6

5

g
a

le
ri

j 
<

1
9

6
6

p
o

rt
ie

k 
<

1
9

6
6

b
e

n
e

d
e

n
 b

o
ve

n
w

o
n

in
g

 <
1

9
6

6

vr
ijs

ta
a

n
d

 1
9

6
6

-1
9

8
8

2 
on

de
r 

1 
ka

p 
19

66
-1

98
8

ri
jtj

e
s 

 1
9

6
6

-1
9

7
6

ri
jtj

e
s 

 1
9

7
6

-1
9

8
0

ri
jtj

e
s 

 1
9

8
0

-1
9

8
8

g
a

le
ri

j 
1

9
6

6
-1

9
8

8

p
o

rt
ie

k 
1

9
6

6
-1

9
8

8

fla
t 

1
9

6
6

-1
9

8
8

ja
re

n
 9

0
 >

1
9

8
8

vr
ijs

ta
a

n
d

 <
1

9
6

6

1,00

1,50

0,00

0,50

 
                                                                                                                                                                          
Afbeelding 1.14 De afnemende EPA score door invoeren van 3 stappen energiebesparende 
maatregelen en twee maatregelen om duurzame energie te bufferen en op te wekken bij de 16 
verschillende SenterNovem referentiewoningen bestaand. In deze berekening is geen PV geplaatst.
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1.3 Nauwkeurigheid van referentieberekeningen

Binnen de energieprestatieberekeningen van nieuwbouwwoningen zijn de statische 
berekeningen door middel van de EPW voldoende nauwkeurig gezien de 
beschikbaarheid van invoergegevens van de doorgerekende woning. Bij het vaststellen 
van de constructie van een bestaande woning, waar de isolerende waarde van kan 
afgeleid, kan vaak niet exact gekeken worden hoe een constructie in elkaar zit, zonder 
dat destructief onderzoek nodig zou zijn. Er wordt in het statische berekeningsmodel 
dus met aannames gerekend. Narekenen met een dynamisch model geeft echter een 
afwijking die men zelfs voor wetenschappelijke vergelijking acceptabel vindt. De 
nauwkeurigheid van de berekeningen wordt met name beïnvloed door externe fouten 
als foute invoer en de invloed van weers- en gebruiksomstandig-heden die in 
werkelijkheid spelen. Uit de berekeningen blijkt dat de methodiek voor alle woningtypes 
hetzelfde zal zijn en is dus breed toepasbaar.  

Bij het berekenen van energieprestaties van renovatiewoningen wordt de EPA 
methodiek gebruikt. Deze wijkt in nauwkeurigheid niet af van de door de EPW bereikte 
nauwkeurigheid. 
De bestaande referentiewoningen van SenterNovem mogen wat de EPA score betreft 
niet zo maar vergeleken mag worden met de EPW score. Als je twee identieke 
woningen, met het zelfde energieverbruik met de twee methodes doorrekent, is het 
verschil in EPW of EPA waarde net te groot. De berekening verschaft echter wel inzicht in 
de orde van grootte van de energiestromen in de balans en de maatregelen die 
genomen moeten worden om deze bestaande woningen volgens de methodiek 
energieneutraal te maken. Dat is in afbeelding 1.14 in beeld gebracht.

1.4 Conclusie techniek energieneutrale woningbouw

De gemiddelde Nederlandse rijtjeswoning verbruikt ongeveer 1900 kubieke meter 
aardgas voor verwarming van de woning en voor bereiding van warm tapwater. Het 
verbruik van elektriciteit voor met name verlichting en apparaten stijgt sinds jaren licht. 
Het verbruik ligt voor het gemiddelde Nederlandse huishouden rond 3300 kWh per jaar. 
Hogere inkomens verbruiken meer fossiele brandstof in hun woning. Het aandeel 
groene stroom is vanaf het jaar 2002 gestaag toegenomen. Tijdelijk heeft de vraag het 
aanbod overtroffen.

Als alle 6,5 miljoen Nederlandse woningen energieneutraal zouden worden, zou 12 % 
minder CO2 geëmitteerd worden. Dat overtreft de doelstelling voor de bouw vele malen. 
Alleen al het isoleren van alle Nederlandse woningdaken zou 2,1 Mton CO2 reduceren. 
Dat komt overeen met de doelstelling voor de gehele Nederlandse woningbouw. 
De transitie naar energieneutrale woningen kan niet alleen in de nieuwbouw 
plaatsvinden. De nieuwbouwproductie ligt op minder dan 65.000 woningen per jaar. De 
vervanging van 5 miljoen minder geïsoleerde woningen zou dan vele eeuwen duren. 
Vanwege het dringende karakter van het broeikaseffect zal dus met de transitie met 
name op de vervangende nieuwbouw en op renovatie moeten worden ingezet. 

De gebruikelijke stationaire berekening voor de bepaling van energiegebruik van een 
woning is weliswaar onnauwkeurig. Deze wijkt mogelijk tot 10 % af van dynamische 
computersimulaties, echter de inzet is voor de doeleinden van dit onderzoek en i ndie 
fase van ontwerpen en berekenen nauwkeurig genoeg. De berekeningen worden 
gebruikt in een fase van het ontwerpproces waarin de data die nodig zijn om nog 
nauwkeuriger te rekenen, nog niet voorhanden zijn. Zowel SenterNovem 
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referentiewoningen en referentieberekeningen als ook berekeningsmodellen van TME 
worden daarmee toegankelijk om binnen dit onderzoek als referentie te dienen voor 
nieuwbouwwoningen als ook voor renovatiewoningen. 
De energiebalans van een SenterNovem referentie galerijwoning sluit met 10680 kWh. 
Na de theoretische transitie richting energieneutraal sluit deze balans met 4570 kWh. 
De energiestromen zijn met meer dan de helft gereduceerd.
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2 Gevalstudies energieneutrale woningen in Duitsland

In dit hoofdstuk zullen drie energieneutrale woningen uit Duitsland worden besproken. 
Het is de bedoeling te analyseren welke technische maatregelen genomen zijn om:
- het fossiel energiegebruik te minimaliseren;
- duurzame warmte of elektriciteit op te wekken. 

De selectie van de woningen is gebaseerd op de betrouwbare toegang tot onderzoeks-
materiaal. De projecten zijn allemaal een tiental jaren geleden opgeleverd en zijn reeds 
enkele jaren bewoond en behoren tot de eerste generatie nulenergiewoningen die 
gebouwd werden.

In Duitsland wordt al jaren onderzoek gedaan naar energiebesparing in de bouw (EK 
1995). De literatuur over de Duitse projecten is beter toegankelijk dan de voornamelijk 
Zweedse en Finse literatuur over projecten in de Scandinavische landen (Jensen 1984). 
Het klimaat in Duitsland is niet vergelijkbaar met dat van Nederland. Het landklimaat is 
extremer in zijn uitersten dan het gematigde zeeklimaat in Nederland. Dat maakt het 
voor de analyse interessant. Als energieneutraal bouwen in Duitsland kan, dan kan het, 
gezien het mildere klimaat, in Nederland zeker. 

De cultuur van de bouw in Duitsland is weliswaar niet direct met die van Nederland te 
vergelijken, maar overeenkomsten en verschillen zijn, voor zover van toepassing bij 
deze globale vergelijking, voldoende gedocumenteerd (Eilbracht Ravesloot Riedijk 
1996, Ravesloot 1996, Thöne Ravesloot 1996) en bij een vergelijking binnen het 
technische perspectief nauwelijks van invloed. Daarom worden alleen de technische 
oplossingen voor energiebesparing en voor verhoging van de energie-efficiëntie door 
het opwekken van duurzame energie met elkaar vergeleken. Een vergelijking op 
economische aspecten blijft door de grote verschillen in de onderzoekscontext 
achterwege en valt buiten het kader van dit onderzoek.
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Afbeelding 2.1 De 10 m3 grote opslagtank voor warmwater waar de woning omheen gebouwd 
wordt. 
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Afbeelding 2.2 Het gemiddelde energieverbruik van de nulenergie woning in Dörpe bij Hannover in 
kWh/a.
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2.1 Nulenergiewoning Dörpe, gevalstudie 1

In 1989 begonnen de eerste voorbereidingen voor de bouw van de nulenergiewoning 
Dörpe (Hinz Werner 1994). De doelstelling van de bouw van deze vrijstaande 
eengezinswoning was aan te tonen dat een vrijstaande woning in een gemiddeld 
klimatologisch jaar in Duitsland in zijn eigen warmtebehoefte kon voorzien. Dit zou 
bereikt moeten worden door middel van duurzame opwekking uit zonne-energie en door 
seizoenopslag van deze warmte in een opslagvat. Het totale energiegebruik zou niet 
hoger mogen liggen dan 50 kWh /m2 per jaar. Daarmee zou het energiegebruik tot een 
zesde ten opzichte van een gemiddelde Duitse vrijstaande woning verminderen. 
Om dit te bereiken is cellulose-isolatie in dikten van 360 tot 550 mm ingebouwd in 
wanden, vloeren en daken. In de gehele constructie werden koudebruggen vermeden. 
Bovendien werd de isolatie van het gebouw verbeterd door onverwarmde bufferzones 
aan te bouwen en door bij de ramen luiken toe te passen. Het beste verkrijgbare 
isolatieglas  van dat moment werd toegepast. Dat was dubbel glas met gasvulling, het 
zogenaamde HR+ glas. Het ventilatiesysteem is uitgerust met WTW (warmteterug-
winning), terwijl de aangezogen verse buitenlucht wordt voorverwarmd door middel van 
een buis onder de grond (zie ook Ravesloot Berentsen 2001). Voor de seizoenopslag 
werd midden in de woning een tank van 10 m3 opgericht. Bovendien werd voor het 
tapwater een extra 300 liter tank aangelegd. Op het dak zorgde een 16 m2 grote 
zonnecollector voor het warme water dat in deze tanks moest worden opgeslagen.

De gebouwconstructie werd met de grootste zorgvuldigheid luchtdicht gemaakt om 
infiltratie verliezen te verkleinen. De blowerdoor-test resulteerde in een ventilatievoud 
van 0,9 /h bij een drukverschil van 50 Pa. Het gemiddelde energieverbruik van deze 
woning is 45 kWh/m2 per jaar. 

Van de ervaringen uit het project in Dörpe kunnen twee belangrijke zaken geleerd 
worden.
1. Het opslagvat voor de overbrugging van het winterseizoen functioneert niet. Het 

vermogen om de laatste honderden liters op te warmen moet veel groter zijn dan 
de zon op dat moment kan leveren. Bovendien verliest het vat veel warmte naar de 
woning. Dit geeft niet alleen ongecontroleerde opwarming in de woning, maar 
belemmert het ook nog de opwarming van het vat zelf. Een opslagvat voor enkele 
dagen lijkt wel bruikbaar;

2. De woning is alleen energieneutraal voor de warmwater behoefte. De woning zou 
moeten worden uitgerust met 50 m2 PV cellen om ongeveer 4400 kWh per jaar op 
te wekken. Op deze manier wordt energieneutraliteit via een overschot aan eigen 
elektriciteitsproductie of via inkoop gewaarborgd. Deze elektriciteit zou ook 
ingekocht kunnen worden als groene stroom.
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Afbeelding 2.3 De zuidgevel van het energie-autarke huis in Freiburg met translucente isolatie en 
PV cellen op het dak. 
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Afbeelding 2.4 Het gemiddelde energieverbruik van het autarke woonhuis in Freiburg in kWh per 
jaar.
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2.2 Energie-autarke woning Freiburg, gevalstudie 2

Bij het ontwerp van de woning in Freiburg is geprobeerd volledige autarkie 
(zelfvoorziening) te realiseren. Dat betekent dat de woning op jaarbasis energieneutraal 
is en bovendien geen opslag van energie buiten het gebouw nodig heeft. Er is voor de 
elektriciteitsoverschotten in de zomer geen netkoppeling. De elektriciteit die over is 
wordt in een serie accu's opgeslagen. Mochten de accu's vol zijn dan wordt de 
overgebleven elektriciteit in een elektrolyseproces gebruikt om waterstofgas en zuurstof 
uit water te winnen (H2 en O2 uit H2O). Het waterstofgas wordt in een vat van 15 m3 
opgeslagen, de afgesplitste zuurstof wordt in een vat van 7,5 m3 opgeslagen. De 
opslagcapaciteit van het waterstofvat is 1436 kWh. Daarmee is een buffer voor enige 
weken koken op waterstofgas gecreëerd. In geval van nood, als het opslagvat van 1000 
liter warm water leeg zou raken, kan de toevoerlucht in de woning ook nog worden 
verwarmd door waterstofgas te verbranden. 

Het energie-autarke woonhuis in Freiburg is een onderzoeks- en demonstratieproject 
van het Frauenhofer Instituut voor zonne-energiesystemen. Het doel is aan  te tonen dat 
het technisch haalbaar is om zonder verlies van comfort een woning te bouwen die voor 
het eigen energieverbruik niet van bronnen buitenshuis afhankelijk is. Bij dit project 
staat vooral de technische haalbaarheid voorop. De economische haalbaarheid is, 
vanwege de wetenschappelijk verantwoorde meetopstellingen en vanwege de hoge 
kosten die gemaakt zijn om het explosiegevaar van opslag van waterstofgas in te 
dammen, niet representatief. Dit proefproject werd in 1986 geformuleerd en moest 
alleen de theoretisch technische haalbaarheid onderzoeken. Pas toen in 1989 de 
subsidiegelden van de Duitse overheid binnenkwamen kon de bouw beginnen (Voss 
et.al. 1996, Stahl et.al. 1997). 

Het zonne-energie systeem bestaan uit verschillende componenten:
- passieve zonne-energie via ramen;
- passieve zonne-energie via gevels met translucente isolatiematerialen;
- actieve zonne-energie via zonnecollectoren;
- PV zonnepanelen.

Bij de bouw van dit experiment is alle toenmalige kennis op het gebied van 
energiebesparing en duurzame energieopwekking in praktijk gebracht. De isolatie voor 
de kelder bestaat uit 200 mm foam-glass, dat zonder koudebruggen onder de betonnen 
vloer door gelegd is. De buitengevels zijn met 240 mm cellulose isolatie geïsoleerd. De 
beglazing bestaat uit twee maal dubbel glas met kryptonvulling. Daardoor ontstaat in de 
hoofdgevel een isolatiewaarde van het glas van u-waarde= 0,6 W/m2K. De 
isolatiewaarde voor de deur en de andere gevels is u-waarde 1,2 resp. 1,1 W/m2K.
De u-waarde van de met foam-glass geïsoleerde vloer, dak en wanden is u-waarde 
0,19 W/m2K. De isolatiewaarde van de met cellulose-isolatie geïsoleerde wanden is u-
waarde 0,16 W/m2K. 

Uit wetenschappelijk oogpunt is de meet- en procestechniek het belangrijkste 
onderdeel van dit experiment. Op een groot aantal plekken in de woning worden 
oppervlakte- en luchttemperatuur, luchtvochtigheid en verplaatsing van warme lucht en 
warmwater continu gemeten. Deze worden in een centrale processing unit (CPU) 
opgeslagen en zijn dan beschikbaar voor het bijsturen van de verwarming of de 
ventilatie. Ook kunnen op deze manier veranderingen in het sturingssysteem worden 
aangebracht (Voss 1997).
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Afbeelding 2.5 Het Heliotrop in zijn omgeving, gezien aan de stand van de PV zonnepanelen bijna 
verticaal op het zuiden gericht, overdag met een lage winterzon.
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Afbeelding 2.6 Het gemiddelde energieverbruik van de energieneutrale woning Heliotrop in Freiburg 
im Breisgau in kWh/a. Het Heliotrop is in staat de eigen warmte en energie op te wekken. Het 
Heliotrop wint meer bruikbare energie uit de zon, dan het zelf nodig heeft. Het is technisch en 
economisch haalbaar energie in te zetten om de woning met de zon mee te laten draaien. De 
daarvoor benodigde energie wordt ruimschoots gecompenseerd door een verhoogde opbrengst 
van passieve zonne-energie en actieve zonne-energie.
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2.3 Energieplus woning Freiburg, gevalstudie 3

In Freiburg bouwde de architect Rolf Disch in 1996 een met de zon meedraaiende 
energieneutrale woning, Heliotrop genaamd. Het Heliotrop bestaat uit een houten kern 
in de vorm van een koker. Aan deze koker is rondom op een draaimechanisme een 
gevel gehangen. Deze gevel is aan een zijde geheel van glas en aan de andere kant 
geheel gesloten. De glaszijde bestaat uit houten kozijnen met driedubbel glas met 
u= 0,5 W/m2K. De gesloten gevel bestaat uit een houtskeletbouw constructie met in 
totaal 300 mm cellulose isolatie. Normaal gesproken zou de glazen gevel aan de 
buitenzijde worden voorzien van zonwerende lamellen. Daarmee zou oververhitting 
worden voorkomen. In dit geval bleek de constructie voor het draaien van de gehele 
wand ongeveer € 25.000,- goedkoper te zijn (Rohlffs 1996). 
Op drie manieren wordt energie uit zonnestraling gewonnen:
1. passief door straling op de open glazen gevel;
2. actief door zonnecollectoren in de gevel;
3. actief door zonnecellen op de dakconstructie.

De energie voor verwarming wordt voornamelijk passief uit zonne-energie gewonnen, 
omdat de zuidgevel helemaal van glas is. De actief opgewekte warmte wordt in een 
opslagvat van 1500 liter gebufferd. Indien er een warmtebehoefte in de woning ontstaat, 
kan de warmte uit het buffervat op drie manieren gebruikt worden:
1. naar de plafondverwarming;
2. naar de vloerverwarming; 
3. naar de gebalanceerde ventilatie.

Voor de snelle reactie en het snel opwarmen wordt gebruik gemaakt van een 
plafondverwarming uit koperen lamellen, deze lamellen kunnen in de zomer zonodig 
ook voor koeling worden ingezet. Een gebalanceerde ventilatie die o.a. via de warmte-
pomp loopt bespaart niet alleen energie, maar in de winter kan deze ook energie toe-
voeren en eventueel koelen in de zomer. De vloerverwarming dient ook als warmtebuf-
fer. Alle ruimten hebben een eigen regelbare vloerverwarming. Daarmee kan in iedere 
ruimte de zonne-energie via de glazen gevel gebufferd. Afgevoerde warmte uit deze 
ruimten kan naar de van de zon afgekeerde ruimten worden getransporteerd. 
Bij een tekort aan warmte in het buffervat wordt door een warmtepomp warmte aan het 
grondwater en aan de afvoerlucht onttrokken. 
Boven het draaibare huis staat een kolom met 55 m2 PV cellen. Deze zonnepanelen 
worden door een draaimechanisme over twee assen ook met de zon meegedraaid. De 
PV cellen hebben een vermogen van 7 kWp. Ze wekken vijf keer zoveel energie op dan 
voor het huishouden en het draaien van de warmtepomp en het huis nodig is. De 
overtollige energie wordt door netkoppeling aan het elektriciteitsbedrijf geleverd. 
Daarmee is het Heliotrop een kleine decentrale energie opwekker geworden. Door het 
met de zon meedraaien van de PV cellen wordt een 30 % hogere opbrengst uit de 
cellen gehaald dan met een vaste opstelling mogelijk was geweest. Het vergrote 
rendement levert binnen de levensduurverwachting van 20 jaar in Duitsland 
waarschijnlijk ook economisch rendement op.

De twee belangrijkste leereffecten van het project Heliotrop in Freiburg zijn:
1. Het is mogelijk een zogenaamde energieplus woning te bouwen, dat is een 

woning die meer elektriciteit zelf opwekt dan voor eigen verbruik nodig is;
2. Het meedraaien van zonnecellen met de zon levert tot 30 % rendementswinst op.
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2.4 Conclusie gevalstudies energieneutrale woningen in Duitsland

De woningbouwprojecten worden gekenmerkt door de volgende technische 
maatregelen:
- dikke isolatiepaketten voor wanden, daken en vloeren tot 550 mm dikte;
- toepassing van isolatieglas met technisch hoogste isolatiewaarde die 

beschikbaar is, in ieder geval met een u<1,0 W/m2K;
- grote nadruk op luchtdichting van de woningomhullende buitenwanden, daken en 

vloer;
- warmteterugwinning op gebalanceerde ventilatielucht;
- buffervaten van water voor opslag van warmte uit zonnecollectoren;
- toepassing van warmtepomp voor balancering van warmte- en koude productie;
- toepassing van zonnecollectoren;
- in de twee latere projecten toepassing van PV zonnepanelen voor de decentrale 

opwekking van elektriciteit.

Het voorbeeld uit Dörpe beschikte nog niet over fotovoltaïsche zonnepanelen voor de 
productie van stroom. Uit onderzoek blijkt dat de warmteopslag niet goed functioneert 
omdat het vat te groot is. De energieneutrale woning in Freiburg is volledig 
zelfvoorziend. Daartoe is de woning voorzien van onder andere een waterstofopslag 
systeem. Daarvan wordt niet verwacht dat het binnen afzienbare tijd financieel 
interessant zal zijn. Het derde project produceert veel meer elektriciteit dan het zelf nodig 
heeft. Om dat te bereiken worden zowel isolerende buitenwanden draaibaar gemaakt 
zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de zonnewarmte, als ook worden de 
fotovoltaïsche zonnepanelen draaibaar en kantelbaar gemaakt. Dit levert een 30 % 
hogere opbrenst op. Alle projecten hebben luchtcollectoren in de gevel voor 
voorverwarming van ventilatielucht.
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3 Gevalstudies energieneutrale woningen in Nederland

In Nederland zijn enkele vrijstaande eengezinswoningen en een eengezinsrijtjes 
kopwoning gerealiseerd met vergaande energiebesparingsmaatregelen en PV 
systemen. De vrijstaande projecten zijn al wat oudere nieuwbouwprojecten. Inmiddels 
zijn er ook energieneutrale rijtjeswoningen gebouwd en zijn er plannen voor grotere 
series. Van alle gerealiseerde projecten worden de technische oplossingen voor 
energiebesparing en voor verhoging van de energie-efficiëntie door het opwekken van 
duurzame energie met elkaar vergeleken. Van alle woningen worden de 
energiebalansen opgesteld en met elkaar in verband gebracht. 

3.1 Energie-autonome woning Castricum, gevalstudie 4

Reeds in 1989 bouwde de Stichting Eigen Woningbezit in Castricum een premie A 
woning om tot autonoom zonnehuis. De doelstelling was aan te tonen dat een normaal 
rijtjeshuis met een dak van zonnecellen genoeg elektriciteit zou kunnen opwekken voor 
eigen gebruik en voor het opwarmen van warm tapwater. Daarbij diende het 
wooncomfort gehandhaafd te blijven. Als tweede doel wordt nagestreefd om een 
volledig autonoom fotovoltaïsch systeem over langere tijd te kunnen volgen en 
onderzoeken (Novem 1996a). 

Ruim tien jaar later bleek uit de resultaten dat het project ruimschoots aan zijn 
doelstellingen had voldaan. Zo had het efficiënte elektriciteitsverbruik ertoe geleid dat 
het basisverbruik een factor vier lager lag dan dat van een soortgelijke woning. Het PV-
systeem had gedurende zes jaar probleemloos gefunctioneerd met een 
systeemrendement van circa 70 %. Dat is zeer hoog voor een niet aan het net 
gekoppeld systeem. De bewoners zijn tevreden met het wooncomfort en tenslotte is 
dankzij een uitgebreid meetprogramma een goed inzicht verkregen in het functioneren 
van de verschillende deelsystemen. Ook al is hier sprake van een autonoom systeem, 
het Castricumse zonnehuis dient nog steeds als een belangrijk voorbeeldproject voor 
zowel de particuliere als de projectmatige bouw van PV-woningen. De installatie bestaat 
uit fotovoltaïsche zonnepanelen met een piekvermogen van 2,5 kWp die via een 
speciale regelaar verbonden zijn met een lood-zwavelzuur accu. Als er in de winter niet 
genoeg stroom zou zijn, is er een met gas gestookt hulpaggregaat van 0,5 kW, dat 
desgewenst aanslaat en stroom genereert. Om het rendement van het systeem te 
vergroten, kunnen de boiler en de koelkast ook op gas werken. 

De woning is in een bouwstroom van meer premie A woningen gebouwd. Hij is op een 
aantal onderdelen echter wel aangepast. De spouwisolatie van EPS en de dakisolatie 
van PUR is vergroot en het dubbel glas is voorzien van Argon vulling voor een verhoogde 
warmteweerstand. Desalniettemin wordt gedurende een stookseizoen toch tussen 500 
en 750 m3 aardgas verbruikt. Naar de huidige maatstaven voor minimumenergie 
woningen is dit niet voldoende. Voor de toenmalige standaard is dat voor een 
hoekwoning zeer goed. 
Het gasverbruik voor verwarming is in de loop der jaren omhoog gegaan. Dit wordt 
mogelijk veroorzaakt door verlies van isolatievermogen van het EPS schuim en vooral 
van het PUR schuim in het dak en door het ontstaan van krimpnaden in de constructies. 
Deze krimpnaden veroorzaken een grotere luchtdoorlatendheid waardoor de 
ventilatieverliezen toenemen. Het zonnehuis in Castricum was echter ook niet bedoeld 
om zelfvoorzienend te zijn voor de verwarming. 
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Afbeelding 3.1 De autonome PV-woning in Castricum.
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Afbeelding 3.2 Het gemiddelde energieverbruik van de woning in Castricum in kWh per jaar.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               
Afbeelding 3.3 De energieneutrale woning in Zandvoort.
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Afbeelding 3.4 Het gemiddeld energieverbruik van de woning in Zandvoort in kWh per jaar.
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3.2 Energieneutrale woning Zandvoort, gevalstudie 5

De opdrachtgever van het voorbeeld uit Zandvoort heeft als doelstelling aan te tonen, dat 
energiebesparing niet ten koste hoeft te gaan van leef- en wooncomfort (Novem 1996b, 
Hoek 1997). De opzet was bovendien een eenvoudige installatie te maken. De woning 
is energieneutraal omdat voor het verwarmen van water voor douche en verwarming en 
voor het gebruik van alle energiezuinige apparaten in huis geen fossiele energie van 
buiten hoeft te worden gekocht. Deze energie wordt geheel door  watercollectoren en PV 
zonnepanelen uit zonnestraling gehaald. Bovendien wordt met behulp van een 
warmtepomp warmte uit het grondwater gehaald. 

Een warmtepomp met een elektrisch vermogen van slechts 750 W vormt het hart van de 
installatie. Aanvankelijk was er een lucht / lucht warmtepomp die alleen warmte onttrok 
aan de ventilatielucht. Het rendement van deze opstelling viel echter tegen, zodat sinds 
1996 een grondwater / warmtepomp water uit de grond oppompt en de warmte via een 
condensor en een warmtewisselaar overzet op een voorraadvat van 300 liter. Deze 
warmtepomp zorgt voor een continue stroom van warmte uit de grond naar het 
opslagvat. 

De zonne-energie wordt op vier verschillende manieren opgevangen en voor het 
energiegebruik van de woning ingezet: 
1. Passieve zonne-energie via de 8 m2 op het zuiden gerichte ramen;
2. Actieve zonne-energie via 7,2 m2 watercollectoren;
3. Passieve zonne-energie met behulp van in de gevel geïntegreerde 

luchtcollectoren;
4. Actieve opwekking van elektriciteit met behulp van 32 m2 PV zonnepanelen.

Het grootste gedeelte van de zonne-energie wordt opgevangen via het zonnedak dat 
onder een hoek van 45° op het zuiden gericht staat. Op dit dak zijn 64 PV cellen 
aangebracht en vier modulen van een warmwater collector van 7,2 m2. Het PV systeem 
had in 1995 een opbrengst van 2876 kWh ten opzichte van een totaalverbruik van 2582 
kWh. Er is dus in dat jaar minder energie verbruikt dan door de fotovoltaïsche 
zonnepanelen op het dak opgewekt is. 
Omdat het opwekken van warmte en elektriciteit uit de zon en het oppompen van 
warmte uit grondwater nog relatief dure technieken zijn, is het vaak goedkoper zoveel 
mogelijk energie te besparen. Voor energieneutrale woningen geldt dat besparing op 
duurzame energie een economisch principe is en geen ecologisch.
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Afbeelding 3.5 De zuidgevel van de energiebalanswoningen in Amersfoort. Centraal element in het 
bouwkundig ontwerp is het atrium: een grote open ruimte in het hart van de woning waardoor de 
zon van bovenaf diep in de woning kan schijnen. Rondom het atrium zijn alle woonfuncties 
gesitueerd. De bouwmassa van de woning zorgt voor het juist benutten van de ingestraalde 
zonnewarmte en daarmee voor een stabiel binnenklimaat.
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Afbeelding 3.6 Het berekende gemiddelde energieverbruik van de woningen in Amersfoort in kWh 
per jaar.
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Afbeelding 3.7 Het gemeten energieverbruik van de woningen in Amersfoort in kWh in 2001-2002.
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3.3 Energiebalans woningen Amersfoort, gevalstudie 6

In Amersfoort is een 2-onder-1-kap woonhuis gerealiseerd waar het jaarlijkse energie-
verbruik wordt gedekt door de energieopbrengst uit zonne-energie. In deze woningen is 
een combinatie van technieken en energiesystemen toegepast die op een efficiënte 
manier met elkaar zijn samengevoegd (Remu 2000). De Energiebalanswoningen 
hebben tot doel te laten zien, dat een combinatie van technieken een energieneutrale 
woning kan opleveren samen met fraaie architectuur. Dit project probeert door zijn 
voorbeeldfunctie de toepassing van duurzame energie in de woningbouw een extra 
stimulans te geven. De Energiebalanswoningen zijn in 1997 en 1998 in opdracht van 
Remu gerealiseerd. De Remu wilde ervaring opdoen met netgekoppelde zonnestroom-
systemen en wilde gegevens over de productie en het gebruik van energie verzamelen. 

Aan de buitenzijde van de woningen is het zonnedak een zeer opvallend onderdeel. 
Hierin zijn verschillende soorten zonnesystemen toegepast: zonnecollectoren, PV 
zonnepanelen, dubbelglas doorzichtpanelen, enkel glas doorzichtpanelen, gewoon 
dubbel glas en zonwering. Bijzonder is, dat ondanks samenvoeging van deze 
verschillende elementen, met verschillende diktes, toch een egaal dakvlak is 
gerealiseerd. De collectoren zijn afgedekt met glasplaten in dezelfde profielen. Waar 
nodig zijn de profielen voorzien van een koudebrug-onderbreking. 

Voor de warmtevoorziening in de woningen is een combinatie van verschillende 
technieken toegepast. Voor passieve zonne-energie zijn het eerder genoemde atrium, 
de compartimentering van de woning en de verdeling van glasoppervlakken in de 
gevels belangrijk. Voor het gebruik van actieve zonne-energie dienen zonnecollectoren 
gecombineerd met een gedifferentiëerd opslagsysteem en een elektrische 
warmtepomp. Het opslagsysteem bestaat uit een opslagvat voor warm tapwater (300 
liter), een opslagvat voor ruimteverwarming (500 liter) en een grondwaterlaag op circa 
twaalf meter diepte voor lange-termijnopslag. Als de woning warmte vraagt, komt deze 
hetzij rechtstreeks van de collectoren, hetzij uit het opslagvat, hetzij uit de 
grondwaterlaag. Een elektrische warmtepomp dekt de rest van de warmtebehoefte. Er 
is in de woningen een laag temperatuur verwarmings systeem door middel van wand- 
en vloerverwarming. Ventilatie van de woningen vindt plaats met warmteterugwinning. 
Tapwater wordt zonodig naverwarmd met een elektrische keukenboiler.

Elektriciteit wordt opgewekt door 78 m2 PV zonnepanelen per woning in standaard 
uitvoering en 15 m2 als doorzichtpaneel die zich boven het atrium bevinden. Deze 
panelen zijn gekoppeld aan vijf inverters waardoor 230 Volt wisselstroom beschikbaar 
komt. De invertors zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Boven de voordeur zijn twee 
enkel glas doorzicht PV zonnepanelen aangebracht als luifel. Deze panelen zijn 
aangesloten op een accu en dienen voor de buitenverlichting. 

De energieprestatiecoefficiënt van de Energiebalanswoningen is 0,56 [-]. Deze lage 
waarde wordt bereikt door het gebruik van passieve en actieve thermische zonne-
energie, het gebruik van een warmtepomp voor verwarming en warmteterugwinning bij 
ventilatie. De productie van elektriciteit is in deze coëfficiënt niet meegenomen. De PV 
zonnepanelen zouden per woning gemiddeld circa 7.500 kWh elektriciteit per jaar 
moeten leveren. Dat komt overeen met de berekende elektriciteitsbehoefte van de 
warmtepomp (naar schatting 4.000 kWh per jaar), de overige installaties zoals pompen 
en de tapwaterboiler (500 kWh) en de normale huishoudelijke verlichting en apparaten 
(3.000 kWh). Hiermee zijn de productie en het gebruik van energie dus op papier in 
balans, zie afbeelding 3.6 en 3.7.
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Afbeelding 3.8 De zuidgevel van de acht energieneutrale woningen in Leeuwarden.
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Afbeelding 3.9 De energiebalans van de berekende energiebalans bij EPW is 0,09 op jaarbasis in 
kWh (Kleinegris et.al. 2004).
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Afbeelding 3.10 De energiebalans op grond van globale metingen van oktober 2002 tot oktober 
2003 (naar Kleinegris at.al. 2004).

3-6



3.4 Energieneutrale woningen Leeuwarden, gevalstudie 7

Op initiatief van architectenbureau Kamps en Jacobs, energiebedrijf Frigem en de 
gemeente Leeuwarden, ontwikkelde Tadema de Lang, acht energieneutrale woningen 
in Leeuwarden. De meerkosten van de woningen bedroegen Euro 40.000,-  per woning 
waarvan ruim de helft voor de installatie van PV zonnepanelen. De doelstelling is om 
aan te tonen dat het mogelijk is om op jaarbasis evenveel energie te produceren als 
gebruikt wordt. Maar, dit moet binnen gebruikelijke comfortgrenzen en gebruiksgemak 
worden gerealiseerd (Kleinegris et.al. 2004). 

De woningen in Leeuwarden uit 2002 zijn met 180 mm steenwol geïsoleerd en voorzien 
van HR++ glas. De Rc waarde van de spouwmuur bedraagt 5,0 m2K/W , voor de vloer 
5,5 m2K/W. Aan de woningen zijn serre’s aangebouwd. De verwarmde lucht uit de serre 
wordt afgezogen en gebruikt om verse buiten lucht voor te verwarmen. Ook wordt 
gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem met warmte terugwinning en laag 
temperatuur verwarmingssysteem. De luchtdichting is als zeer goed, qv10<0,8 dm3/sm2  
gewaardeerd. Warmte voor tapwater en ruimteverwarming wordt geleverd door 
zonnecollectoren in combinatie met een aardwarmtecollector. De warmte voor de acht 
woningen wordt in een centrale technische ruimte collectief opgewekt en gescheiden 
gedistribuëerd via twee ringleidingen. De elektrische energie voor de collectieve 
regeling wordt opgewekt met PV-panelen op de technische ruimt opgewekt. De 
elektrische energie voor huishoudelijk gebruik wordt op het eigen dak opgewekt met 
een PV-systeem met een totaal oppervlak van 25 m2.

De dichte delen van de gevel hebben een isolatiewaarde van Rc>5,0 m2K/W. De 
spouwmuur is opgebouwd uit een binnen- en buitenspouwblad van 120 mm dik 
kalkzandsteen en 180 mm minerale wol. Het dak heeft een Rc = 4,7 m2K/W die wordt 
bereikt met 240 mm EPS. De beglazing in de gevels bestaat  uit HR++-glas (U-
waarde <1,1 W/m2K). Het glas in de noordgevel is minimaal gehouden. Het glas in de 
serregevel is dubbelglas zonder coatings met 6 mm luchtgevulde spouw. De 
geprefabriceerde geïsoleerde beganegrondvloer en heeft een isolatiewaarde van 
Rc = 5,5 m2K/W. Het dak van de woning heeft door de benodigde houten rand en ribben 
van de dakplaat een isolatiewaarde van Rc= 4,7 m2K/W. 

Er kan over de meetperiode geen balans tussen energie-opwekking en verbruik 
geconstateerd worden. De woningen zijn dus niet energieneutraal. Na verschillende 
aanpassingen in de installatie is slechts enkele maanden doorgemeten. Vele metingen 
leken eerst niet valide vanwege problemen met de meetinstallatie. De meetperiode 
bestreek het stookseizoen oktober 2002-oktober 2003.
PV zonnepanelen leveren in principe voldoende elektriciteit om te voorzien in het 
veronderstelde verbruik van 2.000 kWh voor de woningen en 6.000 kWh voor de 
collectieve installatie. De panelen op de meeste woningen blijken voldoende energie op 
te wekken. 

De collectieve installatie blijkt niet goed te werken. Het elektriciteitverbruik van de 
woningen is gemiddeld 2.375 kWh. Dit is 375 kWh hoger dan het veronderstelde 
verbruik van 2.000 kWh. 
Het elektriciteitsgebruik voor de collectieve installatie is, in vergelijkingen met de 
verwachtingen, erg hoog geweest. Dit gebruik was in het meetjaar 35.500 kWh. 
Omgerekend naar m3 gas is het energieverbruik voor ruimteverwarming en 
warmtapwater 450 m3 gas per woning (voor 8 woningen: 3.600). Dit is voor een 
nieuwbouwwoning relatief zuinig. 
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Energiebalans acht woningen  
Elektriciteitsvraag  [kWh]  Elektriciteitsproductie  [kWh]  

Collectief 35.500   2.900  
Huishoudelijk  19.000 14.000  
Totaal elektriciteit  54.500 16.900    

Het warmtapwaterverbruik komt met ca. 19.000 kWh overeen met de voorspelling in het  
ontwerp van de installatie. De continu werkende circulatiepompen verliezen ca. 2.500 
kWh per jaar. Een elektrische weerstandselement in de boiler kwam te vroeg in bedrijf 
waardoor de opbrengst van zonneboilers niet optimaal benut werd.  

totaal gebruik 35.500 aandeel verlies elektriciteit [kWh] 
pv zonnepanelen 3.000   8%
cv-leidingverlies 2.500   7%
zonnecollectoren 6.250 18%
el. boiler 15.000 42%
extra wp+pompen 8.750 25%

De woningen zijn dus nog niet energieneutraal. Dit wordt voor 40% veroorzaakt door het 
vroegtijdig en onnodig inschakelen van de bedrijf komen van de elektrische boiler. 
Tevens werden de warmtepompen te vaak ingeschakeld. Dit veroorzaakt 30% van de te 
veel gebruikte stroom. Ongeveer 20% onstaat vervolgens doordat de zonnencollectoren 
te weinig warmte opbrengen, als gevolg van de te vroeg en te vaak inschakelende 
warmtepomp en elektrische boiler. Door de zonnepanelen is minder elektriciteit 
opgewekt dan voorzien, dat levert een tekort van minder dan 10 % op.

vroegtijdig en onnodig inschakelen boiler 40 %
te vaak inschakelen warmtepomp 30 %
te weinig opbrengst zonnecollectoren 20 %
tekort opbrengst zonnepanelen 10 %

Naar verwachting zullen de woningen na aanpassing van de regeltechniek wel 
energieneutraal kunnen functioneren.

3.5 Energieneutrale woningen elders in Nederland

Door Hoiting en anderen is eind 2001 een evaluatieonderzoek verricht naar de 
technische concepten waarmee in Nederland nulenergie werd ontworpen en naar de 
mogelijkheden die deze concepten naar verwachting in de toekomstige woningmarkt 
zouden kunnen hebben (Hoiting et.al. 2001). Het onderzoek geeft naast een overzicht 
van de Nederlandse initiatieven op dit gebied, ook een overzicht over de ontwikkeltijden 
tussen initiatief en realisatie. Uit afbeelding 3.11 blijkt dat deze tijden langzaam 
afnemen, maar vergeleken met een gemiddelde woning langer zijn.
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 projectnaam plaats aantal ontwikkeltijd bouwtijd

      
no   woning jaren jaren

1 nulenergiewoning Woubrugg
e

1 1988-1991 1992-1993

2 nulenergiewoning Zandvoort 1 1990-1993 1994

3 nulenergierenovatie Delft 1 1994-1996 1997-1998

4 energiebalans  woning A'foort 2 1993-1996 1997-1998

5 energie-indifferente Bakel 2 1995-1998 1999

6 CO2-balansstraat L'warden 15 1998-1999 2000-2001

7 duurzame droomhuizen Utrecht 2 1998-1999 2001

8 grou sinnebou Grou 25 1998-2000 2001

9 energieneutrale 
woningen

A'veen 6 1999-2000 2001

10 energieneutrale Havank L'warden 8 1998-2000 2001

11 energie-evenwicht Etten-Leur 22 1998-2000 2001

12 down-2000 Etten-Leur 21 1999-2000 2001-2002

      
2 komt niet voor in de 
nulenergie evaluatie 
van Hoiting et.al.

    

3 komt niet voor bij 
Hoiting et.al. omdat het 
een renovatiewoning is

    

 
Afbeelding 3.11 De projectgevens van de Nederlandse nulenergie en energieneutrale woningen uit 
dit onderzoek en uit het onderzoek van Hoiting et.al. in één overzicht (naar Hoiting et.al. 2001). De 
woning uit Castricum is niet opgenomen omdat deze geen nulenergie is gebleken en alleen gericht is 
op autonome elektriciteitsproductie en consumptie.
                                                                                                                                                                

Van de in dit hoofdstuk besproken gevalstudies autonoom zonnehuis Castricum, 
nulenergiewoning Zandvoort, energiebalanswoning Amersfoort, energieneutrale 
woningen Leeuwarden wordt door de initiatiefnemers en makers geclaimd dat ze 
energieneutraal zouden zijn voor warmte en elektriciteitsgebruik. Uit de gevalstudies 
blijkt dat dit in theorie mogelijk is. In Castricum is reeds jaren geleden aangetoond dat 
de elektriciteitconsumptie in een woning erg laag kan zijn en dat het verbruik door 
opwekking van elektriciteit met PV zonnepanelen en zelfs bij opslag in accu’s geheel 
gecompenseerd kan worden. De andere gevalstudies tonen dat het vervolgens nogal 
wat voeten in aarde kan hebben om ook de warmtebehoefte voor verwarming en 
tapwater zelf op te wekken door middel van bijvoorbeeld een warmtepomp gekoppeld 
aan zonnecollectoren. Er treden ongewenste energieverliezen op als gevolg van 
verkeerd ingeregelde installaties en installatieprogrammas. Met name de verliezen van 
een buffervat kunnen aanzienlijk zijn. In een energieneutrale woning lijken voorts de 
energiestromen gevoeliger voor invloeden van het weer en de bouwkundige 
nauwkeurigheid zoals bijvoorbeeld luchtdichting en koudebruggen (Vrins et.al. 2004). 
Het moment van gebruik van duurzame energie valt niet gelijk met het moment van 
opwekken. 

3-9



3.6 Conclusie gevalstudies energieneutrale woningen

De ontwikkeling van energieneutrale woningen begon in Nederland met de bouw van 
de autonome woning in Castricum. In dit geval was het de doelstelling om het 
elektriciteitsysteem geheel met een systeem van photovoltaïsche cellen en accu’s 
zelfvoorzienend te maken. De test slaagde dankzij de inzet van vergaande 
elektriciteitsbesparende apparaten. De projecten in Zandvoort en Amersfoort tonen dat 
energieneutrale woningbouw in Nederland technisch mogelijk is. Latere projecten 
bevestigen die conclusie.

Bij de projecten één of meer van de volgende maatregelen genomen:
- Isolatiewaarden hoger dan gebruikelijk, meestal hoger dan R=4,0 m2K/W. Enkel 

het project in Amersfoort blijft daaronder, onder andere daardoor heeft het project 
geen neutrale energiebalans;

- De isolatiewaarden van de gebruikte glassoorten weerspiegelen de beschikbare 
technologie van dat moment. In ieder project wordt het best beschikbare glas 
toegepast. Daarbij kan een u-waarde van 1,0 W/m2K als maximum worden 
beschouwd;

- Alle woningen reduceren het ventilatieverlies door middel van een 
warmteterugwinsysteem op ventilatielucht of door middel van een warmtepomp 
systeem in combinatie met een ventilatiesysteem. Er kan niet nagegaan worden of 
de warmteterugwinning in combinatie met extra aandacht voor luchtdichting is 
uitgevoerd. Soms wordt bovendien gebruik gemaakt van gevelluchtcollectoren of 
bodem warmtewisselaars;

- In alle projecten zijn opslagvaten met water. De grootte van de opslagvaten voor 
warmte varieëert. De regeling van vraag en aanbod van warm water behoeft 
aandacht. Bij een slechte afregeling wordt veel energie, die uit het opslagvat lekt, 
verbruikt;

- Alle projecten hebben zonnecollectoren en soms een warmtepomp op 
bodemwarmte voor de bereiding van warm tapwater;

- De projecten die grotere vermogens fotovoltaïsche PV zonnepanelen hebben 
opgesteld realiseren over het algemeen een energieneutrale balans. Het project in 
Amersfoort slaagt hier niet in.

De besturing van de energiesystemen in combinatie met het vermogen van 
zonnecollectoren, warmtepomp en opslagvat luistert bij alle projecten erg nauw. De 
isolatiewaarden van de omhulling mogen niet te laag zijn. Het vermogen opgestelde 
fotovoltaïsche zonnepanelen lijkt in de projecten de sluitpost voor een energieneutrale 
balans te zijn. 
In bijlage A is een compleet overzicht opgenomen van alle gevalstudies en de 
geselecteerde maatregelen die genomen zijn om de woning energieneutraal te maken. 
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4 Experimentele gevalstudies energieneutrale nieuwbouw en renovatie

In dit onderzoek zijn twee experimentele energieneutrale woningen als gevalstudie 
ontworpen en geëvalueerd. De doelstelling van deze ontwerpen was om met zo 
eenvoudig mogelijk middelen een energieneutrale woning te realiseren. Daarbij is met 
name gebruik gemaakt van ervaringen van in Duitsland gerealiseerde projecten, zoals 
dikke isolatie en hoogrendementglas, warmteterugwinning op ventilatielucht en de 
installatie van zonnecollectoren en zonnecellen. De eerste gevalstudie betreft de 
allereerste in Nederland gerealiseerde energieneutrale woning in Woubrugge. Het 
ontwerp stamt uit 1991, maar de realisatie heeft, vanwege de zelfwerkzaamheid van de 
opdrachtgever en de lange trajecten van de financiering, enige jaren geduurd. De 
oplevering was uiteindelijk in 1994. Daarna is het ontwerp voor de eerste gerenoveerde 
energieneutrale woning gemaakt. Deze ontwerpstudie Delft had als extra moeilijk 
uitgangspunt dat de betreffende bestaande woning onder gemeentelijke 
monumentenzorg viel. Vanuit dat aspect is veel aandacht besteed aan het onzichtbaar 
toepassen van energiebesparende maatregelen en opwekken van duurzame energie. 

4.1 Woubrugge energieneutrale nieuwbouwwoning, gevalstudie 8

Op het gebied van energiebesparing zijn in de gevalstudie Woubrugge vergaande 
maatregelen getroffen. Er bestonden in 1991 nog geen andere voorbeelden van 
energieneutrale woningen met dit programma van eisen (Ravesloot 1994). 
De nulenergie woning in Woubrugge is een efficiënt technisch apparaat waarin 
comfortabel gewoond kan worden. De woning is in zijn geheel uit steen opgetrokken. 
De isolatie bestaat uit 200 mm foamglass. De ramen zijn voorzien van HR++ glas. Er is 
geen speciale aandacht gegeven aan luchtdicht bouwen. 

Op het dak zijn zowel PV zonnepanelen als ook watercollectoren toegepast. Het 
verwarmde water wordt voor seizoensbuffering in een tank opgeslagen. 
De opgewekte elektriciteit wordt overdag aan het net geleverd. De woning wordt in de 
winter verwarmd door een centrale verwarming die is aangesloten op het watervat van 
de zonnecollectoren. Tevens staat er in de woonkamer een speksteenkachel die op 
hout gestookt wordt. Het huis wordt in de zomer zoveel mogelijk via een van de twee 
serres op natuurlijke wijze geventileerd. In de winter is er de combinatie van 
mechanische ventilatie-HR warmteterugwinning en luchtverwarming.

Er zijn twee serres toegepast om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van 
passieve zonne-energie. Deze serre's zijn bij elke in- of uitgang van de woning geplaatst 
zodat ze tevens als tochtportaal functioneren. 
De metingen in Woubrugge bevestigen dat de doelstelling om een nulenergiewoning te 
bouwen gehaald is.
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          
Afbeelding 4.1 De zuidwestgevel van de woning in Woubrugge vanaf het water.
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noord
   

                                                                                                                                                               
Afbeelding 4.2 en 4.3 De plattegronden van de energieneutrale woning in Woubrugge, links de 
begane grond, rechts de eerste verdieping. 
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Afbeelding 4.4 De productie en het verbruik van elektriciteit van 1995 tot 2000.
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               
Afbeelding 4.5 De doorsneden. Afbeeldingen 4.6, 4.7 en 4.8. De drie plattegronden van begane 
grond, eerste en tweede verdieping van gevalstudie 9 in Delft.
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Afbeelding 4.9 De jaarlijkse balans tussen geproduceerde overschotten aan elektriciteit uit eigen PV 
installatie, waarvan eigen gebruik is afgetrokken (licht), en de jaarlijkse verbruiken van aardgas en 
hout omgerekend van m3 aardgas equivalenten in kWh (donker). De gele balken geven overschot (+ 
boven de x-as) en tekorten (- onder de x-as) aan. 
                                                                                                                                                               

4.2 Delft energieneutrale renovatiewoning, gevalstudie 9

Bij de ontwikkeling van het energieconcept voor de woningrenovatie in Delft is uitgegaan 
van de ideeën die in Woubrugge zijn ontwikkeld. Ingrediënten als zonnecollectoren, 
hoge isolatiegraad, zuidoriëntatie voor passieve en actieve zonne-energie en het 
opstellen van PV zonnepanelen zijn allemaal overgenomen. In het concept is bovendien 
een warmtepomp opgenomen en wordt elektrisch verwarmd HR++-glas gebruikt om 
het energiegebruik verder te extensiveren en het comfort te verhogen.
Door deze technieken daalt de vraag naar warmte voor verwarming en warm tapwater zo 
sterk dat bijna alle energie direct of indirect uit zonnestraling kan worden opgewekt 
(Ravesloot 1997, 1998-a, 1998-b, 1999). 

Op de begane grond van de woning is bij de verbouwing niet veel veranderd. In de 
keuken is een voorzetraam van IQ glas geplaatst en de buitenwanden naast en boven 
de aluminium schuifpui zijn extra geisoleerd met 160 mm platen cellulose-isolatie. Op 
de eerste verdieping geldt voor de buitenwanden hetzelfde. Bovendien is het dubbelglas 
in de ramen aan de achterzijde vervangen door elektrisch verwarmd glas (IQ ). De u-
waarde van alle buitenwanden op de begane grond en de eerste verdieping is zo overal 
kleiner dan 0,17 W/m2K. De u-waarde van alle glas is kleiner dan 1,3 W/m2K. Het 
keukenraam heeft zelfs een u-waarde van 0,8 W/m2K.
Het terrasdak en het dak op de tweede verdieping hebben een u- waarde kleiner dan 
0,17 W/m2K. Het pannendak is nageïsoleerd tot u < 0,15 W/m2K.  De buitenwanden 
hebben een u- waarde < 0,2 W/m2K. Het daklicht heeft een u-waarde van 1,3 W/m2K. 
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Afbeelding 4.10 Het installatieschema van de woning in Delft.
                                                                                                                                                               

De gemiddelde u-waarde van alle gesloten buitenoppervlakken is 0,17 W/m2K. Voor de 
glazen buitenoppervlakken geldt een gemiddelde u-waarde van 1,3 W/m2K. Indien van 
de extra isolerende werking van IQ glas wordt uitgegaan, neemt de u-waarde af tot 
onder 1,0 W/m2K. De woning is volledig luchtdicht afgeplakt zodat alleen door de 
daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen verse lucht toe kan stromen. Op die manier 
zijn energiezuinigheid en comfort goed te combineren. Het is geen probleem de lucht in 
de woning meer dan normaal af te zuigen en te vervangen door frisse buitenlucht. De 
warmte wordt teruggewonnen en in de watervaten opgeslagen.

De vloerverwarming zorgt in de winter voor een basistemperatuur van 18 °C. Als er meer 
comfort gevraagd wordt kan de IQ-glasverwarming bij geschakeld worden. 
IQ glas bestaat uit een dubbele glasplaat met een geharde glasplaat van 5 mm buiten, 
een luchtspouw van 12 mm en een glasplaat van 4 mm aan de binnenkant. IQ glas 
heeft net als HR beglazing een spectraal selectieve coating aan de binnenzijde van de 
buitenste glasplaat. IQ glas heeft bovendien een metaal coating aan de buitenzijde van 
de binnenste glasplaat. Deze coating wordt onder spanning gebracht (tussen 12 en 110 
Volt maximaal) vanuit een voeding (meestal een transformator in de buurt van de 
meterkast) waardoor de glasplaat warm wordt. Door deze eigenschap ontstaan twee 
opmerkelijke situaties die het energiegebruik via het glas beperken:
1. het glas geeft slechts weinig van de opgewekte energie naar buiten af (maximaal 

10 %);
2. het glas heeft een temperatuur die hoger is dan de luchttemperatuur binnen, zodat 

er geen energie via straling of transmissie naar buiten kan. 
Bovendien mag de luchttemperatuur in de woning lager zijn omdat bij hogere 
stralingstemperaturen van de wanden het comfort ook gewaarborgd is. Zo zorgt IQ glas 
op twee manieren voor een verminderd energiegebruik voor ruimteverwarming, zonder 
dat het thermisch comfort achteruit gaat. 
In het project in Delft zou het daklicht en de schuifpui nog van een verbeterde glassoort 
kunnen worden voorzien. Als dan ook alle apparaten in huis op termijn vervangen 
zouden worden door de meest energiezuinige variant, dan zou het energieverbruik van 
5000 kWh die nu nog van buiten betrokken moet worden, kunnen worden verkleind. Een 
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kleine toename van het oppervlak PV, zoals reeds voorzien in de oorspronkelijk 
ontwerpen, zou dan het project energieneutraal kunnen maken.

In 1994 werd de woning gestookt met een 24 kW Crane gasketel uit 1979. De Fasto 
warmwater geiser is uit 1984. Na de renovatie kan het warme tapwater worden 
opgewekt door middel van een heat-pipe zonnecollector met 2,44 m2 oppervlak en een 
opslagvat van 150 liter. In de winter kan bij onvoldoende capaciteit een Stiebel Eltron 
WWK warmtepomp worden bijgeschakeld die restwarmte uit ventilatielucht overzet in 
een extra vat van 300 liter. Begin 1999 is 0,95 kWp aan PV vermogen op het dak 
geïnstalleerd. Daarmee is in eerste instantie het elektriciteitsverbruik voor de 
elektrische bijverwarming en de warmtepomp afgedekt. De woning is dan nulenergie.

Door de keuze van een heat-pipe met geïntegreerd vat en een warmtepomp met 
geïntegreerd vat is in totaal 450 liter opslagkapaciteit voorradig. Dit zou voldoende 
moeten zijn voor de overbrugging van een aantal dagen slecht weer in voor en 
naseizoen. In de wintermaanden december, januari en februari is het vat voldoende 
voor de overbrugging van 1 dag. Dit heeft als economisch voordeel dat de 
naverwarming van verwarmings- en tapwater op nachtstroom kan geschieden. 

De warmtepomp (Stiebel Eltron WKK 300 HC) vormt het hart van de 
verwarmingsinstallatie. De warmtepomp zorgt in de winter voor voldoende afvoer van 
verbruikte binnenlucht en vocht uit de woning. Verse lucht komt via natuurlijke ventilatie 
op vier plekken de woning in. De plekken zijn laag aangebracht en niet direct bij 
verblijfplekken, zodat er weinig kans op tochtverschijnselen is. Indien de warmtepomp 
niet voldoende warmte uit de afgezogen lucht kan halen, worden de elektrische 
verwarmingselementen bijgeschakeld om de watertemperatuur in de vaten alsnog 
omhoog te krijgen. Dit gebeurt bij voorkeur 's nachts.

In de zomer wordt de warmtepompventilator uitgeschakeld en wordt het water in het 
opslagvat met zonne-energie opgewarmd. Daarvoor staan op de tweede verdieping 
twee zonnecollectoren. Deze collectoren geven bij voldoende zonnekracht zonnewarmte 
af aan twee geïntegreerde opslagvaten van 75 liter. Dit geeft een totale opslag capaciteit 
van 150 liter van maximaal 90 °C. Als deze vaten heet zijn wordt overtollige warmte naar 
het opslagvat van de warmtepomp overgeheveld. Daar kan nog eens 300 liter water 
worden opgewarmd. Mocht in een strenge winter nu de voorraad warm water voor 
verwarming en warm tapwater niet voldoende zijn, dan kan elektrisch naverwarmd 
worden. Daarvoor zijn twee verwarmingselementen van respectievelijk 3,2 en 2 kW 
ingebouwd. 

4-5



                                                                                                                                                                         

3636
2450

00

4545

3100

00

4242

2650

00
121

4800

-900

5700

121

4100

-900

5000

121

5279

-900

-4500

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

kWh/ jaar

1995 1996 1997 1998 1999 2000 jaar

Energieverbruik Delft 1995-2000 in kWh / a

m3 aardgas koken
kWh elektriciteit totaal
opwekking PV kWh
inkoop (groene) stroom

                                                                                                                                                                         
Afbeelding 4.11 De jaarlijkse balans tussen geproduceerde overschotten aan elektriciteit uit eigen 
PV installatie en de jaarlijkse verbruiken van aardgas en elektriciteit in kWh/jaar. Na 1999 is de 
bijdrage van de PV zonnecellen en de inkoop van groene stroom zichtbaar. De lichte balk wijst nu 
naar beneden.
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         
Afbeelding 4.12 De achtergevel van de gerenoveerde woning in Delft met de (zwarte) heat pipe 
zonnecollectoren en boven op de rand de PV zonnepanelen.
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4.3 Conclusie experimentele gevalstudies Woubrugge en Delft

De woning in Woubrugge blijkt dankzij een groot oppervlak PV zonnepanelen gemiddeld 
over een aantal jaren inderdaad energieneutraal te zijn. Het energiesysteem is in 2001 
gewijzigd door een aantal zonnecollectoren te vervangen door zonnecellen. Daarmee 
kon het hogere verbruik van aardgas beter gecompenseerd worden dan met de 
combinatie van opslagvat en een groter vermogen zonnecollectoren. De kapaciteit van 
het opslagvat blijkt te groot te zijn. De afkoeling is al snel groter dan het oppervlak aan 
zonnecollectoren zal kunnen compenseren. 
De evaluatie van de woning in Delft toont dat de energiebalans van een renovatiewoning 
niet afwijkt van die van een nieuwbouwwoning. Het aantal vrijheidsgraden voor ingrepen 
is echter kleiner. Het is niet altijd mogelijk een woning na te isoleren zonder 
koudebruggen in stand te houden. Grotere isolatiediktes kunnen leiden tot verlies van 
ruimtelijke functionaliteit. Met name het aanbrengen van een gebalanceerd 
ventilatiesysteem kan technisch niet altijd uitgevoerd worden. Daarentegen kunnen voor 
de bereiding van warm tapwater warmtepompen vaak beter geïntegreerd worden dan 
zonnecollectoren, omdat de warmtepompen niet afhankelijk zijn van de oriëntatie en 
helling van dak of gevel. 
In Delft is het niet gelukt om voldoende vermogen fotovoltaïsche zonnepanelen op te 
stellen. Het maximum haalbare op te stellen vermogen zou te klein zijn. Daarom is de 
woning uit eindelijk energieneutraal geworden door inkoop van groene stroom. Bij 
vervanging van de achterpui en het daklicht en na installatie van extra PV zou de 
productie van elektriciteit voldoende zijn om in de eigen behoefte te voorzien.

De technische maatregelen die in de ontwerpstudies minimaal genomen moeten 
worden voor een neutrale energiebalans zijn:
- isolatiewaarden van daken, wanden en vloeren minimaal R = 5m2K/W gemiddeld. 

Dat betekent dat bij renovatie soms dikker geisoleerd moet worden om 
onvermijdbare koudebruggen te compenseren;

- de isolatiewaarde van het glas onder de 1,0 W/m2K. Bij toepassing van elektrisch 
verwarmd IQ glas kan de u-waarde theoretische naderen naar nul, mits de 
kozijnen thermisch ontkoppeld zijn;

- grote aandacht voor luchtdichting heeft in de renovatie ontwerpstudie mogelijk 
geleid tot aanzienlijke besparing, maar vooral tot een betrouwbare 
binnengevelisolatie geleid;

- warmteterugwinning op ventilatielucht  in combinatie met gebalanceerde 
verwarming of een warmtepomp;

- opslag van warmte in een watervat, aangepast aan een energiebeheersysteem en 
afgestemd op het aanbod van zonnecollectoren of extra vochtige en warme 
ventilatielucht en de behoefte aan warm tapwater;

- installatie van zo groot mogelijk oppervlak fotovoltaïsche zonnepanelen om de 
energiebalans neutraal te sluiten.

De maatregelen uit de ontwerpstudies komen dus grotendeels overeen met de 
maatregelen die in de gevalstudies genomen waren om een energieneutrale balans te 
genereren. 
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Afbeelding 4.13 De verschillende isolatiediktes, R waarde, in de Duitse en Nederlandse projecten 
voor gevel en dak in m2K/W op de verticale as.
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Afbeelding 4.14 De verschillende isolatiewaarden, u waarde, voor de gebruikte beglazing in de 
Duitse en Nederlandse projecten in W/m2K.
                                                                                                                                                                         

4.4 Vergelijking van gevalstudies met experimentele gevalstudies

Bij alle projecten komen een aantal dezelfde maatregelen voor energiebesparing en 
voor opwekking van duurzame energie richting energieneutrale woningbouw terug. Er 
zijn echter uitzonderingen op een algemeen concept. In de nu volgende paragraaf 
worden de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende gevalstudies 1 tot 
en met 9 behandeld. Op grond van de overeenkomsten zal geprobeerd worden een zo 
eenvoudig mogelijke ordening te maken van energieneutrale woningbouwconcepten. 

Een vereenvoudigd bouwconcept maakt de organisatie, regelgeving en handhaving voor 
de overheid eenvoudiger en beter uitvoerbaar omdat minder alternatieven hoeven te 
worden afgewogen en in regelgeving worden gevat. Een belangrijker argument is echter 
dat de classificatie zou kunnen leiden tot een keuze van slechts enkele beproefde 
technieken. Als er in vele woningtypes, in nieuwbouw en in renovatie, met dezelfde 
technieken kan worden toegewerkt naar een energieneutraal concept, dan hebben deze 
technieken een grotere kans op een grotere afzetmarkt. Dit zou de kostprijs weer 
verlagen en ook de organisatie ervan door andere belanghebbenden dan de overheid 
mogelijkerwijs vereenvoudigen.

De in dit hoofdstuk aangehaalde projecten hebben in hun onderzoeksdoelstelling 
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gemeenschappelijk:
- aan te tonen dat energieneutraal bouwen technisch mogelijk is;
- aan te tonen dat deze woningen met behoud van comfort te bewonen zijn;
- aan te geven waar de grens van economische haalbaarheid op dat moment lag;
- te meten hoe de warmte- en energiesystemen in detail werken.

In de nu volgende paragrafen wordt niet de volgorde van de gevalstudies aangehouden, 
maar de chronologische volgorde waarin de projecten ontworpen, gebouwd en 
geëvalueerd zijn. In de ontwikkeling van energieneutraal bouwen vanaf het eerste 
project in Casticum (gevalstudie 4) en het laatste in dit onderzoek onderzochte project in 
Leeuwarden (gevalstudie 7) hebben de techniek en de markt voor deze producten, zich 
verder ontwikkeld. De mogelijke invloed daarvan op de gevalstudies wordt alleen 
zichtbaar als de gevalstudies chronologisch worden weergegeven. 

4.4.1 Isolatiewaarde wanden, daken en vloeren

Het eerste onderdeel van de vereenvoudiging is het voorkomen van energieverliezen 
door dikke isolatie toe te passen waarmee transmissieverliezen in de winter en 
oververhitting in de zomer kunnen worden beperkt. 

Als je eerst de technische eigenschappen van de Duitse gevalstudies 1,2 en 3 naast 
elkaar legt, valt op dat daar hoge isolatiewaarden bereikt worden door grote dikten 
warmte-isolatie toe te passen. De diktes variëren van 200 mm tot 550 mm. Daarnaast 
wordt veel aandacht geschonken aan een zo hoog mogelijke warmte-isolatie van de 
ramen. 
De R-waardes van de constructies bevinden zich allen tussen 5,0 en de 6,0 m2K/W of 
meer. De gevalstudies 4 Castricum en 6 Amersfoort scoren onder deze waarden en zijn 
niet energieneutraal. De minimale R waarde lijkt rond de R=4,5 m2K/W te liggen.

4.4.2  Isolatiewaarde glas

De u-waarde van het glas daalt al onder de 1,0 W/m2K. De Duitse projecten zijn allen 
voorzien van driedubbel glas. In het renovatieproject in Delft is dat ook af en toe het 
geval, maar de gemiddelde u waarde daalt daar toch niet onder de 1,3 W/m2K vanwege 
een schuifpui die nog niet van HR++ glas kon worden voorzien. In de loop van de tijd 
neemt de u-waarde van het glas af en neemt de R-waarde van de dichte bouwdelen toe. 
Dit kan toegeschreven worden aan het gevorderde inzicht in de bouw van dit soort 
woningen en aan de vooruitgang van de technieken. Er is een duidelijk verschil tussen 
de in Duitse projecten gerealiseerde isolatiewaarden en de Nederlandse waarden. Dit 
hangt samen met de strengere winteromstandigheden in Duitsland en met de 
economische rentabiliteit van innovaties op dat gebied. Het toepassen van drie dubbel 
glas met een u waarde van onder de 0,8 W/m2K is in Nederland minder rendabel dan in 
Duitsland door de hogere wintertemperaturen. De minimale u-waarde voor het glas lijkt 
onder de 1,0 W/m2K te moeten liggen. 
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Afbeelding 4.15 Het type warmteterugwinning per project met de daarbij aangegeven ingeschatte 
luchtdichting van de gebouwomhulling.
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Afbeelding 4.16 De oppervlakte geïnstalleerde zonnecollectoren in de projecten in m2.
De efficiëntie van zonneboilers lijkt samen te hangen met de efficientie van opslag en transport van 
het warme water van en naar de boiler. Grotere boilers en grotere opslagcapaciteit vergen vaak 
grotere transportafstanden. Uit onderzoek in het project in Delft is bovendien gebleken dat de de 
invloed van gebruikers met hun behoefte aan warm water weer groter is bij kleine collectoren en 
opslagcapaciteiten (Ravesloot 2001). Dit komt de efficiëntie van die systemen niet ten goede. 
Vandaar dat daarom soms voor grotere collectieve systemen ( Leeuwarden) gekozen wordt.
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Afbeelding 4.17 De vermogens geïnstalleerde PV zonnepanelen in de projecten in kWp.
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4.4.3 Ventileren en luchtdicht bouwen

Alle project, op het project in Castricum na, hebben minimaal een gebalanceerde 
ventilatie met warmteterugwinning of een warmtepomp om warmte uit ventilatielucht 
terug te winnen. Soms is ook een serre, een luchtcollector in het ventilatiesysteem of 
een bodemwarmte wisselaar opgenomen om nog meer rendement uit de 
warmteterugwinning te halen.

Alle projecten hebben een systeem voor voorverwarming van ventilatielucht of voor 
warmteterugwinning met een extra aandacht voor het terugdringen van 
infiltratieverliezen. De aandacht voor het terugdringen van infiltratieverliezen is er in de 
berekening van de energiebalansen in de Nederlandse projecten vaak wel, de 
uitvoering in de praktijk laat nog wel eens te wensen over. In onderzoek naar de 
luchtdichting van voorbeeldprojecten in Nederland zijn zogenaamde blowerdoortest, of 
te wel luchtdichtheidsmetingen voltens de NEN norm, uitgevoerd. In de praktijk blijken 
de in de EPW ingevoerde waardes voor luchtdichting niet gehaald te worden (SEV 
1999). In de praktijk van de gemeente Den Haag is er een tendens naar steeds beter 
afgedichte woningen. In de praktijk worden nog maar zelden qv,10 waardes boven de 1,0 
dm3/m2s gemeten. Daarom zijn de luchtdichtingswaarden niet als afzonderlijke 
maatregel aangenomen maar er wordt aangenomen dat luchtdichting een vast 
onderdeel is bij het installeren van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. 
Dit lijkt een minimale eis om een energieneutrale woning te kunnen maken. 

4.4.4 Zonnecollector en warmtepomp

In de Duitse projecten wordt decentraal op de woning zelf warm water geproduceerd 
door zonnecollectoren. Het Nederlandse project Castricum heeft geen zonneboiler, 
omdat het doel van de bouw was aan te tonen dat een eengezinswoning autonoom kan 
functioneren op een eigen stroomvoorziening op basis van PV zonnepanelen. In drie 
projecten worden naast zonnecollectoren ook warmtepompen ingezet. Deze worden of 
gebruikt om warmte terug te winnen uit ventilatielucht of om warmte uit de bodem te 
winnen. Het voordeel van warmtepompen is dat deze niet oriëntatiegevoelig zijn. 

4.4.5 Fotovoltaïsche zonnepanelen

Voor de opslag van elektriciteit uit het fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) wordt gebruik 
gemaakt van een netkoppeling. De netkoppeling blijkt economisch veel interessanter 
dan het opslaan van elektriciteit in accu's. Ook is in Nederland geëxperimenteerd met 
de opslag van elektriciteit uit en PV-systeem of juist de koppeling van dit systeem aan 
het elektriciteitsnet. Ook hier blijkt de aan het net gekoppelde elektriciteitsbuffering 
goedkoper en eenvoudiger te realiseren. Hoewel het project in Castricum aantoonde 
dat dit autonoom-technisch haalbaar is. Slechts in het energie-autarke woonhuis in 
Freiburg is geëxperimenteerd met opslag van waterstofgas uit elektrolyse. Deze 
techniek stuit echter op technische bezwaren in opslag voor grootschalige toepassing. 

4.4.6 Opslag van warmte en elektriciteit

Voor de buffering van warm water wordt soms gebruik gemaakt van opslagvaten. Deze 
hoeven niet groot te zijn, omdat de warmtecapaciteit in het warme water uit de 
zonnecollectoren en het daaraan gekoppelde vermogen klein is zodat het 
temperatuurverschil met het water in het opslagvat ook klein is. Dat is de les die geleerd 
is met het reusachtige opslagvat in het Duitste project in Dörpe. Daarnaast zou een 
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groot opslagvat, als het op temperatuur is, veel energie verliezen tijdens de 
opslagperiode. Warmtebuffering in een vat is over het algemeen interessant voor de 
overbrugging van niet meer dan hoogstens een paar dagen en nachten. 

De opslag van zonne-energiewarmte vindt in de Nederlandse projecten veelal plaats in 
een opslagvat met water. De laatste jaren is de opslag van warmte en koude in 
waterdragende lagen onder de grond, zogenaamde aquifers, ook in opkomst. Dit is 
echter een systeem dat met name voor woongebouwen en clusters van woningen 
geschikt kan zijn, zoals uit de gevalstudie Leeuwarden blijkt. 

4.5 Conclusie gevalstudies en experimentele gevalstudies

De overeenkomsten tussen de verschillende geval- en ontwerpstudies kunnen 
samengevat worden in één overzicht. Met deze maatregelen moet je in principe iedere 
woning energieneutraal kunnen maken. De lijst is opgebouwd rond de twee aspecten 
besparen van fossiele brandstof en opwekking van duurzame energie.
Fossiele energie wordt in de besproken projecten bespaard door middel van:
- hoge isolatiegraad van wanden, daken en vloeren;
- hoge isolatiegraad van glas soms in combinatie met luiken;
- hoge luchtdichtheid van de woningomhullende schil;
- geregeld ventilatiesysteem met warmteterugwinning;
- voorverwarming van ventilatielucht door middel van een gevel of bodemcollector;
- afzuiging en warmterugwinning van ventilatielucht met een warmtepomp.
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Afbeelding 4.18 De opslagcapaciteit van de warmtesystemen in m3. De projecten Zandvoort en 
Leeuwarden hebben naast een watervat ook aan in het systeem toegevoegd aquifersysteem. 
                                                                                                                                                               

De volgende technieken om fossiele energie reeds in het casco van de woning te 
besparen komen als technisch haalbaar naar voren:
- hoge isolatiegraad van wanden, daken en vloeren;
- hoge isolatiegraad van glas soms in combinatie met luiken;
- hoge luchtdichtheid van de woningomhullende schil.
Duurzame energie wordt in de besproken projecten opgewekt door middel van:
- passieve zonne-energie door zuid oriëntatie eventueel met serre;
- een systeem met warm watercollectoren;
- een combinatie van luchtcollectoren in de gevel die ook ventilatielucht 

voorverwarmen;
- een warmtepomp;
- een fotovoltaïsch zonnepanelen systeem.
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De volgende maatregelen om productie van duurzame energie te vergroten werden 
genomen:
- verbeterde opwekking van warmte via zonnecollectoren;
- verbeterde opwekking van elektriciteit uit PV zonnepanelen;
- verbeterde opwekking van warmte door warmtepompen.

De volgende technieken om duurzame energie op te wekken komen als technisch 
haalbaar naar voren:
- passieve zonne-energie door oriëntatie op het zuiden;
- PV systeem voor de opwekking van elektriciteit, bij voorkeur met netkoppeling;
- warmwatercollectoren voor de verwarming van tapwater en eventueel laag 

temperatuurverwarming;
- warmtepomp voor het gebruik van lage temperatuur verwarmingssystemen, mits 

de warmtepomp op elektriciteit uit de fotovoltaïsche PV zonnepanelen werkt.

Uit het voorgaande in dit hoofdstuk kwamen de volgende energiebesparende 
technieken en opwekkingstechnieken voor duurzame energie naar voren:
- hoge isolatiegraad van wanden, vloeren en daken en van glasconstructies;
- luchtdichte constructies van binnen, winddichte constructies van buiten;
- geregelde ventilatiesystemen met warmteterugwinning al dan niet met een 

warmtepomp;
- gebruik van passieve zonne-energie door orientatie op het zuiden;
- een PV systeem voor de opwekking van elektriciteit, bij voorkeur met netkoppeling
- warmwatercollectoren voor de verwarming van tapwater;
- een warmtepomp voor het gebruik van lage watertemperatuur systemen, mits de 

warmtepomp op elektriciteit uit het fotovoltaïsch systeem werkt;
- de apparaten in de woningen moeten van de energiezuinigste variant zijn.

Het feit of een woning nieuw gebouwd wordt of gerenoveerd wordt lijkt daarbij in 
technische zin een grote rol te spelen. Bij het aanleggen van een ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning kan het onderbrengen van kanalen wel een bouwtechnisch en 
architectonisch probleem opleveren. 
De technische ingrediënten van de woningen zijn op een aantal punten vergelijkbaar:
Alle nieuw gebouwde woningen maken gebruik van fotovoltaïsche zonnepanelen voor 
de opwekking van elektriciteit. Deze elektriciteit kan voor eigen gebruik opgeslagen 
worden in accu’s maar wordt meestal via een koppeling aan het net geleverd. Alle 
woningen maken warm tapwater met watercollectoren. De isolatiewaarden voor 
wanden, vloeren en daken liggen onder de u= 0,2 W/m2K. Dat is minstens twee maal 
beter dan vanaf 1992 in het Bouwbesluit geëist wordt. De isolatiewaarden voor het glas 
liggen tussen 1 W/m2K tot u = 0,6 W/m2K, waarbij aangetekend dient te worden dat alle 
woningen op het zuiden geörienteerd zijn. Bij een aantal projecten wordt een 
warmtepomp ingezet om restwarmte terug te winnen en op te slaan in een voorraadvat 
of in een aquifer.
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1990 Castricum alleen mechanische afzuiging zonder WTW
lage isolatiewaarden voor glas en dichte delen
verlies van isolatiewaarde door vermindering van luchtdichting 
door krimpende constructies met kunststofisolatie

1992 Freiburg A gevelcollectoren achter transparente isolatie
gebouwbeheerssysteem voor monitoring en sturing

1992 Dörpe te grote opslag van warmte in watervat
overgedimensioneerde zonnecollector
te lage isolatiewaarden voor glas

1992 Woubrugge grote zonnecollector met te grote warmteopslag
energie-inefficiënt monitorings- en besturingssysteem

1993 Zandvoort lucht-lucht warmtepomp
in de gevel geintergreerde luchtcollectoren

1996 Heliotrop F met de zon meedraaiende buitengevels
1998 Amersfoort lage isolatiewaarden voor dichte delen

energie-intensief installatiebesturing
1998 Delft koppeling heat pipe zonnecollectoren met warmtepomp op 

ventilatielucht
2001 Leeuwarden energie-intensieve en ingewikkelde installatiebesturing

elektrische naverwarming met warmteopslagvat

Voorlopig afgevallen misschien in de toekomst nog interessant
1990 Castricum accu’s voor opslag van elektriciteit uit PV, gelijkspanningsnet in de 

woning
1992 Freiburg A opslag van energie via elektrolyse van water in waterstoftanks, 

gebruik van waterstofgas als brandstof voor koken en verwarming
transparante isolatie voor overkapping van serres

1992 Dörpe voorverwarming van ventilatielucht via buizenstelsel onder de 
grond

1992 Woubrugge speksteenkachel op hout
1993 Zandvoort water warmtepomp met opslag in acquifer
1996 Heliotrop F plafondverwarming en plafondkoeling

met de zon meedraaiende PV zonnepanelen
voorverwarming van ventilatielucht via buizenstelsel onder de 
grond

1998 Amersfoort water warmtepomp met opslag in acquifer
1998 Delft elektrisch verwarmd HR++ glas

na-isolatie met dampopen cellulose isolatie in combinatie met dunne 
warmtewanden

2001 Leeuwarden collectieve installatie voor zonnecollectoren en opslag in aquifer
____________________________________________________________________
Afbeelding 4.19 De lijst met projecten en technische maatregelen die niet geselecteerd zijn.
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5 Technische criteria op basis van gevalstudies en experimenten

Uit de beschrijving van de gevalstudies blijkt dat het concept van energieneutraal 
bouwen technisch uitvoerbaar is. Er is echter een grote spreiding aan mogelijkheden. 
Er wordt nog verschillend omgegaan met het enerzijds besparen op gebruik van 
energie en anderzijds op het produceren van duurzame energie. Bij alle beschreven 
woningen valt op dat geprobeerd wordt door decentrale energieproductie een neutrale 
energiebalans tot stand te brengen. Uit de gevalstudies in Nederland en Duitsland blijkt 
dat een beperkt aantal technische maatregelen bij alle projecten een belangrijke rol 
speelt. In de experimentele gevalstudies zijn deze maatregelen ook ingezet. In dit 
hoofdstuk zal de lijst van technische maatregelen die uit de gevalstudies naar voren 
kwamen omdat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan een neutrale energiebalans 
worden beschouwd op hun bijdrage aan de energiebalans van een woning. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van energiegebruiksberekeningen en rekening gehouden met 
de onnauwkeurigheid van die berekeningen. 

5.1 Energiegebruiksberekeningen

Aan het begin van dit hoofdstuk werd uitgelegd dat de energiebalans in principe bestaat 
uit een aantal verliesposten en een aantal winstposten. Energieberekeningen zijn 
modelmatige benaderingen van de werkelijkheid. De modellen hebben, afhankelijk van 
de soort modellering, foutmarges waar rekening mee gehouden moet worden. Daar 
tegenover staat dat voor bepaalde doeleinden deze foutmarges op zich geen probleem 
hoeven te zijn. In de komende paragraaf wordt ingegaan op de foutmarges die bij 
energieberekeningen kunnen worden verwacht en welke gevolgen die kunnen hebben 
voor de betrouwbaarheid van de in de rekenmodellen in te voeren gegevens.

5.1.1 Energie PrestatieNormering voor nieuwbouw woningen  (EPW) 

Voor de bouw geldt dat de overheid enerzijds via de Woningwet via aanschrijving en de 
regelgeving in het Bouwbesluit een minimaal niveau van energie-efficiëntie afdwingt, en 
anderzijds stimulerend wil optreden voor de bouw van energieneutrale woningen. Het 
belangrijkste wapen in de strijd voor besparing van fossiele brandstoffen in de bouw is 
de zogenaamde EnergiePrestatienormering in de nieuwbouw van Woningen (EPW) en 
het EnergiePrestatie-Advies (EPA) in de bestaande woningbouw. In de EPW wordt een 
minimaal niveau van energieprestatie geëist. 

In beide gevallen wordt getracht vanuit de overheid een prestatienorm aan te geven 
waaraan je als woningeigenaar of gebouweigenaar geacht wordt te voldoen. Bij de 
energieprestatienormering is dat wettelijk verplicht en kan er dus ook een 
handhavingsbeleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. In het geval van het 
energieprestatieadvies gaat het om een morele verplichting die wordt opgelegd, maar 
die niet effectief gehandhaafd kan worden. De manier waarop de norm uitgevoerd 
wordt, kan door de ontwerper en opdrachtgever zelf worden ingevuld, als de prestatie 
maar gehaald wordt. In de Nederlandse bouwvregelgeving wordt in hoofdstuk 4 van het 
Bouwbesluit, over eisen aan energiezuinigheid, gebruik gemaakt van een minimale 
energieprestatie, gekoppeld aan de berekeningsmethode in de 
EnergiePrestatieNormering (EPN), onderdeel van de Nederlandse Norm, NEN 5128 
(van Dijk 1994) en NEN 2916 (NNI 1995). De norm geeft aan hoe de energie-efficiëntie 
van een nieuw gebouw berekend moet worden (Korbee et.al. 1996). De NEN-
berekening kan zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen in de weging 
van de energieprestatie verdisconteren.
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Technische voorwaarde grootheid eenheid vertaling in EPW

isolatie diktes vanaf 250 mm R>4,5  m2K/W u-waarde  0,22 W/m2K
glas minimaal HR++ u<1,0 W/m2K u-waarde 1,0 W/m2K
luchtdichting Nl 50<1,5 h-1 qv10 < 0,625 -
ventilatievoud met WTW of WP 0,8 h-1
energie-efficiente apparaten minimaal W niet verdisconteerbaar
buffervat opslag warmte 1000 liter
zonnecollectoren water >5,6 m2 of meer indien nodig
PV cellen (5000 kWh/a) >6 kWp
                                                                                                                                                               
Afbeelding 5.1 De vertaling van de technische voorwaarden voor energieneutraal bouwen naar 
een berekeningsinput voor de EPW. 
                                                                                                                                                               

De externe nauwkeurigheid is ongeveer voor een berekening per jaar:

klimaatgegevens: +/- 30 %
bewonersinvloed: +/- 30 %
bouw(on)nauwkeurigheid +/- 15 %
invoerfouten +/- onbepaald
De interne nauwkeurigheid is ongeveer:
modelfouten (Extern) +/- 10 %
                                                                                                                                                                
Afbeelding 5.2 Tabel met de invloed van onnauwkeurigheid op energieberekeningen (naar Poel 
1987a, 1987b en Gresens 1994). Als de installatie niet goed ingeregeld is kan de 
bouwonnauwkeurigheid van -15 % oplopen naar - 30 %.

5-2



5.1.2 Energieprestatie Advies  (EPA) voor bestaande woningen

Door middel van het EPA wordt energiebesparing en de toepassing van duurzame 
energie in de bestaande bouw gestimuleerd. Dit geschiedt door (gesubsidiëerd) 
bouwkundig onderzoek van de woning en een advies gekoppeld aan een 
energieberekening voor het verbeteren van de energieprestatie. De berekening is direct 
aan een subsidieregeling voor uit te voeren maatregelen gekoppeld. De EPA regeling 
gold vanaf 1 januari 2000 en was per 1 januari 2001 sterk uitgebreid met nieuwe 
premieregelingen. De EPA gold voor woningen waarvan een bouwvergunning was 
afgegeven voor januari 1998. Per 15 oktober 2003 is de EPA bijna geheel ingetrokken. 

Het EPA bestaat uit een statische berekening met een dynamische simulatie in de vorm 
van constanten. In de EPA kunnen eenvoudig energiebesparende maatregelen of 
maatregelen om duurzame energie op te wekken doorgerekend worden op hun effect. 
Dit effect kan gekoppeld worden aan een economische rendementsberekening. Met de 
EPA kun je, rekening houdend met de energiepremie, terugverdientijden berekenen. 

Het accent van de energieprestatienormering bij de volgende aanscherping zal gericht 
moeten zijn op het aantonen van de energieneutraliteit, als de overheid CO2 reductie in 
de bouw serieus neemt. De berekening en controle is eenvoudig als de onnauw-
keurigheid in de berekening gecompenseerd wordt door een hogere prestatie-eis. De 
bepalingsmethode gaat dan meer lijken op een kapaciteitsberekening, waarbij het 
zekere voor het onzekere genomen wordt, dan op een normeringsberekening. Dat is op 
zich de eenvoudigste manier om energiegebruiksberekeningen en 
energieprestatieberekeningen te maken. Wat er ook gebeurt, de berekening zit altijd 
aan de veilige kant ten opzichte van de werkelijkheid. De berekening is simpel en 
inzichtelijk. Echter, de onnauwkeurigheid kan tot hogere investeringen leiden, waardoor 
de economische haalbaarheid kleiner kan worden (Hameetman 2005).
 
De EPA benadering heeft als groot voordeel ten opzichte van de EPW benadering dat 
ook het economisch rendement in de berekening meegenomen kan worden, inclusief 
de premie die via het energiebedrijf als stimulans geboden wordt. Het nadeel van de 
EPA is voorlopig dat het een vrijwillig advies is. 

5.2 Nauwkeurigheid van energieprestatieberekeningen

De energiebesparing in de Nederlandse bouw moet in de nabije toekomst nog veel 
verder gaan dan tot nu toe via het Bouwbesluit wordt geëist en via subsidieregelingen 
kan worden aangemoedigd. De technische middelen om een presatie-eis van EPW 1,0, 
(stand 2002) of 0,80 in 2006 te halen, komen in de buurt van het niveau dat je minimaal 
moet bereiken om energieneutraal te kunnen bouwen. 
Om de betrouwbaarheid van de modelaannames in dit onderzoek te bepalen zullen we 
kijken in hoeverre bij de realisatie van de energieconcepten bij de referentiewoningen 
en in de voorbeeldprojecten met deze modellering rekening is gehouden. 
Het energieverbruik van woningen lijkt een eenvoudig te meten grootheid, tenminste als 
het om fossiele brandstof gaat. De bijdrage van de zon is veel moeilijker te meten. Het 
berekenen van de randvoorwaarden voor het bouwen van een energieneutrale woning 
is een complexe en soms zelfs paradoxale aangelegenheid. Energieberekeningen 
worden bijvoorbeeld niet per sé nauwkeuriger als ze ingewikkelder worden. Juist dit 
inzicht speelt bij het technisch ontwerpen en bouwen van energieneutrale woningen 
een grote rol. De oplossing voor dit probleem is het aannemen van veilige marges 
boven op de onnauwkeurigheid van de berekeningen.  
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Er zijn drie soorten energieberekeningen. 
1. Kapaciteitsberekeningen voor de grootte van de verwarmingsinstallatie. De 

kapaciteitsberekening heeft als doel vast te stellen welke kapaciteit (in kW) een 
verwarmingsinstallatie (of koelinstallatie) moet hebben om aan de vraag naar 
warmte (of koelte) te voldoen. Bij dit soort berekening doet de nauwkeurigheid er 
niet zoveel toe, omdat het er vooral omgaat een minimum aan comfort te 
waarborgen;

2. Normerende berekeningen als de EPW (SBR 1997). Een normerende berekening, 
als de EPW, is bedoeld om energiebesparingsbeleid van de overheid te 
effectueren. De nauwkeurigheid speelt een rol met betrekking tot het halen van de 
beleidsdoelen en met betrekking tot de controleerbaarheid van de uitvoering in de 
bouw. De grootste invloedsfactoren zijn hier echter het bewonersgedrag, het weer 
en de aanwezigheid van bouwfouten als ook het invoeren van foute 
invoergegevens;

3. Voorspellende berekeningen hebben als doel de wetenschappelijk theoretische 
onderbouwing van bouwfysische modellen en het doel van experimenteren met 
energiebesparing. De nauwkeurigheid heeft hier de hoogste prioriteit, temeer 
omdat bij dit soort berekeningen de invloed van klimaat, bewoners en bouwfouten 
redelijk in de hand gehouden worden. De gegevens worden namelijk 
gestandaardiseerd of op een duidelijk aangegeven waarde ingesteld.

Uit alle drie de soorten berekeningen kunnen kengetallen of vuistregels worden 
gedestilleerd die de berekening op zich overbodig maken. De geven dan globale 
richtlijnen omtrent een bepaald facet van het energiegebruik. Ze zijn slechts geldig 
binnen een bepaald gebied van aannames (Ebel 1991). In de praktijk worden deze 
vuistregels echter buiten hun eigen geldigheidsgebied toegepast waardoor ze tot 
onnauwkeurige resultaten leiden (Poel 1987a). Vuistregels zijn dus alleen handig, mits 
voorzien van en gebruikt binnen vooraf vastgestelde geldigheidsgrenzen. Omdat de 
EPW niet ontwikkeld is om er mee te ontwerpen, vallen veel architecten en ingenieurs 
terug op vuistregels om energiezuinig te ontwerpen. De onnauwkeurigheid van de 
vuistregels leidt weer tot een sub-optimale economische haalbaarheid van het project. 

Voor energieberekeningen op gebouwniveau heeft Gresens uiteengezet welke soorten 
fouten in een simulatie van het energiegedrag in een gebouw kunnen voorkomen 
(Gresens 1994). Bij berekeningen van het energiegebruik voor gebouwen maakt hij 
onderscheid in twee soorten berekeningen:
1 Statische berekeningen waarin het mathematisch model van de woning in de tijd 

gezien als onveranderlijk wordt aangenomen. De opslag van warmte in de 
bouwmaterialen is een tijdsafhankelijke variabele. Deze wordt in een statische 
berekening verwaarloosd;

2 Dynamische berekeningen waarin de invloed van de factor tijd, zoals bij het 
opslaan van warmte en het weer afstaan van warmte, door middel van 
mathematische iteraties nagebootst wordt.

Er is ook nog een tussenvorm, waarbij de dynamische invloed in een aantal 
weegfactoren wordt verwerkt, zodanig dat de daarmee opgeroepen onnauwkeurigheid 
opweegt tegen de eenvoud van de berekeningen.

We kunnen interne systeemgebonden foutoorzaken en externe foutoorzaken 
onderscheiden (Gresens 1994). De volgende conclusies gelden vooral voor 
dynamische berekeningen, maar gelden ook voor statische modellen. Externe 
foutoorzaken: Het verschil tussen ingevoerde data van het gemodelleerde systeem en 
de in werkelijkheid voorkomende randvoorwaarden, komen voor door:
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1. andere werkelijke klimaat- en weersomstandigheden dan het in te voeren 
standaard meteorologisch jaar;

2. andere werkelijke uitgevoerde bouwconstructie en eigenschappen dan de 
gemodelleerde eigenschappen aangeven van gestandaardiseerde 
bouwconstructies;

3. ander bewonersgedrag dan het standaard aangenomen gedrag; 
4. andere invoerdata dan gewenst door invoerfouten van de systeemgebruiker.

Interne foutoorzaken: Er is verschil tussen werkelijke fysieke warmteprocessen en de 
mathematisch gemodelleerde systemen door:
1. onnauwkeurigheid in de mathematische modellering;
2. voorkomen van foute programmering 'bugs';
3. onnauwkeurigheden in de programmastructuur;
4. andere inputdata dan de toegewezen bandbreedte van de invoerdata;
5. het ontbreken van indicatoren in het programma als er ergens een van de vier 

voorgaande fouten voorkomen.

De klimaatgegevens zijn terug te rekenen naar een standaard klimatologisch jaar, dus 
daar is een gebrek aan nauwkeurigheid redelijk op te vangen. 
Het bewonersgedrag is op geen enkele wijze in de berekening in te brengen en zal dus 
altijd een belangrijke veroorzaker van verschillen tussen berekend en werkelijk gemeten 
energieverbruik zijn. Wel kun je bouwtechnische oplossingen kiezen die in hun werking 
minder afhankelijk zijn van bewonersgedrag, zoals bijvoorbeeld een goede lucht- en 
winddichting of gebalanceerde ventilatie met terugwinning met slechts twee of drie 
schakelstanden (van El 2002). Maar bewoners kunnen natuurlijk altijd deuren en ramen 
openen en kattenluikjes in de buitendeur bouwen. 

Door nauwkeurig te bouwen kan de invloed van bouwfouten geminimaliseerd worden. 
Het gaat daarbij vooral om het lucht- en winddicht afsluiten van constructies en 
constructieaansluitingen. Tenslotte is de invoer van foute gegevens niet te bepalen. Bij 
een vervolg op welke EPW dan ook zal daar de prioriteit moeten liggen (Voorter 1997). 
De gevoeligheid van het energieconcept voor klimaatomstandigheden en bouwfouten, 
neemt bij het benaderen van de energieneutrale toestand van een gebouw toe. Een 
kleine luchtlekkage kan bij een beetje wind al enorme oncontroleerbare 
infiltratieverliezen opleveren (Bosch-Laaks 1996). Daartegenover staat dat de grootte 
van de energiestromen absoluut gezien afnemen. Toch is het van belang na te gaan 
hoe groot de externe foutoorzaken precies zijn om greep te kunnen krijgen op de input 
voor energieberekeningen van zeer energiezuinige woningen.
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Afbeelding 5.3 De energiebalans van de naar EPW 0,6 [-] afgenomen Ecobuild eengezins 
tussenwoning. In de grafiek is niet zichtbaar dat de hulpenergie benodigd voor ruimteverwarming 
voor het aandrijven van pompen en ventilatoren is toegenomen. In deze balans zou nog minimaal 
–9825 kWh per jaar (-35369 [MJ/jaar]) moeten worden afgedekt door buffering van warmte en door 
opwekking van duurzame warmte of elektriciteit. 
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Afbeelding 5.4 De laatste stap van naar energieneutraal voor de SenterNovem referentiewoningen 
uitgebeeld in kWh per jaar wordt gevormd door de installatie van extra PV om te compenseren voor 
inschattingsfouten bij het ontwerp en bij de berekening van de energiebalans.
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De externe onnauwkeurigheid van meer dan 45 % (bij verwaarlozing van de 
klimaatinvloeden) moet worden opgeteld bij de onnauwkeurigheid van 
energieberekeningen (Ravesloot 1995). De onnauwkeurigheid als gevolg van externe 
factoren is van dusdanig grote invloed, dat deze nooit meer door interne 
nauwkeurigheid kan worden gecompenseerd. Deze interne nauwkeurigheid is 
trouwens relatief nauwkeurig met +/- 10 % afwijking. Daarnaast kan een nog hogere 
interne nauwkeurigheid mogelijkerwijs in de toekomst dankzij eliminatie van externe 
foutoorzaken worden bereikt. De conclusie is dat energieberekeningen voor het 
berekenen van een energieprestatie niet nauwkeuriger hoeven te worden gemaakt, als 
er maar betrouwbare invoergegevens gebruikt worden. Daarom heeft SenterNovem 
voor de EPW berekening een software programma gemaakt dat een grove check 
uitvoert over de invoergegevens in een energieprestatieberekening voor 
nieuwbouwwoningen, het nieuwe computerprogramma EPCheck V1.12. Dit programma 
gaat op eenvoudige wijze na of een (digitale) EPC-berekening geen grote fouten bevat. 

Dit kan een woningbouw- of een utiliteitsbouwberekening zijn.
SenterNovem waarschuwt ook dat een computerprogramma uiteraard nooit volledig de 
rol van de toetsende ambtenaar kan overnemen. Bij het controleren van een EPW-
berekening moet bijvoorbeeld gecontroleerd worden of het gebouw juist gemodelleerd 
is en of de ingevoerde gegevens overeenkomen met hetgeen op tekeningen of in het 
bestek staat. De applicatie is bedoeld als hulpmiddel waarmee de ´grote´ fouten snel 
gedetecteerd kunnen worden. De toetser zal echter altijd ook zelf de berekening moeten 
nalopen.

5.2.1 Uitgangspunten voor referentieberekeningen

In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal aangegeven worden waarom de 
rekenuitgangspunten en rekenresultaten van de referentiewoningen nauwkeurig 
genoeg zijn om in de economische modellen mee te kunnen rekenen. Hoeveel de 
woningtypes in detail van elkaar afwijken en de energiebalansen van de verschillende 
woningen van elkaar afwijken, is het niettemin toch interessant om te kijken of de orde 
van grootte van de verschillende energiebalansen, voor en na het nemen van 
energiebesparende maatregelen en het nemen van duurzame energie producerende 
maatregelen, enigszins met elkaar stroken. Is dat zo dan kunnen deze waarden als 
invoergegevens in de economische rekenmodellen gebruikt worden.

Van zowel de SenterNovem referentiewoning, de Ecobuild referentiewoning en de 
uitgangspunten voor de woningtypes in het TME model (Toegepaste MilieuEconomie) 
kunnen we op grond van het voorgaande concluderen dat er min of meer 10 % afwijking 
van de gestelde energieposten in de energiebalans mag worden verondersteld. Daarbij 
wordt wel gesteld dat klimaatinvloeden, onnauwkeurigheid in de bouw, 
bewonersinvloed en invoerfouten worden uitgesloten. 
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Afbeelding 5.5 De energiebalansen van de Ecobuild portieketagewoning, doorgerekend met 
TRNSYS (Klunder et.al. 2000a) in kWh per jaar. De waarden voor interne warmteproductie en 
passieve zonne-energie zijn ingeschat.
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Afbeelding 5.6 De energiebalans van de TME model etagewoning (Jantzen et.al. 2002) in kWh per 
jaar. De waarden voor interne warmteproductie en passieve zonne-energie zijn ingeschat.
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5.2.2 Nieuwbouw referentie

Van de door de SenterNovem gepresenteerde referentiemodellen wordt door de 
SenterNovem gesteld dat de berekeningen zijn uitgevoerd conform NEN 5129 van 
januari 1999 (Novem 1999, Novem 2000). Ook de Ecobuild referentiewoning is 
doorgerekend met dit programma. Dat maakt ze dus onderling vergelijkbaar. Bovendien 
heeft men in het Ecobuild project de met de EPW berekening doorgerekende 
energiebalans ook nog een keer met een uitgebreid dynamisch simulatiemode 
(TRNSYS 14.2) doorgerekend (Klunder et.al. 2000b). Dit levert voor de energiegebruiken 
voor ruimteverwarming een afwijking van iets meer dan 10 % op. Dit is te wijten het 
fixeren van de lengte van het stookseizoen in de EPW berekening. Voor de 
tapwatergebruiken levert dit afwijkingen van minder dan 10% op. Bij een EPW van 
tussen 0,6 en 0,7 [-] is de afwijking voor beide het kleinst (Klunder et.al. 2000a).

Door deze controle in het Ecobuild project weten we dat we, voor het berekenen van 
economische haalbaarheid van energieneutraal bouwen, genoegen kunnen nemen 
met door middel van de EPW uitgerekende energiebalansen, mits de EPW rond de 
0,5 [-] ligt en mits we rekening houden met 10 % mogelijke afwijking.
De SenterNovem referentie 1999 komt ongeveer overeen met de Ecobuild referentie 
doorzonwoning. Deze komen overeen met het woningtype eengezinstussenwoning in 
het TME model. Gezien de veronderstelde toereikende nauwkeurigheid van de 
energiebalansberekeningen zullen we de energiebalansen in kaart kunnen brengen 
om de orde van grootte van energiestromen met elkaar te kunnen vergelijken.

De energiebalansen van de tuinkamer referentiewoning van de SenterNovem uit 1999, 
EPW van 1,18 [-], sluit met een energiebalanstekort van -21300 kWh per jaar (–76684 
[MJ per jaar]). De vergelijkbare Ecobuild doorzonwoning uit 2000, EPW van 1,22 [-], sluit 
met een energiebalanstekort van –20440 kWh per jaar (-73577 [MJ/jaar]. Het verschil 
ontstaat vooral door verschillende aannames voor de ventilatieverliezen, voor de 
hulpenergie voor de ventilatoren van de mechanische afzuiging en bij de interne 
warmteproductie. De andere energiestromen liggen, wat hun grootte betreft dicht, bij 
elkaar in de buurt. 

De energiebalansen van de eengezin tussenwoning in het TME model stammen uit 
1995 en voldoen aan de toenmalige EPW van 1,4 [-]. Deze energiebalans sluit dan ook 
met een hoger tekort van -29400 kWh per jaar (-105842 [MJ/jaar]). Dit is vooral te wijten 
aan het feit dat in deze balans de passieve zonne-energie als gevolg van directe 
zoninstraling en de interne warmtebehoefte niet meegerekend is. Als die in de orde van 
grootte van de SenterNovem referenties zou worden aangenomen, zou de balans 
stijgen tot -25000 kWh per jaar (-90.000 [MJ/jaar]). Dat is een groot verschil met de orde 
van grootte van de SenterNovem en Ecobuild referentie. Daarom is het noodzakelijk de 
referentie in het TME model van het jaar 1995 aan te passen aan de referentie van de 
SenterNovem en Ecobuild.

In het Ecobuild project wordt de referentiewoning door middel van technische 
maatregelen nog energie-efficiënter gemaakt. De EPW daalt daarmee tot ongeveer 
0,6 [-]. Uit afbeelding 5.4 kan worden opgemaakt dat de energiestromen flink zijn 
afgenomen. Vooral de energieverbruiken voor ruimteverwarming zijn afgenomen en de 
productie van duurzame energie is toegenomen. 
Uit de vergelijking van bovenstaande energiebalansen van referentie eengezins-
woningen blijkt dat de orde van grootte van energiestromen, bij elkaar in de buurt liggen. 
Dit kan, gezien één van de doelstellingen van dit onderzoek, als voldoende nauwkeurig 
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worden aangenomen. De afwijkingen van energiebalansen als gevolg van de 
nauwkeurigheid van de gevolgde berekeningsmethodiek blijft binnen de 10 %. Zelfs bij 
een vergelijking van op zich niet exact overeenkomende woningreferentie, blijven de 
verschillen om en nabij de 10 % liggen. Echter de TME referentie van een 
nieuwbouwwoning van ongeveer EPW 1,4 is niet meer geschikt omdat de norm in 2002 
al op EPW 1,0 [-] ligt. Deze referentie dient aangepast te worden.

Voor de SenterNovem referentiewoningen zijn de energiebalansen stap voor stap 
doorgerekend met steeds strengere energiebesparingsmaatregelen en maatregelen 
om duurzame energie op te wekken. Uit deze stapsgewijze benadering blijkt dat op 
grond van technisch gangbare technieken de energiebehoefte zo ver naar beneden te 
schroeven is, dat in dit berekeningsmodel een eventuele restbehoefte aan energie en 
warmte door middel van duurzame energie, zonnecollectoren en PV zonnepanelen, 
opgewekt kan worden. 
                                                                                                                                                                

maatregel grootheid eenheid in te vullen in EPW

1 isolatie diktes vanaf 200 mm R>4,5 m2K/W 0,22 W/m2K
2 glas minimaal HR++ u<1,0 W/m2K 1,0 W/m2K
3 luchtdichting Nl 50<1,0 h-1 qv10 < 0,625 dm3/sm2

  ventilatievoud met WTW of WP 0,8 h-1 
4 zonnecollectoren water >5,6 m2 
5 opslagcapaciteit 1000 liter
6 PV zonnepanelen (3200 kWh/a) >4 kWp afhankelijk van woningtype
                                                                                                                                                               
Afbeelding 5.7 De energiebesparende en duurzame energie-opwekkende ingrepen die minimaal 
gedaan zouden moeten worden om een woning onder gunstige stedenbouwkundige, bouwkundige 
en instalaltietechnische voorwaarden neutraal te bouwen. Bij minder gunstige omstandigheden zal 
dus aan hogere eisen moeten worden voldaan.
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5.2.3 Renovatie referentie

SenterNovem presenteerde ook referentiemodellen voor de bestaande bouw. Door de 
SenterNovem wordt gesteld dat de berekeningen zijn uitgevoerd conform de 
basismethode EPA berekeningsprogrammatuur van 2001 (Novem 2001). In het 
Ecobuild project is een referentiewoning wederom met het dynamische 
berekeningsprogramma TRNSYS doorgerekend. De berekeningen zijn in deze 
referentie niet met de EPA methodiek herhaald. Dat maakt ze dus op dat niveau 
onderling niet vergelijkbaar (Klunder et.al. 2000a). Het doel van de renovatie in het 
Ecobuild onderzoek was een EPA van ongeveer 1,0 te benaderen. 

Volgens de inschatting van de Ecobuild onderzoekers heeft de EPA van de bestaande 
bouw uit 1958 een EPW referentie voor nieuwbouw van ongeveer 3,0 [-]. 
Het voordeel van de EPA voor bestaande bouw ten opzichte van de EPW voor 
nieuwbouw is dat er een kostenmodule voor de investeringen en besparingen in de 
berekening is ingebouwd. Voor de Ecobuildvergelijking is van deze module geen 
gebruik gemaakt. De energiebalansen zijn alleen vanuit de dynamische berekeningen 
beschikbaar. Dat maakt ze wel zeer nauwkeurig. De in Ecobuild onderzochte 
portieketage woning uit de periode 1953-1965 kan door het ontbreken van berekende 
energiestromen in de EPA van de SenterNovem referentie en het berekenen van de 
Ecobuild woning met een EPW voor nieuw niet worden vergeleken met de portieketage 
referentiewoning van de SenterNovem van voor 1966 (Novem 2001). 
Ook de TME referentiemodellen kunnen niet rechtstreeks met de SenterNovem, maar 
wel met de Ecobuild referentie in verband worden gebracht. 
Daaruit blijkt wel dat, ondanks de verschillende berekeningsmethodieken, de grootte 
van de energiestromen elkaar niet zoveel ontlopen. De verschillen zijn op grond van de 
verschillende gebouwuitgangspunten te verklaren. De referenties voor het TME model 
voor de bestaande bouw hoeven daarvoor niet aangepast te worden. Deze referenties 
zijn voor het gebruik als input voor economische berekeningen nauwkeurig genoeg.

Uit de referentieberekeningen en de voorbeeldprojecten is nu duidelijk met welke 
technieken onder welke omstandigheden ontworpen en gebouwd moet worden 
omneutrale energiebalansen te realiseren. Tevens is inzicht in de grootste invloed op 
de energiebalans van een neutrale renovatiewoning aanwezig. Het inzicht in de 
nauwkeurigheid van deze invloed is niet groot. Daarmee moet in het vervolg van dit 
onderzoek rekening gehouden worden.

Daarom zal nu worden geprobeerd op basis van bovenstaande berekeningen en de 
besproken projecten te concluderen welke energiebesparende en duurzame energie 
opwekkende technieken genomen zouden moeten worden om een woning optimaal te 
maken voor een neutrale energiebalans, rekening houdend met onnauwkeurigheid in 
de aannames.
Met deze zogenaamde optimale eisen is er, afhankelijk van de locatie en de 
bouwkundige uitvoering genoeg speelruimte tijdens het ontwerp en de uitvoering om 
een neutrale energiebalans te realiseren. Afhankelijk van de technische 
omstandigheden en de economische haalbaarheid van dat project (op die locatie, op 
dat moment) zal er nog prestatie-eisen tegen elkaar weg kunnen strepen. Je kunt er 
dan op grond van economische haalbaarheid voor kiezen om nog meer energie te 
besparen. Maar je kunt, als dat goedkoper is, ook meer duurzame energie opwekken. 
Deze voorwaarden zijn optimaal, omdat je als je deze eisen realiseert hoe dan ook een  
energieneutrale balans kunt bereiken.
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5.3 Conclusie technische criteria

De R-waardes van de constructies in de geval- en ontwerpstudies hebben waarden 
tussen de 5,0 en de 6.0 W/m2K of meer. De projecten Castricum en Amersfoort scoren 
onder deze waarden en zijn daarom niet energieneutraal. De u-waarde van het 
beglazing in de geval- en ontwerpstudies daalt gedurende de ontwikkeling van 
energieneutrale woningbouw onder de 1,0 Km2/W. De belemmerende factor wordt nu 
het kozijn. Als dit kozijn in staat is om driedubbelglas te bevatten en thermisch 
ontkoppeld kan worden, zal ook de gemiddelde u-waarde van beglazing en kozijn nog 
verder kunnen dalen.
De wind- en luchtdichting van woningen kan een waarde onder de 0,8 dm3/sm2 krijgen, 
indien specifiek aandacht aan afdichting geschonken wordt. Bij de normale aandacht 
en technisch gebruikelijke detaillering kan een luchtdichting van 1,0 dm3/sm2 verwacht 
worden. Indien technisch mogelijk, wordt een gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning geïnstalleerd, soms in combinatie met luchtcollectoren en 
eventueel naverwarming. Bij technische problemen zoals in renovatieprojecten, kan 
door middel van een warmtepomp warmte en energie uit afzuiglucht worden gewonnen 
en in een watervat opgeslagen worden. De gemiddelde opslagkapaciteit voor warm 
water variëert per systeem en per woninggrootte tussen de 0,45 m3 en 1,5 m3. Bij kleine 
opslagkapaciteit in de woning en een aangesloten warmtepomp wordt gebruik gemaakt 
van bodemopslag door middel van een aquifer. De energiebalans wordt neutraal 
gesloten door de inzet van een vermogen afkomstig van fotovoltaïsche zonnepanelen. 
Dit vermogen zal afhankelijk zijn van het te verwachten verbruik en van de 
mogelijkheden een optimale oriëntatie op de zon te realiseren. In Nederland zijn 
vermogens in de orde van grootte van minimaal 4,0 kWp vereist. Afhankelijk van de 
efficiënte samenwerking tussen andere componenten van het energiesysteem kan dit 
vermogen oplopen tot zelfs 10 kWp zoals in het geval van Amersfoort. 

Uit controleberekeningen met het SenterNovem EPW excelmodel blijken de 
maatregelen die noodzakelijk zijn voor een energieneutrale balans te kunnen worden 
gekwantificeerd.
Als door technische of economische factoren bovenstaande minimale prestaties niet 
gehaald worden, zal er gecompenseerd moeten worden door hogere besparing op 
energie en, of door inzet van meer vermogen om duurzame energie op te wekken. In het 
uiterste geval zal uitgeweken moeten worden naar centraal opgewekte duurzame 
energie, groene stroom, of centraal gecompenseerde CO2-emissie of groen gas.
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6 Technische methode voor energieneutrale woningbouw

In hoofdstuk zes wordt getoond welke maatregelen de grootste rol spelen in de neutrale 
energiebalans van een nieuwbouwwoning of gerenoveerde woning. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met een onnauwkeurigheidsmarge als gevolg van 
energieberekeningen en als gevolg van bouwfouten, bewonersgedrag en 
klimaatverschillen. Door daarmee rekening te houden kan duidelijk worden met welke 
maatregelen voorspelbaar is dat íedere bestaande of nieuwbouw woning 
energieneutraal gerealiseerd kan worden. Dat betekent dat de minimale prestatie-eisen 
die nodig zijn om een gemiddelde woning energieneutraal te maken, zonder rekening te 
houden met onnauwkeurigheden, verhoogd worden.

6.1 Zes stappen naar energieneutraal bouwen

Uit hoofdstuk vijf blijkt dat met een minimaal aantal ingrepen de basis voor een 
energieneutrale woning gelegd kan worden. De voorwaarden daarvoor kunnen vaak al 
op stedenbouwkundig niveau worden gecreëerd. De minimale bouwkundige eisen voor 
energieneutrale woningbouw zijn samengevat in de tabel van afbeelding 6.1. Deze 
waarden gelden mits aan stedenbouwkundige voorwaarden is voldaan.
Deze stedenbouwkundige voorwaarden hebben betrekking op het weren van wind, 
compact bouwen en op de zon bouwen voor gebruik van passieve en actieve zonne-
energie (Boelen et.al.1995). Door luchtdicht te bouwen, zal de invloed van wind op de 
energieverliezen drastisch dalen. De invloed van compact bouwen wordt meegenomen 
in de verschillende berekeningen die zijn afgestemd op woningtypes, van vrijstaand tot 
galerijflat. De invloed van passieve zonne-energie neemt af naarmate de woning beter 
geïsoleerd is. De betere isolatie voorkomt namelijk dat de woning ‘s nachts afkoelt. 
Daardoor kan de zon de volgende dag nog maar weinig bijdragen aan het opwarmen 
van de woning omdat:
1. de woning nog warm is;
2. de zon pas opkomt als de bewoners al op zijn en de woning al lang met een klein 

verwarmingsvermogen op temperatuur gebracht is.

Echter de sluitpost voor energieneutrale woningbouw blijkt het te installeren vermogen 
aan zonnecollectoren en vooral PV zonnepanelen te zijn. De stedenbouwkundige 
oriëntatie van daken en eventueel gevels op de zon is van doorslaggevende betekenis. 

Met deze minimale eisen heb je, afhankelijk van de locatie en de bouwkundige 
uitvoering nog net geen energieneutrale energiebalans. Afhankelijk van de verdere 
technische omstandigheden en de economische haalbaarheid van dat project, op die 
locatie, op dat moment, zul je nog een of enkele eisen op moeten schroeven. Je kunt er 
dan op grond van economische haalbaarheid voor kiezen om nog meer energie te 
besparen. Maar je kunt, als dat goedkoper is, ook meer duurzame energie opwekken. 
Deze voorwaarden zijn minimaal, omdat ze in alle in dit deel 1 besproken projecten 
minimaal aanwezig waren. Daarmee staat hun bijdrage aan energieneutraal bouwen, 
op dit moment althans, vast. 

Tussen de prestatie-eisen zoals samengevat in afbeelding 6.1 en de prestatie-eisen 
zoals samengevat in afbeelding 6.3 ligt per project ergens de grens van economische 
haalbaarheid. Het verschil tussen nieuwbouw en renovatie lijkt alleen te liggen in de 
mogelijkheid om een van de technische maatregelen, achteraf nog te kunnen 
toepassen. Met name het aanleggen van gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning kan op technische bezwaren stuiten vanwege de ruimte die de 
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aan- en afvoerkanalen innemen. Echter, er zijn ook decentrale oplossingen beschikbaar 
zoals hybriede ventilatiesystemen met warmteterugwinning en vraaggestuurde toevoer 
(Ravesloot 2004). Ook het achteraf aanbrengen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals 
in de fundering en beganegrond vloer, als ook ter plaatse van koudebruggen is in 
renovatieprojecten moeilijk zo niet onmogelijk.
                                                                                                                                                                         

maatregel grootheid eenheid in te vullen in EPW

1 isolatie diktes vanaf 200 mm R>4,5 m2K/W 0,22 W/m2K
2 glas minimaal HR++ u<1,0 W/m2K 1,0 W/m2K
3 luchtdichting Nl 50<1,0 h-1 qv10 < 0,625 dm3/sm2

  ventilatievoud met WTW of WP 0,8 h-1 
4 opslagcapaciteit 1000 liter
5 zonnecollectoren water >5,6 m2 
6 PV zonnepanelen (3200 kWh/a) >4 kWp afhankelijk van woningtype
                                                                                                                                                                         
Afbeelding 6.1 Tabel uit hoofdstuk vijf met de zes stappen die minimaal genomen moeten worden 
om een gemiddelde Nederlandse woning energieneutraal te maken.
                                                                                                                                                                         

stap woningtype energiebalans sluitend bij:                 stap m2 PV 

1-5 Bij de vrijstaande woning: van 27948 naar 8744 kWh/a 6 totaalPV 69 m2 
1-5 Bij de 2-onder-1-kap woning: van 20627 naar 5612 kWh/a 6 totaalPV 44 m2

1-5 Bij de eengezinshoekwoning: van 16927 naar 4094 kWh/a 6 totaalPV 35 m2

1-5 Bij de eengezinstussenwoning: van 15451 naar 3480 kWh/a 6 totaalPV 32 m2

1-5 Bij de portieketage woning: van 10940 naar 4689 kWh/a 6 totaalPV 22 m2

1-5 Bij de galerijwoning: van 10949 naar 4722 kWh/a 6 totaalPV 22 m2

                                                                                                                                                                         
Afbeelding 6.2 De controle berekeningen voor zes verschillende woningtypes van de referentie-
woningen. De afwijking van de gemiddelde Nederlandse woning wordt gecompenseerd door m2 PV 
zonnecellen. De besparingen ten opzichte van de uitgangssituatie zijn significant en liggen rond de 
25 % tot 35 %. In deze berekening is echter ook uitgegaan van een gemiddeld bewonersgedrag en 
een gemiddeld electriciteitsverbruik voor verlichting en apparaten. De hoeveelheid te installeren PV 
zonnecellen kan dus nog drastisch omlaag onder voorwaarde dat wordt uitgegaan van bewust 
bewonersgedrag en van gebruik van zuinige apparaten als spaarlampen en LED verlichting (net als 
bij de TME berekeningen).
                                                                                                                                                                         

maatregel grootheid eenheid
1 isolatie diktes vanaf 250 mm R>6,0 m2K/W
2 glas minimaal HR++ u<0,8 W/m2K
3 luchtdichting en ventilatie met WTW Nl 50<0,625 dm3/sm2

0,8 h-1
4 opslag van warmte in watervaten 1000-1500 l
5 zonnecollectoren water >5,6 m2

6 PV zonnepanelen (>5000 kWh/a) >6 kWp of meer
                                                                                                                                                                         
Afbeelding 6.3 Tabel met de optimale eisen in de zes stappen om een gemiddelde Nederlandse 
woning energieneutraal te maken.
                                                                                                                                                                         

6-2



6.2 Controleberekening met SenterNovem referentiewoningen

Bovenstaande eisen worden, ter controle, in de SenterNovem referentieberekeningen 
ingevoerd. Uit de controle berekening blijkt dat afhankelijk het woningtype door de 
maatregelen 1-5 tussen ongeveer 19000 kWh en 6000 kWh per jaar aan energie 
bespaard wordt. 
Hoe meer buitenoppervlak een woning heeft hoe groter de besparing is, maar de 
overblijvende energiebehoefte is ook groter. Dat betekent dat in stap 6 bij de vrijstaande 
woning en de 2-onder-1-kap woning relatief veel PV zonnepanelen moeten worden 
geplaatst om deze woningtypes energieneutraal te maken. 

De eengezinswoningen dienen voorzien te worden van 32 tot 35 m2 PV zonnepanelen. 
Dat is een oppervlak dat overeenkomt met het gemiddelde vlak dat op het zuiden 
beschikbaar is. Echter de voor portieketage en galerijflat woningen benodigde 
oppervlak van 22 m2 is niet altijd beschikbaar. Het dakoppervlak van dergelijke 
woningen is relatief klein ten opzichte van het vloeroppervlak van de woningen op de 
verschillende verdiepingen. Zie de tabel in afbeelding 6.2.

6.3 Conclusie technische methode voor energieneutrale woningbouw

Als de minimale prestatie-eisen worden aangescherpt om de onnauwkeurigheid van 
berekening en het gebrek aan gunstige stedenbouwkundige, bouwkundige en 
installatietechnische voorwaarden in de praktijk te verdisconteren, leidt dit tot optimale 
prestatie-eisen aan de energiekenmerken van een woning. Deze optimale prestatie-
eisen zijn in tabel 6.3 aangegeven. 

Een belangrijke nevenconclusie bij bestudering van de tabel in afbeelding 6.3 is, dat de 
vereenvoudigde energieberekening in het SenterNovem Excel-model, gebaseerd op de 
EPW, blijkbaar nauwkeurig genoeg is om mee te rekenen. Eventuele nadelige gevolgen 
van onnauwkeurigheid kunnen in verhoogde prestatie-eisen worden verdisconteerd 
zoals in de verhoogde prestatie-eisen van minimale naar optimale voorwaarden wordt 
voorgerekend.

Slechts met zes technische maatregelen is voorspelbaar dat nagenoeg íedere 
bestaande of nieuwbouw woning energieneutraal gerealiseerd kan worden, mits aan 
de voorwaarden is voldaan. 
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Deel 2 Organisatie van energieneutrale woningbouw

In deel 2 van dit onderzoek wordt de manier van organiseren besproken die op dit 
moment bij de overheid gangbaar is om duurzaam bouwen van beleid tot uitvoering te 
brengen. Overheidsbeleid op het gebied van milieu en bouwen heeft een lange traditie. 
In dit deel wordt eerst een kort overzicht gegeven van dit overheidsbeleid.
De haalbaarheid van energieneutrale woningbouw is een functie van 
1. de techniek, zoals beschreven in het eerste deel van dit onderzoek;
2. de organisatiemethode, onderdeel van dit tweede deel van het onderzoek;
3. de besluitvorming, onderdeel van dit tweede deel van het onderzoek.
Dit komt overeen met verschilllende theorieën in technologie-onderzoek. Deze manier 
van beschrijven van haalbaarheid vormt het kader waarbinnen het onderzoek naar 
criteria voor de optimale organisatiemethode van de overheid zal worden uitgevoerd. Dit 
theoretisch model van haalbaarheid vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van 
een nieuwe organisatiemethode. Daarom worden allereerst de theorieën uiteengezet 
om tot één theoretisch kader te komen, waarbinnen alle volgende literatuuronderzoek 
en gevalstudies zullen worden ondergebracht. 
Dit theoretisch kader sluit aan bij zowel de theoretische basis van de aangepaste 
technologie, (interactieve en constructieve) technology assessment en Niche-
Technology Management (NTM). Tevens is daarin voorwaardelijkheid gebruikt, zodat het 
gemakkelijker wordt om binnen dit kader zowel te kunnen analyseren (onderzoeken) als 
ook te organiseren (ontwerpen). 

Als we naar de praktijk kijken, dan zien we dat de overheid verschillende 
organisatiemethoden ter beschikking heeft om energieneutraal bouwen en renoveren te 
organiseren en te stimuleren. Uit literatuuronderzoek kunnen de sterktes en zwaktes 
van deze soort van stimulans vanuit verschillende perspectieven en vanuit verschillende 
bronnen worden gedestilleerd. Met gevalstudies wordt geprobeerd deze algemene 
informatie te onderbouwen.

De analyse in de gevalstudies, met voor- en nadelen van de bovengeschetste middelen 
om invloed uit te oefenen, wordt aangevuld met de resultaten van een ééngevalstudie in 
de gemeente Den Haag. In die gevalstudie kan nog dieper worden ingegaan op de 
organisatie van beleid in de dagelijkse praktijk van het bouwproces en de functie van de 
lokale overheid daarin. Het is namelijk niet uit te sluiten dat het resultaat van beleid in 
meer of mindere mate bepaald wordt door de politieke setting van een organisatie. 

De discussie over de haalbaarheid van energieneutrale woningbouw lijkt zich 
daarnaast toe te spitsen op de kosten en de mogelijkheid om revenuen uit de 
investeringen te kunnen ontvangen. Daarom wordt specifiek ingegaan op de kosten van 
energieneutrale woningbouw en renovatie. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de 
manier van organiseren in de praktijk.
Vanuit de gevalstudie en de literatuurstudie zullen criteria geformuleerd worden, 
waaraan een nieuwe organisatiemethode van de overheid zou moeten voldoen. De 
achtergronden en de verwachte werking worden uiteengezet.

Daarna wordt die nieuwe methode, die volgens de criteria ontwikkeld en volgens de 
richtlijnen van de sociocratie ontworpen is, beschreven. Met deze organisatiemethode 
zou de overheid met weinig middelen en inzet veel invloed moeten kunnen uitoefenen 
op de totstandkoming van energieneutrale woningbouw. Daarbij worden drie processen 
voor techniek, organisatie en participatie, door elkaar en tegelijkertijd uitgevoerd. 
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Afbeelding deel 0.6 Het onderzoekschema van deel 2.
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7 Hoe organiseert de overheid energieneutrale woningbouw?

De overheid heeft verschillende organisatiemethoden ter beschikking om het behalen 
van de Kyoto doelstellingen in de gebouwde omgeving te laten organiseren. De vorm 
van de regelgeving en de manier van organiseren van milieubeleid nu, is onder andere 
verklaarbaar uit de geschiedenis van overheidsbeleid om energie te besparen. Daarom 
wordt deze geschiedenis eerst kort verwoord. In de ontwikkeling van milieubeleid 
ontstond steeds meer aandacht voor het overstijgen van sectorale milieuproblemen 
naar een integrale visie in plaats van alleen maar milieuproblemen oplossen. Vanuit die 
integrale visie wordt steeds meer aangehaakt aan proces en partijen buiten de overheid 
en werd het beleid steeds dichter bij de uitvoering gebracht. Bij het aanpakken van 
milieuproblemen werd ook steeds meer en duidelijker op proces en marktmechanisme 
gestuurd, naast de sturing op inhoud van de problematiek. 

De in het nu volgende historische overzicht aangegeven ontwikkelingen zijn bedoeld 
voor het realiseren van doelstellingen voor milieubeleid en duurzaam bouwen in het 
algemeen. Omdat energieneutraal bouwen een groot en prominent onderdeel is van 
duurzaam bouwen, nemen we binnen het kader van dit onderzoek aan dat het beeld van 
duurzaam bouwen beleid in het algemeen in grote mate overeenkomt met het beeld van 
het beleid voor energieneutraal bouwen. 

7.1 Beleidsontwikkeling van energieneutrale woningbouw

De eerste wet op het gebied van milieuhinder stamt uit 1875 en bleef in werking tot 
1993. Pas aan het eind van de jaren zestig kwam in Nederland milieubeleid op dat niet 
uitging van hinder als probleem. Vanaf ongeveer 1970 kwamen verschillende 
milieuwetten in werking als aanvulling op de wet van 1875 ten teken van de groeiende 
hoeveelheid en ernst van milieuproblemen op het gebied van grond-, lucht-en 
waterverontreiniging. 

In 1901 werd de woningwet aangenomen, waarin voor het eerst ook eisen werden 
gesteld aan de kwaliteit van de woonomgeving aan aan de woning. De woningwet is 
nog steeds gericht op het handhaven van een minimum kwaliteit.
In 1972 richtte het beleid zich strategisch op milieuproblemen van de toekomst, met 
name de inschatting van toekomstige milieurisico’s begon vorm te krijgen. Ook de 
gezondheidsrisico’s binnen gebouwen kregen aandacht in de vorm van de eerste 
ventilatie- en verlichtingseisen in de regelgeving (Hasselaar 2001). 

In 1973 was de energie-crisis. Het besef drong door dat de economie van Nederland 
afhankelijk was van een afnemende hoeveelheid eigen gas en olie in handen van het 
buitenland. De eerste experimenten met energiezuinig bouwen werden door 
gemotiveerde architecten, adviseurs, installateurs en opdrachtgevers uitgevoerd. Toen 
in 1974 de gas- en olieprijzen gingen stijgen kreeg energiebesparing definitief een 
prominente plek op de beleidsagenda van de overheid. De bouwverordening werd 
aangevuld met eisen aan energiezuinigheid van gebouwen. Het nieuwe energiebeleid 
werd vastgelegd in de energiewet. 

In 1978 werd het nationale isolatieprogramma opgezet. Tot 1990 moesten door middel 
van dit programma 2,5 miljoen woningen worden geïsoleerd. Daarnaast was er een 
groot nieuwbouwprogramma uit de woningbouwkoker van het ministerie van VROM. 
Netto leidde dat daardoor tot toename van energieverbruik door de gebouwde 
omgeving. In 1980 werd het programma PREGO (Proefprojecten Rationeel 
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1875 Eerste wet milieuhinder tot 1993;
1901 Woningwet;
1970 Verschillende milieuwetten als aanvulling op de hinderwet van 1875,

vooral op het gebied van grond-, lucht-en waterverontreiniging;
1972 Limits to Growth (Meadows et.al. 1972);
1972 Beleid gericht op strategische milieuproblemen met inschatting milieurisico’s,

eerste ventilatie en verlichtingseisen in de regelgeving;
1973 Energie-crisis;
1974 De bouwverordening werd aangevuld met eisen aan energiezuinigheid van gebouwen,

de energiewet legt het nieuwe energiebeleid vast;
1978 Het nationale isolatieprogramma wordt opgezet;
1980 PREGO (Proefprojecten Rationeel Energiegebruik in de Gebouwde Omgeving);
1987 Brundtland Commissie, Our Common Future,

RIVM rapport Zorgen voor Morgen, 1985-2000;
1988 Het E-novatie programma in de bestaande woningbouw;
1989 Eerste nationale milieubeleidsplan, kiezen of verliezen uit (NMP 1989);
1990 Energietuinen Hoofddorp,

NMP plus met concrete richtlijnen duurzaam bouwen,
invoering MilieuActiePlan (MAP), 
introductie van groene stroom;

1991 De vervuiler betaalt, milieubelastend gedrag wordt fiscaal belast,
belastingvrijstelling (EIA), milieuinvesteringen economisch vrij af te schrijven (VAMIL);

1992 UN conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro,
locale Agenda 21 wereldwijd actief;
Woningwet aangevuld met een algemene maatregel van bestuur, het Bouwbesluit.

1993 EU en Nederland rattificeren de United Nations Climate Treaty,
Tweede nationale milieubeleidsplan voor het doelgroepenbeleid;

1995 Eerste nationale actieplan duurzaam bouwen, investeren in de toekomst
1996 Energieprestatienormering voor woningen (EPW  = 1,4);

Eerste groene hypotheek uitgegeven aan voorbeeldproject Duurzaam Bouwen in Zwolle;
1996 Eerste demonstratieprojecten Duurzaam Bouwen,

Eerste convenant duurzaam bouwen woningkoepel Aedes en de Nederlandse overheid. 
1997 Klimaatuitvoeringsplan, opwekking van duurzame energie,

Verdere ontwikkeling van energiebesparing en duurzame energie,
De Energieprestatie op Locatie (EPL) en Optimela Energie Infrastructuur (OEI);

1997 Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen;
1998 Energieprestatie-eis voor woningbouw verlaagd naar 1,2,

Onderzoeksprogramme Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO),
Monitoren duurzaam bouwen en energieneutraal bouwen over lagere termijn,
Beleidsprogramma duurzaam bouwen 2000-2004;

1999 Oplevering laatste demonstratieproject Duurzaam Bouwen. 
2000 Energieprestatie-eis voor woningbouw verlaagd naar 1,0.
2001 Nationale Milieubeleidsplan 4 Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid;
2004 Afschaffen energieprestatiepremie voor bestaande bouw;
2006 Energieprestatie-eis voor woningbouw verlaagd naar 0,80;
____________________________________________________________________
Afbeelding 7.2 De tijdlijn met de belangrijkste mijlpalen voor de ontwikkeling van duurzaam bouwen 
in het algemeen en energieneutraal bouwen in het bijzonder (Serini 2002).
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Energiegebruik in de Gebouwde Omgeving) gestart. Dankzij dit programma werden de 
eerste energiezuinige woningen in Nederland nauwkeurig gemeten en geëvalueerd in 
een serie rapporten onder verantwoording van het PREGO programma (Israëls et.al. 
1989). 

In 1987 publiceerde de Brundtland Commissie haar rapport over duurzame 
ontwikkeling Our Common Future. Het Nederlandse overheidsbeleid reageerde in de 
vorm van het RIVM rapport Zorgen voor Morgen, 1985-2000. In dit document werd milieu 
voor het eerst niet alleen als probleem opgevat, maar meer als systeemecologisch 
begrip weergegeven. Daarmee kwam de mogelijkheid naar voren dat op de werking van 
dit systeem invloed kon worden uitgeoefend door middel van beleid. In 1988 kwam het 
E-novatie programma uit de startblokken om voor het eerst ook in de bestaande 
woningbouw energie te besparen.
Gedurende het jaar 1989 veranderde het beleid van de overheid van controlerende en 
regulerende rol in een meer op integratie van processen gerichte management rol. De 
uitvoering werd meer lokaal aan de provincies en gemeente overgelaten. 

In mei 1989 kwam het eerste nationale milieubeleidsplan, Kiezen of Verliezen uit (NMP 
1989). Voor het eerst werd strategie voor een termijn in de toekomst tot maar liefst 2010 
in kaart gebracht. Men dacht het milieuprobleem binnen één generatie op te lossen, 
mits milieuvervuilende economische groei ingedamd kon worden. Het NMP werd vanuit 
vier ministeries ondertekend. Het NMP fundeerde het beleid op drie peilers:
1. Energie-extensievering;
2. Integraal Ketenbeheer;
3. Kwaliteitsbevordering.

Hieronder is voor het gebruik van het begrip duurzaam bouwen aansluiting gezocht bij 
de indeling van haalbaarheid binnen bouwkundige termen (Ravesloot 1994c). 
De drie peilers van het NMP kunnen als volgt in bouwkundige termen worden vertaald:
1. Energieneutraal bouwen, aandacht voor energiebesparing en productie van 

duurzame energie;
2. Materiaalneutraal bouwen, aandacht voor materiaal-, watergebruik en 

afvalverwerking;
3. Comfortneutraal bouwen, met aandacht voor gezondheid, binnenmilieu, comfort en 

veiligheid.

Technische ontwikkelingen
De adviesraad Bouw en Milieu werd in 1989 opgericht om de uitvoering van het 
milieubeleid in samenwerking en in coördinatie met de bouwindustrie op te pakken. Dit 
leidde onder andere tot een groter percentage hergebruik van bouw- en sloopafval 
tussen 1990 (60 %) en 2000 (90 %). 
Op het gebied van energiebesparing werden de zogenaamde energietuinen aangelegd, 
onder andere in Hoofddorp waar met de nieuwste technieken geëxperimenteerd werd. 
Deze experimenten vonden hun vervolg in de milieu- en energie demonstratieprojecten 
Ecolonia in Alphen aan den Rijn (Lintel Hekkert 1995, Mos 1993), Morra Park te 
Drachten (Duijvestein et.al. 1997). Later werd een vervolg gevonden in projecten als 
Ecodus in Delft, GWL in Amsterdam en MWW2 De Bongert in Zwolle (Serini 2002). Deze 
projecten sluiten op elkaar aan in tijd gedurende de periode 1989 tot 1998 en geven een 
goed beeld van de technische ontwikkeling van met name duurzaam bouwen in 
Nederland (Ravesloot 2005).
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Toen in 1990 duidelijk werd dat de uitputting van fossiele brandstoffen mogelijk een 
minder groot probleem zou zijn dan de mogelijke effecten van het broeikasprobleem, 
kwam er wederom een versnelling in de realisatie van milieu- en energieprojecten in de 
bouw. 

In juni 1990 werd het NMP plus reeds uitgebracht, waarin voor het eerst op het niveau 
van de nationale overheid, concrete richtlijnen werden uitgegeven voor de ontwikkeling 
van duurzaam bouwen (VROM 1990). De term duurzaam bouwen werd hier in het 
supplement van het NMP plus voor het eerst geïntroduceerd en gedefiniëerd. Voor het 
eerst was er een integraal overzicht van de negatieve milieueffecten veroorzaakt door de 
bouw als industrie en door de huishoudens als consumenten van die industrie. 
De overheid voerde het MilieuActiePlan (MAP) in via de energiebedrijven, waardoor meer 
energie bespaard moest gaan worden in de gebouwde omgeving. Voor het eerst was er 
ook geld voor de ontwikkeling van duurzame energie-opwekking. Deze ontwikkeling 
leidde tot de introductie van groene stroom. 

Bijkomende organisatie ontwikkelingen
De overheid werkte op dat moment aan een zogenaamde vergroening van het 
belastingsysteem. Onder het motto De vervuiler betaalt moest milieubelastend gedrag 
fiscaal worden belast en konden milieu-ontlastende initiatieven worden beloond met 
fiscale maatregelen in de form van belastingvrijstelling (EIA) en de mogelijkheid te 
kiezen milieu-investeringen economisch vrij af te schrijven (VAMIL). 
In 1992 vond de UN conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro 
plaats. Van daaruit werd bijvoorbeeld het actieprogramma locale Agenda 21 wereldwijd 
actief. Deze locale agenda was in vele Nederlandse gemeente van kracht  en leidde tot 
verhoogd milieubewustzijn bij burgers. 

In 1992 werd ook de woningwet aangevuld met een algemene maatregel van bestuur, 
het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit werden prestaties op het gebied van 
energiezuingheid van woningen geëist. Voor de bepaling van de prestatie verwijst het 
Bouwbesluit naar de Nederlandse Norm (NEN). 
De eisen voor isolatiewaarden werden van 0,77 W/m2K aangescherpt naar 0,4 W/m2K. 
Voor beglazing gold een aanscherping van 5,9 W/m2K naar 3,2 W/m2K. Door de 
introductie van het Bouwbesluit kwam de organisatie van duurzaam bouwen onder druk 
te staan. Alle aandacht ging uit naar de veranderde manier van verkrijgen van een 
bouwvergunning. Desondanks werden voorbeeldprojecten waar energiebesparing en 
duurzame energie een rol speelden gerealiseerd (Bouwens, Ravesloot 1993). 

De EU, waaronder Nederland, ratificeerde de United Nations Climate Treaty in 1993 en 
verplichtte zich daarmee tot drastische maatregelen om onder andere de CO2 emissies 
te verminderen. De gebouwde omgeving, woningen inclusief utiliteitsbouw was, op dat 
moment verantwoordelijk voor 30 % van de CO2 emissies. 

Bijkomende participatie (doelgroepen) ontwikkelingen
In 1993 werd met het tweede nationale milieubeleidsplan voor het eerst het 
doelgroepenbeleid vormgegeven. Daarmee was een belangrijke stap in de richting van 
convenanten voor de uitvoering van milieubeleid gemaakt. 
De uitvoering van duurzaam bouwen beleid kreeg een sterke impuls door het eerste 
nationale actieplan duurzaam bouwen, investeren in de toekomst uit 1995. Het 
document was met name bedoeld om concrete maatregelen op het gebied van 
duurzaam bouwen in de besluitvorming van de bouworganisatie vast te leggen. Er werd 
gesproken van een schaalsprong, om aan te geven dat nu de grootschalige toepassing 
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van energie- en milieumaatregelen zou moeten gaan doorbreken in de dagelijkse 
bouwpraktijk. Dit was met name van belang omdat de bouw van de eerste zeer 
grootschalige Vinex wijken was begonnen. Voor de schaalsprong waren subsidies 
beschikbaar gesteld (Marijke 1993).

Op initiatief van de bouwbranche zelf werden de nationale pakketten duurzaam bouwen 
ontwikkeld en geïntroduceerd. Het pakket voor de woningbouw bevatte een lijst met 160 
maatregelen, waarvan men uit ervaring en onderzoek vast had gesteld dat ze zonder 
noemenswaardige meerkosten of tegen geringe meerkosten konden worden toegepast 
in de reguliere woningbouw (VROM 1995). 
Dat hield bijvoorbeeld in dat de warmtedoorgang van de woningomhulling daalde naar 
u = 0,33 tot 0,29 W/m2K en van de beglazing naar 1,2 W/m2K daalde, terwijl op dat 
moment de standaard u-waarde 1,8 W/m2K was. 

In 1996 werd de EnergiePrestatienormering voor Woningen (EPW) aan het Bouwbesluit 
gekoppeld. De eerste norm, vastgelegd in het Bouwbesluit was 1,4 EPW. In dat jaar kon 
ook voor het eerste een groene hypotheek uitgegeven worden aan een voorbeeldproject 
Duurzaam Bouwen in Zwolle. 

Van mei 1996 tot december 1999 werden vele demonstratieprojecten met 
overheidssubsidie uitgevoerd en in de jaren daarna geëvalueerd. In 1996 sloten de 
woningkoepel Aedes en de Nederlandse overheid het eerste convenant duurzaam 
bouwen af. In 1997 kwamen hernieuwde afspraken tot stand over de reductie van CO2. 
De Nederlandse overheid reageerde met het klimaatuitvoeringsplan waarin een 
prominente plek voor de opwekking van duurzame energie werd opgenomen. 

In 1997, kwam ook een budget beschikbaar voor verdere ontwikkeling van 
energiebesparing en duurzame energie. De fiscale reservering voor VAMIL en EIS 
bedroeg inmiddels € 79 miljoen per jaar. Additionele € 43 miljoen werden voor R&D en 
voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld de EnergiePrestatie op Locatie (EPL) in het kader 
van Optimela Energie Infrastructuur (OEI) gereserveerd. 

In 1997 werd samen met belanghebbenden uit de bouwpraktijk het Tweede Plan van 
Aanpak Duurzaam Bouwen geïntroduceerd. Het doel was een betere integratie van 
duurzaam bouwen in de marktwerking van het bouwen. Daarbij was wederom aandacht 
voor renovatie en de samenwerking met woningcorporaties (Persoon et.al. 1997).

In 1998 werd de energieprestatie-eis voor woningbouw verlaagd naar 1,2. Het bouwen 
volgens het concept van factor 20 kwam in de belangstelling, met name door de 
activiteiten van het door de overheid gefinancierde onderzoeksprogramme Duurzame 
Technologische Ontwikkeling (DTO) (Vergragt, Janssen 1998). 
Voor het eerste kwam er ook beleidsmatige belangstelling voor het monitoren van 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en energieneutraal bouwen over 
lagere termijn (VROM 1999a). De SenterNovem ontwikkelde strategieën voor 
energieneutraal bouwen in de woningbouw en onderzocht de mogelijkheden met 
bestaand beleid deze doelstelling te kunnen bereiken (Novem 1998). 

Eind 1998 werd het beleidsprogramma duurzaam bouwen 2000-2004 gepubliceerd 
(VROM 1999b). Het grote aantal convenanten dat in deze periode werd afgesloten geeft 
aan dat duurzaam bouwen in de belangstelling stond. Sinds dit jaar is de centrale 
overheid steeds meer teruggetreden als het gaat om beïnvloeding van energieneutraal 
bouwen en duurzaam bouwen. 
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Op 1 januari 2000 werd de EPW prestatie-eis in het Bouwbesluit verlaagd naar 1,0. 
Eengezinswoningen die volgens die norm gebouwd werden, zouden volgens die 
berekening nog 350 m3 aardgas voor verwarming verbruiken, en 650 m3 aardgas voor 
de bereiding van warm tapwater en voor het koken op gas. 

In 2001 werd het voorlopig laatste Nationale Milieubeleidsplan 4, Een wereld en een wil: 
werken aan duurzaamheid (VROM 2001) gepubliceerd. Waarmee het fundament voor 
overheidsbeleid afgemaakt werd, maar tegelijkertijd ook de tijd aanbrak dat milieu als 
onderdeel van overheidshandelen geen separate positie meer verdiende. Bovendien 
werd vanuit de overheid verwacht dat milieu ook in de marktwerking een eigen plek zou 
hebben verworven. 
Na 1 januari 2006 wordt de EPW prestatie-eis, ondanks twijfels over de technische en 
economische haalbaarheid ervan door de bouwpraktijk, verder verlaagd naar 0,80. 
________________________________________________________________________________________________

Worrell maakt onderscheid in verschillende categorieën van potenties om energie-efficiëntie te 
verbeteren, dat wil zeggen om te besparen op fossiele brandstof en duurzame energie op te 
wekken (Worrell 1994):

I. Theoretisch potentiëel, berekend op grond van de wetten van de thermodynamica;
II. Technisch potentiëel, bepaald op grond van de stand van techniek betrokken op mogelijke 

efficiëntie verbeteringen;
III. Economisch potentiëel, bepaald op grond van macro-economische voorwaarden, bijvoorbeeld 

afschrijving van investeringen, maar ook organisatorische en juridische structuren;
IV. Marktpotentiëel, bepaald op grond van de kosten voor marktintroductie, in grote mate afhankelijk 

van de voorhanden infrastructuur van de overheid en innovatiesubsidies en de bereidheid 
van de consument om de technisch aan te schaffen, koppeling tussen micro-economie van de 
consument (pull) en macro-economie van de industrie (push).

____________________________________________________________________
Afbeelding 7.3 Het onderscheid in stadia van ontwikkeling van een innovatie (naar Worrell 1994).
                                                                                                                                                                

de Jong                                          Riedijk, Janssen, Vergragt Worrel           

Theoretisch
Technisch haalbaarheid     efficiëntie

Technisch
Economische haalbaarheid     effectiviteit

Economisch
Maatschappelijke haalbaarheid   betekenis

Markt

                                                                                                                                                                
Afbeelding 7.4 De indeling van haalbaarheid tijdens de diverse stadia van ontwikkeling van een 
innovatie (naar de Jong 1996, Riedijk 1989, Janssen, Vergragt 1994 en Worrell 1994).
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7.2 Haalbaarheid

Omdat de ontwikkeling van energieneutraal bouwen niet vanzelf gaat, moet voor het 
verminderen van het fossiele energiegebruik en het vergroten van het duurzame 
energiegebruik in woningen een innovatietraject doorlopen worden. Bij productinnovatie 
wordt in het algemeen onderscheid gemaakt tussen technische aspecten en sociale en 
maatschappelijke aspecten. Ik onderscheid, in navolging van Riedijk, Janssen en 
Vergragt, drie aspecten: 
1 technische, de manier waarop techniek een functie vervult als hulpmiddel van het 

menselijk denken en handelen;
2 structurele, de manier waarop de technieken juridisch, bestuurlijk regeltechnisch 

en economisch georganiseerd zijn; 
3 culturele, de betekenis die de organisatie van techniek voor de maatschappij heeft 

en de invloed daarop door en door middel van menselijk denken en handelen. 
Dit sluit zowel aan bij het theoretisch kader van de Aangepaste Technologie (AT) zoals 
beschreven wordt door Riedijk (Riedijk 1986), als ook bij het theoretische kader van de 
constructive en interactive Technology Assessment (TA) en het DTO programma 
duurzame technologische ontwikkeling (Janssen Vergragt 1994). Deze theoretische 
kaders spelen later in dit onderzoek een rol in het ontwerp voor een verbeterde 
organisatiemethode om het innovatieproces van duurzaam en energieneutraal bouwen 
te versnellen (Ravesloot 1996). 

Een van de spelbrekers bij duurzame technologische ontwikkeling is de schaal-
afhankelijkheid van technologie-ontwikkeling (Eilbracht Ravesloot Riedijk 1995). Zo 
berekent de Jong de beschikbaarheid van duurzame elektriciteit uit zonne-energie in 
Nederland aan de hand van de hoeveelheid invallend zonlicht en het rendement van een 
fotovoltaïsch zonnepaneel (de Jong et.al. 1996): Op Nederland inclusief het continentaal 
plat (zeg 80.000 km2) valt bijna evenveel energie aan zonlicht (jaargemiddelde 100 
MW/km2 = 8 TW) als door de totale wereldeconomie wordt verbruikt (10 TW). Nederland 
verbruikt hiervan minder dan 1 % (0,08 TW). Als een fotovoltaïsche cel een rendement 
van 10 % heeft, is 10 % van het Nederlandse oppervlak voldoende voor de huidige 
nationale energievoorziening. Technisch gezien en gerekend is dit correct, echter 
organiseer het maar eens! Om 10 % gebruik van het invallend zonlicht te organiseren 
moet een innovatietraject in gang gezet worden. Uit dit voorbeeld blijkt dat er 
onderscheid moet worden gemaakt tussen theoretisch technische haalbaarheid en de 
haalbaarheid in organisatorische praktische (economische) zin.
In een onderzoek van Lehmann wordt aangetoond dat zelfs een land als Japan, dat zelf 
geen fossiele brandstoffen heeft en een kennis- en energie-intensieve economie kent, 
op technisch en economisch haalbare wijze energieneutraal kan worden georganiseerd 
(Lehmann 2004). De conclusie van het rapport is dat het in vergelijking met Japan in 
andere landen alleen maar eenvoudiger kan zijn. Maar ook hier geldt dat het nog wel 
georganiseerd moet worden. 

Het onderscheid in verschillende soorten haalbaarheid sluit aan bij de verschillende 
stadia in de ontwikkeling van energieneutraal bouwen. Energieneutraal bouwen is een 
technologische ontwikkeling die sterk context afhankelijk is. De duurzame ontwikkeling 
betreft in dit geval een woning. Deze woning moet echter nog ontworpen worden. Er is 
nog geen standaardrecept voor een energieneutrale nieuwbouwwoning. Om een sterk 
context afhankelijk probleem te analyseren moet je zowel onderzoeken als ook 
ontwerpen. Dat is algemeen bij bouwkundige problemen het geval (de Jong et.al. 2000). 
Dit probleem speelt ook binnen de aangepaste technologie als binnen de technology 
assessment (Eilbracht Ravesloot Riedijk 1998). 
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Daarom wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het begrippen kader van de AT, de 
TA, en die van de Jong.
Om die reden wordt ook gebruik van het begrippenkader van Worrell. Hij beschrijft de 
potenties voor energie-efficiëntie verbetering. Deze potentiële efficiëntieverbeteringen 
kunnen in haalbaarheidstermen worden vertaald (zie afbeelding 7.4 en 7.5).

Het eerste traject dat van theoretisch potentieel naar technisch potentiëel leidt, heet dan 
technische haalbaarheid.
Het tweede traject van technisch potentiëel naar economisch potentiëel kunnen we dan 
economische haalbaarheid noemen. Bij dit potentiëel spelen dus niet alleen macro-
economische voorwaarden een rol. Deze zijn in een niet vrije gereguleerde markt ook 
onderworpen aan organisatorische en juridische structuren. De regelgeving als 
bijvoorbeeld het Bouwbesluit en subsidiegeving van de overheid spelen daarin een rol 
(Ravesloot 1992). 
Het derde traject van economisch potentiëel naar marktpotentiëel zouden we 
maatschappelijke haalbaarheid kunnen noemen. Dit komt overeen met de drie 
aspecten indeling van technologie van Willem Riedijk en binnen het DTO programma 
van Jansen en Vergragt. Bovendien komt het vrijwel geheel overeen met de 
voorwaardelijke definiëring van het begrip haalbaarheid door de Jong (de Jong 1996), 
waarin ook de relatie tussen efficiëntie, effectiviteit en betekenis van technologie-
ontwikkeling aangegeven kan worden.

Het economisch potentiëel en het marktpotentiëel zijn onderhevig aan vele invloeden. 
Deze invloeden hebben betrekking op de economische en organisatorische structuur 
van onze samenleving. Ook daarin kunnen schaalniveaus worden onderscheiden 
(Eilbracht Ravesloot Riedijk1995). Er zijn meer soorten schaalafhankelijkheid van 
technologie-ontwikkeling, die bij de overgang van technische naar economische 
haalbaarheid hun invloed hebben.

1. Verschil tussen technische, economisch en maatschappelijk optimum.
Voor diverse soorten energieopwekking bestaat een maximum rendement (efficiëntie) 
dat afhankelijk is van de technische productie van energie. Dit maximale rendement 
vereist echter een optimale organisatie van deze techniek (effectiviteit). Deze twee 
kunnen vervolgens weer op gespannen voet staan met de betekenis die vanuit de 
bestaande cultuur aan de technologie gehecht wordt.
Van iedere techniek kan een optimale schaal worden benoemd waarin het theoretisch 
potentiëel zo dicht mogelijk bij het technisch potentiëel ligt. Het rendement van een 
zonnecel bijvoorbeeld ligt per cel hoger dan wanneer de cellen in series (arrays) worden 
geschakeld. De schakeling levert echter een hoger rendement in relatie tot de 
benutbare hogere elektrische spanning voor apparaten. Bij de omzetting naar een 
hogere benutbare spanning wordt het rendement kleiner. De afstand tussen theoretisch 
en technisch rendement neemt toe. Het economisch rendement neemt ook toe, als de 
hogere spanning tenminste 230 Volt is. Bijna alle apparaten voor in huis zijn voor 230 
Volt ontwikkeld. Tegelijkertijd hebben de meeste van deze apparaten een ingebouwde 
transformator die de spanning weer terug brengt tot 12 Volt of lager. 
Vanuit de cultuur is niet snel te verwachten dat woningen alleen met een 12 Volt 
elektriciteitsinstallatie worden voorzien. Het sluit wat betekenis betreft niet aan bij het 
verwachtingspatroon van potientiële kopers en bij de manier waarop stroomdistributie 
in Nederland nu georganiseerd is. Maar dat zou kunnen veranderen als er meer 
decentraal stroom wordt opgewekt door middel van PV zonnepanelen bijvoorbeeld.
2. Als bouwregelgeving, subsidieregelingen en bijvoorbeeld 
stimuleringsprogramma’s niet in hetzelfde ruimtelijke verspreidingsgebied geldig zijn, 
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is er sprake van schaalvervalsing. Op een eiland waar maar één elektriciteitsbedrijf 
werkzaam is met één soort wet- en regelgeving en dit bedrijf bovendien de prijsvorming 
zonder vorm van concurentie kan beïnvloeden, is er geen sprake van schaalvervalsing in 
haalbaarheid. Dit is bijvoorbeeld het geval op het eiland Curaçao (Ravesloot 1997). Dat 
kan gunstig zijn voor de haalbaarheid van een technologie-ontwikkeling, maar het kan 
ook ongunstige effecten hebben. In Nederland kon het gebeuren dat een PV systeem in 
Delft met 85 % subsidie van het energiebedrijf en de gemeente kon worden gekocht, 
terwijl het zelfde systeem in een andere stad meer geld kostte omdat de gemeente en 
het energiebedrijf niet extra subsidieëren. 
                                                                                                                                                                

Technisch optimum
         schaalvervalsing techniek en organisatie

Organisatorisch optimum
         schaalvervalsing organisatie en participatie

Participatie optimum

X

X

X

Technisch optimum

Organisatorisch optimum nauwelijks schaalvervalsing tussen techniek,
organisatie en participatie

Participatie optimum XXX

                                                                                                                                                                
Afbeelding 7.5 Schaalvervalsing treedt op als de regelgeving niet direct aansluit op de technische 
mogelijkheden die door of in de regelgeving worden benoemd. Dit is in de bovenstaande illustratie 
weergegeven. In de context van dit onderzoek kan als voorbeeld de beperking van de EPW 
berekening om innovaties op het gebied van energieneutraal bouwen in de berekening op te nemen 
genoemd worden. Overigens is het denkbaar dat schaalvervalsing rechtstreeks optreedt tussen 
een technische optimum en een participatie optimum. Dat is bijvoorbeeld het geval als 
energiebedrijven de levering van duurzame energie uit particuliere PV zonnepanelen ontmoedigen 
door de teruglopende en terugmetende elektriciteitsmeter te vervangen door een digitale meter, die 
helaas geen teruggeleverde kWh meet. In de onderste illustratie zijn de technische en economische 
optima opgeschoven en aan de samenwerking en participatie aangepast. In dit theoretische geval 
zou het integrale optimum behaald zijn.
                                                                                                                                                                

Verschillen in haalbaarheid uiten zich in argumentaties bij de keuze voor 
technologietoepassing. Voor de belanghebbenden is het de vraag op grond van welke 
argumenten ze voor welk optimum zullen kiezen. Kiezen ze voor een technisch optimum 
met een hogere investering, in de hoop deze op den duur terug te verdienen? Of kiezen 
ze voor een economisch optimum, met de hoop dat het (milieu)technisch rendement 
nog even stand houdt en bijvoorbeeld de onderhouds- en vervangingskosten zullen 
meevallen?

Stel dat het technisch gezien haalbaar is om een woning zo te bouwen dat in het geheel 
geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden. De energie, in de vorm van warmte 
en elektriciteit, wordt dan direct en/of indirect, passief en/of actief uit zonlicht gewonnen. 
Technisch theoretisch gezien zou de gehele CO2 emissie van bestaande woningen tot 
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nul kunnen worden gereduceerd. Dit werd jaren geleden al bevestigd door onderzoek 
(Okken et.al. 1993). Tegelijkertijd werd aangegeven dat dit zelfs bij aanzienlijk hogere 
energieprijzen te duur zou zijn en dus ook niet maatschappelijk haalbaar. 
Desalniettemin heeft de SenterNovem al enkele jaren programma's die gericht zijn op 
de realisatie van energieneutrale woningen (Novem 1998).

Schaalvervalsing treedt dus vooral op als de technische haalbaarheid in een andere 
schaal een optimum heeft ten opzichte van het optimum van economische en/of 
maatschappelijke haalbaarheid. Voor een goed inzicht in de kansen om 
energieneutrale woningen te realiseren, is begrip van de schaalafhankelijkheid en in de 
haalbaarheid van technologie ontwikkeling noodzakelijk. 

In dit onderzoek zal geprobeerd worden aan te tonen dat binnen de definities van 
haalbaarheid, zoals hierboven omschreven, energieneutraal bouwen zowel technisch 
als economisch haalbaar gemaakt kan worden. Daarvoor moeten dan per project de 
technische middelen afgestemd worden op de structuren, zodat op termijn duidelijk 
wordt welke combinaties het meest efficiënt en effectief zijn. Soms is het aan één van de 
actoren in het bouwproces om de verschillen in optima, die verschillend geïnterpreteerd 
worden door de verschillende belanghebbenden, aan de orde te stellen. Een heldere 
besluitvorming die toegankelijk is voor alle belanghebbenden is dan voor het 
benaderen van een gemeeenschappelijk of overlappend optimum een belangrijke 
voorwaarde. 
                                                                                                                                                                

Theoretisch
Technisch integrale oplossingen Techniek

Technisch
Subsidies en fiscale maatregelen Organisatie

Economisch
Samenwerking in de bouw Participatie

Markt

                                                                                                                                                               
Afbeelding 7.6 De samenvatting van haalbaarheid zoals die volgt uit de diverse stadia van 
ontwikkeling van het Nederlands milieubeleid en beleid voor duurzaam bouwen in het algemeen en 
energieneutraal bouwen in het bijzonder.
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7.3 Conclusie beleidsontwikkeling energieneutrale woningbouw

Het milieubeleid van de Nederlandse overheid begon in 1875 met een wet tegen hinder 
van milieuproblemen. Vanaf de jaren zeventig kwamen daar steeds meer wetten bij die 
sectorale milieuproblemen moesten helpen indammen. Als snel werd duidelijk dat een 
doelstelling op lange termijn noodzakelijk was om beleid op te kunnen ijken. 

Na de oliecrisis begonnen de eerste experimenten met energiezuinige woningbouw, 
echter pas in 1978 kwam er officiëel overheidsbeleid in de vorm van het nationale 
isolatieprogramma. Vanaf 1980 ontstaat er in Nederland een traditie van het met 
overheidssteun bouwen van voorbeeldprojecten die telkens een stapje verder zetten in 
de technische en economische haalbaarheid. 

Na publicatie van Our Common Future door de commissie Brundtland in 1987 werd 
door de Nederlandse overheid een actief milieubeleid ontwikkeld, integraal door diverse 
sectoren en gericht op de marktwerking in diverse sectoren. Een reeks Nationale 
Milieuplannen leggen in de periode 1989 tot 2001 een stevig politiek, wetenschappelijk 
en maatschappelijk fundament.

In lijn met de nationale milieubeleidsplannen werd beleid voor duurzaam bouwen 
ontwikkeld. Aanvankelijk werd vooral discussie gevoerd over de technieken die bij 
kunnen dragen aan het realiseren van duurzaam bouwen en renoveren. De technische 
haalbaarheid stond ter discussie. Deze discussie leidde tot steeds meer 
samenwerking met partijen uit de markt en ook tot steeds meer 
subsidiemogelijkheden. 

De ondersteuning door middel van fiscale aftrekposten, als onderdeel van de 
vergroening van het belastingstelsel, kwam aanvankelijk moeizaam van de grond, maar 
de afschaffing ervan in 2003 werd toch als een gemis ervaren door het bedrijfsleven. 
Hoewel technische en organisatorische gedachtewisselingen nog steeds onderdeel 
uitmaken van het proces van energieneutraal bouwen en renoveren, is het accent vanaf 
het loslaten van de regie door de centrale overheid meer en meer komen te liggen op 
participatie en samenwerking tussen andere belanghebbenden dan de overheid. 

In de ontwikkeling van het milieubeleid van de overheid in het algemeen valt op:
1. een steeds meer op integrale oplossing gericht technisch milieubeleid;
2. een steeds meer op oorzaak gericht beleid, wat de noodzaak tot procesgerichtheid 

oproept;
3. een steeds meer in het economisch systeem ingrijpend stelsel van maatregelen 

om de marktwerking richting duurzaamheid te manipuleren. Dat is duidelijk een 
procesontwikkeling om de economische haalbaarheid te vergroten;

4. een steeds meer op samenwerking en op eigen verantwoording van marktpartijen 
gerichte uitvoering van milieubeleid, gekenmerkt door steeds verder gaande 
participatie;

5. bijgevolg richt de ondersteuning vanuit wetenschapsgebieden zich minder op 
vakinhoud en meer op milieumanagement en milieu-economie.
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In de ontwikkeling van beleid voor duurzaam en energieneutraal bouwen valt op:
1. steeds minder aandacht voor pure bouwtechniek, maar steeds meer integratie van 

bouwtechniek en bouwproces;
2. voortdurende toetsing van de stand van techniek door middel van het realiseren 

van voorbeeldprojecten;
3. blijvende aandacht voor energiebesparing en toenemende aandacht voor 

decentraal opwekken van duurzame energie;
4. toenemende aandacht voor participatie van belanghebbenden, hoewel de 

participatie van bewoners en huurders vaak alleen op hun eigen initiatief plaats 
vindt;

5. terugtreden van de nationale overheid ten gunste van locale invloed met 
gemeentelijk beleid en gemeentelijk initiatief om invloed uit te oefenen op 
duurzaam bouwen.

Een nieuwe methode om energieneutraal bouwen op grote schaal te organiseren zal 
met name moeten bijdragen in het op elkaar betrekken van:
1. een technische optimum, zoals dat wordt omgeschreven in hoofdstuk zes;
2. een economisch optimum waarbij met name het probleem van het marktfalen 

gecompenseerd dient te worden; 
3. een maatschappelijk participatie optimum, waarbij alle betrokken belanghebbende 

partijen, hun investeringen en inspanningen transparant kunnen organiseren.
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8 Regelgeving

De organisatie van energieneutrale woningbouw door de overheid draait om twee 
momenten. 
Het eerste moment is als de energiebalans van een energieneutrale woning berekend 
moet worden. Daarmee staat de keuze van de toe te passen combinatie van technieken 
vast.
Tijdens het tweede moment zullen de kosten van deze combinatie van technieken 
vastgesteld moeten worden. De nauwkeurigheid van de berekeningen heeft invloed op 
deze twee belangrijke overgangsmomenten tussen de technische eigenschappen van 
energieneutrale bouwtechnologie en de meer organisatorische en economische 
eigenschappen. 
Om de organisatie te beïnvloeden stelt de overheid op grond van de Woningwet en de 
daaruit voortvloeiende algemene maatregel van bestuur, het Bouwbesluit, eisen aan de 
energiezuinigheid van gebouwen. In het Bouwbesluit wordt een minimum prestatie-eis 
gesteld waaraan voldaan moet worden om een bouwvergunning te verkrijgen. 

De overheid heeft de intentie met een normerende berekening een minimaal niveau van 
energiezuinigheid af te dwingen. Dit heeft effecten die in de organisatie van de bouw 
belemmerend kunnen werken. Om de norm te halen, heb je rekentechnisch een ander 
resultaat voor ogen dan bijvoorbeeld wanneer je energieberekeningen maakt om de 
hoogte van je extra investering te bepalen. Bij het ontwerpen van een nieuwe woning is 
het van belang dat het huis altijd op ieder moment comfortabel is. Bestaande woningen 
tochten over het algemeen en zijn om die reden niet comfortabel. Bij een 
energieneutraal huis moet je bovendien daarvoor zo weinig mogelijk fossiele brandstof 
verbruiken en zo veel mogelijk duurzame energie opwekken. Kortom, een 
energieprestatie berekening is gericht op het halen van een norm, niet op een neutrale 
energiebalans. De nauwkeurigheid speelt in de norm geen rol van betekenis. Er kan 
technisch niet op worden gecontroleerd en juridisch niet op worden gehandhaafd. Bij de 
berekening van een energieneutrale balans moet je de nauwkeurigheid juist 
nadrukkelijk meenemen omdat die bepaalt of je plan wel of niet energieneutraal is en 
hoeveel je daarvoor moet investeren. 

Voor de bestaande bouwvoorraad geldt geen verplichte energieprestatie, maar onder 
invloed van de EU is niet uitgesloten dat deze er in de toekomst wel komt. Er bestaat 
wel een vrijwillig EnergiePrestatie Advies (EPA). 

8.1 Technische parameters in regelgeving

De efficiëntie waarmee technieken in theorie en in laboratoria kunnen functioneren 
worden in de praktijk niet gehaald. Dit komt doordat de organisatie van de 
maatschappij, waarin de techniek zijn effect heeft, niet geoptimaliseerd is voor alle 
technieken (Ravesloot et.al. 1997). De effectiviteit van een techniek wordt beperkt door 
de wet- en regelgeving, de economische omstandigheden waaronder de techniek 
functioneren moet, en door de organisatie die de introductie en het functioneren van een 
techniek met zich meebrengt (SEV 1999). Voor huizenbezitters is bijvoorbeeld het 100 % 
efficiënt duurzaam functioneren van hun energieneutrale woning uit praktische oogpunt 
en uit economisch oogpunt niet interessant.

8-1



De overheid heeft de belangrijkste invloed op de structuur van de maatschappij door:
1. het formuleren van wet- en regelgeving;
2. het vormen van randvoorwaarden voor het economisch functioneren van de markt;
3. het uitoefenen van invloed op de organisatie van de techniek. 

Met name voor de invoering van duurzame technieken geldt dat de economische 
omstandigheden, wet- en regelgeving en de organisatie van de maatschappij niet altijd 
gunstig zijn. De overheid heeft daarbij te werken in het spanningsveld dat ontstaat uit 
haar tweeledige doelstelling:
1. Enerzijds moeten minimale prestaties worden gehandhaafd; 
2. Anderzijds moeten initiatieven die verder gaan, zoals in dit geval energieneutraal 

bouwen, gestimuleerd worden.
____________________________________________________________________

transmissie verliezen stook
ventilatie verliezen passieve zonne-energie
oververhitting actieve  zonne-energie

interne warmte 
________________________________________________________________________________
Afbeelding 8.1 De invloed van stedenbouwkundige middelen op de warmtebalans, 5 van de 7 
onderdelen van de balans kunnen door stedenbouwkundige ingrepen worden beïnvloed.
________________________________________________________________________________

transmissie verliezen stook
ventilatie verliezen passieve zonne-energie
oververhitting actieve  zonne-energie

interne warmte
________________________________________________________________________________
Afbeelding 8.2 De invloed van bouwkundige middelen op de warmtebalans, 2 van de 7 onderdelen 
van de balans kunnen door bouwkundige ingrepen worden beïnvloed. 
________________________________________________________________________________

transmissie verliezen stook
ventilatie verliezen passieve zonne-energie
oververhitting actieve  zonne-energie

interne warmte 
________________________________________________________________________________
Afbeelding 8.3 De installatietechnische invloed op de warmtebalans, 5 van de 7 onderdelen van de 
balans kunnen door installatietechnische ingrepen worden beïnvloed. 
________________________________________________________________________________

Technische voorwaarde grootheid eenheid vertaling in EPW

1 isolatie diktes vanaf 250 mm R>6,0 m2K/W u-waarde 0,15 W/m2K
2 glas minimaal HR++ u<0,8 W/m2K u-waarde 1,0 W/m2K
3 luchtdichting en Nl 50<0,625 h-1 qv10 < 0,625 dm3/sm2

ventilatie WTW 0,8 h-1 ja
4 opslag van warmte in watervaten 1000-1500 l leidinglengte
5 zonnecollectoren water >5,6 m2 ja
6 PV cellen(5000 kWh/a) >6 kWp ja
________________________________________________________________________________
Afbeelding 8.4 De vertaling van de technische voorwaarden voor energieneutraal bouwen van 
hoofdstuk zes naar een berekeningsinput voor de EPW.
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Afbeeldingen 8.1, 8.2, 8.3 tonen de in hoofdstuk vier besproken warmtebalansen van 
woningen. In die afbeeldingen zijn de winst- en  verliesposten onderstreept die op de 
stedenbouwkundige, bouwkundige en installatietechnische schaalniveau's invloed 
hadden. 
Uit de drie afbeeldingen, kunt is op te maken dat op het bouwtechnische niveau de 
minste invloedsfactoren op de warmtebalans aanwezig zijn. Het is  vanuit de praktijk 
goed te begrijpen dat de beslissing, om de technische middelen die ingezet worden om 
de energieprestaties te realiseren, zo lang mogelijk wordt uitgesteld (Gommans 1996).

Als nu de zes voorwaarden voor energieneutraal bouwen en renoveren uit hoofdstuk zes 
naar voren gehaald worden, dan is te zien dat ze allen een rol spelen in een EPW 
berekening. Het overzicht met de aantekening van de rol in de EPW is aangegeven in 
afbeelding 8.4.

In de voorlichtingsfolder 'Ramen met duurzaam HR+ glas' wordt bijvoorbeeld 
aangegeven welke invloed HR+ beglazing heeft op de EPW berekening: '
Deze relatief globale forfaitaire waarden zijn conservatief en veilig gekozen. ... In de 
toekomst zullen de energieprestatie-eisen ook aangescherpt worden. De 
nauwkeurigheid van de bepalingsmethoden en de precisie van de informatie wordt 
daardoor belangrijker. De EPW zal hierop naar verwachting worden aangepast (Novem 
1996)’. 

SenterNovem erkent zelf dus ook de tekortkoming van de EPW voor de toekomst van het 
energieneutraal bouwen. Een energieprestatienormering als de EPW remt omdat 
vooral de minimum prestatie-eisen gerealiseerd zullen worden. Met een EPW 
berekening alleen kun je, met name vanwege de onnauwkeurigheid, niet zomaar het 
optimum in technische en economische haalbaarheid bepalen. Tegelijkertijd helpt de 
EPW wel de besparing op het gebruik van fossiele  brandstof af te dwingen (Novem 
1999). Echter, de in 2006 nagestreefde EPW van 0,8 [-] is nog niet voldoende voor een 
energieneutrale woning.

Bij snelle veroudering van installaties in een gebouw kan wel eerder op de ontwikkeling 
van nog efficiëntere installaties worden ingespeeld (Ravesloot 1999). Installaties van 
bestaande gebouwen worden in de toekomst dan eerder vervangen. Dat kan een 
economisch voordeel zijn. Voor de ontwikkeling van energieneutraal bouwen is het 
geen voordeel, omdat meestal niet eens aan de minimum prestatie-eisen van het 
casco is voldaan en installatietechnische maatregelen dan opgevat moeten worden als 
compensatiemaatregel. Als er in de toekomst meer energieneutrale woningen 
gebouwd en gerenoveerd moeten worden, moet vooraf vastgesteld te worden waaraan 
en hoe deze energieneutraliteit getoetst dient te worden.

Een EPW berekening heeft invloed op de manier waarop de besluitvorming over deze 
technische middelen plaats vindt. Immers er wordt geen bouwvergunning verkregen als 
niet aan de EPW voorwaarde voldaan wordt. De locale overheid heeft daar rechtstreeks 
invloed op. 
Indien de overheid de EPW als beleidsinstrument voor nieuwbouw hanteert en de EPA 
voor bestaande bouw, heeft dit dan een gunstig effect op het uitkristalliseren van de 
combinatie van zes technieken die invloed hebben op de energieneutrale balans? 
Als het antwoord ja is, hoeft de overheid verder niets te doen dan het beleid vol te 
houden en ontwikkelingen met subsidies te sturen. Energieneutraal bouwen en 
renoveren is dan slechts een incrementele innovatie waarbij de techniek al 
uitgekristaliseerd is en bijna is aangepast aan de bestaande marktwerking. Als het 
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antwoord nee is dan moet er worden bijgestuurd om de doelstelling sneller te kunnen 
realiseren. Energieneutraal bouwen en renoveren is dan toch een architecturele 
innovatie die nog technisch moet uitkristalliseren en ingepast moet worden binnen een 
nieuwe organisatiemethode. Binnen het kader van dit onderzoek wordt ervan uitgegaan 
dat met een nieuwe organisatiemethode de eenvoudige, op seriematige toepassing 
gebaseerde technieken uit hoofdstuk zes, kunnen worden ingezet om de ontwikkeling 
van de markt van energieneutrale woningbouw te beïnvloeden. 

8.2 Energieprestatie woningbouw (EPW)

De energiebesparing in de Nederlandse bouw moet in de nabije toekomst nog veel 
verder gaan dan tot nu toe via het Bouwbesluit geëist en via subsidieregelingen 
aangemoedigd wordt. De technische middelen om een presatie-eis van EPN 1,0 (stand 
2002) of 0,85 (Den Haag) te halen, ontwikkelen zich in de richting van de prestaties die 
je minimaal moet bereiken om energieneutraal te kunnen bouwen. Maar er moeten 
betere prestaties gerealiseerd worden. Die prestaties gaan dan richting 0,4 [-] en lager.

Het juridisch middel van de energieprestatienormering heeft een aantal nadelen. 
De eerste is dat de nauwkeurigheid en daarmee de te meten bijdrage aan de 
verkleining van het milieurisico, slecht te kwalificeren en kwantificeren is (Ravesloot 
2000). Een lagere EPW betekent niet altijd dat de CO2 emissies afnemen. Bovendien is 
de EPW in zichzelf al een verhoudingsgetal.

Behalve dat de nauwkeurigheid van energieberekeningen niet duidelijk is, is het niet 
mogelijk met de EPW te ontwerpen, of projecten op energie-efficiëntie met elkaar te 
vergelijken, hoewel dat in de praktijk wel gebeurt.

Ten derde is er geen controle op de invoergegevens die tot de bepaalde 
energieprestatie leiden. Je kunt gegevens in de EPW invullen, die niet overeen hoeven 
te komen met de daadwerkelijk gebouwde constructie en bouw(fysische) 
eigenschappen (Weersink 1997). Ook volgens Hameetman komen reducties in EPW 
niet overeen met werkelijke reducties in CO2 emissie. Daarom zouden de ontwerpen 
die met de richtlijnen van dergelijke energieconcepten worden uitgewerkt, door middel 
van het dynamische energieberekenings-programma TRNSYS moeten worden 
doorgerekend. Andere eenvoudigere berekeningsmethoden zouden tot te hoge kosten 
van gebouwinstallaties leiden, met name omdat te veel verwarmingskapaciteit zou 
kunnen worden geïnstalleerd.

Bovendien, als vierde nadeel, wordt de berekende prestatie in de praktijk niet 
gecontroleerd en gehandhaafd. Als vijfde is nog vermeldenswaard dat bijna alle 
invoergegevens genormeerd zijn naar een standaardtechniek met een genormeerde 
efficiëntie. Nieuwe technieken als warmtepompen, PV zonnepanelen, brandstofcellen 
etc. kunnen niet zomaar in de energieprestatie berekening ingevoerd worden. Deze 
kunnen alleen opgevoerd worden als daarvoor door NEN een aanpassing gedaan 
wordt. Dit is sinds het invoeren van de EPW meer keren gebeurd, onder andere voor PV 
cellen, warmtepompen, HR++ ketels en HR+ ventilatie. 

Wel geldt het principe van gelijkwaardigheid. Als door middel van onderzoek 
aangetoond is dat een techniek een energiebesparingsdoel bereikt op een 
gelijkwaardige manier als standaardoplossingen binnen de EPW, dan zal deze 
maatregel worden erkend binnen de berekening. Dat geldt dan meteen voor álle 
gemeenten in Nederland. De Werkgroep Gelijkwaardigheid bekijkt oplossingen uit de 
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bouwpraktijk en merkt ze aan als gelijkwaardig. Dit wordt periodiek gepubliceerd via de 
Website van VROM en de vereniging Stadswerk (van Overveld et.al. 2005).

In de Toolbox duurzame woningbouw worden energieconcepten ontwikkeld door middel 
van de aanpak ‘trias energetica’ (Hameetman 2005). De ‘trias energetica’ is bedoeld 
als cyclisch ontwerptool om tot energiezuinige ontwerpen te komen (Duijvestein 1997). 
Aan de energieconcepten zijn kostenberekeningen gekoppeld. De keuzes die in de 
concepten gemaakt worden komen vrijwel geheel overeen met de lijst van zes 
maatregelen uit hoofdstuk zes. Alleen de warmteterugwinning bij gebalanceerde 
ventilatie staat niet op de lijst. 

8.3 Energieprestatie Advies (EPA)

Het EPA stimuleert energiebesparing en de toepassing van duurzame energie in de 
bestaande bouw door (gesubsidiëerd) bouwkundig onderzoek van de woning en een 
advies gekoppeld aan een energieberekening voor het verbeteren van de 
energieprestatie. Tevens is de berekening direct aan een subsidieregeling voor uit te 
voeren maatregelen gekoppeld, de EPR. De regeling EPR geldt vanaf 1 januari 2000 en 
is per 1 januari 2001 sterk uitgebreid met nieuwe premieregelingen, ook op het niveau 
van huishoudelijke apparaten. 

De EPR geldt voor woningen waarvan een bouwvergunning is afgegeven voor januari 
1998. Per 1 januari 2003 is de EPR regeling sterk teruggebracht en zelfs bijna geheel 
afgeschaft per 1 januari 2004. Het budget voor 2004 was in 2003 al uitgegeven door 
een run van particulieren op de EPR gelden, vlak voor sluiting van de regeling op 15 
oktober 2003.
Mogelijk dat de EPA in de toekomst als energie-prestatie-certificaat onderdeel zal zijn 
van het nieuw op Europees niveau in te voeren gebouwdossier. 

De EPA is een statische berekening met een dynamische simulatie in de vorm van 
constanten, net als de EPW. De onnauwkeurigheid van de berekenig ligt rond de 10 %. 
Dat maakt de EPA berekening geschikt voor het berekenen van energieverbruiken van 
bestaande woningen. In de EPA kunnen eenvoudig energiebesparende maatregelen of 
maatregelen om duurzame energie op te wekken doorgerekend worden op hun effect. 
Dit effect kan gekoppeld worden aan een economische rendementsberekening. Met de 
EPA kun je, eventueel rekening houdend met de energiepremie, terugverdientijden 
berekenen. 
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8.4 Conclusie regelgeving energieprestatieberekeningen

Het is een maatschappelijke noodzaak en er is een politieke afspraak om 
energieneutrale woningen te bouwen. De deelnemers in een ontwerpteam kunnen aan 
deze wens tegemoet komen, maar zij dienen er zich van bewust te zijn of zij rond de 
maatschappelijke context van het broeikasprobleem ontwerpen of binnen het juridische 
kader van een bouwregelgeving. Beide contexten stellen compleet verschillende eisen 
aan ontwerp-hulpmiddelen zoals energieberekeningen. 
Samenvattend kan de volgende redenatie worden opgezet:
1. EPW berekeningen voldoen nu niet als ontwerpmiddel voor een neutrale 

energiebalans;
2. EPW komt niet altijd overeen met werkelijke CO2 emissie vermindering;
3. EPW kan niet gecontroleerd en gehandhaafd worden in de praktijk;
4. De onnauwkeurigheid van de EPW berekeningen moet je bij de balans optellen;
5. Deze extra ophoging van de balans zorgt voor:

a. extra investering in energiebesparing of; 
b. extra investering in opwekking van duurzame energie.

Extra complicerende factoren zijn de moeilijkheden met het berekenen van opbrengsten 
van opslagvaten en de inschatting van bouwfouten. Ook het afstemmen van de 
verschillende componenten van een energieneutraal installatiesysteem levert 
berekeningsproblemen op. De onnauwkeurigheid daarvan moeten ook worden 
opgeteld bij de energiebalans en de investeringsbegroting. Dus kan de 
onnauwkeurigheid in de EPW leiden tot een slecht ontwerp en tot onrendabele keuzes. 

Het overheidsbeleid door middel van de EPW kan daarentegen leiden tot het 
uitkristalliseren van de zes componenten, maar dan moet rekening gehouden met de 
invloed van de onnauwkeurigheid van de berekening op de economische haalbaarheid 
van de combinatie van maatregelen. De EPW is slechts geschikt om, nadat een 
ontwerp gemaakt is, een inschatting te maken of aan de prestatie-eisen van het 
Bouwbesluit is voldaan. De onnauwkeurigheid kan ook leiden tot dure oplossingen. 
Immers, energiebesparende oplossingen als hoogrendement glas en dikke isolatie 
leveren meer voordelen dan alleen energiebesparing en kunnen over vele tientallen 
jaren worden afgeschreven. Korte termijn oplossingen met installaties leveren minder 
economisch rendement en geen andere voordelen (Ligthart Zijdeveld 1996). 

Indien de benaderingswijze van de EPW toch vaak gebruikt wordt om mee te ontwerpen, 
kan het gebeuren dat het ontwerp min of meer afgestemd wordt op de minimum 
prestatie-eisen in het Bouwbesluit en niet op de technische en economische prestaties 
die op dat moment optimaal mogelijk zouden kunnen zijn. Dan blokkeert de EPW 
daarmee de ontwikkeling van het energieneutraal bouwen. 

De EPA benadering heeft als groot voordeel ten opzichte van de EPW benadering dat 
ook een economisch rendement meteen in de berekening meegenomen kan worden, 
inclusief de premie die via het energiebedrijf als stimulans geboden wordt. Het nadeel 
van de EPA is voorlopig dat het een vrijwillig advies is, je hoeft als bewoner geen EPA uit 
te laten voeren. Met de invoering van het energieprestatiecertificaat als onderdeel van 
het gebouwdossier, wordt energiebesparing mogelijk onderdeel van het 
marktmechanisme.
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9 Convenanten en verordening

Lokale overheden maken met marktpartijen afspraken over het realiseren van hogere 
ambities duurzaam bouwen dan via het Bouwbesluit geëist wordt. Deze afspraken zijn 
gebaseerd op vrijwilligheid en worden in intentieverklaringen of convenanten 
vastgelegd. Voor twee gemeenten was dat niet vergaand genoeg. Delft en Den Haag 
hebben, om hogere eisen aan duurzaam bouwen te kunnen stellen, een verordening in 
het leven geroepen. De verordening van de gemeente Den Haag is in de loop van 2005 
ingetrokken. Verder lijkt het alsof er geen verordeningen of convenanten specifiek voor 
energieneutraal bouwen in Nederland zijn afgesloten. De organisatorische werking van 
convenanten (en intentieverklaringen) en van de verordening in Delft  zullen worden 
weergegeven. Zij geven een beeld hoe de overheid het innovatieproces van techniek, 
organisatie en participatie vorm geeft. Daarom zullen voor- en nadelen, naar aanleiding 
van gegevens afkomstig uit literatuuronderzoek, worden aangegeven. 

9.1 Convenanten Flevoland en Drenthe

Het in 1995 opgerichte Platform Duurzaam Bouwen Drenthe bevordert de invoering van 
duurzaam bouwen en renoveren en stimuleert concrete initiatieven en beleid op het 
gebied van duurzaam bouwen en renoveren. Het platform bundelt en verspreidt de in 
Drenthe aanwezige en benodigde informatie, kennis en ervaringen. De deelnemende 
organisaties streven ernaar om via het platform te komen tot een goede informatie-
uitwisseling, afstemming en samenwerking op dit terrein. In het platform zijn de 
volgende organisaties vertegenwoordigd: de Provincie Drenthe, de 12 Drentse 
gemeenten, Aedes (woningcorporaties), BNA Drenthe (architecten), bnSP Drenthe 
(stedenbouwkundigen), Essent, Inspectie Volkshuisvesting Noord, Milieufederatie 
Drenthe, SenterNovem, NVOB Gewest Drenthe (bouwondernemers), RENDO, VAC, 
WMD en de waterschappen Hunze & Aa’s, Noorderzijlvest, Reest & Wieden en Velt & 
Vecht (Platform Duurzaam Bouwen 2001). 

Het Platform Duurzaam Bouwen Drenthe heeft in 1997 een Convenant Duurzaam 
Bouwen Drenthe opgesteld. Dit convenant is in 2001 herzien. De redenen voor het 
opstellen van het convenant zijn samengevat in afbeelding 9.2. In 2001 is het convenant 
geactualiseerd. Het nieuwe convenant heet Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 
2001. Het convenant werkt toe naar een structureel niveau van duurzaam bouwen vanaf 
2004. Bij de actualisering zijn de nieuwste Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen aan 
het convenant toegevoegd, is het duurzaam bouwen-ambitieniveau voor de woningbouw 
verhoogd en werd een beter en gemakkelijker systeem van toetsing en monitoring 
ingebouwd. 

De ondertekenaars van het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001 spreken - 
simpelweg door ondertekening - met elkaar af dat zij ruimtelijke plannen en 
bouwprojecten (laten) ontwerpen en uitvoeren aan de hand van de Nationale Pakketten 
Duurzaam Bouwen en de andere richtlijnen in het convenant. Hiermee wordt een 
basisniveau van duurzaam bouwen in Drenthe gegarandeerd.

In het convenant 2001 zijn alle vijf de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen 
opgenomen: het N.P. Duurzame Stedebouw, het N.P. Woningbouw Nieuwbouw, het 
N.P. Woningbouw Beheer, het N.P. Utiliteitsbouw en het N.P. Grond-, Weg- en 
Waterbouw. Voor de ruimtelijke planvorming zijn hieraan twee publicaties van het 
Ministerie van VROM toegevoegd: Het bestemmingsplan als instrument voor duurzame 
stedenbouw” en “De waterparagraaf –    handreiking water in bestemmingsplannen. 
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Het convenant is flexibel van opzet: nieuwe ontwikkelingen kunnen, na instemming van 
de ondertekenaars, worden opgenomen.
____________________________________________________________________
Als redenen voor het opstellen van het convenant worden door de verschilllende belanghebbenden 
aangegeven:
- duurzaam bouwen wordt nog niet overal in Drenthe standaard toegepast en moet dus 

gestimuleerd worden;
- meerkosten zijn gering, dat is nog niet genoeg bekend;
- maatregelen verdienen zichzelf terug, dat is nog niet genoeg bekend;
- het bewustzijn bij alle partijen bevorderen;
- proces van duurzaam bouwen te stimuleren;
- uniformiteit bereiken met Drentse gemeenten en andere bouwpartijen;
- stevige plaats veroveren in de herstructureringsopgave van de komende jaren;
- omdat het nog niet in de wet verankerd is eerst maar een convenant;
- om een zo groot mogelijk draagvlak voor duurzaam bouwen te bewerkstelligen; 
- om een bindende factor te zijn tussen betrokken bouwpartijen in Drenthe;
- het stimuleren van duurzaam bouwen in het ruimtelijk planvormingsproces en de daaruit 

voortvloeiende bouw van woningen en andere bouwwerken;
- het vastleggen van een breed gedragen, gemeenschappelijk vastgestelde duurzaam bouwen-

ambitie;
- vereenvoudigen van het maken van afspraken tussen opdrachtgevende en uitvoerende 

partijen; 
- als inspiratiebron, doordat verwezen wordt naar de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen.
____________________________________________________________________
Afbeelding 9.1 De redenen voor het opstellen van het convenant duurzaam bouwen in Drenthe.
____________________________________________________________________
 
Het duurzaam bouwen ambitieniveau voor de woningbouw in het convenant van 1997 
was de “Maatlat van Tommel”. De maatlaat voor energieneutraal bouwen was toen nog 
laag en vermeldde niet meer dan een 10% lagere EPW dan op dat moment landelijk 
geëist werd via het Bouwbesluit. De geldende EPW van 1,2 werd toen naar 1,08 
gewaardeerd. Het ambitieniveau voor 2001 is vergelijkbaar met dat van het convenant 
uit 1997. Het ambitieniveau voor 2004 wordt gekoppeld aan de landelijk geldende 
Groenverklaring. 

In de voorbereidingsfase bleek dat een aantal Drenthse gemeenten wel het 
ambitieniveau onderschreef, maar op dat moment niet over de personele capaciteit 
beschikte om de noodzakelijk geachte toetsing en handhaving te kunnen uitvoeren. Om 
het voor deze gemeenten toch mogelijk te maken om het convenant te ondertekenen en 
in te zetten, was een artikel (2.4) opgenomen dat de ruimte biedt om naar een adequaat 
niveau van toetsing, handhaving en monitoring toe te groeien. Het platform ontwikkelde 
een ‘groeimodel’ dat toewerkte naar een doelmatig, effectief en efficiënt systeem 
waarbij de personele lasten voor de gemeenten zo beperkt mogelijk waren. 

De gemeente informeert de bouwer of projectontwikkelaar over het belang van 
duurzaam bouwen in het algemeen en de convenantafspraken. Omdat in de 
ontwerpfase de meeste kansen liggen, brengt de gemeente tijdens het vooroverleg – 
vóór het maken van een schetsontwerp van het desbetreffende (bouw)plan – duurzaam 
bouwen-aspecten in. Om tot een beter resultaat te komen, wordt zonodig een duurzaam 
bouwen-adviesbureau ingeschakeld. De gemeente zorgt voor begeleiding van het plan 
vanaf het allereerste overleg tot en met de voltooiing van het project.
Binnen het convenant zijn afspraken gemaakt voor de verschillende belanghebbenden:
De provincie toetst bestemmingsplannen aan de hand van de genoemde publicaties 
intensief op duurzaamheid.
De gemeente werkt vanaf het begin intensief samen met waterschappen, 
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energiebedrijven en andere relevante organisaties. In de planvormingsprocessen wordt 
toepassing van de duurzaamheidsmaatregelen uit de drie genoemde publicaties 
zorgvuldig overwogen. De gemeente streeft er naar zo mogelijk te kiezen voor 
herstructurering in plaats van voor nieuwbouw.
De overige partijen als energiebedrijven, waterleidingmaatschappij en waterschappen 
adviseren de gemeenten bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen over een 
duurzame invulling daarvan.

De gemeente overhandigt aan nieuwe opdrachtgevers tegelijkertijd met de andere 
bouwaanvraagformulieren de desbetreffende meest recente duurzaam bouwen-
checklist en benadrukt het belang van het nauwgezet, juist en volledig invullen hiervan. 
De uitvoerder levert de ingevulde checklist in bij de bouwaanvraag en de gemeente 
toetst hiermee het ontwerp. Tijdens de uitvoering controleert de gemeente de 
aangegeven duurzaam bouwen-maatregelen steekproefsgewijs op de bouwplaats. 
Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de convenantafspraken laat de gemeente 
door de uitvoerder herstellen of compenseren. De gemeente vermeldt haar bevindingen 
op de checklist.

Na voltooiing van het project verzamelt de gemeente de informatie die nodig is om het 
desbetreffende evaluatieformulier volledig in te kunnen vullen. Vóór 1 maart volgend op 
het beschouwde evaluatiejaar worden de evaluatieformulieren van alle projecten die in 
dat jaar zijn voltooid, ingeleverd bij de platform. Het platform verwerkt deze in een 
monitoringrapportage.

Gedurende de looptijd van 2001 tot 2004 is het ambitieniveau geleidelijk opgeschroefd. 
Naast alle basiseisen van de maatlat duurzame woningbouw moet bovendien een 
minimum puntenscore met keuzemaatregelen worden behaald:
- in 2001 tenminste   60 punten ( ≈ niveau convenant 1997);
- in 2002 tenminste   90 punten;
- in 2003 tenminste 120 punten;
- in 2004 tenminste 150 punten ( = niveau groenverklaring).
Gedurende 2005 is een nieuw convenant in de maak ter vervanging van de vorige.

In de evaluatie van het Convenant duurzaam bouwen Flevoland schrijft Weterings: De 
gezamenlijke partijen hebben zich matig ingezet voor opvolging van de  
intentieverklaring. De meerderheid van de overheden heeft de taken in grote lijnen 
redelijk tot goed opgepakt. Tussen gemeenten zijn er wel grote verschillen, die niet in 
verband kunnen worden gebracht met de grootte van de gemeenten of bouwopgaven. 

De opvolging van de intentieverklaring is in de meeste gemeenten pas in 2000 goed op 
gang gekomen. De wijze waarop opdrachtgevers attent worden gemaakt op of verplicht 
worden tot maatregelen loopt sterk uiteen. Soms wordt er als gevolg van gemeentelijk 
beleid een hoger prestatieniveau gerealiseerd dan het maatregelenpakket bij de 
intentieverklaring. Gemeenten hebben weinig inzicht in (gedetailleerde) duurzaam 
bouwen prestaties op hun grondgebied. In hun uitbreidingswijken hebben alle 
gemeenten milieu als serieuze factor opgepakt. De meest populaire thema’s daarbij 
zijn energie, water en groen. Het bestuurlijk draagvlak laat echter in veel gemeenten te 
wensen over, met onder meer het gevolg dat de formatie en beschikbare middelen 
onvoldoende zijn voor een continue en deskundige inzet. 
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____________________________________________________________________
De verschillende oorzaken voor verzuimgedrag bij actoren die onder een convenant vallen:
- onbekendheid met het convenant;
- aan een gebrek aan motivatie voor milieu-/overheidsbeleid, met name in branches met veel 

kleine ondernemingen;
- aan de structuur van de branche en de economische situatie. De aanwezigheid van 

gekwalificeerd personeel en de coördinatie van een branchvereniging lijken doorslaggevende 
succesfactoren, persoonlijke motivatie bij directie of milieucoördinatoren is  doorslaggevend 
voor een actieve bijdrage aan de convenantsverplichtingen;

- het opstellen van een bedrijfsmilieuplan, als onderdeel van de milieuconvenanten en de 
bijbehorende jaarlijkse voortgangsrapportages wordt door bedrijven tijdrovend genoemd.

____________________________________________________________________
Afbeelding 9.2 De verschillende oorzaken voor verzuim gedrag bij actoren (Oostdijk et.al. 2003). 
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In 1999 bleek het in enkele gemeenten in Flevoland mogelijk een aanmerkelijk deel van 
de woningbouwproductie te (laten) voorzien van met name energiemaatregelen. Naar 
schatting is in dat jaar ongeveer een derde van de nieuwe woningbouw in Flevoland 
gerealiseerd met een prestatieniveau in de orde van de intentieverklaring in het 
convenant, of in de richting van het niveau van de intentieverklaring. Als redenen voor het 
presteren onder het niveau van het convenant worden ondermeer aangedragen:
a. een ongewisse inzet vanuit enkele gemeenten;
b. prijsstijgingen in de branche;
c. het toenemend aantal particuliere opdrachtgevers (vrije kavels).  
De projecten die wel goed scoren zijn meestal ook goed gedocumenteerd. De best 
uitgewerkte thema's zijn dan vooral energie, materiaalgebruik en afval. 
 
Als aanbeveling volgt uit het onderzoek dat bij het continueren van het convenant voor 
duurzame nieuwe woningbouw, aanpassing vereist wordt van het maatregelenpakket 
en een nieuwe setting van deelnemende  partijen. In ieder geval moet een gezamenlijke 
monitoring van de projecten opgezet worden. 
Veel partijen hebben interesse in kennis- en projectgerichte activiteiten op provinciaal 
niveau en willen daarvoor ook taken op zich nemen. 
Van de overheden wordt het initiatief en de coördinatie verwacht. Als suggestie wordt 
geopperd om per gemeente of project een convenant of contract over duurzaam bouwen 
te sluiten. Het voordeel daarvan is dat ambities op maat kunnen worden gekozen en 
partijen elkaar sterker kunnen binden. Als laatste aanbeveling wordt aangegeven dat 
misschien een betere organisatiestructuur zou kunnen worden bedacht om de 
kennisontwikkeling en de samenwerking te stimuleren (Weterings 2001).

Helaas is niet duidelijk onderzocht waarom doelstellingen met convenanten wel effect 
hebben en doelstellingen zonder convenant niet. Voor een aantal convenanten is 
vastgesteld dat zowel bedrijven als overheden zich in meer of  mindere mate onttrekken 
aan de afgesproken verplichtingen. Voor deze bedrijven en overheden wordt 
respectievelijk de term ‘free riders’ of ‘verzuimers’ gebruikt (van de Reepe 2001). 
Bijna alle overheden zijn zelf gedeeltelijk verzuimer bij convenanten. Zij komt de 
verplichting tot beoordeling van bijvoorbeeld milieubedrijfsplannen en voortgangs-
rapportages wel na. Andere verplichtingen worden niet altijd uitgevoerd. Dit wil zeggen 
dat deze activiteiten uiteindelijk vaak wel worden ondernomen, maar niet met de 
prioriteit zoals in een convenant was overeengekomen. Het verzuimgedrag bij het de 
overheid wordt veroorzaakt door een combinatie van oorzaken. Het controle-proces kost 
veel tijd, de opbrengsten zijn voor met name gemeentes beperkt en een deel van de 
bedrijven is moeilijk te motiveren. Dit is echter lang niet altijd in voldoende mate 
aanwezig. Vooral  kleinere gemeenten kunnen hierdoor moeilijk invulling geven aan hun 
bijkomende verplichtingen. 

Overigens worden de effecten van het niet nakomen van de verplichtingen in 
convenanten niet groot ingeschat. Slechts de ondermijning van het draagvlak voor 
vernieuwing wordt als nadelig beschouwd (Oostdijk et.al. 2003).
Uit het onderzoek van Oostdijk et.al. volgde een opmerkelijke conclusie. De 
convenantpartijen vonden het niet belangrijk dat zij dankzij de ondertekening van het 
convenant een vereenvoudigde vergunningsprocedure konden doorlopen voor hun 
milieuvergunningen, terwijl dat juist bij het sluiten van convenant een belangrijk 
argument voor hen was. De overheid als beperkende factor blijkt toch niet zo’n bewuste 
invloed op het gedrag van bedrijven te hebben. 
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De overheid heeft veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op marktpartijen, voor 
de bouw geldt dat de provinciale overheid, maar nog meer de lokale overheid invloed 
heeft op de bouwpartijen. De overheid kan in overleg met een mix van verplichtend en 
stimulerend instrumentarium, of in de sfeer van kennisbevordering en communicatie 
samenwerken en op draagvlak rekenen (Weterings 2001). De overheid is niet altijd in 
staat om schendingen van afspraken te signaleren en om eventueel maatregelen tegen 
schendingen te nemen. Vrijwilige overeenkomsten kunnen tegemoet komen aan dit 
probleem doordat een bepaalde mate van zelforganisatie van betrokken marktpartijen 
verwacht wordt. 

Soms zijn er ook uitgesproken meningen om convenanten niet op te stellen en niet te 
tekenen. Voor de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) zijn de 
meerkosten voor energiebesparing reden om het duurzaam bouwen convenant met het 
ministerie VROM niet te tekenen. Een klankbordgroep van de NVB vond het te realiseren 
pakket aan maatregelen niet verantwoord en had een negatief advies over het 
conceptconvenant uitgebracht aan het NVB-bestuur. 
De in het convenant opgenomen maatregelen betekenden volgens de NVB een extra 
stijging van de bouwkosten, terwijl de markt voor koopwoningen duidelijke aarzelingen 
begint te vertonen als het gaat om duurzaam bouwen maatregelen. Daarnaast leeft 
duurzaam bouwen niet bij de consumenten en zijn er gezondheidsrisico's (zoals 
allergieën) aan verbonden. Bovendien voegen duurzaam bouwen-maatregelen volgens 
de NVB weinig toe aan energiebesparing, terwijl de kosten naar verhouding hoog zijn 
(Aedes 2002). 

9.2 Convenant Aedes

De overkoepelende organisatie Aedes voor woningcorporaties tekende in 1997 een 
convenant duurzaam bouwen woningbouwcorporaties. In dit convenant zijn de te 
verrichten inspanningen en afspraken vastgelegd tussen onder andere de koepel van 
woningbouwcorporaties en het ministerie van VROM ten aanzien van duurzaam 
bouwen. Onderdeel van het pakket is de afspraak dat woningbouwcorporaties bij het 
beheer van woningen maatregelen voor duurzaam bouwen toepassen overeenkomstig 
het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw Beheer. Als de corporaties 
volgens de afspraken werken, dan worden alle projecten dus op deze wijze uitgevoerd. 
De looptijd van het convenant was vier jaar en liep tot december 2001. Uit de evaluatie 
die daarna werd uitgevoerd, blijkt nog dat het convenant nauwelijks tot grotere aandacht 
voor energiebesparing en duurzame energie heeft geleid (Aedes 2002). Elgersma komt 
tot de conclusie dat  het ontbreekt aan kennis van de onderlinge synergie 
bij energiebesparende maatregelen, er een drempel is voor kennisuitwisseling en dat 
de informatievoorziening op het gebied van energiebesparing inadekwaat is (Elgersma 
2001).
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9.3 Convenant Bergen op Zoom

In een in 2004 afgesloten model-duurzaam bouwenconvenant spraken gemeente 
Bergen op Zoom, woningcorporaties en projectontwikkelaars af de Nationale Pakketten 
Duurzaam Bouwen als uitgangspunt voor nieuwbouw, grootscheepse 
renovaties/verbouwingen en beheer/onderhoud te nemen.
In het modelconvenant geeft de gemeente aan alleen nog grond uit te zullen geven aan 
ontwikkelaars die bij nieuwe woningbouw minimaal Euro 1500 in aanvullende 
duurzaam bouwen-maatregelen willen investeren. Het gaat hier dus om 
meerinvesteringen die ervoor zorgen dat prestaties worden geleverd die hoger zijn dan 
de gemeente op grond van wettelijke eisen uit het Bouwbesluit mag eisen. Dit bedrag 
wordt ook in het vooruitzicht gesteld bij grootscheepse renovaties. De deelnemende 
partijen zijn vrij in het besteden van die gelden, op voorwaarde dat de gekozen 
maatregelen in de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen staan. Het gaat hier 
overigens om meerinvesteringen, dus de extra kosten die een duurzame maatregel 
boven een conventionele maatregel met zich meebrengt. De keuze is door de 
ondertekenaars gemaakt omdat het instrument modelconvenant meer vrijheid voor 
betrokkenen betekent. Het convenant wordt per bouwlocatie of project nader ingevuld. 
Zo kun je iedere keer, afhankelijk van de omstandigheden ter plekke en in de markt, 
voor de meest passende maatregelen kiezen. Het lokale convenant eindigt als het 
project eindigt. Dan hebben alle betrokken partijen de handen weer vrij. Zo bieden 
resultaten uit het verleden kansen voor de toekomst (Ravesloot 2004).

In het Bergse modelconvenant verplicht de gemeente zich ook tot een duurzame 
stedenbouwkundige opzet, een duurzame inrichting van het openbare gebied en 
duurzaam gebouwde gemeentelijke gebouwen. Ze vervult daarnaast een voorlichtende 
taak, wijst een gemeentelijk duurzaam bouwen-coördinator aan en verzorgt een actieve 
PR.

9.4 Duurzaam bouwen verordening Delft

In de gemeente Delft zijn bouwers van nieuwe woningen en/of woongebouwen verplicht, 
naast een bouwvergunning in het kader van het Bouwbesluit, ook een aparte vergunning 
duurzaam bouwen aan te vragen. Hiervoor is een uitgewerkte lijst met 
materiaalvoorkeuren nodig. De gemeente verleent de vergunning duurzaam bouwen 
alleen als duurzame bouwmaterialen en voorzieningen worden gehanteerd. De 
procedure duurt circa twaalf weken en wijkt daarmee af van de procedure voor het 
aanvragen van een bouwvergunning. De Verordening duurzaam bouwen is sinds 1 
januari 2000 van kracht. Alle bouwvergunningaanvragen voor nieuwbouwwoningen die 
na deze datum zijn ingediend, zijn ook daadwerkelijk getoetst aan de verordening. 
Uiteindelijk voldeden alle ingediende bouwplannen aan de verordening. Sinds medio 
2001 zijn er 5 aanvragen gedaan voor een vergunning duurzaam bouwen. In totaal betrof 
het 87 woningen die binnen de voorwaarden voor de vergunningsprocedure vielen. 
Het betreft dus niet zo veel nieuwbouwwoningen. Daarom heeft de Gemeente Delft ook 
gedacht om een verordening voor duurzaam renoveren in het leven te roepen. Een 
verordening duurzaam renoveren/beheren is, volgens de gemeente, zeer moeilijk te 
handhaven. Voor 90% van alle renovatie- en beheeringrepen is geen bouwvergunning 
vereist, en is de gemeente geen partij. Het instrument heeft daarom een beperkte 
meerwaarde. Het opstellen van een dergelijke verordening is niet opgestart. Daarom is 
voor het bereiken van duurzaamheid in de renovatie overgegaan op een convenant met 
de woningcorporaties. Een convenant levert, volgens de gemeente, een veel grotere 
milieuwinst op. In afwachting van het convenant, is de verordening uitgesteld. 
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In mei 2000 is gestart met de ontwikkeling van een Convenant duurzaam renoveren / 
beheren. De gemeente voert hierover al erg lang overleg met de woningcorporaties. De 
gemeente en de corporaties verschillen echter van mening over de exacte invulling van 
het convenant. 

9.5 Conclusie convenanten en verordening

Convenanten hebben in het algemeen invloed op het gedrag van bedrijven. Het niet 
nakomen van afspraken vertaalt zich in verzuimgedrag  Er zijn verschillende oorzaken 
voor dit gedrag aan te wijzen. Allereerst zijn er de basisvoorwaarden bekendheid en 
motivatie. Als deze ontbreken zal een bedrijf in ieder geval niet meedoen. Daarnaast 
liggen twee belangrijke oorzaken in de structuur van de sector en de te beperkte 
meerwaarde voor veel bedrijven. Op basis van de sectorstructuur is het de vraag of alle 
vijf  de branches zich sowieso lenen voor een convenant in huidige vorm. Vooral 
branches met veel kleine bedrijven, een moeilijke economische situatie en een 
beperkte organisatiegraad zijn minder geschikt voor het hanteren van het 
bedrijfsmilieuplan (BMP). Door convenanten per project aan te scherpen en te 
specificiëren, zoals in Bergen op Zoom, kunnen deze juist weer heel goed werken voor 
kleinere bedrijven en bouwprojecten met een grote organisatiegraad.

De overheid heeft de neiging zich aan de eigen taken te onttrekken waardoor vertraging 
kan ontstaan. De vertraging kan de convenantspartners demotiveren. Door in het 
convenant de verplichtingen van de gemeente nadrukkelijk op te nemen kan de 
convenantspatner de gemeente aanspreken op het nakomen van afspraken.

Convenanten hebben, volgens de onderzoekers, waarschijnlijk postitief effect op de 
totstandkoming van meer energiezuinige milieuvriendelijke woningen. Het effect is 
helaas niet nauwkeurig vast te stellen omdat het convenant geen procedure van 
evaluatie en monitoring kent. Het effect van convenanten is algemeen genomen slecht 
te meten. In de convenanten industrie is het verminderen van CO2 emissies niet als 
doelstelling opgenomen. Bij onderzoek aan de in hoofdstuk vier vermelde 
energieneutrale gevalstudies in Nederland, blijken er geen verordeningen of 
convenanten ten grondslag te liggen aan de realisatie van deze woningen. 

Speciale duurzaam bouwen verordeningen hebben geen invloed op de energiebalans 
van nieuw te bouwen woningen. In verordeningen moeten als gevolg van bepalingen in 
de Woningwet eisen aan de energieprestatie van woningen worden vermeden.
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10 De organisatie van marktwerking

Bij een vrije marktwerking is de gebruikswaarde van een product of dienst bepalend 
voor de prijs en is de prijs het resultaat van een efficiënt productieproces. Bij marktfalen 
is de uitkomst van vrije marktwerking volgens de normen van de maatschappij als 
geheel niet efficiënt tot stand gekomen (Dobson Palfreman 1998). Omdat een bepaald 
goed (woning) een gebruikswaarde (wonen) heeft, wordt het door mensen gekocht om 
hun behoeften te bevredigen (wonen), en wordt op grond van een tweede element- de 
schaarsteverhoudingen- een prijs vastgesteld, die mensen bereid zijn ervoor te betalen. 

Deze vertaling van gebruikswaarde in ruilwaarde zou de meest efficiënte en effectieve 
manier van produceren (efficiënte allocatie van de productiemiddelen) opleveren. De 
economische haalbaarheid van de energieneutrale woningbouwtechniek is klein, 
omdat een gedeelte van het belang om in energieneutrale woningen te bouwen zich 
onttrekt aan de marktwerking tussen producent en consument. Bovendien is het de 
vraag of er sprake kan zijn van marktwerking als de consument niet de keuze heeft voor 
een woning volgens eigen specifikaties en bovendien de keuze voor de plek 
belangrijker kan zijn dan welke woning er op gebouwd is. Bij duidelijk stijgende 
energieprijzen zou een investering in energiebesparing en duurzame energie voor de 
consument interessant kunnen zijn. Echter, de energieprijzen zijn slechts licht stijgend. 

Een steeds groter gedeelte van de energieprijs bestaat met name uit belasting door de 
overheid. Maar het grootste probleem is dat de woonconsument geen invloed heeft op 
het investeringsgedrag, want op het moment dat de investeringen voor de woning 
besloten wordt, is de uiteindelijke koper of huurder nog helemaal niet in beeld. Voor 
marktgeoriënteerde woonconsumenten geldt dat deze ervoor kan kiezen nu geld uit te 
geven waardoor hij later geld bespaart. Of hij kiest ervoor nu minder geld uit te geven, 
hoewel hij dan later geen kosten bespaart op de energierekening of waardoor hij zelfs 
meer kosten zou hebben. Vaak, kiest de bewoner voor het laatste. Als de markt faalt kan 
de overheid ingrijpen, tenminste als zij zelf aanzienlijk belang daarbij zou hebben. In het 
geval van energieneutraal bouwen en wonen is het belang van de overheid om te 
zorgen dat CO2-reductie in de bouw duidelijk en algemeen wordt onderkend.  

10.1 De organisatie van marktwerking door de overheid

De overheid heeft grote invloed op de organisatie van de maatschappij door het 
formuleren van wet- en regelgeving, of zoals een voormalig staatssecretaris VROM het 
noemde: De overheid is marktmeester (de Vries 2002). De overheid stuurt het vormen 
van randvoorwaarden voor het economisch functioneren van de markt en oefent invloed 
uit op de organisatie van de techniek (Schot et.al. 1996). Echter, de overheid 
vertegenwoordigt in de meeste bouwprocessen een externe factor in het 
besluitvormingstraject. Extern wil hier zeggen dat de beslissende actoren zelf geen 
invloed op deze factor hebben, maar het eventueel wel mee (moeten) nemen in hun 
argumentatie. Als de overheid vindt dat zij moet optreden als marktmeester, is de vraag 
of andere actoren de marktmeester als zodanig erkennen?

Omdat de duurzaam bouwen doelen vaak niet helder zijn, en van te voren niet goed te 
plannen zijn, is het volgens Bossink belangrijk dat er één of liefst meer flexibele leiders 
opstaan (Bossink 1998). Die moeten voorop gaan in het ontwikkelen van nieuwe doelen 
en in staat zijn om de anderen van het gemeenschappelijk belang daarvan te 
overtuigen. Ook van Hal noemt de aanwezigheid van een leider, de zogenaamde 
innovationchampion, als bepalende factor voor diffusie van milieumaatregelen in de 
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woningbouw. Deze verstrekt ervaring en zekerheid aan een team dat de 
innovatiebeslissing neemt (van Hal 2000). 
Volgens Bossink is het een rol die het meest bij de gemeentelijke projectleider hoort. 
Bezielde en flexibele leiding, liefst vanuit de gemeente, acht hij dringend gewenst. Van 
Hal noemt nog enkele kritische succesfactoren waar de overheden invloed op hebben 
(Afbeelding 10.1). 
Van Hal en Bossink bevestigen in die zin dat er een marktmeester zou moeten zijn. Zij 
stellen die op het niveau van de lokale overheid.
____________________________________________________________________

De overheid dient te zorgen voor:

- regelgeving die is afgestemd op de bouwpraktijk, gebaseerd op prestatie-eisen, geldig voor 
alle schaalniveaus waarop duurzame woningbouw betrekking op heeft;

- goede handhaving van de regelgeving en van de geëiste prestaties;
- afstemming van lange termijnvisies op milieudoelen en markt en een vertaling van die visies 

voor de korte termijn;
- stimulering van onderzoek en onderwijs;
- afstemming van verschillende overheidsvisies op milieugebied;
- beschikbaar stellling van economische ondersteuning.
____________________________________________________________________
Afbeelding 10.1 De kritische succesfactoren naar van Hal (van Hal 2000).
____________________________________________________________________

onnauwkeurigheid energiebesparing duurzame energie

klimaatgegevens: +/- 30 % geen invloed geen invloed bij 
netkoppeling PV

bewonersinvloed: +/- 30 % kleine invloed bij een goede
bouwconstructie en een 
zorgvuldig aangelegde en goed
functionerende installatie

bouwnauwkeurigheid +/- 15 % geen invloed 15% meer PV
invoerfouten +/- onbepaald onbepaalde invloed, leidt mogelijk 

tot hogere investeringskosten om 
onzekerheid te vermijden

modelfouten (extern) +/- 10 % 10% meer besparen of 10 % meer PV
____________________________________________________________________
Afbeelding 10.2 De relatie tussen onnauwkeurigheid in energieberekening en de invloed daarvan op 
de investeringskosten van een energieneutrale woning. Alle onzekerheden bij elkaar zouden tot 
meer PV zonnepanelen kunnen leiden om een neutrale energiebalans te kunnen bereiken. 
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Voor de toepassing van PV zonnepanelen bijvoorbeeld noemt Kruijsen als 
belemmering voor marktwerking het gebrek aan interne afstemming van 
overheidsbeleid op elkaar, met name wat de economische ondersteuning betreft 
(Kruijsen 1999). De overheid dient te zorgen voor een stabiel, betrouwbaar vooruitzicht in 
beleid voor de lange termijn. Van Alphen et.al. noemen met name de lagere overheid 
als belangrijkste speler bij de realisatie van duurzame energieprojecten (van Alphen 
et.al. 2002). Zij noemen ook de rol als aanjager en als financiële ondersteuner. 

Als reden voor de langzame ontwikkeling van energieneutraal bouwen wordt de 
langzame groei van de toepassing van zonnepanelen en zonnecollectoren op woningen 
om zelf duurzame energie te produceren en het langzaam toenemen van duurzame 
energie in de centrale energieopwekking genoemd (VROM 2000). De reden voor het 
achterblijven van opwekking van duurzame energie was lange tijd de hoge prijs per 
kWh. De prijs van duurzame energie, ten opzichte van de prijs van fossiele brandstof 
kan beïnvloed worden door technologie-ontwikkeling. De rol van financiële ondersteuner 
werd, gezien de omvang aan financiële prikkels, subsidies en fiscale regelingen, 
serieus genomen. Voor de marktsituatie van energieneutrale technische componenten 
geldt dat ook overheidssubsidies beschikbaar waren voor onderzoek en product-
ontwikkeling. Daarom probeerde de overheid invloed uit te oefenen op de economische 
haalbaarheid van energieneutrale woningbouw, met name door subsidiebeleid.

Omdat de technische haalbaarheid samenhangt met de economisch haalbaarheid, 
moeten ontwerpers en ingenieurs en de met hen samenwerkende actoren zich 
nadrukkelijk bezig houden met de marktwerking.
De overheid stelt soms subsidies ter beschikking om eventuele onzekerheidsmarges te 
helpen overbruggen. De overheid moet daarbij vanuit twee perspectieven kijken. 
Enerzijds moet de doestelling van CO2-reductie zo snel en goedkoop mogelijk 
gerealiseerd worden (zie regeling CO2-reductie in de gebouwde omgeving, 
www.minvrom.nl). Anderzijds moet de overheid ook vanuit het perspectief van de 
bouwpraktijk en de woonconsument naar de meerkosten kijken. De consument zal zeer 
beperkt investeren in duurzame energie als het duurder is (CMA 2001).

De techniek van energieneutraal bouwen en de techniek van energieneutraal renoveren 
zijn nog niet te plaatsen binnen bestaande marktwerkingen. De techniek is nog niet op 
grote schaal beschikbaar. Hoewel alle noodzakelijk maatregelen, zoals voorgesteld in 
hoofdstuk zes, afzonderlijk toegepast en beschikbaar zijn, is energieneutraal bouwen op 
grote schaal nog niet bekend. De vraag is ook of je energieneutraal bouwen als nieuw 
te veroveren markt kunt interpreteren, hoewel de kosten van de afzonderlijke 
componenten redelijk nauwkeurig kunnen worden vastgesteld.
Voor het begin van dit onderzoek, waren er slechts theoretische argumenten om aan te 
nemen dat energieneutraal bouwen op grote schaal mogelijk zou zijn. Na de afronding 
van dit onderzoek, zijn de argumenten om energieneutraal bouwen en renoveren op 
grote schaal te organiseren gerangschikt en onderbouwd. De marktwerking zou nu 
vervolgens georganiseerd kunnen worden op grond van die argumenten. 

De kosten van energieneutraal bouwen kunnen helaas slechts binnen grove 
nauwkeurigheidsgrenzen worden aangegeven omdat de energieberekeningen 
onnauwkeurig zijn en externe factoren slecht in te schatten zijn. Bovendien is de 
prijsontwikkeling van zowel duurzame energie als fossiele energie niet te voorzien. In 
1998 berekende Slot et.al. dat het op het niveau van EPA is 1,4 brengen van de 
bestaande woningen tot het niveau van de EPA van 1,2 [-] (voor 2000) al 58 miljard Euro 
(Fl. 128,5 miljard gulden) zou kosten, met een terugverdientijd meer dan 20 jaren (Slot 
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et.al. 1998). Dat zijn grote bedragen waarbij de woningen met 100 mm isolatie 
geïsoleerd zijn en voorzien worden van HR++ beglazing. De woningen zijn luchtdicht en 
zijn voorzien van een deugdelijk ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Op zuidelijk 
georiënteerde daken zijn zonnecollectoren aangebracht. Met dit niveau van maatregelen 
wordt ca. 6800 Euro (Fl. 15.000,00) per woning geïnvesteerd, maar wordt nog niet het 
niveau van een energieneutrale woning bereikt, omdat er nog geen PV zonnepanelen op 
zijn aangebracht.

Reeds eerder werd een beeld gegeven van de externe nauwkeurigheid als gevolg van 
onnauwkeurigheid in de klimaatgegevens, het bewonersgedrag en de bouwpraktijk en 
van de interne nauwkeurigheid. Doordat de invloed van de zon op het energiegedrag van 
een woning moeilijk te voorspellen is, weet je nooit van te voren of er genoeg 
zonneschijn zal zijn om passief en actief energie op te vangen. Voor het dimensioneren 
van een neutrale energiebalans moet je dus min of meer uitgaan van het slechtst 
denkbare scenario. In de afbeelding 10.2 zijn de nauwkeurigheden in de berekening 
vertaald naar meer- of minderinvesteringen om de energiebalans neutraal te maken.
Energieneutraal bouwen blijkt nog geen uitgekristalliseerd technisch concept te zijn dat 
je willekeurig op elk huis kunt toepassen. Dat komt omdat het technisch optimum te 
veel met het economisch optimum samenhangt. Deze proceseigenschap van 
haalbaarheid maakt het energieneutraal bouwen en renoveren tot een architectureel 
innovatieproces. Dit betekent dat de overheid en de met haar samenwerkende 
belanghebbenden zich nadrukkelijk moeten bezig houden met de marktwerking. 
Belemmeringen voor de economische haalbaarheid van energieneutraal bouwen en 
renoveren op marktniveau worden door verschillende factoren opgeworpen. 
Vanuit onderzoek naar kosten van duurzaam bouwen, vanuit onderzoek naar kosten van 
technologie-ontwikkeling en vanuit onderzoek naar innovatieve productontwikkeling,
worden aanwijzingen gegeven voor belemmerende factoren. Het uitgangspunt in dit 
onderzoek is dat de gekozen techniek invloed heeft op de kostprijs van energieneutraal 
bouwen en renoveren. Deze kostprijs heeft vervolgens invloed op de investeringkosten 
én tevens op de eventuele besparingen op de exploitatie (Ravesloot 2002a).
In dit gedeelte van het onderzoek zal hierna worden aangegeven wat in ander onderzoek 
over economische aspecten van technologie-ontwikkeling, van productontwikkeling en 
van duurzaam bouwen in het bijzonder geconcludeerd wordt. Dit beperkt zich echter tot 
conclusies die een relatie hebben tot de bouw, omdat de organisatie van de bouw 
afwijkt van de organisatie van andere ontwikkelingstrajecten.
____________________________________________________________________
Vier doelgroepen voor de verkoop van duurzame energie kunnen binnen een representatieve 
steekproef van Nederlanders, die door hun houding ten aanzien van duurzame energie sterk 
onderscheidende clusters vormen, worden onderscheiden:
Doelgroep Percentage Marketingmethode om duurzame energie te verkopen
Niet betrokkenen 12% Genereren van kennis over Duurzame Energie
Enigszins betrokkenen 42% Genereren van top of mind bekendheid Duurzame Energie
Redelijk betrokkenen 26% Stimuleren van eerste stappen Duurzaam Energie gedrag
Hoog betrokkenen 20% Stimuleren van verregaand Duurzaam Energie gedrag
____________________________________________________________________
Afbeelding 10.3 De uitkomst van een onderzoek onder Nederlanders naar hun houding ten opzichte 
van duurzame energie (Levi 2004). Naar mate van betrokkenheid neemt het percentage gebruikers 
van groene stroom toe resp. 3 %, 4 %, 12 % en 17 %. Hetzelfde geldt voor het percentage 
vegetariërs en eters van biologisch brood, het lezen van een goed boek en de lidmaatschappen van 
Natuurmonumenten, Greenpeace en Wereldnatuurfonds. Opvallende details zijn dat de doelgroepen 
die het meest geïnteresseerd zeggen te zijn in duurzame energie, het minst klussen in huis. Gek 
genoeg zijn de mensen die klussen, gemiddeld genomen minder in het bezit van een eigen huis. 
Daarnaast blijkt het hebben van kleinkinderen een belangrijke motivatie te zijn om iets aan milieu en 
dus aan duurzame energie te doen.
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10.1.1 De vraagkant van de nieuwbouwmarkt

Onderzoek naar productontwikkeling in de bouw, onderzoek naar innovaties in de bouw 
en onderzoek naar technologie ontwikkeling in de bouw wijken af van algemeen 
onderzoek naar productontwikkeling, innovaties en technologieontwikkeling. 
Kleinknecht et.al. concludeerden in 1990 dat slechts 5 % van de bedrijven in de bouw- 
en installatiebranche zichtbaar aan onderzoek en ontwikkeling (Research en 
Development , R&D) deed (Kleinknecht et.al. 1992). Echter, daarbij wordt niet 
meegerekend dat veel werk in de bouw- en installatiebranche op zich bestaat uit 
ontwerpen en engineering en dus als zodanig niet apart wordt onderscheiden als 
onderzoek en ontwikkeling, ook omdat veel bouw- en installatiebedrijven klein zijn (Pries 
1995). Kleine bedrijven worden volgens Kleinknecht inderdaad niet goed meegenomen 
in metingen naar onderzoek en ontwikkelingswerk (Kleinknecht 1999). Mochten er al 
bedragen, meetbaar en zichtbaar, worden uitgegeven aan productontwikkeling, 
innovatie en technologie-ontwikkeling, dan wil dat zeker nog niet zeggen dat het ook 
effectief is. Het criterium is of nieuwe producten succesvol en winstgevend zijn in de 
markt. Dit zogenaamde vernieuwingsvermogen komt tot stand als een nieuwe 
productontwikkeling ook vanuit de markt wordt benaderd en niet alleen vanuit de 
techniek. Dat is onder andere ook wat de ontwikkeling van energieneutraal bouwen en 
renoveren belemmert (Hoiting et.al. 2001). Er is desondanks zeker sprake van een 
potientiële nieuwbouwmarkt voor energieneutraal bouwen. 

Uit een evaluatie onder bewoners van 15 voorbeeldprojecten duurzaam bouwen, blijkt 
dat bewoners kritiek hebben op hun woning. De bewoners zijn echter toch tevreden over 
het geheel omdat tegenover kostenverhogende energiebesparing een comfortverhoging 
staat. Tevens worden de woningen als zonnig en licht ervaren (Bouwmeester 2002). 

Door SenterNovem is voorgesteld een keurmerk of certificaat voor de ‘Zonnewoning’ of 
‘Zoncomfortwoning’ in te voeren. De kenmerken hiervan zijn: energiezuinig, goed 
binnenklimaat, toepassing van zonne-energie en veel daglichttoetreding. De 
ontwikkeling van het keurmerk zou een tussenstap zijn op weg naar energieneutrale 
woningbouw.
In een onderzoek naar de interesse van consumenten in duurzame energie kwamen 
ook interessante conclusies naar boven (Levi 2004) zie afbeelding 10.3.
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Uit een onderzoek van Essers en Stap blijkt dat de gemiddelde consument redelijk 
bekend is met duurzaam bouwen en het als een positieve ontwikkeling ervaart (Essers 
Stap 2000). Een deel van de consumenten is bereid er extra voor te betalen, zij wil er 
geen comfort voor inleveren. Van de consumenten geeft 42 % aan dat het keurmerk 
Zonnewoning op hun woning een meerwaarde zou bieden. Energiezuinigheid wordt als 
belangrijkste ervaren met daarna de daglichttoetreding. Duurzame energie wordt als 
minst belangrijk ervaren. 
Voor bewoners van energiezuinige woningen zijn de vier energiebesparende aspecten 
van de Zonnewoning belangrijker dan voor bewoners van gemiddelde (referentie) 
woningen. Echter het bedrag dat zij voor het keurmerk willen uitgeven is (vreemd 
genoeg) kleiner. In de leeftijdscategorieën van de jongere bewoner (20-29) en de 
oudere bewoners (50-59 jaar) is de interesse in energieneutraal bouwen groter. Bij een 
onderverdeling naar inkomen blijken de gemiddelde inkomens het meest positief. 
Tevens zijn bewoners uit een stedelijke omgeving positiever. Door de beperkte 
steekproef zijn deze conclusies, volgens Essers en Stap zelf, echter niet volledig 
betrouwbaar. 

Essers en Stap ondervroegen ook de professionele partijen in de bouw. Deze blijken 
over het algemeen positief te staan tegenover de grote lijn van het invoeren van een 
keurmerk voor zonne-energiewoningen. Een beperking tot alleen zonne-energie wordt 
door een aantal partijen als te beperkt gezien, liever wordt het keurmerk uitgebreid naar 
het totale gebied van de duurzame energie. Een tweede belangrijk aspect is de grote 
hoeveelheid keuren die momenteel op de markt zijn. Duidelijk wordt de behoefte 
uitgesproken om deze keurmerken te combineren tot een integraal label. De voorkeur 
gaat uit naar een flexibel maatregelenpakket met een hoog ambitieniveau, dat naar de 
toekomst toe kan worden aangescherpt. Een koppeling met een onafhankelijke partij 
die dicht bij de consument staat levert voor de meeste partijen een meerwaarde.
Ook blijkt de interesse in integrale en brede benadering van duurzame energie van de 
bouwaanbodzijde diametraal te staan tegenover de interesse in duurzame energie aan 
de vraagzijde. 

De uitkomsten zijn volgens onderzoeker Levi in overeenstemming met kwalitatief 
literatuuronderzoek. De laatste kolom in afbeelding 10.3 toont de op basis van houding 
en geclaimd gedrag uitgewerkte marketingstrategie voor duurzame energie. 
Volgens de onderzoeker zijn de groepen stabiel en bieden ze een goede basis voor 
marketing communicatie.  
In voorgaande marktanalyses is gebruik gemaakt van literatuur die de economische 
haalbaarheid van duurzaam bouwen en zonne-energie in het algemeen vermeldt. 
De onderzoeken naar de kansen van duurzaam bouwen in de markt, zijn ook in hoge 
mate geldig voor energieneutraal bouwen, immers:
- Energieneutraal bouwen en renoveren is onderdeel van duurzaam bouwen;
- Energieneutraal bouwen en renoveren is als technologie concreter toe te passen 

en de voor- en nadelen zijn goed te kwantificeren;
- Energieneutraal bouwen heeft een traditie die reeds in 1973 met de oliecrisis 

begon en is voor bewoners goed te begrijpen, daardoor is het geen nieuwe markt 
op zich, maar een vergroting van de reeds bestaande markt.
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10.1.2 De aanbodkant van de nieuwbouwmarkt

Kortman et.al. concluderen uit onderzoek naar de bestendigheid van duurzaam bouwen 
in vervolgprojecten, dat duurzaam bouwen realistisch wordt meegenomen binnen de 
bestaande marktverhoudingen. Dat betekent dat het niet méér geld mag kosten 
(Kortman et.al. 2001). Voorts concluderen zij dat bouwers verdeelde meningen hebben 
over de vraag of hogere kosten voor duurzaam bouwen een belemmering vormen. 
Hoewel een kleine meerderheid het daar meer of minder mee eens is, is er toch een 
minderheid van 30 % die het met die stelling niet eens is. Dit betekent voor de markt van 
energieneutraal bouwen dat er belangstelling is voor de koopwaar, materialen en 
technieken om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Maar dat deze 
nog wel afhankelijk is van voorwaarden waaronder de marktkooplui en de 
marktbezoekers elkaar ontmoeten. 

Als belangrijkste voorwaarden voor een geslaagd duurzaam bouwen project worden 
unaniem genoemd:
- Een duidelijk duurzaam bouwen ambitieniveau;
- Een duidelijke instructie voor bewoners;
- Aanwezigheid van affiniteit bij de betrokken partijen.

Belangrijke maar minder duidelijk door de betrokkenen ondersteund zijn:
- Het instellen van een bouwteam van ontwerp tot en met uitvoering;
- Het nemen van meer tijd voor een grondige procesvoering;
- Gebrek aan ervaring van betrokkenen en gebrek aan ervaring met nieuwe 

bouwproducten worden juist niet als belemmering gezien (Kortman et.al. 2001).

Voor dit promotie-onderzoek houdt dit in dat voor de opdrachtgevers hogere bouwkosten 
en onzekerheden over de toe te passen technieken mogelijkerwijs acceptabel zijn als:
- Het ambitieniveau dat daarmee bereikt wordt duidelijk is;
- Er voldoende tijd is voor het proces van bouwvoorbereiding en uitvoering.

Als je de marktkopers, zoals aannemers, architecten, ingenieurs en bewoners in de 
markt van energieneutraal bouwen en renoveren analyseert op hun belang en op hun 
invloed op de markt, dan valt op dat alle betrokkenen iets te winnen hebben als ze deze 
technologie toepassen. Echter, geen van hen heeft het hoofddoel om bij te dragen aan 
het realiseren van de doelstellingen van Kyoto. Dat is het doel van de overheid, die 
alleen als externe factor bij de totstandkoming van energieneutrale 
woningbouwprojecten betrokken is. 

Er is duidelijk een technische ontwikkeling zichtbaar richting energieneutraal bouwen 
(Hoiting et.al. 2001). Wordt deze technologische ontwikkeling nu alleen maar door 
zogenaamd technology push, dus door op een marktvraag anticiperende 
toeleveranciers gedreven. Of wordt deze technologische ontwikkeling ook een beetje 
door de markt getrokken, technology pull? Als het technology pull is dan zou er een 
behoefte bij bewoners waarneembaar moeten zijn. Als het technology push is dan moet 
binnen afzienbare tijd de markt zich ontwikkelen, anders blijkt energieneutraal bouwen 
niet economisch haalbaar te kunnen worden georganiseerd. 

Binnen het argument van dit onderzoek, namelijk dat energieneutraal bouwen in het 
bijzonder en duurzaam bouwen in het algemeen, vooral een overheidsbelang dienen, is 
het goed te begrijpen dat de markt er nog niet is, en vooralsnog vooral door 
anticiperende gemotiveerde toeleveranciers en ontwerpers wordt gevormd. Dit strookt 
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met de uitkomst van het onderzoek van Kortman et.al., dat voor een succesvol proces 
met duurzaam bouwen voortdurend extra motivatie en gedrevenheid van buitenaf nodig 
is. Ook voor bijvoorbeeld de nieuwste ontwikkeling op het gebied van duurzaam bouwen 
en consumentgericht bouwen, het zogenaamde IFD bouwen, geldt dit (Kowalczyk et.al. 
2001). 

Bossink komt tot de conclusie dat betrokken partijen bij het bouwproces vaak 
verschillen van mening en van belang (Bossink 1998). Hij constateert dat het 
bouwproces het beste gezien kan worden als een voortdurend onderhandelingsproces 
waarbinnen de betrokkenen deels samenvallende, deels tegenstrijdige belangen 
hebben. Het gemeenschappelijk belang is er ontegenzeggenlijk, anders zou er 
helemaal geen project tot standkomen. Er wordt voordurend onderhandeld over 
inspanningen en beloningen. Er is dus sprake van marktwerking. Bij duurzaam bouwen 
observeerde hij een voortdurend proces van doelerosie en doelaanwas. Aan de ene 
kant zijn de actoren huiverig voor duurzaam bouwen innovaties die extra inspanningen 
eisen en de kopers misschien afschrikken, maar aan de andere kant komen er wel 
steeds weer duurzaam bouwen doelen ter compensatie bij.

10.1.3 Innovatiepotentiëel nieuwbouw

De innovatie voor energieneutrale woningbouw speelt zich vooral af op het niveau van 
de bouwcomponent,. Oostra onderzocht de rol van architecten in productinnovatie juist 
op dit componentniveau. De voor de innovatie van energieneutraal bouwen benodigde 
technieken op dit schaalniveau, zijn: 
- het aanbrengen van isolatie;
- het aanbrengen van ventilatievoorzieningen;
- het aanbrengen van superisolerend glas;
- het inbouwen van installaties voor de productie van zonnewarmte;
- het inbouwen van installaties voor de productie zonne-energie;
- het inbouwen van installaties voor de opslag van warmte;
- het inbouwen van installaties voor de opslag van elektriciteit.

Het onderzoek van Oostra wijst op de overwegende kenmerken van de innovaties op 
componentenniveau. Het gaat hier vooral om een ontwikkeling die gericht is op het 
voldoen aan wensen vanuit de markt (market pull). De overwegende kenmerken zijn op 
economisch gebied met name binnen de budgetten voor productinnovatie te vinden 
(Oostra 2001). De architect kan budget creëren:
A uit de totale bouwkosten;
B uit aanvullend budget van de opdrachtgever;
C uit het schrappen van delen van het PVE bij gelijkblijvend budget;
D uit subsidies en andere financiële ondersteuning;
E door verschillende functionele eisen in één component te integreren.

De economische haalbaarheid van de productie hangt af van de gekozen 
productiemethode en de hoeveelheid en soorten materialen in het ontwerp evenals het 
soort en het aantal productie- en bewerkingshandelingen. Het is belangrijk te weten wat 
marktconforme prijzen zijn van soortgelijke producten. Aanbiedingen voor 
componentproductie zijn beïnvloed door de manier van offreren van de aanbieder. Er zijn 
aanbieders die goedkoop willen leveren om een markt te penetreren, een 
standaardproduct wil gaan leveren, goedkope productie-manieren heeft of wil testen, of 
werk nodig heeft. Aanbieders kunnen aangezet zijn of worden tot concurrentie.
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Lichtenberg wijst op het verschil tussen projectgebonden bouwproducten en 
projectongebonden bouwproducten (Lichtenberg 2002). Het verschil tussen deze twee 
bouwproducten, ook weer op het niveau van de bouwcomponent, is beperkt belangrijk 
voor dit onderzoek. Bouwproject gebonden producten worden specifiek voor één project 
ontwikkeld. Deze kunnen wel door ontwikkeld worden naar projectongebonden 
producten maar zijn in eerste instantie alleen bedoeld om de specifieke 
ontwerpprestaties in het originele project te realiseren.
Bouwproject ongebonden producten worden meer marktgericht ontwikkeld. Onder deze 
groep producten vallen standaard- en systeemproducten. Deze kunnen in verschillende 
projecten worden toegepast om specifieke prestatie-eisen te vervullen. 

De technische materialen en producten voor de bouw van energieneutrale woningen 
zijn afzonderlijk ontwikkeld en te koop als projectongebonden producten:
Isolatiematerialen, superisolerende beglazing, HR gebalanceerde ventilatiesystemen, 
zonnecollectoren, PV zonnepanelen en warmtepompen. 

Echter producten als wind-, kier- en luchtdichting, en opslag van warmte en elektriciteit 
op woningniveau worden nog vaak als projectgebonden producten ontworpen en 
gebouwd. Aangezien een energieneutrale woning als geheel alleen door integraal 
ontwerp van zowel de architectuur, de functionaliteit en de installatiesystemen tot stand 
kan komen, is uiteindelijk, toch weer sprake van op het project betrokken 
ontwerpoplossingen. Ook Hoiting et.al. wijzen in hun evaluatie van nulenergiewoningen 
op de grote aantallen verschillende oplossingen om energieneutraal te bouwen (Hoiting 
et.al. 2001). 

Lichtenberg wijst op enkele typische verschillen in economische eigenschappen tussen 
in de ontwikkeling van projectgebonden en projectongebonden producten. Verschillen 
die mogelijkerwijs in het kader van dit onderzoek interessant zouden kunnen zijn:
- De doorlooptijd van een marktgerichte productontwikkeling is langer dan een 

projectgerichte ontwikkeling;
- Bij marktgerichte productontwikkeling ligt het accent op herhaling van toepassing 

van de door een product geboden oplossing;
- Het ontwikkelproces van projectongebonden producten gaat, in tegenstelling tot 

projectgebonden producten, sterk in op het functioneren van de oplossing op lange 
termijn, bij voorkeur vergezeld van attesten en certificaten die de kwaliteit van de 
geboden prestaties naar de klant toe waarborgen;

- De afschrijving van de ontwikkelkosten vinden bij projectgebonden producten 
binnen het projectduur plaats, terwijl de projectongebonden producten over een 
periode van 3 tot 5 jaar of langer kunnen worden afgeschreven;

- De toepassing van projectongebonden producten is in principe voor alle sectoren 
van de bouw bedoeld.

Hoitink et.al. wijzen op de verkorte ontwikkelingstijd van nulenergiewoningen sinds 
1998. Dit zou een indicatie kunnen zijn van een overgang van projectgericht naar 
marktgerichte ontwikkeling. Een aantal onderdelen van de technieken om 
energieneutraal te bouwen en te renoveren zijn vooral voor andere bouwsectoren 
bedoeld en voor toepassing in de reguliere woningbouw. De nieuwbouw van 
energieneutrale woningen, mogelijk gemaakt door voornamelijk de ontwikkeling van 
projectgebonden producten maar vooral projectgebonden systemen, zullen 
mogelijkerwijs in de renovatiesector juist als projectongebonden systemen kunnen 
worden toegepast. De nieuwbouw heeft dan vooral dienst gedaan als aanjager en als 
startmotor voor een grootschalige toepassing van energieneutrale renovatietechnieken.
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Dat betekent dat je een verschil kunt aanbrengen in de innovatiemechanismen en 
marktmechanismen van de nieuwbouw van energieneutrale woningen en de 
energieneutrale renovatie. De markt voor nieuwbouw is vooralsnog projectgebonden, 
althans wat het systeemniveau betreft. De renovatiemarkt zou zich sterk kunnen gaan 
ontwikkelen als projectongebonden producten én projectongebonden systemen 
beschikbaar kwamen.

Als energieneutraal bouwen wel door zou zetten op grotere schaal, zal het 
ontwerpproces van vele architecten wijzigen. Huidige gebouwontwerpen, voor zowel 
nieuwbouw als bestaande bouw, gaan nog uit van een aanzienlijk aandeel van fossiele 
brandstof in de warmte en elektriciteitsvoorziening van een gebouw. Door de aard van 
het ontwerp is het investeren in duurzame energie een toevoeging aan een concept, die 
meerkosten tot gevolg kan hebben. Duurzame energie is dan een sluitsteen in een 
investeringsbegroting die gebaseerd op  verbranding van fossiele brandstof. Het is 
echter ook denkbaar dat, als de productie van duurzame energie goedkoper is dan de 
verbranding van fossiele brandstof, er gebouwconcepten worden gebaseerd op 
duurzame energie. Duurzame energie is dan hoeksteen van een concept, dat, als het 
aangevuld zou moeten worden met extra technische investeringen in verbranding van 
fossiele brandstof, ook meerkosten zou hebben (Ravesloot 2002-b).

Een mogelijke belemmering bij voorzieningen van duurzame energieproductie is de 
onwennigheid van aanbieders om in systemen te denken en te offreren. Bij centrale 
voorzieningen komt dat dankzij de marktwerking van energie-infrastructuur al op gang 
(G3Advies 2002). De nieuwbouwmarkt voor energieneutraal bouwen ontwikkelt zich 
echter onwennig, de ruilrelaties zijn niet altijd helder, het wederzijds belang wordt niet 
altijd afgewogen. Het is met name opvallend dat weinig onderzoek gedaan is naar de 
kostprijs van de woningen en de baten van energieneutraal bouwen. De gegevens van 
de Nederlandse nulenergiewoning zijn volgens de onderzoekers Hoiting et.al. niet 
inzichtelijk. 

Ook zijn er bedrijfsinterne belemmeringen tegen innovaties denkbaar.
Te veel innovaties achter elkaar zijn volgens Zijderveld niet goed voor een organisatie of 
bedrijf. ‘Te veel innovatie leidt tot een nerveuze organisatie. Je krijgt dan de vernieuwing 
van de vernieuwing. Mensen zijn dan constant met vernieuwing bezig. Er ontstaat meer 
bureaucratie en er wordt continu vergaderd over de efficiëntie en de effectiviteit. De 
nadruk komt dan meer te liggen op de middelen dan op de functionaliteit’ (Zijderveld 
2004).
Volgens Zijderveld ontstaat dan het gevaar dat werknemers mentaal afhaken: mensen 
identificeren zich niet meer met het bedrijf. Volgens Zijderveld zijn er twee dingen nodig 
om een vernieuwingsproces verantwoord uit te voeren: een versterking van het sociale 
kapitaal (de mensen) en inspirerend leiderschap. Belangrijk is ook dat het proces 
geleidelijk wordt uitgevoerd. ‘Je moet de bestaande regels en processen handhaven. 
Traditie is belangrijk omdat bepaalde zaken dan vanzelfsprekend zijn waardoor er 
energie vrijkomt om te vernieuwen’.

10.1.4 Conclusie nieuwbouwmarkt voor energieneutrale woningen

Uit bovenstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling van een 
innovatie als energieneutrale nieuwbouw met veel verschillende soorten knelpunten te 
kampen heeft (Ravesloot 2002-a). Samengevat zijn de belangrijkste:
Techniek
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- gebrek aan kennis van technieken die aan energieneutraal bouwen kunnen 
bijdragen bij ontwerpers en ontwerpteams, ervaren ontwerpers uitgezonderd;

- gebrek aan kennis van het integraal ontwerpen van de verschillende 
systeemcomponenten die aan energieneutraal bouwen zouden kunnen bijdragen. 
De componenten afzonderlijk zijn wel bij de meeste architecten en ingenieurs 
bekend, maar de ontwerp- en rekentechnieken, waarmee deze integraal tot een 
energieneutraal bouwsysteem moeten worden samengevoegd, zijn niet bekend.

Organisatie
- gebrek aan mogelijkheden om naast de EPW een passende energieberekening te 

maken die aansluit bij het ontwerpen van een neutrale energiebalans. De EPW 
heeft een grote invloed op de werkzaamheden van de architect. Priemus et.al. 
noemen de EPW als belemmeringen voor duurzaam bouwen (Priemus et.al. 
2000). De EPW berekening is immers verplicht, anders is geen vergunning te 
verkrijgen. Tegelijkertijd geeft het maken van een EPW een excuus om niet nog 
een andere berekeningstechniek toe te passen, die wel een integrale afweging 
tussen verschillende concepten mogelijk maakt en die wel een afgewogen oordeel 
over de economische haalbaarheid van verschillende opties mogelijk maakt. 

- gebrek aan kennisuitwisseling van integraal ontwerpen met energieneutrale 
technieken. Er is kennisgebrek bij actoren en stakeholders, vaak als gevolg van 
verschillende beelden van duurzaam bouwen en energieneutraal bouwen. Ook is 
er gebrek aan kennis als deze niet op het juiste moment op de juiste plek 
beschikbaar is. Kennisoverdracht is dus een belangrijke aanbeveling voor een 
verdere schaalsprong van energieneutrale nieuwbouw.

- er is geen te kleine technische haalbaarheid van energieneutraal bouwen op 
zichzelf. Echter als gevolg van de voorgaande drie argumenten is er wel een 
gebrek aan technische haalbaarheid op grote schaal.

- gebrek aan nauwkeurigheid bij het berekenen van een neutrale energiebalans 
wordt gestraft in de berekening van de economische haalbaarheid. Immers bij een 
energieneutrale balans moeten de onzekerheden worden meegenomen in de 
balans, die leiden mogelijkerwijs tot strengere maatregelen dan op gemiddelde 
basis nodig zou zijn. Dit leidt tot kostenverhogingen.

- dezelfde onzekerheid leidt tot een gebrek aan mogelijkheden om een nauwkeurige 
kosten en baten berekening te maken bij een technisch haalbaar energieneutraal 
ontwerp.

Participatie
- gebrek aan communicatie over de technische betrouwbaarheid van concepten en 

de kosten en baten van energieneutraal bouwen. De samenwerking is nog niet 
interdisciplinair (Ravesloot 1994) maar multidisciplinair, waardoor niemand het 
zich kan veroorloven zich op het vakgebied van een ander te begeven, uitwisseling 
van economisch voordeel komt daardoor moeilijk tot stand.

- gebrek aan economische haalbaarheid van energieneutrale nieuwbouw door 
tijdsdruk tijdens de besluitvorming. De planvoorbereiding staat altijd onder 
tijdsdruk waarna duurzaam bouwen in het algemeen en energieneutraal bouwen 
in het bijzonder als vertragend probleem wordt ervaren. De juridische, 
organisatorische en met name financiële argumentaties kunnen niet tot hun recht 
komen door verschotting tussen verschillende belanghebbende partners 
(Ravesloot 1998). 

- de begroting van nieuwbouwplannen is gebaseerd op grondexploitatie (zonder 
rekening te houden met de beheersfase) en niet op planexploitatie (rekening 
houdend met beheersfase). Daardoor kunnen geen afwegingen gemaakt worden 
tussen investeringen van de initiatiefnemer en eventuele baten van de latere 
eigenaar.
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10.1.5 De vraagkant van de renovatiemarkt

De gemeente Den Haag enquêteerde in 1999 bewoners over hun geneigdheid om geld 
aan energiebesparing uit te geven (BSD 1999). Uit de antwoorden bleek dat 40 % van 
de mensen reeds energiebesparende maatregelen had gerealiseerd op het niveau van 
het Bouwbesluit. 60 % had weinig energiebesparende maatregelen in de woning 
gerealiseerd. Van deze 60 % was slechts 5 % van plan dit in de nabije toekomst te gaan 
doen. Dit leidde in ambtelijke kringen van de gemeente Den Haag tot de stelling: 
Als een Hagenees geen geld heeft investeert hij niet in energiebesparing, als hij wel 
geld heeft ook niet!
Aan de andere kant geven de onderzoeken van het ministerie van VROM naar de 
kwaliteit van de gebouwde omgeving wel een duidelijke verbetering van de energetische 
kwaliteit van de gebouwde omgeving aan. Volgens het onderzoek van VROM worden 
energiebesparende maatregelen steeds vaker toegepast. 

De isolatiegraad van de woningvoorraad is in de periode 1995 tot 2000 met gemiddeld 
10% gestegen. Dit wordt afgelezen aan de mate waarin dak, beglazing, vloer en 
gesloten gevel zijn geïsoleerd. Aan die verbeterde isolatie dragen vooral de koop- en 
sociale huurwoningen bij. De particuliere huursector blijft op dit punt ver achter.
Het aanbrengen van dubbele beglazing is de meest populaire energiebesparende 
maatregel. Woonkamers hebben in 84% van de gevallen dubbel glas. HR-glas (hoog 
rendement-glas) wordt in 2000 nog enkel bij koopwoningen toegepast. Daken worden 
vaker nageïsoleerd, dan gesloten geveldelen en begane grond vloeren. Het rendement 
van verwarmingsinstallaties is in bestaande woningen flink verbeterd tussen 1995 en 
2000 (VROM 2000-a).

Hoitink et.al. belichten de markt juist ook vanuit het standpunt van de bewoners als 
koper. Zij analyseren de doelgroep die eventueel een nulenergiewoning zouden willen 
kopen. Als de bewoner echter huurder is, zal het besluit voor hem of haar genomen zijn, 
voordat de woning betrokken wordt. Uit het onderzoek van Kortman volgt dat met name 
aannemers duurzaam bouwen geen marktgedreven proces vinden. Dit komt overeen 
met de mening van Hoiting et.al. die in hun onderzoek naar marktkansen voor 
energieneutraal bouwen weinig aanknopingspunten zien naar de bewoner. Bij de 
beïnvloeding van de economische haalbaarheid vanuit de techniek speelt het argument 
dat energieneutraal bouwen bewoners meer wooncomfort en minder woonlasten 
oplevert, geen hoofdrol (Hoiting et.al. 2001).

____________________________________________________________________
Van der Waals et.al. hebben wel een overzicht gegeven van een aantal maatregelen die wel 
genomen worden om energie te besparen, maar dit komt nooit in alle vier de gevalstudies voor, het 
betreft meer incidentele maatregelen:

I. dakisolatie, Rc=2,5 [m2K/W] u=0,40 [W/m2K]
II. muurisolatie , Rc=1,8 [m2K/W]; u=0,56 [W/m2K]
III. vloerisolatie, Rc=1,3 [m2K/W]; u=0,77 [W/m2K]

IV. HR+ en HR++ glas Rc= 0,7 – 1,0 [m2K/W]; u=1,43-1,00 [W/m2K]
V. HR ketels, Rendement tot 107 %
____________________________________________________________________
Afbeelding 10.4 De maatregelen die wel worden genomen om energie te besparen in de bestaande 
bouw (van der Waals et.al. 2000).
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10.1.6 De aanbodkant van de renovatiemarkt

Tot nu toe zijn alle eerder genoemde voorwaarden geldig voor nieuwbouw van 
energieneutrale woningen. Alleen in het al eerder genoemde Ecobuildproject en in het 
SenterNovem referentiewoningen onderzoek doen uitpraken over de prestatie-eisen en 
kostprijs van eengezinsnieuwbouwwoningen met een EPC lager dan 0,6 [-] (Klunder 
et.al. 2000-b; Novem 2001). Echter geen van de eerder genoemde onderzoekers heeft 
de specifieke voorwaarden voor energieneutrale renovatie onderzocht.

Van der Waals et.al. onderzochten in hoeverre in stedelijke herstructureringsprojecten 
energiebesparende maatregelen worden genomen en welke factoren in de 
besluitvorming bepalend zijn geweest. Het reductiepotentiëel wordt door van der Waals 
et.al. in navolging van ECN/RIVM ingeschat op 25 % in 15 jaar tijd (1995-2010) (ECN 
RIVM 2002). Het jaarlijke energieverbruik van alle woningen zou dan van 400 [PJ] naar 
300 [PJ] dalen. 

Dit zou omgerekend Euro 3000,- per te renoveren woning moeten kosten. Per woning 
betekent dit een verkleinde energiestroom in de balans voor ruimteverwarming en warm 
tapwaterbereiding van omgerekend ca. 60000 [MJ/woningjaar]. Slot et.al. berekenen een 
daling over een periode van 20 jaar van 407 PJ naar 271 PJ (Slot et.al. 1999). De 
energiestroom voor ruimteverwarming en warm tapwaterbereiding in een gemiddelde 
bestaande woning van Slot et.al. zou ca. 54000 [MJ/woning jaar] zijn. 

Slechts in één geval werden zonnecollectoren geplaatst en werd in beperkte mate 
energiebesparende verlichting geïnstalleerd (van der Waals et.al. 2000). De te hoge 
kosten voor energiebesparing worden veel als reden voor het achterwege laten van 
maatregelen genoemd. Vaak wordt dit argument genoemd zonder dat de kosten zijn 
uitgerekend. Het valt op dat andere maatregelen, waarvan de investeringen zeker 
onrendabel zijn, wel zonder discussie genomen worden. Daaruit blijkt wederom dat 
energiebesparing een lage prioriteit heeft in herstructurering.

De woonlastenverlaging als gevolg van energiebesparing wordt slechts in één geval als 
reden aangevoerd voor de maatregelen die wel zijn uitgevoerd. Daarentegen wordt vaak 
als argument genoemd dat de investering in energiebesparing tot hogere huur zou 
leiden en dat zou in tegenstelling zijn met de belangen van de zittende bewoners die 
vaak een laag inkomen hebben. Dit betekent dat er weinig bereidheid is 
energiebesparingmaatregelen te betalen via huurverhoging. 

Vooral energiebesparingsmaatregelen met een lage complexiteit zoals het plaatsen van 
HR++ glas en het aanbrengen van isolatie werden uitgevoerd. Maar een te hoge 
complexiteit werd nooit als reden genoemd om maatregelen wel of niet te nemen. 
Bovendien valt op dat energiebesparende maatregelen wel worden genomen als ze 
bijdragen aan een relatief voordeel voor bijvoorbeeld woonkwaliteit of wooncomfort. Als 
een maatregel het niet haalde, sneuvelde soms ook een maatregel die het zonder de 
combinatie met de afvallende optie zelfstandig wel gehaald had.
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Redenen die volgens van der Waals et.al. niet genoemd werden noch voor noch tegen 
energiebesparingmaatregelen zijn:
1. zichtbaarheid van de maatregelen, verandering van gevelbeeld door bijvoorbeeld 

buitengevelisolatie zou eerder als positief worden aangemerkt, de plaatsing van PV 
zonnepanelen en zonnecollectoren zou eerder tot negatieve motivatie leiden;

2. experimenteerbaarheid van maatregelen, de mogelijkheid om met een innovatie 
ervaring op te doen was geen argument in de gevalstudies;

3. betrouwbaarheid van de maatregelen, er waren geen argumentaties in de 
gevalstudies waarbij men twijfelde aan de betrouwbaarheid van de technische 
toepassing.

Op grond van een analyse van de besluitvormingsprocessen concluderen van der 
Waals et.al. echter dat beperkte aandacht voor energiebesparing in de beleidsplannen 
voor herstructurering geen belemmering hoeft te vormen voor uitvoerende partijen. De 
reden die zij aangeven is dat relevante uitvoeringsbesluiten voor energiebesparing niet 
in de beleidsprocessen genomen worden. Het maakt de kans op succes echter wel wat 
kleiner. Het argument dat energiebesparingsbeleid vroeg in de planvoorbereiding moet 
worden meegenomen, geldt volgens van de Waals et.al. vooral voor nieuwbouw, omdat 
daar minder praktische uitvoeringsgerelateerde bezwaren aanwezig zijn, terwijl deze 
bezwaren bij bestaande bouw in de technische uitvoering juist zeer bepalend kunnen 
zijn. 

Opvallend in het onderzoek is dat woningbouwcorporaties en eigenaren bewoners 
eerder geneigd zijn om energiebesparingsmaatregelen te nemen, terwijl particuliere 
eigenaar-verhuurders zelden maatregelen nemen. Vaak worden opties voor 
energiebesparing gemist omdat adviserende partijen zoals ingenieursbureaus, 
energiebedrijven en de gemeente niet bij de planvorming betrokken zijn. De 
planvorming is als gevolg daarvan weinig integraal op technische opties en hun 
economische consequenties gericht. De conclusie lijkt gerechtvaardigd, aldus de 
onderzoekers, dat de vrijwillige en op eigen initiatief gerichte aanpak door convenanten 
en beleidsvoornemens niet leiden tot energiebesparing in de herstructurering. Een 
regiserende rol van de overheid lijkt gewenst. De woningbouwcorporaties werden 
bijvoorbeeld in hun besluitvorming niet beïnvloed door het Nationaal Conventant 
Duurzaam Bouwen dat door de woningkoepel met de overheid was afgesloten (VROM 
1997).

Elgersma onderzocht in 2001 waarom de energiebesparing in bestaande woningen van 
woningcorporaties niet volgens de afspraken van het convenant werden uitgevoerd 
(Elgersma 2001). Hij komt tot de conclusie dat:
- de trage aanpassing van de voorraad leidt tot trage introductie van 

energiebesparing. Hij beveelt aan dit tot een aandachtspunt te maken bij het 
formuleren en evaluëren van nieuwe doelstellingen;

- er gebrek is aan onderlinge synergie bij communicatie over energiebesparende 
maatregelen;

- de drempel voor kennisuitwisseling te hoog is, die kun je verlagen door middel van 
een beloningssysteem;

- het ontbreekt aan één loket voor kennis over energiebesparing in bestaande bouw.

De overheid heeft voor bestaande bouw wel prestatie-eisen in het Bouwbesluit 
opgenomen. In de gevalstudies valt op dat de minimale uitgangspunten voor bestaande 
bouw in het Bouwbesluit ook vaak als maximum werden opgevat.
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10.1.7 Innovatiepotentiëel renovatie

Berekeningen van Okken et.al. concluderen over de economische haalbaarheid van 
CO2-reducties voor de gebouwde omgeving (Okken et.al. 1993): Dat als er geen zwaar 
accent op (gedwongen) CO2-reductie zou zijn, dit niet tot grote technologie-
veranderingen in de gebouwde omgeving zou leiden. Als de CO2-reductie 
doelstellingen serieus zouden worden nagestreefd, zou het gebruik van elektrische 
warmtepompen in kantoren en woningen toenemen. Bij vergaande 
reductiedoelstellingen (60-80 %) zou stadsverwarming, aardwarmte, zonneboilers, 
elektrische warmtepompen en warmtekrachtinstallaties op brandstofcellen een 
belangrijke rol gaan spelen.

Slot et.al. onderzochten technische en economische inspanningen die gepleegd 
moeten worden om alle woningen gebouwd vóór 1985, op het energieprestatieniveau 
van 1985 te krijgen (Slot et.al. 1999). Van der Waals et.al. deden een uitvoerig onderzoek 
naar de energiebesparingsopties en opties voor productie van duurzame energie in 
stedelijke herstructurering (Van der Waals et.al. 2000). Voorts werd al eerder het 
onderzoek van het Ecobuildproject over de renovatie van portieketageflats genoemd 
(Klundert et.al 2000-a). 

Slot et.al. onderzochten eerder hoeveel het zou kosten om alle woningen in de 
bestaande woningvoorraad op het niveau van de vorige energiecoëfficiënt van 1,2 [-] te 
brengen. Dit wordt becijferd op omgerekend Euro 59 miljard tegen bijna Euro 2 miljard 
opbrengsten uit energiebesparing met een terugverdientijd  meer dan 20 jaren (Slot 
et.al. 1998). Bij EPC = 1,0 [-] zijn de woningen met 100 mm isolatie geïsoleerd en zijn 
voorzien zijn van HR+ beglazing. De woningen zijn luchtdicht afgewerkt en zijn voorzien 
van een deugdelijk ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Op zuidelijk 
geöriënteerde daken zijn zonnecollectoren aangebracht. Met dit niveau van maatregelen 
wordt omgerekend ca. Euro 7.000 per woning geïnvesteerd. Hiermee wordt nog niet het 
niveau van een energieneutrale woning bereikt. Daarvoor zouden nog PV zonnepanelen 
op het dak moeten worden aangebracht.

Uit onderzoek van SenterNovem in 15 renovatieprojecten blijkt dat energiebesparing 
steeds vaker onderdeel is van strategisch voorraadbeheer (Novem 2004). Volgens 
SenterNovem wordt in de woningvoorraad tot 50 % energiebesparing behaald. De door 
SenterNovem onderzochte projecten kunnen als voorbeeld dienen voor andere 
corporaties omdat ze gekenmerkt worden door drie doorslaggevende eigenschappen:
- heldere communicatielijnen met bewoners;
- in de bedrijfsvoering van corporaties ingepaste werkwijze;
- bieden van integrale oplossingen voor meer knelpunten.
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____________________________________________________________________
Per 1 januari 2001 werden de volgende maatregelen voorzien een EPR energiepremie na een EPA 
advies:

25% 25 %
Eenheid Euro gulden gulden Euro

Vloerisolatie
(R>1,30 m2K/W) m2 10 4,54 12,50 5,67
Bodemisolatie
(R>1,30 m2K/W) m2 10 4,54 12,50 5,67
Spouwmuurisolatie
(R>1,30 m2K/W) m2 10 4,54 12,50 5,67
Gevelisolatie
(R>1,30 m2K/W) m2 30 13,61 37,50 17,02
Dak-of vlieringisolatie (R>1,30 m2K/W) m2 20 9,08 25,00 11,34
Doe-het-zelf toepassing isolatie m2 5 2,27 6,25 2,84
HR++glas 
(spouw >15 mm of U-waarde < 1,2 W/m2K) m2 60 27,23 75,00 34,03
HR++glas 
(spouw >9 en <15 mm) m2 40 18,15 50,00 22,69
HR-(combi)ketel 107 (<35 kW)ketel st. 100 45,38 125,00 56,72
HR-(combi)ketel 107 (>35 kW) kW 3 1,36 3,75   1,70
HR WTW ventilatielucht (=>80%) st. 200 90,76 250,00 56,72
Lage temperatuuur CV woning 625 283,61 781,25 354,52
Vloer- of wandverwarming LTV CV woning 500 283,61 625,00 283,61
Lage temperatuur luchtverwarming woning 500 283,61 625,00 283,61
Ventilatiesysteem met actieve roosters woning 200 90,76 250,00 113,45
EPA voor één woning  350,00 158,82
PV-systeem Wp 7,50 3,40 9,37 4,25
Zonneboiler > 3 GJ st. 1500 680,67 1875,00 850,54
Zonneboiler 2 - 3 GJ st. 1000 453,78 1250,00 567,23
Collectieve zonneboiler m2 250 113,45 312,50 141,81
Warmtepompboiler met COP > 2,2 st. 1500 680,67 1875,00 850,54
_______________________________________________________________________________
Afbeeldling 10.5 De EPR lijst met maatregelen en toegekende subsidies in gulden en in Euro.
____________________________________________________________________
Bouwbesluit 1996 1,4 [-]
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen vaste maatregel 1,3 [-]
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen aanbeveling 1,2 [-]
Duurzaam Bouwen Groenregeling 1,1 [-]
Bouwbesluit 1998 (Later bijgesteld tot) 1,2 [-]
Bouwbesluit 2000 (Later bijgesteld tot) 1,0 [-]
Bouwbesluit 2006 0,8 [-]
____________________________________________________________________
Afbeelding 10.6 Tabel met de EPW waarden die vanaf 1996 werden gehanteerd. 
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10.1.8 Conclusie renovatiemarkt voor energieneutrale woningen

De meeste innovaties op het gebied van duurzaam bouwen in het algemeen en 
energieneutraal bouwen in het bijzonder worden aanvankelijk ontwikkeld voor de 
nieuwbouwmarkt. Vaak echter zijn de innovaties ook toepasbaar in de bestaande bouw. 
Pas sinds enkele jaren worden er specifiek voor de renovatiebouw innovaties 
ontwikkeld en in de markt gezet. Uit de realisatie van energieneutrale woningen in 
Duitsland en in Nederland kun je ook opmaken dat de eerste pogingen energieneutrale 
woningen te renoveren pas enkele jaren na de succesvolle realisatie van 
energieneutrale nieuwbouwwoningen plaatsvinden, zoals in hoofdstuk 4 beschreven. 
Een groot aantal aandachtspunten uit de nieuwbouw gelden voor de renovatie. De 
volgende beïnvloedende aspecten zijn specifiek voor de renovatie vastgesteld.
Techniek
- gebrek aan kennis van integrale aanpak, waarmee problemen kunnen worden 

opgelost;
- gebrek aan kennis bij bewoners over technische voordelen van energiebesparing;
- vaak moeten projectgebonden oplossingen worden bedacht;
- ontbreken van invloed door de overheid door gebrek aan prestatie-eisen;
- bieden van integrale oplossingen voor meer knelpunten.
Organisatie
- in de bedrijfsvoering van corporaties ingepaste werkwijze; 
- ontbreken van vraag van de kant van de bewoners;
- ontbreken van invloed van de overheid door gebrek aan procesparticipatie.
Participatie
- heldere communicatielijnen met bewoners;
- ontbreken van communicatie met de overheid;
- ontbreken van bedrijfszekere oplossingen voor de corporatie en voor de bewoner.

10.2 Financiering

De inzet van het innovatieproces onder leiding van de overheid is het verhogen van de 
efficiëntie en van de effectiviteit van uitvoering. Zoals reeds voorheen aangegeven, wordt 
deze efficiëntie bepaald door het theoretische rendement op grond van bijvoorbeeld de 
thermodynamische wetten. De praktijksituatie, die minder gunstige omstandigheden 
heeft dan laboratoriumomstandigheden, heeft een verkleinend effect op deze 
theoretische potentiële technische efficiëntie.

De eerder genoemde maatregelen om energieneutraal te bouwen bestaan al en 
hoeven niet technisch ontwikkeld te worden, alleen de economische haalbaarheid moet 
verder toenemen. In onderzoek naar toekomstige veelbelovende energiebesparings-
technieken en technieken voor de opwekking van duurzame energie werden alle in 
hoofdstuk drie en vier genoemde maatregelen reeds genoemd  (Okken et.al. 1993). 
Bovendien worden nieuwe maatregelen genoemd die nog ontwikkeld zouden moeten 
worden. 

Duurzame (groene) energie kost de consument in 2004, per kWh, ongeveer evenveel 
als fossiele energie. De overheid reguleert wel dat de stroomconsument een MEP 
(milieuvrendelijke elektriciteitsproductie) belasting betaalt, die via een zelfstandig 
bestuursorgaan EnerQ wordt uitbetaald aan de Nederlandse producenten van 
duurzame energie. 
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Een gedeelte van die meerkosten zijn kunstmatig ingevoerd om een economische 
buffer te creëren waarmee het aandeel duurzame energie nog verder vergroot kan 
worden. Duurzame energie zal dus goedkoper moeten worden als ze uiteindelijk wil 
gaan concurreren met fossiele energiedragers als gas en olie. De Nederlandse 
overheid stuurt onder andere met de volgende maatregelen om de prijs / 
prestatieverhouding te verbeteren door:
- uitvoering van meerjarige onderzoeksprogramma's op het gebied van windenergie, 

zonne-energie, energie uit biomassa en warmtepompen;
- uitvoering van het programma Economie-Ecologie-Technologie;
- deelname aan Europese onderzoeksprogramma's;
- afspraken met energiesector en bedrijfsleven over afstemming en richting van 

onderzoeksprogramma's;
- afspraken met betrokken organisaties om duurzame energieopties te stimuleren, 

bijvoorbeeld door onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.

Het gaat dus in de eerste plaats om een 'technology push'. Daarnaast moet de 
marktpenetratie worden gestimuleerd van de duurzame energie-opties die nu nog niet 
rendabel zijn, maar dat op afzienbare tijd wel kunnen worden. Bij ontwikkelingen in de 
bouw zou een marktpenetratie die wat meer vanuit de ‘technology pull’ zou werken 
interessanter zijn, omdat er dan meer belanghebbenden baat bij zouden kunnen 
hebben om duurzame energie op te wekken. 
____________________________________________________________________
renovatie woningen stimuleringsregeling energiebedrijf
extra isolatie ja ja
HR+ glas ja ja
serre aanbrengen ja nee
verwarmingsketel ja ja
warmwaterbereiding ja ja
ventilatiesysteem ja nee
warmtemeters ja nee
energiezuinige lampen ja ja
luchtdichting beganegrond vloer ja nee
____________________________________________________________________
Afbeelding 10.7 Tabel met decentrale besparende uitvoeringsmogelijkheden door middel van 
subsidies van gemeente of energiebedrijf die via de EPR in 2003 voor het laatst geldig was.
____________________________________________________________________

10.3 Subsidie

Er stonden  in Nederland globaal vier soorten subsidies en kostenverlagende 
maatregelen ter beschikking van energieneutraal bouwen:
1. subsidies via samenwerking met EU-partners vanuit de Europese programma’s;
2. subsidies voor de technologie-ontwikkeling via bijvoorbeeld het ministerie van EZ, 

uitgevoerd via Senter en SenterNovem (Bijvoorbeeld de BSE-regeling, Besluit 
Subsidies Energieprogramma's, BANS regeling etc.);

3. subsidies voor de bestaande bouw voor de eindgebruiker via de EPA de Energie 
premieregeling EPR;

4. subsidies via belastingvoordelen, zoals de groenfondsfinanciering, de Vamil, vrije 
afschrijfregeling voor milieu-investeringen (voor bedrijven), EIA, Energie 
investeringsaftrek (voor bedrijven), EPR, Energie Premie Regeling (voor bedrijven 
en particulieren), EINP, Energie Investerings Subsidie voor Non-Profit (voor non-
profit instellingen, zoals stichtingen en verenigingen en enkele bijzondere sectoren 
die niet in aanmerking komen voor EIA).
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De eerste twee subsidies zijn meer bedoeld voor grootschalige ontwikkelingen. Deze 
subsidies zijn van groot belang voor de ontwikkeling van energieneutraal bouwen. Bij 
veel projecten die nu ontwikkeld worden, zal van deze mogelijkheden gebruik gemaakt 
worden. De volgende twee subsidies zijn bedoeld voor het verder ontwikkelen van de 
technische haalbaarheid van energiebesparing en opwekking van duurzame energie en 
minder gericht zijn op het vergroten van de economische haalbaarheid. 

De EPA is een vrijwillig advies dat door een woningbezitter of woninghuurder kan 
worden aangevraagd. De EPA maakt een analyse van de bestaande woning en geeft 
adviezen over energiebesparing en opwekking van duurzame energie, over de 
economische haalbaarheid van de maatregelen en over het verbeteren van het comfort 
door het uitvoeren van maatregelen. 
Iedere EPA aanvrager die minstens een maatregel uitvoert, krijgt als extra het advies 
betaald. Als de aanvrager nog meer maatregelen dan een uitvoert, krijgt hij bovendien 
25% extra premie. 

10.4 Fiscale maatregelen

De groenfondsfinanciering is een subsidieprogramma dat via belastingvoordeel 
geregeld wordt. De groenfinanciering werd door de staatssecretarissen Tommel van 
VROM en Vermeend van Financiën mogelijk gemaakt op 1 november 1996. De 
Regeling groenprojecten werd later uitgebreid naar de woningbouw. Nieuwe woningen 
konden gedeeltelijk tegen lagere rentetarieven gefinancierd worden. 
Groen financieren was mogelijk voor maximaal Euro 34033.52 (f 75.000,00) voor een 
tien jarige renteperiode. Het ministerie van VROM moest daarvoor een zogenaamde 
groenverklaring afgeven die via een bank kon worden aangevraagd. De groenverklaring 
werd alleen afgegeven als aan de eisen van het groenfondspakket werd voldaan. Naast 
een aantal verplichte maatregelen kon ook worden gekozen uit een groot aantal 
keuzemaatregelen die in totaal 60 punten moesten opleveren om in aanmerking te 
komen voor een groenverklaring. 
Fokkema meldde in het advies van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting aan 
staatssecretaris Tommel van VROM over deze lijst van technische eisen: 'De SEV 
verwacht niet dat de keuzemaatregelen die zijn toegevoegd aan de duurzaam bouwen 
maatregelen ten opzichte van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen op 
maatschappelijke weerstand zullen stuiten; ze zijn nagenoeg onomstreden en ze laten 
de EPW methodiek intact' (SEV 1996). 
Afbeelding 10.7 geeft een overzicht van bestaande maatregelen en bijbehorende 
subsidies ten gunste van de gebruiker en zijn energieverbruiksgedrag. Er ligt geen 
wens of noodzaak tot technologie-ontwikkeling aan ten grondslag. Dit sluit aan bij de 
conclusie uit hoofdstuk vijf en zes dat de technieken voor energiebesparing en 
duurzame energie, die nodig zijn om energieneutraal te kunnen bouwen en renoveren, 
reeds op de markt bestaan en bovendien reeds gesubsidiëerd worden. Het valt echter 
op dat luchtdichting niet direct door financiële maatregelen ondersteund wordt. Dat is 
vreemd omdat luchtdichting een groot effect heeft en relatief weinig kost (Ravesloot 
2000). 
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10.5 Conclusie organisatie van marktwerking

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van een innovatie als 
energieneutrale nieuwbouw met veel verschillende soorten knelpunten te kampen heeft. 
Je zou dit kunnen samenvatten onder de noemer falende marktwerking. Het belang van 
de overheid om CO2 emissies te reduceren wordt niet door de markt omgezet in 
maatregelen die daaraan kunnen bijdragen. Daarbij spelen processen op drie 
aspecten een rol. 

Techniek
Gebrek aan kennis van technieken, van het integraal ontwerpen en gebrek aan een 
passende energieberekening vormen technische belemmeringen. Als participanten in 
het ontwerpproces, zoals opdrachtgever, architect, adviseur en aannemer kun kennis 
zouden kunnen uitwisselen zou er wel voldoende technische potentie moeten zijn voor 
een schaalvergroting van energieneutrale nieuwbouw. Daarnaast zou de opgedane 
kennis ook toegankelijk moeten zijn voor de andere actoren als potentiële kopers en 
huurders en de overheid. 
Voor bestaande bouw spelen andere factoren een rol. Hier is de EPA berekening in 
principe wel geschikt om voldoende nauwkeurige berekeningen mee uit te voeren en 
om als ontwerpteam een integraal ontwerp te kunnen maken, inclusief de 
kostenafweging. 

Organisatie
Bij nieuwbouw moet de onzekerheid in het ontwerpproces, inclusief die van de 
energieberekeningen, bij de kostprijs worden opgeteld. Dit leidt dus tot verminderde 
verkoopbaarheid. Een haperende communicatie, met name onder tijdsdruk, voorkomt 
vervolgens de juiste afweging van kosten voor energieneutrale technieken en de 
verdiensten van zulke investeringen. Met zo een tijdsdruk kunnen subsidietrajecten en 
fiscale trajecten ook niet wedijveren. Niet zelden is de overheid zelf een belemmerende 
factor in het proces van ontwerp en besluitvorming. 
Bij renovatie speelt de overheid een minder grote rol, waardoor de aanwezige actoren in 
principe sneller en beter zouden moeten kunnen communiceren en samenwerken. 
Echter, ook hier blijken energiebesparingsmaatregelen en maatregelen om duurzame 
energie op te wekken niet ingezet te worden. Het vrijwillige advies van de EPA werkt niet 
marktregulerend. Twee factoren lijken doorslaggevend voor een succesvolle aanpak 
van energieneutraal bouwen in de renovatie. Nodig zijn heldere communicatielijnen met 
bewoners en invloed van bewoners. Energieneutraal bouwen dient meer doelen te 
dienen door andere knelpunten ook op te lossen.

Participatie
Door gebrek aan communicatie over de technische betrouwbaarheid van concepten en 
de kosten en baten van energieneutraal bouwen worden, zowel in de nieuwbouw als 
ook in de renovatie kansen gemist. Door gebrekkige invloed op de samenwerking is 
uitwisseling van economisch voordeel moeilijk tot stand te brengen. Door het los van 
elkaar opstellen van investeringsbegrotingen en beheerbegrotingen komen 
economische voordelen van energieneutraal bouwen en renoveren onvoldoende aan 
het licht. Zowel nieuwbouwkopers als huurders van nieuwe en bestaande woningen 
kiezen voor hogere koop- of huurlasten als in het beheer compensatie plaats vindt door 
lagere energielasten en hoger wooncomfort.
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11 Gevalstudie gemeente Den Haag

Duurzaam bouwen, energiebesparing en de toepassing van duurzame energie, zijn al 
jaren onderdeel van beleid binnen veel Nederlandse gemeenten. Dit geldt ook voor de 
gemeente Den Haag. In Den Haag maakt duurzaam bouwen geen onderdeel uit van de 
primaire processen van de gemeentelijke diensten. Sinds 1990 bestaat er in Den Haag 
beleid waardoor meer dan 30 bijzondere projecten gebouwd met speciale aandacht 
voor duurzaam bouwen zijn (Bakker et.al.1999). Tussen 2000 en 2004 zijn nog eens 15 
bijzondere projecten gerealiseerd (Bakker et.al. 2004). De gemeente Den Haag heeft 
ervaring met energiebesparing en toepassing van duurzame energie opgedaan. Echter, 
het is moeilijk gebleken om energiebesparing en opwekking van duurzame energie 
binnen bestaande processen onder te brengen. De nu beschikbare en geëvalueerde 
technieken moeten op grote schaal in grote nieuwbouw en vernieuwbouwprojecten 
worden toegepast. Dit stuit op technische kennisproblemen, procesmatige 
organisatieproblemen en op weerstand bij diverse belanghebbenden. 

11.1 Bouwbesluit

De gemeente Den Haag heeft reeds in 1999 ingespeeld op de komende decentralisatie 
van overheidsbeleid voor duurzaam bouwen aan het eind van 2004. Den Haag nam 
nationale strategische doelstellingen over in het formuleren van lokaal beleid, maar 
behield de (politieke) ruimte om daar zelf in te sturen. De weg naar het bereiken van 
deze doelstellingen werd niet exact gepland en uitgewerkt. Het politieke streven was om 
zo veel mogelijk met kleine, maar gestage stappen, vooruit te komen. De toenmalige 
wethouder noemde dit de zogenaamde ‘stepping stones’. Ieder nieuw project met 
duurzaam bouwen zou verder moeten gaan in zijn gerealiseerde duurzaam bouwen 
ambities dan het voorgaande. Dat zou de onderhandeling over strategische 
ambitieniveaus overbodig maken. 

In Den Haag is de periode tussen 1990 en 2000 van alles geprobeerd om aan de 
organisatorische problemen tegemoet te komen. 
1. Door kennisontwikkeling binnen de gemeente, bijvoorbeeld door de 

milieuhandleiding;
2. Door draadvlakvergroting door twee projecten uit te voeren onder de naam 

Duurzaam bouwen achter de Duinen;
3. Door een milieupremieregeling, waarbij duurzaam bouwen gestimuleerd werd 

met checklisten gekoppeld aan subsidies;
4. Er is een checklist Ruimtelijke Ordening en Milieu gemaakt met een 

premieregeling, die tot doel had om elke ambtenaar te ondersteunen bij zijn 
werkzaamheden. De checklist geeft de mogelijkheid bij de procedures binnen de 
gemeente af te vinken of de belangen gediend en eventuele besluiten juist en tijdig 
onder de aandacht gebracht zijn. De checklist belandde vooral in de lade van 
ambtenaren die er niet mee konden en wilden werken;

5. Er was een platform stadsecologie en een platform duurzaam bouwen waarin 
collega’s elkaar op de hoogte hielden van kennis en ervaringen. De 
bijeenkomsten bleken steeds slechter bezocht te worden omdat men het al jaren 
met elkaar eens was, maar geen invloed kon uitoefenen op de werkelijke 
processen die nodig zijn om energiebesparing en duurzame energie te realiseren. 

Het blijkt dus niet realistisch te vooronderstellen dat energieneutraal bouwen via de 
primaire processen zou kunnen worden gerealiseerd. Bovendien blijkt de realisatie van 
grootschalige duurzaam bouwen technieken afhankelijk van een intensieve 
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communicatie met externe partners als projectontwikkelaars, bewoners, gebruikers, 
architecten en adviseurs noodzakelijk voor een efficiënte en effectieve aanpak 
(Ravesloot 1994). Ook Den Haag kon niet zomaar voldoen aan de centrale richtlijn om in 
de gemeente het duurzaam bouwen beleid zelf te ontwikkelen, in te voeren en uit te 
voeren. Doordat vooral de ambtenaren zelf geen handen en voeten konden geven aan 
zo’n lokaal beleid, bleek de gemeente zelf de beperkende factor te zijn. Tegelijkertijd had 
de gemeente geen mogelijkheden om externe partijen, die wel ambitieus mee wilden 
werken aan vergaande doelstellingen op het gebied van energieneutraal bouwen en 
duurzaam bouwen extra te ondersteunen. 

In de gemeente Den Haag gelden, zoals overal in Nedeland, de prestatie-eisen voor 
nieuwbouwwoningen zoals die te vinden zijn in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is 
echter niet bedoeld om hogere prestaties te eisen dan uit het oogpunt van algehele 
woningkwaliteit nodig is (Ravesloot 1992). Tegelijkertijd verbiedt de Woningwet het 
stellen van hogere eisen dan die in het Bouwbesluit zijn opgenomen. De woningwet 
biedt weliswaar in artikel 7 een mogelijkheid om lokaal, met dispensatie van de 
inspecteur Volkshuisvesting, een experiment in te richten. In de praktijk is die 
experimenteerparagraaf echter dusdanig juridisch ingewikkeld en daardoor praktisch 
onuitvoerbaar, dat er nog nooit ergens in Nederland gebruik van gemaakt is. Met het 
Bouwbesluit als dwangmiddel kan het gemeentelijk beleid om energieneutraal te 
bouwen dus niet worden georganiseerd. 

____________________________________________________________________
periode EPW landelijk EPW Den Haag -15 %
1996-1997 1,4  [-] 1,19  [-]
1998-1999 1,2  [-] 1,02  [-]
2000-2005 1,0  [-] 0,85  [-]
2006- 0,8  [-] Door de gemeente Den Haag is nog geen besluit genomen 

om de -15 % eis ook in 2006 te handhaven.
____________________________________________________________________
Afbeelding 11.1 De landelijk geldende EPW prestatie ten opzichte van in Den Haag geldende 
prestatie-eis.
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11.2 Duurzaam bouwen verordening

Den Haag heeft geen convenant maar een vergunningsprocedure voor de verordening 
duurzaam bouwen. Deze verordening duurzaam bouwen is naast de bestaande 
normering via het Bouwbesluit van kracht. Daarmee probeert de gemeente via een 
aparte vergunning ook voor materiaalgebruik minimale basiseisen te kunnen stellen. 
De verordening duurzaam bouwen van de gemeente Den Haag heeft als doel om te 
verbieden dat woningen gebouwd worden die volgens de gegevens en inschatting van 
de gemeente niet aan een basisniveau voor duurzaam bouwen voldoen. Voor de 
toepassing van het bij of krachtens de verordening bepaalde wordt door de gemeente 
Den Haag onder duurzaam bouwen verstaan: 
Het bouwen met gebruik van bouwmaterialen en met toepassing van voorzieningen, die 
voldoen aan redelijke eisen van milieuvriendelijkheid, voor wat betreft het gebruik van 
bouwmaterialen gaat het hierbij om de milieubelasting tijdens de winning, productie, 
bouw en sloop, het storten van afval en de verbranding of het hergebruik van afval; 

Daarom is een lijst opgesteld van alternatieven die niet leiden tot bovenmatige 
milieuschade. 
Artikel 3 betreft één verbodsbepaling: Het is verboden bouwmaterialen te gebruiken of 
voorzieningen te treffen zonder vergunning duurzaam bouwen van burgemeester en 
wethouders. De verordening is enkel van toepassing op nieuw te bouwen woningen en 
woongebouwen (artikel 2).

De lijst van maatregelen, verbonden met de verordening eindigt met twee verplicht toe te 
passen voorzieningen: 
1. waterinstallatie aparte leiding (d=12mm) van warmtebron naar keukentappunt 

doorstroombegrenzers op kranen toilet met 6 liter-reservoir en spoel-onderbreker 
waterbesparende douchekop (indien technisch mogelijk);

2. huishoudelijk afvalvoorziening in een voor de scheiding van huishoudelijk afval 
adequate ruimte voor plaatsing afvalcontainers.

Artikel 4 regelt de vergunningverlening:
1. Een vergunning duurzaam bouwen zal worden verleend, indien de bij het bouwen 

te gebruiken bouwmaterialen en voorzieningen uit oogpunt van duurzaam bouwen 
aan redelijke eisen voldoen;

2. Bouwmaterialen en voorzieningen worden in ieder geval geacht uit oogpunt van 
duurzaam bouwen aan redelijke eisen te voldoen indien zij voorkomen op de lijst 
kernpunten duurzaam bouwen;

3. Een vergunning duurzaam bouwen zal eveneens worden verleend, indien de bij het 
bouwen te gebruiken bouwmaterialen en voorzieningen uit oogpunt van duurzaam 
bouwen tenminste gelijkwaardig zijn aan de bouwmaterialen en voorzieningen, die 
zijn vermeld in de lijst kernpunten duurzaam bouwen;

4. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen voor een of meer bij de 
bouw te gebruiken bouwmaterialen en voorzieningen, die niet uit oogpunt van 
duurzaam bouwen aan redelijke eisen voldoen. Burgemeester en wethouders 
kunnen aan deze vrijstelling voorwaarden verbinden.

Gedurende de gehele werkingstermijn van de verordening van 1 februari 1997 tot 
januari 2004 is slechts in één geval gebruik gemaakt van artikel 4 lid 4. Het betrof de 
realisatie van een koperen gevel op een gebouw dat gebouwd werd in het kader van 
een door de gemeente zelf uitgeschreven prijsvraag. 
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De duurzaam bouwen verordening stelt geen eisen die in verband kunnen worden 
gebracht met eisen die in het Bouwbesluit gesteld worden. Dit is nadrukkelijk zo 
bedoeld, omdat dan de nationale regelgeving boven de lokale regelgeving had 
gegolden en de verordening zijn werking had verloren. Daarom stelt de verordening 
geen eisen aan energieprestaties in het kader van energieneutraal bouwen. 

11.3 Erfpachtovereenkomst

Omdat het Bouwbesluit en de verordening niet de mogelijkheid bieden om hogere 
energieprestaties te eisen bij de bouw van nieuwe woningen, organiseert Den Haag 
deze hogere prestaties via de erfpachtovereenkomsten. Nog slechts enkele grote 
steden in Nederlande kennen dit systeem van grondbezit en gronduitgifte. 
Voor de Vinex locatie Wateringse Veld is in de erfpachtvoorwaarden opgenomen dat de 
energieprestatie van de gebouwde woningen 15 % onder de geldende norm voor 
nieuwbouw dient te liggen (Zijdeveld 2003). Zie afbeelding 11.1.
Uit navraag bij de gemeente Den Haag blijkt dat schendingen van de 
erfpachtovereenkomst nooit betrekking hebben gehad op de energieprestatie-eisen, 
maar eerder op materiaaleisen en inrichtingseisen. De erfpachtovereenkomsten in 
Wateringse Veld worden gedragen door een PPS constructie waarin de gemeente 
samenwerkt met private ontwikkelaars, de erfpachtovereenkomst is een juridische 
uitwerking daarvan. Daarom werden hier een aantal extra eisen gesteld.

11.4 Aanpassingen binnen het beleid van Den Haag

Binnen de gemeente Den Haag waren de volgende conclusies reden om na te gaan 
denken over een andere aanpak voor beleidsontwikkeling van energieneutrale 
woningbouw.

Kennisgebrek

Er is kennisgebrek bij actoren en belanghebbenden, vaak als gevolg van verschillende 
beeldvorming bij duurzaam bouwen en energieneutraal bouwen. De kennis is niet 
paraat op de juiste plek waar besluiten worden genomen. Er heersen verzwegen 
vooronderstellingen over wat duurzaam bouwen is. Deze beelden zijn niet op elkaar 
afgestemd. Dit leidt tot communicatie-stoornissen. Interdisciplinaire communicatie 
tussen belanghebbenden is moeizaam door gebrek aan gelijkwaardigheid en 
persoonlijke veiligheid tijdens het overleg en door onuitgesproken verwachten 
(verborgen agenda’s) die niet op elkaar betrokken zijn. De juridische, organisatorische 
en met name financiële argumentaties kunnen niet tot hun recht komen door 
verschotting tussen verschillende belanghebbende partners. 

De rol van de gemeente

De gemeentelijke organisatie is zelf een beperkende factor: de communicatie binnen de 
gemeente over duurzaam bouwen is geen onderdeel van het primaire bedrijfsproces.
Verantwoordelijken voor het proces achten zich ook verantwoordelijk voor de inhoud en 
haken af bij taakstellende duurzaam bouwen kwaliteit (bijv.zonneboilers op alle 
nieuwbouw-woningen of in elk plan minstens één verdergaande duurzaam bouwen 
maatregel). Zeker omdat zij zelf de vakinhoud niet voldoende beheersen. In bestaande 
processen met betrekking tot de planontwikkeling verdedigt de verantwoordelijke 
ambtenaar een inhoudelijk voorstel en wordt daarmee in een onzekere kwetsbare 
(persoonlijk onveilige) positie geplaatst. Hij zal risico’sin het project ten gunste van 
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zichzelf wegwerken en extra marge inbouwen. Die marges moeten juist benutbaar 
gemaakt worden om energieneutraal bouwen haalbaar te maken. 

Invloed van belanghebbenden

De invloed van belanghebbenden is niet optimaal: er is geen duidelijke 
onderhandelingssituatie tussen de gemeente en marktpartijen enerzijds en tussen 
marktpartijen en uiteindelijke bewoners anderzijds. De Woningwet verbiedt alle andere 
wettelijke middelen om duurzaam bouwen op ongelijkwaardige basis af te dwingen. De 
planvoorbereiding staat altijd onder tijdsdruk, zowel binnen de gemeente als bij de 
opdrachtgever buiten de gemeente, waarbij duurzaamheid als vertragend wordt ervaren.

Duurzaam bouwen is duur

Het beeld heerst dat duurzaam bouwen wel geld kost maar niets oplevert. Dit is een 
argumentatie probleem. Want duurzaam bouwen is een van de weinige ontwikkelingen 
die zich zelf op het gebied van energie, materiaal of gezondheid terugverdienen. 
De begroting is gebaseerd op grondexploitatie (zonder rekening te houden met de 
beheersfase) en niet op planexploitatie (rekening houdend met beheersfase).
Dit is een technisch-boekhoudkundig probleem dat gerepareerd zou moeten kunnen 
worden. Besluitvorming vindt niet plaats op grond van economisch rendement en te 
verwachten kwaliteit. Daarom kan de besluitvorming niet goed plaats vinden omdat 
geen afweging kan plaats vinden tussen reguliere oplossingen die afkomstig zij uit de 
primaire processen ten opzichte van duurzame varianten die op andere wijzen 
onderzocht moeten worden en tot meer win-win situaties kunnen leiden. Het 
maatschappelijk effect van duurzaam bouwen kan nog niet gemeten worden waardoor 
geen voorspelling gedaan kan worden over de effectiviteit van de maatregelen. De 
terugkoppeling is nog niet geregeld. 

Beslissen voor een ander

Veel actoren in processen van technologie ontwikkeling en dan met name in politiek en 
bestuurlijk gevoelige omgevingen tenderen naar het denken voor een andere beslisser 
op een hoger niveau. Ze hebben een mandaat maar gebruiken het niet, of ze hebben 
geen mandaat en beroepen zich op ruggespraak. Besluitsvoorbereiders trappen 
daarom soms bij voorbaat op de rem om niet in een positie te komen dat (meestal 
hiërarchisch hoger) nee gezegd zal worden. Ten onrechte wordt begrepen dat nee 
zeggen een negatieve beoordeling is van vooraf verrichte werkzaamheden maar het 
maken van een keuze waar de nee-zegger zelf verantwoording voor moet dragen. 

Drijvende kracht

De resultaten die er wel zijn, zijn ontstaan dankzij persoonlijk engagement van enkele 
betrokken ambtenaren binnen de gemeente Den Haag. De afdeling Bouwfysica en 
Bouwecologie en de invloed van de raadscommissie en wethouder kunnen door 
continue beïnvloeding gunstige besluitvorming forceren. Deze drijvende krachten bleken 
binnen kleinere projecten voldoende te compensatie te zijn. Voor de komende 
schaalvergroting is deze compensatie waarschijnlijk niet voldoende invloedrijk om 
experimenten tot stand te brengen. Tot die drijvende krachten behoren personen die 
werkzaam zijn als architect, ingenieur, socioloog, planoloog, projectonwikkelaar, 
bankier, wetenschapper, milieuactivist, politicus en niet te vergeten de particuliere 
opdrachtgever en huurder. 
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11.5 Conclusie organisatiemethode Den Haag

Duurzaam bouwen is al jaren onderdeel van beleid in de gemeente Den Haag, maar 
geen onderdeel van de primaire processen. Sinds 1990 bestaat er operationeel beleid 
op het gebied van duurzaam bouwen en zijn er 45 projecten met bijzondere aandacht 
voor duurzaam bouwen gerealiseerd. Den Haag heeft daardoor veel ervaring met 
duurzaam bouwen opgedaan. Echter, het blijkt moeilijk om duurzaamheid binnen 
bestaande processen onder te brengen. De nu onderzochte en geëvalueerde 
technieken hebben kans als ze op grote schaal in grote nieuwbouw en vernieuwbouw-
projecten worden toegepast. Dit stuit op organisatorische problemen en moeizame 
samenwerking tussen belanghebbenden. De realisatie van duurzaam bouwen 
technieken blijkt afhankelijk van een intensieve communicatie met externe partners als 
projectontwikkelaars, bewoners, gebruikers, architecten en adviseurs. 
De gemeente Den Haag had slechts via de erfpachtovereenkomst de mogelijkheid om 
energieneutraal bouwen van woningen als onderdeel van duurzaam bouwen binnen 
projecten onder de aandacht te brengen. Dat geldt voor de Vinex locatie Wateringse Veld 
via een PPS constructie en rechtstreeks voor binnenstedelijke nieuwbouwprojecten. 

Om in de toekomst invloed te kunnen blijven uitoefenen op de marktwerking en op de 
organisatie van energieneutraal bouwen was een organisatiemethode nodig die de 
technische samenwerking van de specialisten regelde, die de falende marktwerking 
compenseert door investeerders en eindgebruikers bij elkaar te brengen en die 
participatie van andere partijen dan overheid en ontwikkelaars toestond. Er was dus 
behoefte aan probleemoplossend vermogen op technisch én organisatorisch vlak in 
combinatie met een overzichtelijk en open planproces waarbij alle belanghebbenden 
kunnen worden betrokken.
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12 Gevalstudies kosten energieneutraal bouwen

In dit hoofdstuk worden de kosten van energieneutraal bouwen, zoals die in 2005 
bekend zijn, onderzocht. Dit geeft een indruk van de orde van grootte van de extra 
investeringen die gedaan moeten worden. De extra investeringen die nodig lijken te zijn 
om energie te besparen en duurzame energie op te wekken lijken als voornaamste 
belemmering voor de ontwikkeling van energieneutraal bouwen en renoveren te worden 
beschouwd. De afstemming van investering op de revenuen is moeilijk te realiseren 
door het gebrek aan contact tussen de eindgebruiker, de huurder of koper en de 
investeerder, veelal de woningbouwvereniging en de projectontwikkelaar. In dit 
hoofdstuk worden verschillende aspecten van falen van dit marktmechanisme door de 
bijzondere manier van organiseren van de bouw aan de orde gesteld. De experimentele 
gevalstudies in Woubrugge en Delft worden onderzocht naar de manier waarop de 
investeringen gefinancieerd zijn. Daarnaast worden berekeningen uitgevoerd met het 
SenterNovem referentiemodel dat ook in de hoofdstukken vijf en zes gebruikt werd. Er 
wordt een vergelijking gemaakt met de berekeningen van het Instituut voor Toegepaste 
Milieu Economie (TME) voor de energietransitie van een energieneutrale wijk tot het jaar 
2040. In de berekeningen van het TME worden alle relevante factoren verdisconteerd die 
invloed hebben op de economische haalbaarheid van energieneutrale woningbouw. 
Deze factoren zouden mogelijk ook in een nieuw te ontwikkelen organisatiemethode 
moeten worden opgenomen of door die methode moeten kunnen worden beïnvloed.

12.1 Bouwkosten experimentele gevalstudies Woubrugge en Delft

De kosten overgegevens in de projecten in Woubrugge en Delft zijn niet representatief 
voor mogelijke andere energieneutrale projecten in Nederland. Uit de gegevens van de 
investeringskosten kun je wel een andere conclusie trekken. In Woubrugge en Delft is 
door de opdrachtgever zeer veel in zelfwerkzaamheid gebouwd en aangelegd. Ook zijn 
in deze twee projecten tweedehands bouwmaterialen gebruikt. 

De kostenbesparingen als gevolg van de zelfwerkzaamheid zijn niet te bepalen, maar 
spelen zeker een rol. De zelfwerkzaamheid heeft beide experimenten, het 
energieneutraal bouwen (Woubrugge) en het energieneutraal renoveren (Delft), 
economisch haalbaar gemaakt.

Uit afbeelding 12.2 op de volgende bladzijde kan worden opgemaakt dat het project in 
Woubrugge met name hoge kosten voor het aanbrengen van PV had. Deze zijn door een 
bijdrage van SenterNovem grotendeels weggesubsidiëerd. 

Uit afbeelding 12.3 op de volgende bladzijde blijkt dat de subsidies voor de renovatie in 
Delft zo hoog waren dat de werkelijk gemaakte kosten voor die onderdelen die nodig 
waren voor de energiebesparende technieken en voor de technieken die duurzame 
energie opwekken, met ruim acht duizend gulden (ruim Euro 3600) overtroffen werden. 
Daarbij is geen rekening gehouden met de opbrengsten uit zelfwerkzaamheid van de 
opdrachtgever. 
Een belangrijke (sluit)post van de neutrale energiebalans van een woning is de PV 
zonnestroominstallatie. Die kost veel geld en levert alleen bij veel subsidie op de 
investering en bij zelfwerkzaamheid voldoende economisch rendement op, vergeleken 
met de inkoop van groene stroom. 
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____________________________________________________________________
1994 Woubrugge 1998 Delft

bouwkosten  nieuwbouw 145210  20470  renovatie
waarvan voorzieningen voor energiebesparing   13610    3400
waarvan installatietechnische voorzieningen  22690  17920
PV systeem   36300    1390

subsidies  -27230 -17910
fiscale aftrek               -00000  -7190

totaal 190590   18090 Euro
____________________________________________________________________
Afbeelding 12.1 De kosten en subsidies in de experimentele gevalstudies Woubrugge en Delft.
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Afbeelding 12.2 De kosten en subsidies in de experimentele gevalstudie Woubrugge, prijspeil 1994. 
Links ten opzichte van de nullijn staan de opbrensten in de vorm van subsidies, rechts ervan de 
totaalkosten (145210). De totaalkosten zijn uitgesplitst naar kosten voor de bouwkundige 
energiebesparingsmaatregelen, de installatietechnische maatregelen en de PV zonnepanelen.
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Afbeelding 12.3 De kosten en subsidies in de experimentele gevalstudies Delft prijspeil 1998.
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De onzekerheid in de investeringskosten voor energiebesparing en de 
investeringskosten voor de opwekking van duurzame energie zijn gebaseerd op het 
behalen van een EPW die overeenkomt met die van een energieneutrale woning. 

De eenvoudigste manier om de onzekerheid van de berekening en de bouwfouten te 
compenseren is door meer PV te installeren. Op een energieneutrale woning moet 
momenteel ongeveer 25 m2 PV worden aangebracht. Als daarmee voor ongeveer 15 % 
bouwnauwkeurigheid plus 10% onnauwkeurigheid gecompenseerd moet worden 
betekent dit een investering in 25 m2 x 1,25 = 6,25 m2 PV extra. Dat komt neer op een 
productie van ongeveer 500 kWh extra. Met de prijzen van PV en de subsidies voor PV in 
2003 komt dat overeen met een investering van ongeveer Euro 3000. Als die zes 
vierkante meter PV zonnepanelen technisch gezien gerealiseerd kan worden tenminste. 

Anders moeten de maatregelen genomen worden door bijvoorbeeld de 
bouwconstructie te verbeteren of door de efficiëntie van de installatie te verbeteren. 
Omdat het opwekken van elektriciteit met eigen PV nog steeds relatief duur is, zijn deze 
laatste opties wellicht iets goedkoper, maar ook moeilijker te organiseren.
Voor de compensatie van 30 % klimaatinvloed, waarin begrepen is het aantal 
zonneschijnuren ten bate van passieve en actieve zonne-energie, moet eigenlijk ook 
nog 25 x 1,3 = 7,5 m2 PV worden bijgeplaatst. 

Het rekenvoorbeeld hierboven toont aan dat de opbouw van een investeringsbudget 
voor een energieneutrale woning, anders van aard is dan van andere woningen. Bij een 
gemiddeld Nederlands huis vertaalt de onzekerheid van de energieberekening zich in 
een tegenvallende energierekening. Bij een energieneutrale woning is het juist het 
streven om de energierekening neutraal te houden. Bij een energieneutrale woning 
vertaalt onnauwkeurigheid van de energieberekening zich in hogere investeringskosten. 

12.2 Kosten SenterNovem referentiewoning

Reeds eerder is naar voren gekomen met welke economische belemmeringen bij de 
innovatie van energieneutrale nieuwbouw en energieneutrale renovatie rekening 
gehouden moet worden. Deze paragraaf gaat in op de economische belemmeringen op 
projectniveau. Daarbij zal voor nieuwbouw en voor bestaande bouw worden onderzocht 
welke rol de bouwkosten van energieneutrale technieken en systemen spelen in de 
investeringskosten. 

SenterNovem heeft, op basis van eigen referentie-woningen en op basis van 
referentiewoningen van de SBR en de SEV, een bouwkosten berekeningsprogramma 
beschikbaar gesteld. Met dit programma kan in kleine stappen de EPW van een 
referentiewoning worden verkleind, terwijl tegelijkertijd de meerkosten worden 
uitgerekend. 

Omdat de SenterNovem referentiewoning van het type vrijstaand en het type portiek niet 
standaard in deze berekeningsmodule zijn opgenomen is gebruik gemaakt van de 
SBR-SEV referentiewoning. Deze berekeningen geven een indicatie van de invloed van 
de meerkosten ten opzichte van de daling van de EPW tot en met een volledig 
energieneutraal gebouw. De referentie-woningen zijn alleen door middel van 
seizoensopslag in aquifers en door middel van decentraal op de woning geplaatste PV 
energieneutraal gemaakt. Bij de meerkosten is geen rekening gehouden met eventuele 
subsidies. 
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____________________________________________________________________
Afbeelding 12.4, 12.5 en 12.6 De meerkosten en de daling van de EPW voor de in dit onderzoek 
gebruikte SenterNovem referentiewoningen, vrijstaand,  twee-onder-een-kap en eengezinshoek. 
De meerkosten zijn afgezet tegen de kosten van een woning die aan het Bouwbesluit voldoet.
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Uit de kostenberekeningen blijkt dat de besparing op energie, die tot een lagere EPC 
leidt, tot 0,8 [-] redelijk vlak is. Om de EPW van de woning, met decentrale 
opwekkingstechnieken van duurzame energie, nog lager te krijgen, moet meer geld 
geïnvesteerd worden. De bouwkundige maatregelen zijn bedoeld om energie te 
besparen. Tot een R-waarde van 4,5 en 5 m2K/W vallen extra kosten bijna weg in het 
totale budget voor technische maatregelen. Het aanbrengen van glas met een u-waarde 
van lager dan 1,0 W/m2K kost ca Euro 3500 per woning. Volgens het SenterNovem 
berekeningsprogramma wordt de grootste besparing bereikt met een investering van 
ongeveer Euro 3500 voor een warmteterugwinning op gebalanceerde ventilatie. 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Afbeelding 12.7 en 12.8 De meerkosten en de bijbehorende daling van de EPW voor de in dit 
onderzoek gebruikte SenterNovem referentiewoningen, eengezinstussen en galerij. 
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____________________________________________________________________
Tabel 1 Woningopbouw 1995-2040
Tabel 2 Oppervlaktematen in m2

Tabel 3 Oppervlakten van het dak beschikbaar voor energie-opwekking (collector en PV)
Tabel 4 Warmteverliezen per verliespost naar huistype
Tabel 5 Prijzen voor isolatiemaatregelen huistype afhankelijk
Tabel 6 Prijzen voor isolatiemaatregelen huistype onafhankelijk (gemiddelde)
Tabel 7 Aantal lichtpunten in een huis
Tabel 8 Rc-waarden en u-waarden voor warmte verliesposten
Tabel 9 Energie omrekenfactoren naar primaire energie
Tabel 10 Prijsgebonden factoren
Tabel 11 Energiegebruik per wijk 1995 en 2040 naar gebruikssoort
Tabel 12 Energiegebruik per wijk 2040 bestaande en nieuwbouw naar gebruikssoort
Tabel 13 Energiegebruik Bestaande wijk 1995 naar huistype
Tabel 14 Energiegebruik Bestaande bouw in wijk 2040 naar huistype
Tabel 15 Energiegebruik Nieuwbouw in wijk 2040 naar huistype
Tabel 16 Elektriciteitsgebruik naar gebruiksvoorwerp
Tabel A Berekeningen elektriciteitsgebruik per woning per woningtype 2040
Tabel B Energieverbuik: warmte en elektriciteit 1995 per woningtype
Tabel C Energieverbuik: warmte en elektriciteit 2040 bestaand en nieuw woningtype
____________________________________________________________________
Afbeelding 12.9. De lijst met invoergegevens voor in het TME model. Van deze algemene tabellen 
zijn de tabellen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, A en B technisch van aard. De overige 
tabellen 5, 6, 10 en C zijn economisch van aard. 
____________________________________________________________________

verbruik besparing productie netto investering kosten
verbruik Euro/ Euro/

per wijk per wijk per wijk per wijk woning woning

Warmte (TJ) 134,5 60,1 74,4 0 41309 -1501
Elektriciteit (TJ) 92,4 17,4 75 0 3111 1014
____________________________________________________________________
Afbeelding 12.10 Een berekening van  energie- en waterverbruik, besparing, productie, netto 
verbruik, alsmede  investeringskosten per woning in een duurzame wijk anno 2040 (Naar Jantzen 
et.al. 2002).

____________________________________________________________________
De totale energiebalans (En) in de wijk voor besparing op fossiele energie en opwekking van 
duurzame energie sluit volgens de berekeningen van TME in 2040 neutraal met:

  

€ 

En= n =1− 6∑  En 239,4[TJ / j]

En= totale balans van besparing op energieverbruik en opwekking van duurzame energie

E1, warmtebesparing woning = E1, besparing nieuw  + E1, besparing bestaand 62,1 [TJ / j]

E2, warmteproductie woning = E2, productie wo nieuw + E2, productie wo bestaand 51,7 [TJ / j]

E3, wamteproductie wijk = E3, productie wij nieuw+bestaand 23,1 [TJ / j]

E4, elektriciteit besparing woning= E4, elek bespar wo nieuw+bestaand 30,5 [TJ / j]

E5, elektriciteit productie woning = E5, prod elek wo nieuw + E5, prod elek wo bestaand 0,0 [TJ / j]

E6, elektriciteit productie wijk = E6, elek vra wij - E6, elek besp wo – E6,elek prod wo 62,0 [TJ / j]

____________________________________________________________________
Afbeelding 12.11. De belangrijkste factoren als input voor de berekening van de energiebalans voor 
een gemiddelde Nederlandse wijk volgens het TME rekenmodel. Bovenstaande berekeningen 
worden voor zes verschillende woningtypes, die samen een gemiddelde Nederlandse woonwijk 
representeren, doorgevoerd. In verschillende scenario’s kan worden gevariëerd met meer of 
minder opwekking van warmte en elektriciteit per woning of juist op wijkniveau.
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12.3 ReferentieTME rekenmodel

Het Instituut voor Toegepaste Milieu Economie (TME) onderzocht in opdracht van 
SenterNovem de economische effecten van grootschalige nieuwbouw en renovatie van 
een gemiddelde Nederlandse wijk. In deze paragraaf zullen de uitgangspunten en de 
berekeningsmethodiek van dit eerder in hoofdstuk één genoemde TME rekenmodel 
worden beschreven. Het TME model berekent de mogelijke kosten voor de transitie naar 
een optimale energie- en waterinfrastructuur in het jaar 2040 en de contextuele factoren 
die daarbij van belang zijn (Jantzen et.al. 2002). 
Het TME berekende de investeringen en kosten alsmede de effecten op energie- en 
watergebruik door middel van een toekomstscenario. 

Het TME referentie onderzoek maakte deel uit  van het zogenaamde OEI-programma 
(Optimale Energie Infrastructuur). Uitgangspunt was dat het verbruik van niet 
hernieuwbare voorraden energie, water en materialen met een factor 20 wordt 
gereduceerd. Voor de  onderdelen energie en water is dit kwantitatief uitgewerkt. 
Daartoe zijn voor 12 typen woningen, van vrijstaand tot flat, bestaande en nieuwe 
woningen, de huidige energie- en waterstromen, alsmede die in 2040 gemodelleerd. 
Om de kosten en effecten van potentiële maatregelen te bepalen zijn databases aan het 
model toegevoegd. Hierin zijn twee typen maatregelen opgenomen: maatregelen die 
het specifiek verbruik verlagen (besparing) en maatregelen om op duurzame wijze 
warmte, elektriciteit of water te produceren.

In het kader van dit promotie-onderzoek worden alleen de uitgangspunten op het aspect 
energie genoemd:
- technische inputgegevens betreffende de woningvoorraad in relatie tot het 

energieverbruik en de productie van duurzame energie en;
- economische gegevens betreffende de woningvoorraad en nieuw te bouwen 

woningen in relatie tot kostprijs en investeringen om energie te besparen en 
duurzame energie op te wekken en de opbrengsten van besparingen op 
energieverbruik.

De uitgangspunten voor de berekening bestaan uit vaste inputgegevens, vaak ontleend 
aan literatuur of algemeen toegankelijke databestanden en uit inputgegevens die 
voortkomen uit het vooronderzoek van TME, vergelijkbaar met de informatie zoals dit in 
de voorgaande hoofdstukken één tot en met vier is beschreven.
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12.3.1 Technische en economische gegevens

Het TME model begint met het opsommen van 19 tabellen met universele waarden om 
mee te rekenen. De lijst is te vinden in afbeelding 12.9.
In het TME rekenmodel zijn voorts tabellen opgenomen die de warmteverbruiken en 
warmteproductie en de elektriciteitsverbruiken en elektriciteitsproductie op wijkniveau en 
op woningniveau aangeven. Voor de volledigheid geef ik deze tabellen met 
wijkgebonden en woninggebonden uitgangspunten in de bijlage C weer. 

Het gaat hierbij om tabellen die:
- de productie, opslag en distributie van warmte op wijkniveau weergeven;
- de investeringen en kosten van warmtebesparing en van warmteproductie op 

wijkniveau weergeven;
- de kosten-effectiviteit warmtemaatregelen op wijkniveau weergeven;
- de productie en besparing van elektriciteit op wijkniveau weergeven;
- de productie, opslag en distributie van warmte op woningniveau weergeven;
- de investeringen en kosten van warmtebesparing en van warmteproductie op 

woningniveau weergeven;
- de kosten-effectiviteit warmtemaatregelen op woningniveau weergeven;
- de productie en besparing van elektriciteit op woningniveau weergeven.

Achtereenvolgens worden de volgende grootheden op wijkniveau weergegeven:
Het aantal woningen, de warmte vraag in [TJ/j], de besparing in [TJ/j] de duurzame 
productie in [TJ/j], de totale besparing en productie in [TJ/j], het extra warmteverbruik in 
[TJ/j], en vervolgens dezelfde grootheden op woningniveau de warmtevraag in [GJ/j], het 
extra warmteverbruik in [GJ/j], de extra besparing in [GJ/j] de duurzame productie in [GJ/j] 
de totale besparing en productie in [GJ/j]. 
Beide tabellen worden afgesloten met de warmtevraag na besparing en productie op 
wijkniveau in [TJ/j] of op woningniveau in [GJ/j].
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12.3.2  TME modelberekeningen als referentie

Om de mathematische modellering in het TME model als referentie van de vraagstelling 
in dit onderzoek te kunnen gebruiken moet het onderzoekskader vergelijkbaar zijn. 
In het TME model worden de aspecten van 1/3 deel nieuwbouw en 2/3 deel bestaande 
bouw onderscheiden. De kostprijs van woningen in verschillende typen kunnen worden 
ingevoerd. Het onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw is in een 
vergelijking van besparings- en eventueel productiepotentiëel mogelijk gemaakt. 
De inputgegevens van het TME zijn uit 1995 en zijn voor een gemiddelde Nederlandse 
woonwijk zoals die naar verwachting zal zijn in 1995 en zich veranderd zal hebben in 
2040. 

Deze gegevens zijn voor de vraagstelling van dit proefschrift relevant omdat de referentie 
allereerst wordt gebruikt om aan te tonen dat technisch en puur economisch 
energieneutrale woningbouw, toegepast op een gemiddelde Nederlandse wijk 
haalbaar is. Het is interessant te weten welke gevoeligheden het model heeft voor 
externe factoren als energieprijs en rentestijgingen. Als laatste is het een interessant 
gegeven om te weten in welke verhouding duurzame energie centraal op wijkniveau en 
decentraal op woningniveau economisch haalbaar kan worden gerealiseerd. 

Inhoudelijk komt het TME door middel van scenario berekeningen tot de conclusie dat 
een transitie van een gemiddelde Nederlandse wijk met nieuwbouw- en 
renovatiewoningen tot het jaar 2040 economisch haalbaar geacht moet worden. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van algemene kentallen uit literatuur.
In een factor 20 wijk anno 2040 zal de warmtevraag grotendeels door de zon moeten 
worden ingevuld, omdat er in dat jaar geen aardgas meer zal zijn. Op wijkniveau wordt 
warmtedistributie en opslag gerealiseerd, daken van huizen en verharde oppervlakken 
zullen worden gebruikt om maximaal zonne-energie te kunnen invangen (voor zowel  
warmtedoeleinden als elektriciteitsproductie). 

Apparaten zullen alle van de meest energiezuinige klasse zijn, er wordt verlicht met 
LED’s. Om (meer dan) een factor 20  voor energie te behalen blijkt dat per woning 
gemiddeld ruim Euro 20.000,- moet worden geïnvesteerd, in de woning, maar ook op 
(boven)wijkniveau. Energie is daarmee de belangrijkste kostencomponent. 
Omgerekend naar jaarlijkse kosten is berekend (bij de energieprijzen anno 2040) dat 
de overall investeringen rendabel zijn: de  jaarlijkse kosten zijn negatief. Bij warmte 
wordt aanzienlijk verdiend, decentrale poductie van elektriciteit kóst het een beetje geld.

Wat niet blijkt uit het TME onderzoeksverslag, maar wel uit de gedetailleerde 
berekeningen is dat er grote verschillen per woningtype zijn. Zo kan een vrijstaande  
woning meer energie produceren dan nodig en heeft daardoor lagere kosten dan een 
flat, waar extra energie uit de wijkdistributie moet worden gehaald. Een interessant 
gegeven omdat daaruit kan worden geconcludeerd dat duurzaamheid voor de lagere 
inkomens veel moeilijker te behalen is dan voor de hogere inkomens. Een andere 
conclusie zou kunnen zijn dat  verdichting in de stedenbouw vanuit 
duurzaamheidperspectief niet altijd gunstig is. Ook valt uit het project af te leiden, dat 
niet alleen de technische maar ook de economische knelpunten voor het toewerken 
naar een duurzame wijk in 2040 niet onoverkomelijk zijn. Dit neemt niet weg dat veel 
knelpunten liggen in de maatschappelijke acceptatie van maatregelen en de 
besluitvorming.

Een tijdshorizon van 40 jaar maakt het nodig met aannames te werken omtrent 
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energieprijzen en economische en technische ontwikkelingen. Daarom is door het TME 
op de resultaten een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om na te gaan hoe robuust de 
modeluitkomsten zijn voor het basisscenario. Het model is gevoelig voor aannames 
omtrent technische vooruitgang (Jantzen et.al. 2002). De toename van de energieprijzen 
is met jaarlijks 1,5 % van grote invloed op de economische haalbaarheid. Zouden deze  
constant blijven, dan gaat het per gemiddelde woning enkele honderden Euro’s per jaar 
kosten. 
____________________________________________________________________
De totale Investering (In)   

€ 

In =  n = 1−6 In∑ (2) [Euro x mjn] 47,63

I1, warmtebesparing woning = [Euro x mjn] 17,24

I2, warmteproductie woning = [Euro x mjn]   9,39

I3, wamteproductie wijk = [Euro x mjn]   7,53

I4 elektriciteitsbesparing woning = [Euro x mjn]   2,72

I5, elektriciteitproductie woning = [Euro x mjn]   0,00

I6, elektriciteit wijk = [Euro x mjn] 10,75

____________________________________________________________________
Afbeelding 12.12.De totale Investering (In) in de wijk voor besparing op fossiele energie en 
opwekking van duurzame energie is, onafhankelijk van het gekozen scenario meer of minder 
centraal opwekken van duurzame energie. Voor de decentrale en centrale opwekking van 
duurzame energie, die gevarieerd worden in de verschillende scenario’s in het TME model, wordt 
uitgegaan van de volgende technieken:
I,Biomassa + I,WKK + I,Distributie net+ I,Ondergrondse opslag + I,Aardwarmte + I,Elektriciteit Wijk + 

I,Biomassa WKK + I,PV-cellen + I,Wind + I,Water
____________________________________________________________________
Door in het model te kiezen voor de vervanging van bestaande huizen door nieuwbouw-
huizen met hogere isolatiewaarden en meer PV panelen, HR warmteterugwinning op 
ventilatielucht etc. nemen de kosten toe met 15 %, maar nemen de opbrengsten op 
termijn af met meer dan 20 %. De termijn waarop de investeringen met elkaar worden 
vergeleken is daarbij van grote invloed. De kosteneffectiviteit van de diverse 
maatregelen lopen sterk uiteen. 
____________________________________________________________________
De totale jaarlijkse kosten   

€ 

Kn= n∑ =1− 4 Kn (3) [Eurox mjn / jaar]

K1, wamteproductie wijk = K1kk + K1ao + K1eb   0,00 [Euro x mjn / jaar]

K2, wamteproductie wijk = K2kk + K2ao + K2eb  -0,13 [Euro x mjn / jaar]

K3, wamteproductie wijk = K3kk + K3ao + K3eb   0,27 [Euro x mjn / jaar]

K4, wamteproductie wijk = Kkk + Kao + Keb   1,40 [Euro x mjn / jaar]

____________________________________________________________________
Afbeelding 12.13. De totale jaarlijkse kosten (Kn jaarlijks) in de wijk voor besparing op warmte en 
voor besparing van elektriciteit op de woning worden uitgerekend door bovenstaande formule. 
Daarbij is K kk = jaarlijkse kapitale kosten voor de wijk [Euro / jaar], K ao =additionele operationele 
kosten voor de wijk [Euro / jaar], K eb = kosten energiebesparing [Euro / jaar]. Deze kosten zijn 
weer opgebouwd uit de kosten per woningtype vermenigvuldigd met het aantal woningen van dat 
type.
____________________________________________________________________
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Voorts blijkt het gebruik van het dak voor het decentraal opwekken van warmte door 
middel van zonnecollectoren of juist het decentraal opwekken van elektriciteit met PV 
zonnepanelen van ondergeschikt belang ten opzichte van een derde mogelijkheid: het 
toepassen van aardwarmte door middel van warmtepompen. 

Bij deze optie vervalt namelijk een gedeelte van het opslagprobleem op woningniveau. 
Dit reduceert de kosten. Aardwarmte is relatief goedkoop ten opzichte van zowel 
zonnecollectoren als PV zonnepanelen. Als warmte niet in de grond kan worden 
opgeslagen is het goedkoper om het dak met PV zonnepanelen te beleggen. Ook de 
gevel kan, indien de kosten worden beperkt, rendabel met PV zonnepanelen worden 
uitgerust om decentraal elektriciteit op te wekken. 

In kleinere compacte woningen is het goedkoper te besparen, maar is opwekken van 
duurzame energie duurder. In grote woningen is het opwekken van duurzame energie 
juist weer kosten-effectiever.

Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de uitkomsten in het TME model vooral gevoelig 
zijn voor:
1. energieprijzen, als deze constant zouden blijven, dan gaat het energieneutraal 

bouwen per gemiddelde woning enkele honderden guldens per jaar meer 
kosten en;

2. aannames omtrent technische vooruitgang, als de vooruitgang stokt, dan 
bedragen de jaarlijkse kosten al snel duizend gulden per woning en zijn 
aanzienlijk meer investeringen benodigd.

Een van de opvallende opmerkingen in het TME rapport is dat de modellering uitgaat 
van een functionerende besluitvorming en een functionerende woningmarkt. Echter, de 
werkelijkheid is niet zo gemodelleerd. Van cruciaal belang voor het realiseren van factor 
20 lijkt in ieder geval een goede monitoring van de marktontwikkelingen en een 
bijsturen door de overheid indien de ontwikkelingen niet de gewenste richting op gaan. 
Dit kan gebeuren door het stellen van randvoorwaarden aan de markt, maar ook het 
direct ingrijpen via regelgeving, subsidies of marktconforme instrumenten kan worden 
overwogen (Jantzen et.al. 2002).
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12.4 Conclusie kosten energieneutraal bouwen

De bouwkosten voor de experimenten in Woubrugge en Delft zijn hoger vanwege de 
investeringen om de woningen energieneutraal te maken. Het grootste gedeelte van de 
meerkosten is gefinancierd door zelfwerkzaamheid in te brengen. Daarnaast zijn 
subsidies verstrekt voor met name de toepassing van PV en voor het overdragen van 
kennis opgedaan in dit proces van energieneutraal bouwen. 

Subsidies die de onzekerheid in de prijsvorming wegnemen en daarmee tevens de 
kennisoverdracht faciliteren beïnvloeden de besluitvorming positief. Uit de gevalstudies 
blijkt dat met name de subsidie op de toepassing van fotovoltaïsche zonnepanelen voor 
de snelle realisatie van energieneutrale woningbouw essentiëel lijkt, omdat PV de 
sluitpost voor een neutrale energiebalans is. Tot een EPW van onder de 0,8 [-] is het 
zinvoller te investeren in de eerste vijf technische maatregelen om een energieneutrale 
woning te maken. Daarna wordt de inzet van PV en dus ook de investering in PV 
onvermijdelijk. Dat betekent overigens ook dat het zeer wel denkbaar is dat door inkoop 
van groene stroom de energiebalans van een woning sneller en goedkoper CO2 
neutraal gemaakt kan worden. Echter, dat valt buiten de definitie van energieneutrale 
woningbouw en buiten het kader van dit onderzoek. 

Uit de berekeningen met de modellen voor de SenterNovem referentiewoningen blijken 
de meerkosten voor energiebesparing en duurzame energie, tot het moment dat PV 
wordt ingezet, rond de Euro 2000 tot Euro 3500 te schommelen. Op een totale begroting 
van rond de Euro 100.000 zijn dat geen al te grote bedragen. 

De zes basistechnieken waarmee een energieneutrale woning gebouwd of 
gerenoveerd kan worden, zijn veelal projectgebonden in hun technisch uitvoering. Om 
de meerkosten van een energieneutraal woningbouwproject te kunnen bepalen zul je 
voldoende informatie op projectniveau moeten verzamelen om een valide berekening te 
kunnen maken. 

Daarbij zal een zeer grote mate van gedetailleerdheid in de argumentatie en 
onderbouwing van financiële haalbaarheidsberekening ontstaan. Als die opgeteld wordt 
bij de technische onzekerheid voortkomend uit de globale energieverbruiksberekening, 
leidt dat tot moeilijk communiceerbare ruilrelaties in de woningbouw. Ontwikkelende 
partijen (verkoop) en consumenten (koop) zullen over deze details niet willen 
onderhandelen, gezien de impact van andere woonwensen op de verkoopprijs. 

Uit de berekeningen van het instituut voor Toegepaste Milieu-economie (TME) blijkt dat 
investeringen in energiebesparing en in decentraal opgewekte duurzame energie 
lonend zijn voor een gemiddelde Nederlandse wijk. Daarbij is uitgegaan van de op dit 
moment beschikbare technieken en toename van innovatie op gebouwniveau. Het TME 
model gaat ervan uit dat als alleen vanuit het perspectief van techniek en economie 
berekend wordt een transitie naar energieneutrale woningbouw haalbaar is. Wederom 
geldt hier dat het ook nog georganiseerd moet worden.

Dat betekent dat de economische en technische voorwaarden voor energieneutrale 
woningbouw op zich niet belemmerend zullen zijn. Er moeten dus andere 
belemmeringen, in de organisatie van de samenleving zijn die grootschalige transitie 
tegengaan. De belangrijkste belemmeringen zijn daarin de ontwikkeling van de 
energieprijzen, de financieringskosten en de kosten van verdere innovaties van met 
name PV zonnepanelen en aardwarmte. 
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13 Criteria voor organisatie van energieneutrale woningbouw 

Hoofdstuk dertien heeft tot doel om tot aanbevelingen te komen hoe de ideale 
organisatiemethode van de overheid er uit zou moeten zien om een schaalsprong in 
energieneutrale woningbouw mogelijk te maken.
Daarvoor worden eerst de knelpunten opgesomd waardoor de huidige 
organisatiemethode van de overheid niet zou voldoen. In de voorgaande hoofdstukken 
is in algemene en specifieke literatuur gezocht naar knelpunten die nu optreden in 
diverse samenwerkingsvormen bij diverse soorten milieubeleid, bij beleid voor 
duurzaam bouwen en bij energieneutraal bouwen en renoveren van woningen in het 
bijzonder. 

Knelpunten in dit onderzoek worden eerst onderscheiden naar het macro-economisch 
belang van de nationale overheid om het broeikaseffect te bestrijden en naar het micro-
economisch evenwicht tussen investeren in en terugverdienen op investeringen in 
energieneutraal bouwen en renoveren. De nieuwe methodiek moet op lokaal niveau 
gaan functioneren. Daarom zullen de knelpunten afkomstig van het nationale macro-
economische niveau leiden tot criteria waar de nieuwe organisatiemethode rekening 
met dient te houden, omdat deze criteria de werking van de organisatiemethode van 
buiten af zou kunnen beïnvloeden. De knelpunten afkomstig van het micro-economische 
lokale niveau zullen aanleiding zijn tot de vorming van criteria voor de nieuwe methode, 
zodat de nieuwe organisatiemethode deze direct kan beïnvloeden en sturen. Zo kan de 
nieuwe organisatiemethode de ontwikkeling van energieneutraal bouwen en renoveren 
sturen op lokaal niveau, daarbij rekening houdend met externe factoren.

Daarna worden in dit hoofdstuk alle criteria voor een nieuwe organisatiemethode 
opgesomd volgens de ontwikkeling van innovaties uit hoofdstuk zeven, vertaald in de 
definitie van haalbaarheid en volgens de theorie van de Aangepaste Technologie. In die 
definitie wordt het traject dat een innovatie doorloopt onderverdeeld in drie stappen:
1. technische ontwikkeling Techniek;
2. economische marktontwikkeling Organisatie;
3. ontwikkeling maatschappelijke acceptatie Participatie.

13.1 Knelpunten in de nationale organisatie

De Nederlandse overheid streeft voor duurzaam bouwen naar een status zonder 
overheidsbemoeienis na 2004 (VROM 2000). 
Het tweede Nationaal MIlieubeleidsPlan NMP+ uit 1990 noemde voor het eerst de term 
duurzaam bouwen, waar energieneutraal bouwen de grootste en belangrijkste 
component in is. De beleidsdoelstellingen voor duurzaam bouwen waren nog sterk 
inhoudelijk gericht. De techniek voor duurzaam bouwen in het algemeen en 
energieneutraal bouwen in het bijzonder was nog niet bekend en er was geen 
consistentie in de kennis bij de belangrijkste actoren: de ontwerpende ingenieurs en 
architecten.

In 1995 lanceerde het ministerie VROM het Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen: 
Investeren in de Toekomst. Dit plan streeft een sterkere positie voor 
besluitvormingsprocessen in de ruimtelijke ordening en in het gebruik van de 
gebouwde omgeving na en is daarmee meer procesgericht. Het plan van aanpak 
markeert het begin van een beleid gericht op de uitvoering van programma’s en 
voorbeeldprojecten ondersteund en georganiseerd door de Nederlandse overheid. 
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Afbeelding 13.1 De opbouw van de criteria volgens de knelpunten zoals die zijn beschreven in de 
hoofdstukken acht tot en met tien volgens het ordeningsprincipe uit hoofdstuk zeven. De knelpunten 
zijn getoetst in gevalstudies op het gebied van de processen beschreven in hoofdstuk acht, 
regelgeving, negen, convenanten en verordeningen en tien, de marktwerking. Dit leidde na ordening 
volgens het begrip haalbaarheid en de uitgangspunten van aangepaste technologie zoals 
gedefiniëerd in hoofdstuk zeven, tot een lijst van criteria waar een nieuwe organisatiemethode voor 
de lokale overheid aan zou moeten voldoen. Deze criteria zullen volgens ontwikkelvoorwaarden 
van de sociocratie worden gebruikt om een nieuwe organisatiemethode te structureren. 

13-2



In 1997 volgde een tweede uitvoeringsplan. Dit plan versterkt de uitgangspunten van het 
eerste uitvoeringsplan. In dit tweede plan staat een lijst met nieuwe projecten en 
programma’s gericht op verdere versterking van communicatie en samenwerking 
tussen actoren in de bouw. Het is met name gericht op de ontwikkeling van innovaties 
voor duurzaam bouwen en kennisoverdracht. 

In 1999 werden de twee plannen geëvalueerd (VROM 2000-I). Duurzaam bouwen was 
inmiddels een belangrijk onderdeel van communicatie en planontwikkeling geworden. 
Het was ook mogelijk om de conclusie te trekken dat ook in de toekomst programma’s 
nodig zouden zijn om het delen en het verspreiden van kennis verder te stimuleren en 
op een voldoende niveau te brengen. Bovendien leken speciale impulsen op 
onderdelen van duurzaam bouwen, waar nog kennisachterstand bestond onder actoren 
noodzakelijk. Het was wel de bedoeling van het ministerie VROM dat dit het laatste plan 
van aanpak zou zijn. 

De strategische doelstellingen voor de volgende 30 jaar zijn door het ministerie VROM 
in het Vierde Nationale Milieubeleidsplan vastgesteld (VROM 2001). De steden en 
gemeenten moeten het maken van uitvoeringsplannen geleidelijk, maar uiterlijk eind 
2004 overnemen (VROM 2000-II). Dat beleid is overeind gebleven. 

Meer en meer werd de samenleving ervan doordrongen dat de techniek om duurzaam 
te ontwikkelen er wel is maar dat duurzame ontwikkeling meer een organisatorisch 
maatschappelijk probleem is, dat dus ook organisatorisch opgelost dient te worden 
(VROM 2001). De trend was dat jaar in jaar uit verslag gedaan zou worden van 
ontwikkelingen die vooral zichtbaar waren in studies of voorbeeldprojecten die in hun 
soort meestal kleinschalig waren. Er diende een methode te komen die brak met de 
experimenteer cultuur. De methode diende niet schaalafhankelijk te zijn. De zinvolheid 
om de methode in te zetten zou slechts ambitie-afhankelijk moeten zijn. Opvallend was 
dat de eerste ervaringen vooral kennis opleverden die bruikbaar was in plannen op 
lagere ambitie-niveaus. 

Een nieuwe methode moet systematisch gebruik kunnen maken van vakgerichte 
ontwikkelingen rond duurzaam bouwen en de wetenschappelijke ontwikkelingen rond 
de milieuproblematiek. Dan vormt de maximale technische haalbaarheid de basis van 
het proces van organiseren. Ontschotting, zowel in verantwoordelijkheden als in 
investering leiden tot nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor duurzame 
bouwtechniek. Binnen de bouw is bijna altijd sprake van kleine bedrijven met een 
matige organisatiegraad. 

Verzuim gedrag in de bouw zou dus mogelijk verklaard kunnen worden door vier 
factoren:  
1. de omvang van de bedrijven; 
2. de mate van organisatie binnen de branche;
3. de aanwezige motivatie bij bedrijven;  
4. de verhouding opbrengst / milieurendement.

Door een analyse te maken van de samenwerkingspartner in de bouw, op basis van de 
vier bovenstaande elementen, kan dit probleem opgelost worden. Als de analyse 
positief uitvalt (voldoende interne organisatie, voldoende milieubesef en voldoende 
eigen milieurendement) dan is de betrokken partijen mogelijk te motiveren actie te 
ondernemen (Oostdijk et.al. 2003).  
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Het belang van de overheid om de afspraken van Kyoto gestand te doen, wordt slechts 
gedeeltelijk door de overheid via nationale wet- en regelgeving veilig gesteld. Wet- en 
regelgeving beïnvloeden het besluit om te bouwen en te renoveren direct. Als niet aan 
de door de overheid in wet- en regelgeving vastgelegde voorwaarden wordt voldaan, kan 
niet gebouwd en niet gerenoveeerd worden. Echter, wet- en regelgeving dienen in 
Nederland tot een minimum beperkt te blijven en kunnen alleen een minimaal vereist 
kwaliteitsniveau afdwingen. Met wetten en regels van de overheid kun je het 
energieneutraal bouwen en renoveren op dit moment echter niet voldoende veilig 
stellen. Zoals reeds eerder werd betoogd, kunnen ook fiscale regelingen en subsidies 
niet geheel voorzien in het overbruggen van hogere investeringskosten. Daarom moet er 
een nieuwe organisatiemethode op het niveau van de lokale overheid ontwikkeld 
worden die betere resultaten mogelijk maakt. 

____________________________________________________________________
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Afbeelding 13.2 De invloed van een nieuwe organisatiemethode volgens de drie assen van een drie 
dimensionale ruimte zoals die ook wordt omschreven in de theorie van Riedijk (Riedijk 1989). De 
ruimte binnen de kubus, omspannen door de ribben technische knelpunten (T), organisatorische 
knelpunten (O) en participatorische knelpunten (P) wordt beïnvloedbaar gesteld door de nieuwe 
organisatiemethode. De organisatorische ruimte op lokaal niveau, die door de nieuwe 
organisatiemethode beïnvloed moet worden, wordt ook door de kubus omspand. De kruisjes x 
stellen dan de knelpunten voor die in lokaal gemeentelijk ruimtelijk of bestuurlijk domein voordoen. 
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Uit het onderzoek van van der Waals et.al. volgen macro-economisch bepaalde 
aanbevelingen om knelpunten in de woningrenovatie op te lossen. Deze maatregelen 
zijn vaak macro-economsch van aard, zij worden centraal door de overheid ingevoerd, 
maar hebben micro-economische effecten (van der Waals et.al. 2000). 

Macro-economische maatregel met micro-economisch effect, maar niet beïnvloedbaar 
binnen locaal beleid:
- maak energieverbruik duurder en gebruik de opbrengst voor subsidies 

(bijvoorbeeld MEP);
- integreer verschillende subsidies voor energiebesparing en duurzame energie;
- energiebesparing moet onderdeel worden van financiële afspraken tussen 

gemeenten en woningbouwcorporaties;
- uitbreiden van subsidiesregelingen met technische maatregelen die zelf niet zo 

veel energiebesparen maar wel de integratie van energiebesparing en 
woonkwaliteit bevorderen;

- stem het huurbeleid meer af op woonlastenontwikkeling, een optimaal geïsoleerde 
woning heeft dus een hoger huurverhogingspercentage;

- kijk niet alleen naar de kale huur maar naar woonlasten bij huursubsidie;
- neem prikkels voor energiebesparing op in de huursubsidiewetgeving;
- neem strafpunten op in het woningwaarderingsstelsel voor slechte energetische 

kwaliteit;
- honoreer meer punten voor een goede energetische kwaliteit in het 

woningwaarderingsstelsel;
- verzelfstandig de invidivuele huursubsidie;
- verhoog de maximale huurstijging bij toepassing van energiebesparing.

Micro-economische maatregel, door nationale overheid besloten, maar binnen een 
lokale organisatiemethode van grote invloed op de investerings- en exploitatiebegroting:
- energiebesparende maatregelen in laag BTW tarief;
- integreren energie in woningverbeteringsubsidies;
- regelingen voor subsidies en fiscale regelingen voor lange termijn vastleggen;
- verhoging subsidiebudgetten voor energiebesparende maatregelen; 
- neem een vrijstelling voor investeringen in energiebesparing in de woningtaxatie 

voor onroerendzaakbelasting (WOZ) op;
- maak energieverbruik duurder en gebruik de opbrengst voor subsidies;
- integreer verschillende subsidies voor energiebesparing en duurzame energie;
- energiebesparing moet onderdeel worden van financiële afspraken tussen 

gemeenten en woningbouwcorporaties;
- uitbreiden van technische maatregelen die zelf niet zo veel energiebesparen maar 

wel de integratie van energiebesparing en woonkwaliteit bevorderen.
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13.2 Knelpunten in de lokale organisatie

De ontwikkeling van een innovatie als energieneutraal nieuw bouwen van woningen 
heeft te kampen met veel verschillende soorten knelpunten. De belangrijkste zijn hier 
onder in een lijst samengevat. Onderdelen van de lijst die met een x zijn gemerkt vallen 
binnen het bestuurlijke domein of ruimtelijke domein van een gemeente en kunnen dus 
eventueel met een nieuwe organisatiemethode op dat niveau worden gestuurd:
x gebrek aan kennis van technieken die aan energieneutraal bouwen kunnen 

bijdragen;
x gebrek aan kennis van het integraal ontwerpen van de verschillende componenten 

die aan energieneutraal bouwen en renoveren zouden kunnen bijdragen;
x te kleine technische haalbaarheid van energieneutraal bouwen en renoveren bij 

projectgebonden technische maatregelen;
x gebrek aan mogelijkheden om naast de EPW een passende energieberekening te 

maken die aansluit bij het ontwerpen van een neutrale energiebalans;
x gebrek aan nauwkeurigheid bij het berekenen van zo’n neutrale energiebalans;
x gebrek aan mogelijkheden een nauwkeurige kosten en baten berekening te 

maken bij een ontwerp;
- beperking in de economische haalbaarheid door schaalvergroting in plaats van 

kostenvoordelen;
- gebrek aan juridische verplichting (vrijwillige EPA) tot het energieneutraal 

renoveren van een bestaande woning;
- afstand tussen nationaal beleid en locale uitvoering is te groot, er ontbreekt 

tactische beleid;
x beleidsdoelstellingen zijn te veel technisch inhoudelijk gericht en te weinig 

procesgericht;
x te weinig leereffect van reeds gerealiseerde projecten;
x gebrekkige communicatie over de technische en economische haalbaarheid van 

ambities;
x lokale overheden moeten uitvoeringsbeleid van de nationale overheid overnemen;
x geleidelijk moet de experimenteercultuur kunnen worden doorbroken voor 

grootschalige introductie;
x tijdswinst in het besluitvormingsproces moet de realisatiekansen van hogere 

ambitieniveau’s vergroten;
x er moet een heldere koppeling komen tussen praktische ervaring en de daaruit 

voortvloeiende kennis en de wetenschappelijke evaluatie van die ervaring;
x er dient een ontschotting plaats te vinden tussen de technische vakdisciplines;
x er dient een ontschotting plaats te vinden in procesverantwoordelijkheid, met name 

in de investeringen;
x actoren dienen in een zogenaamde actoranalyse te worden onderzocht op eigen 

organisatiegraad, milieubesef en eigen milieurendement om verzuim gedrag in te 
dammen.

Uit ervaringen in het ontwikkelingsproces in de gemeente Den Haag komen daar nog 
de volgende knelpunten bij:
x er is kennisgebrek bij actoren en stakeholders, vaak als gevolg van verschillende 

beelden van duurzaam bouwen en energieneutraal bouwen;
x er is gebrek aan kennis omdat deze niet op het juiste moment op de juiste plek 

beschikbaar is;
x er is gebrek aan communicatie over kosten en baten van energieneutraal bouwen 

en renoveren.
x de juridische, organisatorische en met name financiële argumentaties kunnen niet 
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tot hun recht komen door verschotting tussen verschillende belanghebbende 
partners;

x de begroting is gebaseerd op grondexploitatie (zonder rekening te houden met de 
beheersfase) en niet op planexploitatie (rekening houdend met beheersfase);

x onduidelijke en ongelijkwaardige besluitvorming over technische en economische 
haalbaarheid van voorstellen;

x de gemeente is ambtelijk en politiek mogelijk een beperkende factor;
x discussies verwateren door onenigheid over strategische doelen;
x de communicatie binnen de gemeente over duurzaam bouwen is niet primair;
x interdisciplinaire communicatie tussen belanghebbenden is moeizaam door 

gebrek aan gelijkwaardigheid en veiligheid tijdens het overleg en door 
onuitgesproken verwachten die niet op elkaar betrokken zijn;

- er is geen duidelijke onderhandelingssituatie tussen overheid en 
maatschappelijke belanghebbenden;

x besluitvorming vindt niet plaats op grond van de afweging tussen regulaire 
oplossingen die afkomstig zij uit de primaire processen ten opzichte van duurzame 
varianten die op andere wijzen onderzocht moeten worden en tot meer win-win 
situaties kunnen leiden;

Het verschil tussen nieuwbouw en renovatie komt met name tot uitdrukking in twee 
aspecten

1 bij nieuwbouw kan meer met projectongebonden technieken worden gewerkt 
omdat het ontwerp daaraan kan worden aangepast. Bij renovatie kan het 
bestaande gebouw belemmeringen aan projectongebonden technieken geven;

2 bij nieuwbouw is de toekomstige eigenaar/ huurder bewoner vaak niet bekend en 
wordt voor de markt ontwikkeld. Bij renovatie dient meestal rekening gehouden te 
worden met bestaande bewoners, huurders of eigenaren, waardoor kosten-
kwaliteit afwegingen directer te communiceren zijn.

Een nieuw te ontwikkelen methode moet dus met beide situaties rekening kunnen 
houden. Als de methode met het verschil rekening kan houden, zal het onderscheid 
tussen renovatie en onderhoud in de uitwerking van de methode voor de rest geen rol 
van betekenis meer spelen. 

De ontwikkeling van een innovatie als energieneutrale renovatie heeft ook te kampen 
met veel verschillende soorten knelpunten (Ravesloot 2002a, 2002c). Daarvan komen 
enkele belemmeringen overeen met de nieuwbouw:
x gebrek aan kennis van het integraal ontwerpen van de verschillende 

systeemcomponenten die aan energieneutraal renoveren zouden kunnen 
bijdragen;

- een doelmatig instrument als de EPA wordt helaas, door gebrek aan juridische 
verplichting (vrijwillige EPA) voor het energieneutraal renoveren van een bestaande 
woning niet ingezet;

x gebrek aan kennisuitwisseling van integraal ontwerpen met energieneutrale 
technieken. De actoren en stakeholders met kennis worden vaak niet bij renovatie 
en herstructurering betrokken. Betrokkenheid en kennisoverdracht is dus een 
belangrijke aanbeveling voor een verdere schaalsprong van energieneutrale 
renovatie;

x er is geen te kleine technische haalbaarheid van energieneutraal renoveren, echter 
er lijkt wel een gebrek aan technische haalbaarheid op grote schaal;

x gebrek aan economische haalbaarheid van energieneutrale renovatie door 
tijdsdruk tijdens de besluitvorming. De planvoorbereiding staat altijd onder 
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tijdsdruk waarna duurzaam bouwen in het algemeen en energieneutraal bouwen 
in het bijzonder als vertragend probleem wordt ervaren;

x de juridische, organisatorische en met name financiële argumentaties kunnen niet 
tot hun recht komen door verschotting tussen verschillende belanghebbende 
partners;

x de huurprijsbepaling wordt te vaak afhankelijk gesteld van de investering in 
duurzaam renoveren, terwijl dat niet hoeft;

x hoewel de bewoners bekend zijn, vindt geen overleg plaats met bewoners om tot 
een integrale kostprijs afweging te komen en daarmee tot een verschuiving in de 
woonlasten door minder energiekosten en eventueel meer huurkosten;

x de overheid heeft met beleid en afspraken op basis van vrijwilligheid en eigen 
initiatief weinig invloed op de argumentatie en besluitvorming bij renovatie en 
herstructurering omdat er niet altijd een bouwvergunningsprocedure wordt 
gevolgd;

- het maatschappelijk effect van duurzaam renoveren kan nog niet worden gemeten, 
waardoor geen voorspelling gedaan kan worden over de effectiviteit van de 
maatregelen. De terugkoppeling van effecten van duurzame ontwikkeling van het 
bouwen is nog niet geregeld.

Kiers noemt voor stedelijke gebiedsontwikkeling meer generieke voorwaarden voor een 
organisatiemethode (Kiers 2005):
x duidelijk initiatief en sterke regie moeten aanwezig zijn, bij voorkeur door de 

overheid;
x gemeenschappeijk belang, zakelijk gewin en chemie moeten kunnen 

samenkomen in het proces;
x duidelijke communicatie en draagvlak zijn onontbeerlijke succesfactoren;
x beheersbare organisatiestructuur met speelruimte en invloed voor alle partners;
x stabiliteit in het proces en commitment voor een gemeenschappelijk doel.

Uit het onderzoek van van der Waals et.al. volgen ook micro-economisch bepaalde 
aanbevelingen om knelpunten in de woningrenovatie op te lossen. Met betrekking tot de 
woonlasten worden de volgende voorwaarden voor verhoogde kans op toepassing van 
energiebesparing voorgesteld (van der Waals et.al. 2000):
- kijk niet alleen naar de kale huur maar naar woonlasten bij huursubsidie;
- neem strafpunten op in het woningwaarderingsstelsel voor slechte energetische 

kwaliteit;
- honoreer meer punten voor een goede energetische kwaliteit in het 

woningwaarderingsstelsel;
- verzelfstandig de invidivuele huursubsidie;
- neem een vrijstelling op voor investeringen in energiebesparing in de 

woningtaxatie voor onroerendzaakbelasting (WOZ);
- verhoog de maximale huurstijging bij toepassing van energiebesparing.

13.3 Criteria voor een nieuwe organisatiemethode

De criteria voor grootschalige realisatie van energieneutrale nieuwbouw en 
woningrenovatie worden in het hier na volgende paragraaf opgesomd volgens de 
driedeling van Techniek, Organisatie en Participatie. Deze driedeling komt overeen met 
de stadia in de ontwikkeling van (aangepaste) technologie. Door in deze drie stappen 
van de ontwikkeling van energieneutraal bouwen en renoveren in te bouwen in een 
nieuwe organisatiemethode, wordt deze ontwikkeld volgens de criteria die in 
voorgaande hoofdstukken zijn genoemd én volgens de criteria van de aangepaste 
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technologie. Daarbij worden de criteria nog eens geordend naar hun positionering 
binnen een methode die lokaal invloed zou kunnen uitoefenen of juist buiten de 
methode, die dus slechts vanuit nationaal beleid te beïnvloeden is.

Techische criteria, de nieuwe organisatiemethode moet:
- de in hoofdstuk zes geformuleerde zes stappen richting energieneutraal bouwen 

ondersteunen;
- over concrete technische maatregelen gaan;
- met eenvoudige berekeningen voor de energiebalans kunnen opgaan
- ook aansluiten bij EPW, EPA en EPL berekeningen;
- ook ruimte bieden voor nauwkeurige energiebalans en 

energieprestatieberekeningen;
- plaats bieden aan innovaties en voortschrijdend inzicht;
- behaalde resultaten verankeren in rapportages van voorbeeldprojecten;
- gericht zijn op het vergroten van de technische mogelijkheden van bewoners om 

meer invloed uit te oefenen op hun eigen leven;
- dus geen bureaucratie opwekken;
- plaats bieden aan interdisciplinaire samenwerking en integraal ontwerpen;
- moet naast op probleemoplosssing ook gericht zijn op organisatieproces;
- de technische experts de gelegenheid bieden zich met marktwerking te bemoeien;
- rekening kunnen houden met technische en rekentechnische onzekerheden;
- ruimte bieden om zo veel mogelijk met project ongebonden bouwproducten en 

bouwmaterialen te ontwerpen;
- bijdrage van energiemaatregelen tot het oplossen van andere woonproblemen 

duidelijk maken.

Organisatie criteria, de nieuwe organisatiemethode moet:
- gebrek aan nauwkeurigheid bij technische berekeningen kunnen wegorganiseren 

om de economische haalbaarheid te optimaliseren;
- ruimte bieden aan lokale overheid om regie te voeren;
- per project in het economisch systeem kunnen ingrijpenen om de marktwerking 

richting duurzaamheid te stimuleren;
- technische schaalsprong mogelijk maken;
- onderscheid kunnen maken tussen technische, economische en 

maatschappelijke haalbaarheid;
- de mogelijkheid hebben om schaalvervalsing op te merken;
- aansluiten op bestaande wet- en regelgeving;
- niet per sé aan sluiten op subsidieregels en fiscale regels;
- plek bieden aan ondersteuning vanuit wetenschapsgebieden op vakinhoud en met 

name op milieumanagement, milieu-economie en organisatie;
- kunnen waarmaken dat de overheid zelf niet een beperkende procesfactor zal zijn
- zelforganisatie bij zowel overheid als participanten bevorderen, zoals bij 

convenanten ook wordt verwacht;
- aan participanten van te voren duidelijk maken dat deelname tot kostenreductie 

kan leiden, zowel bouwkosten als proceskosten;
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Afbeelding 13.3 De ruimte die een nieuwe methode moet omspannen, met lokaal geldende criteria 
volgens de drie assen van Techniek, Organisatie en Participatie.
____________________________________________________________________

- een technische monitoring en een procesmonitoring waarborgen, waarvan de 
meetwaarden voor iedereen toegankelijk zijn;

- door de organisatiestructuur de kennisontwikkeling en de samenwerking te 
stimuleren;

- zorgen dat de overheid medewerkers beschikbaar heeft voor het leiden en 
begeleiden van het proces;

- een stabiel beleid op langer termijn te bevorderen dat ambtelijk en politiek 
verankerd is;

- zorgen dat de overheid communicatie en beschikbaarheid van informatie bewaakt;
- per project, of bij langdurige ontwikkelingen, per deelproject technisch ontwerp, 

organisatie en participatie integraal kunnen organiseren;
- de functie van marktmeester door de overheid laten vervullen;
- flexibel kunnen inspelen op veranderende externe factoren zoals nieuw nationaal 

beleid, prijsontwikkelingen in de woningmarkt, prijsontwikkelingen in de 
energiemarkt, veranderende bouwregelgeving en subsidieregelingen;

- robuust zijn tegen falen van overheidsvoorwaarden zoals:
- ontbreken van regelgeving die is afgestemd op de bouwpraktijk;
- ontbreken van handhaving van de regelgeving en van geëiste prestaties;
- ontbreken van afstemming van lange termijnvisies op milieudoelen en markt
- ontbreken van stimulering van onderzoek en onderwijs;
- gebrek aan afstemming van verschillende overheidsvisies op milieugebied;
- verzuim op beschikbaar stellen van economische ondersteuning in de vorm 

van subsidies.
- aan kunnen sluiten op een eventueel plaatselijk geldende erfpachtregeling;
- voorkomen dat argumenten voor andere actoren worden ingebracht om eigen 

argumenten te verbloemen;
- procesmatige terugkoppeling organiseren van maatschappelijk nut en effect ten 

opzichte van inspanningen.
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Participatie criteria, de nieuwe organisatiemethode moet:
- zich meer op samenwerking en op eigen verantwoording van marktpartijen richten;
- meningen, perspectieven en belangen van verschillende groeperingen voor 

iedereen inzichtelijk maken (actoranalyse). Er moet informatie aanwezig zijn over:
1 de economische invloed van de deelnemer;  
2 de mate van organisatie van de deelnemer in de maatschappij; 
3 de aanwezige motivatie bij de deelnemer;
4 de opbrengst / het milieurendement van de diensten en producten van de 

deelnemer.
- individueel actorbelang kunnen afzetten tegenover gemeenschappelijk belang;
- kunnen beloven dat participanten aan het proces niet te maken krijgen met 

toegenomen administratieve lasten of bureaucratie;
- een rol of functie kunnen inruimen voor een trekker, leider of innovatiechampion uit 

de politiek of afkomstig van een van de andere groepen participanten;
- afspraken een bindend karakter geven, minimaal op het niveau van een convenant;
- deelnemers elkaar laten aanspreken op nakomen van afspraken;
- een plek inruimen voor de woonconsument zodat hij volledig in de besluitvorming 

wordt betrokken;
- als de koper of huurder nog niet bekend is, zijn of haar invloed laten simuleren 

door belangengroeperingen;
- aan toekomstige huurders en kopers de consequenties voor de woonlasten 

inzichtelijk kunnen maken;
- aan de overheid, de investeerders en aan de woonconsument duidelijk kunnen 

maken welke bijdrage zij leveren aan de oplossing van het broeikasprobleem en 
welke revenuen daar tegenover staan;

- betrokken partijen kunnen controleren op hun betrokkenheid bij milieu-aspecten;
- gedurende de gehele procesgang een kerngroep van vertegenwoordigers van 

overheid, ontwikkelaars en bewoners invloed te kunnen uitoefenen op het proces;
- indien van toepassing, aansluiten bij werkwijze van woningcorporaties en 

verenigingen van eigenaren;
- heldere communicatie voor alle bewoners, echter geen directe participatie bij allen;
- een duidelijke onderhandelingssituatie tussen de gemeente en marktpartijen 

enerzijds en tussen marktpartijen en uiteindelijke bewoners anderzijds 
organiseren.
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13.4 Conclusie criteria voor organisatie van energieneutrale woningbouw

Een te ontwikkelen organisatiemethode waarmee de lokale overheid de regie over 
energieneutrale woningbouw kan voeren dient aan de volgende criteria te voldoen:

Techniek: ontwerpinstrument en kennisoverdacht
Een organisatiemethode die de interdisciplinaire samenwerking tussen technici 
onderling en besluitvormers anderszijds stimuleert zodat de technische oplossingen 
voor energieneutraal bouwen zo snel en goedkoop mogelijk worden ontworpen, binnen 
de wettelijk kaders die van belang zijn in het kader van RO procedures en 
bouwvergunning. 
De organisatiemethode moet gebrek aan technische nauwkeurigheid kunnen 
analyseren om later weggeorganiseerd te kunnen worden. Daarvoor kan gebruik 
gemaakt worden van de methode uit hoofdstuk zes. De lokale overheid moet de regie 
over de organisatiemethode kunnen hebben. 

Organisatie: procesinstrument, monitoring en robuustheid
Een organisatiemethode die de samenwerking tussen overheid en belanghebbenden 
begeleidt en er voor zorgt dat de overleg en besluitvormingsprocessen niet langer duren 
dan absoluut noodzakelijk. Een organisatiemethode die er voor zorgt dat de opgedane 
kennis ingezet kan worden in vervolgacties en vervolgprojecten. Tevens is het nodig om 
achteraf verantwoording te kunnen afleggen over de behaalde resultaten, technisch 
alsook organisatorisch om van het proces te kunnen leren. 
De monitoring is ook ter verantwoording van overheidsbesteding in tijd en geld. Proces- 
en projectbegeleiding kunnen naast de organisatiemethode worden gehandhaafd of de 
organisatiemethode neemt projectbegeleiding over. Een falend marktmechanisme, 
door gebrek aan contact tussen investeerder en koper/huurder, moet gecompenseerd 
kunnen worden. Integrale kostprijsbepaling moet mogelijk zijn.

Participatie: besluitvormingsinstrument, communicatie en zichtbaarheid
Een organisatiemethode die de mogelijkheid schept om externe belanghebbenden te 
laten participeren in de ontwerpprocessen en besluitvormingsprocessen zodat 
draagvlak ontstaat voor een snelle procesvoortgang. Tevens dient participatie om de 
individuele belangen in het perspectief van het gemeenschappelijk belang te kunnen 
plaatsen. Daarvoor is een open communicatie nodig. 
Een gelijkwaardige onderhandelingspositie zou een afweging tussen investering en 
terugverdienen kunnen faciliteren. Een organisatiemethode die regie van de overheid 
vooropstelt, maar invulling door andere gemotiveerde actoren mogelijk maakt.

In de opsomming van knelpunten en de daaruit voortvloeiende lijst met criteria voor 
organisatie van energieneutrale woningbouw kunnen zich factoren bevinden die 
contextueel zijn. Dat wil zeggen dat zij zich binnen en buiten het ruimtelijke of 
organisatorische schaalniveau van een lokale overheid bevinden. Deze factoren kunnen 
de technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid van een project wel 
beïnvloeden, maar zijn daarentegen niet altijd door een proces te beïnvloeden.
Te denken valt aan externe factoren als hoogte van BTW afdracht, hoogte van nationale 
subsidies, hoogte en soort van fiscale aftrekposten. Ook externe factoren als rente op 
de kapitaalmarkt en hoogte van de olieprijs kunnen invloed hebben op bouwprojecten. 
De te ontwikkelen nieuwe organisatiemethode die in hoofdstuk veertien wordt 
voorgesteld zal met sommige factoren wel rekening kunnen houden en met sommigen 
niet.
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Hoofdstuk 14 De ontwikkeling van de Rombo tactiek

Gedurende de periode van 1999 tot 2004 is in de gemeente Den Haag de Rombo 
tactiek ontwikkeld. Dat betekent dat in de praktijk van het werken in een gemeentelijke 
organisatie de structuur van de organisatiemethode, de Rombo tactiek, ontworpen is. 
Vervolgens is getoetst in hoeverre de Rombo tactiek in staat was de voorwaarden te 
scheppen voor een grootschalige realisatie van energieneutraal bouwen. De Rombo 
tactiek is de manier van aanwending van een nieuwe methode voor de lokale overheid 
om de doelstelling, energieneutrale woningbouw, te realiseren. De ontwikkeling 
vertoont verwantschap met zogenaamd actie-onderzoek (Den Hertog en van Sluijs 
1995). Gedurende de ontwikkeling vinden twee parallele processen plaats:
1. het ontwerpen van nieuwe onderdelen van de organisatiemethode volgens de 

criteria en met het terugkoppelen daarvan op het effect;
2. het beïnvloeden van het proces met het doel in de werkelijkheid van de organisatie 

iets te veranderen, in dit geval het realiseren van energieneutrale woningbouw in 
de gemeente Den Haag.

In dit hoofdstuk wordt de uitkomst van dit proces, de Rombo tactiek zoals het na vier jaar 
ontwerpen en toetsen is geworden, gepresenteerd. De ontwikkeling heeft plaats 
volgens de uitgangspunten van de aangepaste technologie en met de structuur van de 
sociocratie. 

14.1 Ontwikkeling van de organisatiemethode

De Rombo tactiek is ontworpen met behulp van ontwerpregels uit de sociocratie 
(Endenburg 1998). Een proces van doelrealisatie wordt opgebouwd volgens beginselen 
van de systeemleer in een kringorganisatie, zodat zowel op het proces als ook op de 
inhoud een terugkoppeling mogelijk is. Dat betekent voor de Rombo tactiek dat 
teruggekoppeld wordt op de mate waarin energieneutrale woningbouw concreet 
gerealiseerd is en dat teruggekoppeld wordt op de manier waarop het proces is 
verlopen. In dit hoofdstuk zal worden aangegeven hoe de Rombo tactiek functioneert 
volgens het proces van de doelrealisatie. 

Dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk zullen tekort schieten in de uitleg van de 
werking van de Rombo tactiek. Om de Rombo tactiek helemaal te doorgronden zul je 
toch eerst een workshop hebben moeten meegemaakt. Het is niet mogelijk om met dit 
boek in de hand een Rombo tactiek workshop te organiseren. Zelfs met de speciaal 
daarvoor ontwikkelde handleidingen is dat net niet mogelijk. In dit hoofdstuk moet de 
lezer er dus helaas genoegen mee nemen dat de onderdelen van de Rombo tactiek en 
de manier waarop zij worden samengevoegd zo specifiek mogelijk worden 
omschreven. Dan wordt duidelijk, dat er na de juiste samenvoeging van de onderdelen 
geen gebruikelijke organisatiemethode is ontstaan. De Rombo tactiek wijkt af van 
andere organisatiemethodes juist omdát bestaande methodes niet naar voldoening 
functioneren.

Rombo staat voor Ruimtelijke Ordening MilieuBeleid Ontwerp. Het is een door mij, met 
terugkoppeling van de leden van de Rombo kring, bij de gemeente Den Haag 
ontwikkelde organisatiemethode. Deze is bedoeld om integraal te ontwerpen, om de 
integrale organisatie van energieneutraal bouwen te bewaken en om de participatie van 
alle belanghebbenden in het besluitvormingsproces mogelijk te maken.
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Het hoofddoel van de Rombo tactiek is te omschrijven als het realiseren van meer 
duurzaam bouwen kwaliteit bij projecten in de ruimtelijke ordening en de bouw. 
Energieneutraal bouwen is de hoofddoelstelling bij de uitwerking van de tactiek.  

De gemeente Den Haag gebruikt de Rombo tactiek vooral in situaties waarin 
opdrachtgevers een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid nastreven en 
daar ook investeringen in tijd en geld voor over hebben. Daarnaast dient de tactiek tijdig 
in een ontwikkelproces te worden ingezet op een moment dat er nog veel 
vrijheidsgraden zijn. Rombo is daarom geschikt bij het maken van wijkplannen en 
structuurvisies op grotere abstracte schaalniveau’s, maar ook voor stedenbouwkundige 
ontwerpen of voor het organiseren van concrete gebouwen. In de toekomst wordt de 
Rombo tactiek mogelijk zelfs als verplicht en vast onderdeel in openbare 
aanbestedingen voor gemeentelijke bouwopdrachten opgenomen. 

Er zijn twee redenen om als gemeente met de Rombo tactiek te willen werken:
1. door middel van Rombo wordt samengewerkt op het gebied van het oplossen van 

technische problemen en het integraal ontwerpen, maar ook andere problemen 
kunnen daardoor mogelijk beter worden opgelost. Kennis wordt overgedragen en 
een maximaal probleemoplossend vermogen kan worden gegenereerd. Dit kan 
het rendement van het proces positief beïnvloeden doordat procestijd verkort wordt, 
draagvlak gecreëerd wordt, duurzaamheid bevorderd wordt en de kwaliteit van het 
hele ontwikkelproces transparanter wordt;

2. door middel van de Rombo tactiek neemt de gemeente de regie in handen, wat 
dus ook een zelfverplichting inhoudt om er voor te zorgen dat de gemeente niet zelf 
de zwakste schakel is bij de ontwikkeling van het project. Met andere woorden, de 
externe partners kunnen verwachten dat de gemeente zijn uiterste best doet om 
aan de duurzame totstandkoming van het project mee te werken en de procestijd 
te verkorten.

Als een ontwikkelaaar niet wil samenwerken in een Rombo tactiek procedure kan een 
gemeente terugvallen op andere vormen van organiseren van duurzaam bouwen, zoals 
die in hoofdstuk acht, negen, tien en elf zijn beschreven.

Deze tactiek voor beleidontwerp is gebaseerd op ontwerp en onderzoek van de Jong (de 
Jong 1992), Riedijk (Riedijk 1986, 1989) en Endenburg (Endenburg 1998). Rombo komt 
voort uit de combinatie van ontwerpen en van onderzoeken zoals die ook bij AT, CTA en 
DTO als ook bij de Jong voorkomt. Het sluit aan bij de gedachte dat haalbaarheid 
integraal ontworpen en georganiseerd kan worden. Als daarvoor een structuur geleverd 
wordt die (grotendeels) voldoet aan de voorwaarden en criteria uit het voorgaande 
hoofdstuk dertien, dan zijn voldoende waarborgen gecreëerd voor de ontwikkeling van 
de Rombo tactiek.

Strategie wordt, binnen de definities van zelfsturing en zelflerende teams in de 
sociocratie, gedefiniëerd als de keuze uit mogelijke wegen en middelen teneinde een 
doelstelling te realiseren. Tactiek wordt omschreven als de manier van aanwending van 
een middel teneinde een doelstelling te realiseren. Daarentegen wordt het operationele 
deel gekenmerkt door het werken aan het realiseren van de doelstelling (SCN 2005). 
Een tactiek is dus in wezen een geheugensteun bij het ordenen van je acties die volgen 
op strategische keuzes en die moeten leiden tot realisatie van projecten, in dit geval 
ontwerpen en organiseren van energieneutraal bouwen en renoveren van woningen. 
Consent is het besluit van iedere deelnemer individueel dat hij of zij geen overwegend 
beargumenteerd bezwaar heeft tegen een voorstel van de gespreksleider. Consent 
komt overeen met unanieme besluitvorming, echter niet met consensus.
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____________________________________________________________________
Fase I beeldvorming technische haalbaarheid
1. voorstelronde van de deelnemers, uitwisseling van perspectieven, affiliatie, 

doelstellingen en verwachtingen, presentatie van het project duurzame 
ontwikkeling, het vaststellen van het probleemkader, de context en de korrel, 
het formuleren van de probleem- en doelstelling van energieneutraal bouwen, 
het geven van consent voor de probleem- en doelstelling;

2. het analyseren van de minimale bestaande voorwaarden voor duurzaamheid, 
het werken in themagroepen aan maximale nieuwe middelen voor duurzame 
ontwikkeling, het integreren van de conclusies van de themagroepen en het 
terugkoppelen naar de verwachtingen, de probleemstelling en de doelstelling;

3. het voorstellen van integrale thema’s, het met consent vaststellen van 
gemeenschappelijk beeld voor duurzame ontwikkeling en met consent 
vaststellen van de actiepunten.

Fase II meningsvorming economische haalbaarheid
4. het geven van overzicht van de afspraken en nalopen actiepunten vorige 

bijeenkomst, voorstellen nieuwe partners, het maken van een overzicht met 
nieuwe ontwikkelingen, bespreken alternatieven die uitgewerkt moeten 
worden, nieuwe werkindeling in themagroepen;

5. bespreken van de werkwijze om organisatorische, bestuurlijke, juridische en 
economische belemmeringen in kaart te brengen en eventueel te verhelpen, 
het bepalen van de onnauwkeurigheid van de alternatieven, betrouwbaarheids- 
en risicioanalyse;

6. het presenteren van de verschillende alternatieven, het bepalen van volgorde 
van economische haalbaarheid, het onderzoeken van win-win situaties, het 
creëren van gemeenschappelijk voordeel, het zoeken naar eventuele 
subsidies en boekhoudkundige oplossingen. Het geven van consent voor de 
haalbare alternatieven.

Fase III besluitvorming maatschappelijke haalbaarheid
7. het verslag uit brengen aan de beslissers, het uiteenzetten van de technische 

en economische haalbaarheid, het toelichten van de behaalde resultaten van 
de procedure in de vorm van de voorgestelde alernatieven;

8. het uitwisselen van argumenten, het ordenen van voor- en nadelen voor 
voorgestelde oplossingen, het terugkoppelen naar de doelstelling en 
probleemstelling;

9. het formuleren van een voorstel tot besluit, het geven van consent door de 
beslissers voor een van de voorstellen, het activeren van de iRombo 
procedure. 

____________________________________________________________________
Afbeelding 14.1 De negen stappen van de Rombo tactiek volgens het input-transformatie-output 
model en volgens het proces van doelrealisatie van de sociocratie zoals beschreven in de 
sociocratische norm (SCN 2005). Iedere afzonderlijke stap, waarvan er drie per fase zijn, kan weer 
worden onderverdeeld in 3 kleinere gedetailleerde stappen. Op die manier vormt zich een 
procedure van 27 stappen, ook wel proces van doelrealisatie genoemd.
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Afbeelding 14.2. De verschillen in eindresultaat na enkel doelgericht (onder) of enkel middelgericht 
werken (boven). Bij doelgericht werken ontstaat tijdsverlies ten opzichte van middelengericht 
werken. Het middelengericht werken leidt tot meer gedetailleerde plannen, wat tot kwaliteitswinst 
kan voeren. Bovendien weet de ontwerper bij middelengericht eerder wat een ontwerpingreep 
kost. De doorlooptijd van wijkplannen kan bij middelengericht werken en met inbreng van 
duurzaamheid kleiner worden (met behoud van kostenbeheersing en kwaliteit). Bij wijkplannen blijkt 
de doorlooptijd in de praktijk te groot te zijn. De samenstelling van de groep deelnemers verandert 
dan te veel. Om in dat probleem te voorzien wordt overgegaan op zogenaamde deel Rombo’s 
waarbij ook tussentijdse resultaten als fase III besluitvorming worden verankerd.
____________________________________________________________________

tijd in maanden

sc
h

a
a

ln
iv

e
a

u

detail
1:1

bouwtekening
1:10

definitief ontwerp
1:100

stedebouwkundig plan
1:1000

structuurplan
1:10000

verschil in tijd

ve
rs

ch
il 

in
 k

w
al

ite
it

____________________________________________________________________
Afbeelding 14.3 Het is mogelijk en in de praktijk zeer gangbaar dat het ontwerp en organisatietraject 
zich niet alleen doel- of middelengericht ontwikkelt, maar dat juist multidisciplinair wordt 
samengewerkt en de verschillende benaderingswijzen zich afwisselen. In het ideale geval komt zo 
ook een kwalitatief goed project binnen redelijke tijdslimieten tot stand. De stippellijn verbeeldt de 
overgang van middel- (boven) naar doelgericht (onder) ontwerpen en terug.
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Wat de Rombo tactiek in wezen doet, is ontwerpbeslissingen in tijd naar voren trekken, 
zodat voorbereidingen voor beslissingen reeds georganiseerd kunnen worden. 
Ontwerpers zijn niet gewend ontwerpbeslissingen te voordele van duurzaamheid te 
nemen en duurzaamheid behoort niet altijd tot de basiskennis. Rombo zorgt dat de 
noodzakelijke technische gereedschappen wel op tijd in het gereedschapskistje liggen 
om het technische en economische optimum met elkaar te kunnen combineren. 

Om de terugkoppeling op de ontwikkeling van de organisatiemethode te realiseren is in 
Den Haag een zogenaamde Rombo kring ingesteld. In die kring hebben ambtenaren, 
wetenschappers en uitvoerenden van de Rombo tactiek zitting. In deze kring werd het 
actie-onderzoek georganiseerd, geëvalueerd, bijgestuurd en op kwaliteit beoordeeld. 
Nieuw inzicht leidde tot aanpassingen en uitbouw van de Rombo tactiek. De 
aanpassingen zijn terug te vinden in de notulen van de jaargangen 2000-2004 van de 
Rombo kring. Het was de taak van de Rombo kring om de kwaliteit van de ontwikkeling 
van de Rombo tactiek te waarborgen. De leden van de kring kwamen daarvoor elke zes 
tot acht weken bij elkaar om de toepassing, voortgang en resultaten van Rombo tactiek 
te bespreken. De Rombo kring is zelf ook volgens de uitgangspunten van de Rombo 
tactiek (en van de sociocratie) georganiseerd. De Rombo kring vormt zo het 
referentiepunt voor de ontwikkeling van de methode en is tevens de procesbewaker van 
het voortgaande ontwikkelingsproces (actie-onderzoek).

De Rombo kring zorgde voor de juiste terugkoppeling naar:
- de procedure;
- de voorbereiding;
- het handleidingen;
- de projectenmappen;
- de collega ambtenaren of naar de politiek;
- de website en het weblogboek;
- de stepping stones en de monitoring;
- de opdrachtgever.

De Rombo tactiek werd in Den Haag tot nu toe toegepast in de volgende projecten:
Herstructurering van Duindorp1999
Herstructurering Spoorwijk 2001
Nieuwbouw Erasmushof Wateringse Veld 2001
Wijkplan Den Haag Zuidwest 2001
Wijkplan Stationsbuurt Oranjeplein 2001
Herbestemming Johan de Wittcollege 2002-2003
Nieuwbouw stadsdeelcentrum Ypenburg Leidscheveen 2003-2004
Nieuwbouw stadsdeelcentrum Leyweg 2005
Herstructurering Transvaal 2005

In de periode van 2001 tot 2003 is de Rombo tactiek theoretisch gevormd, in de praktijk 
getoetst en voor het eerst integraal in een handboek uitgewerkt. Daarmee is het niet 
alleen een afgeronde tactiek die zijn waarde in de praktijk bewezen heeft, maar ook een 
tactiek die door andere overheidspartijen dan de gemeente Den Haag voor de 
ontwikkeling van ruimtelijke ordening en milieu ingezet kan worden.

De theoretische onderbouwing en de begeleiding van de praktijkproeven is begeleid 
door de Rombo kwaliteitskring onder leiding van mijzelf als ontwerper en onderzoeker 
en onder voorzitterschap van het hoofd van de afdeling Bouwfysica en Bouwecologie. De 
verantwoording voor de controle op de kwaliteit en de juiste afronding van een Rombo 
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workshop ligt bij de Rombo dagvoorzitter van de workshop en bij de organisator van de 
afdeling Bouwfysica en Bouwecologie. De eindcontrole en eindverantwoording ligt in de 
Rombo kwaliteitskring waar allen lid van zijn. 

De Rombo tactiek wijst op het belang dat discipline overschrijdende ontwerpers, in dit 
geval planologen, stedenbouwers, architecten (links) of architecten, bouwkundigen en 
installatie-ingenieurs (rechts), samenwerken op elkaars vakgebied. Dit heeft 
verwantschap met het zogenaamde open planproces en interorganisatorisch 
ontwerpen (van Loon 1998). De manier van samenwerken in deze eerste fase van de 
Rombo tactiek heeft overeenkomsten met de holistische participatie methode MHP, 
waar ook uitgegaan wordt van een gezamenlijk ontwikkelen van een ontwerp zodat met 
het teamwerk een meerwaarde gecreëerd kan worden (Schmid P., P’al G. 2002). 
Daarmee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat ontwerpbeslissingen op een hoger 
schaalniveau duurzame technieken op een lager schaalniveau blokkeren. 

Daarmee kan voor ieder duurzaam bouwen thema of techniek het technisch en 
economische optimum volgens de mening van de deelnemers en voor hun eigen 
Rombo  tactiek project worden ontworpen. Door de samenwerking in de Rombo tactiek 
kan reeds in een vroegtijdig stadium worden aangegeven welke organisatorische 
wissels omgezet moeten worden om het optimum in een later stadium te kunnen 
realiseren. De Rombo tactiek is daarom ook zo ontworpen dat de ontwerpers en 
organisatoren voortdurend allert gehouden worden voor het gevaar van de 
schaalvervalsing. 
                                                                                                                                                                          

Technisch optimum

Organisatorisch optimum nauwelijks schaalvervalsing tussen techniek,
organisatie en participatie

Participatie optimum XXX

                                                                                                                                                                          
Afbeelding 14.4 Schaalvervalsing op projectniveau treedt op als de argumentatie voor een besluit 
op het éne schaalniveau anders is dan op een ander schaalniveau. Om dat te voorkomen worden 
ontwerp en organisatie argumenten zo veel mogelijk verbonden aan een bepaald schaalniveau. 
In de illustratie zijn de technische en economische optima over elkaar komen te liggen. Dit komt in de 
praktijk van de Rombo tactiek voor als tijdens de consentbesluitvorming alle voorstellen expliciet 
geldig zouden zijn verklaard binnen of bij een bepaald schaalniveau.
                                                                                                                                                                         

De belangrijkste kenmerken van de Rombo tactiek zijn dat het probleem oplossend 
werkt, draagvlak creëert en bovendien de kennis van duurzaam bouwen toegankelijk en 
communiceerbaar maakt. Daarnaast kan het instrument zowel de processen intern 
(binnen de gemeentelijke organisatie) als extern (tussen alle belanghebbenden) 
structureren. De Rombo tactiek stimuleert integraal ontwerpen door alle schaalniveau’s 
heen. Aan alle drie de onderdelen, techniek, organisatie en participatie, wordt door alle 
deelnemers tegelijkertijd gewerkt.
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14.1.1 ROMBO fase I technische haalbaarheid beeldvorming

De Rombo tactiek is een instrument van kennis-management, door alle projecten op de 
voet te volgen en te documenteren kan de opdrachtgever veel leren van voorgaande 
projecten. Deelnemers aan de Rombo tactiek kunnen van elkaars kennis gebruik 
maken en zo gezamenlijk integraal een beter project realiseren. Als belanghebbenden 
en experts tijdig samenwerken aan een gezamenlijke planvorming en zo samen brede 
kennis en een breder draagvlak genereren, is de kans om een hoger ambitieniveau te 
bereiken groter. De ontwikkeling van energieneutraal bouwen is zeer afhankelijk van de 
beschikbaarheid van kennis, kunde en invloed van de juiste mensen op de juiste plek. 
Het is onderkend dat dit bij ieder project weer anders ligt. Daarom zorgt de Rombo 
tactiek voor het organiseren van die momenten. 

Tijdens de Rombo tactiek wordt het probleemoplossend vermogen van alle aanwezige 
belanghebbenden gemaximaliseerd. Door de workshop, die gelijkwaardigheid en 
veiligheid van de deelnemers garandeert, kan iedere aanwezige zijn eigen belang en 
zijn kennis direct inbrengen in de vergadering. De voorzitter kan aansturen op 
uitwisselen van kennis en informatie, maar ook van verschillende belangen. Soms 
komen dankzij deze open manier van communiceren ruilrelaties aan het licht. Dit levert 
interessante win-win situaties op die in de Rombo fase II eventueel kunnen worden 
benut voor een snellere ontwikkeling van het project. 
____________________________________________________________________
beeldvorming fase I

1 INPUT
1 voorstelronde deelnemers, perspectief en affiliatie
2 het vaststellen van context en korrel
3 het formuleren van de probleem en doelstelling van duurzaamheid

het geven van consent voor probleemstelling en doelstelling

2 TRANSFORMATIE
4 het analyseren van minimale aanwezige van duurzaamheid
5 het werken in themagroepen aan maximale middelen voor duurzaamheid
6 het integreren van de themagroepen, in hoeverre is voortgang geboekt bij het uitwerken van 

de probleemstelling? 

3 OUTPUT
7 het voorstellen van integrale thema’s die elkaar positief beïnvloeden
8 het formuleren van gemeenschappelijk integraal beeld van duurzaamheid
9 het geven van consent voor beeld en afspraken vervolgacties
____________________________________________________________________
Afbeelding 14.5 Het proces van doelrealisatie van de drie stappen in Rombo fase I.
____________________________________________________________________

Direct na de opening van een Rombo tactiek workshop fase I vullen alle deelnemers 
een formulier in. Zo stellen de workshop deelnemers door middel van het zetten van 
een kruis vast:
1 a) op welke schaalniveau gewerkt wordt (kader) en tot welk kleinste schaalniveau 

ideeën bij het ontwerp betrokken mogen worden (korrel);
1 b) van welke eigen expertise van welke aspecten en van welke belangen kennis 

aanwezig is en vanuit welk aspect de workshop deelnemer naar het ontwerp kijkt;
1 c) door een omcirkeling, op welke schaalniveaus en op welke daarbij behorende 

perspectieven en aspecten de deelnemer netwerkcontacten onderhoudt, die hem 
of haar direct in contact kan brengen met een expert op dat aspect of perspectief.
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____________________________________________________________________
Afbeelding 14.6 De matrix context en perspectief zoals die aan het begin van de beeldvorming in 
Fase I wordt gebruikt om de standpunten, expertiese en netwerken van de workshop deelnemers 
in kaart te brengen. Deze matrix strookt met de indeling van haalbaarheid
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Afbeelding 14.7 De matrix context en perspectief met de onderliggende indeling van haalbaarheid, 
die voor de deelnemers overigens niet zichtbaar is.
Daarna moet een inventarisatie worden gemaakt van de ruimtelijke milieukwaliteiten in 
de bestaande toestand. Deze inventarisatie vindt op verschillende schaalniveau’s en 
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afzonderlijk plaats. Het is niet de bedoeling op dit moment reeds economische of 
maatschappelijke haalbaarheden in te calculeren. In het rechter gedeelte moeten met 
name uitgevoerde voorbeelden worden aangehaald en voorgesteld. Deze oefening 
wordt niet alleen op de verschillende milieuthema’s van de drie einddoelstellingen van 
duurzaam bouwen toegepast, maar vooral op de combinatie van deze milieuthema’s. 
De resultaten worden samengevat in een matrix per schaalniveau.
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Afbeelding 14.8 De invulling van de inventarisatiematrix, zoals hierboven aangegeven, wordt het 
uitgangspunt voor verbetering van de duurzaamheid en om te voorkomen dat duurzaamheids-
aspecten tijdens het ontwerp zouden verslechteren. De minimale bestaande milieukwaliteit wordt 
links onder de diagonaal ingevuld. In de corresponderende vakken aan de andere kant in de matrix 
worden de maximale doelstellingen op dat schaalniveau gemotiveerd. Let wel: het gaat er alleen om 
technische mogelijkheden aan te geven. Op de grijze vlakken in de diagonaal worden de waarden 
van de laatste Rombo workshop fase I in dit investeringstype aangegeven. Daarmee komt een 
terugkoppeling tot stand met voorgaande workshops.
____________________________________________________________________

Er dient teruggekoppeld te worden door de workshopvoorzitter of iedereen zich wel aan 
zijn vastgelegde afspraken van kader, korrel en perspectieven gehouden heeft. 
Daarnaast kan hij controleren of er geen schaalniveau’s of milieu integraties tussen wal 
en schip gevallen zijn. De schaalniveau’s worden nu doorlopen (zie ook nationaal 
pakket duurzame stedebouw) en moeten ook ruimtelijk worden geïnterpreteerd, 
bijvoorbeeld in lengte x breedte x hoogte van bouwwerken. Er zijn aan het eind van de 
oefening dus op verschillende schaalniveau’s ingevulde A-4 tjes die op elkaar gelegd 
kunnen worden. Door de op elkaar gelegde vakjes met elkaar te verbinden krijg je zicht 
op de relaties van technische mogelijkheden binnen hetzelfde milieuthema maar door 
alle schalen heen ontworpen. 
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Afbeelding 14.9 De invulling van de inventarisatiematrix, net zoals hiervoor in afbeelding 14.8 alleen 
nu gedetailleerder en toegespitst op energieneutraal bouwen door middel van de vereenvoudigde 
methode uit hoofdstuk zes.
____________________________________________________________________

Uiteindelijk blijven er technieken over die technische moeilijk te realiseren zijn, die moet 
je dus voor later bewaren. Voor deze fase van veelbelovende duurzame technieken kan 
gebruik gemaakt worden van het nationaal pakket duurzame stedenbouw. Stap drie kent 
een terugkoppeling op de milieuthema’s van stap twee. Zijn er milieuthema’s die elkaar 
op verschillende schaalniveaus of in de tijd in de weg zitten? Zijn werkelijk alle 
schaalniveau’s aan de orde geweest. Had misschien het kader of de korrel anders 
gekozen moeten worden voor een optimaal resultaat? Dan leggen de 
workshopvoorzitters hun ervaringen bij elkaar en formuleren een conclusie over de 
meest veelbelovende duurzame technieken binnen het kader en volgens de 
perspectieven op dat moment.
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____________________________________________________________________
Afbeelding 14.10 Stroomschema van de negen stappen van de Rombo tactiek procedure in fase I.
____________________________________________________________________

14.1.2 ROMBO fase II economische haalbaarheid meningsvorming

Zelfs met alleen gemotiveerde Rombo tactiek workshop expert-deelnemers van de 
overheid en de projectontwikkelende partij, zal er geen actie volgen als niet ook 
draagvlak en begrip voor de perspectieven van de verschillende maatschappelijke 
participanten georganiseerd kan worden. De in de workshop ontwikkelde technische 
ideeën moeten in de tijd en in de budgetteringen passend gemaakt worden. Daarvoor 
moet een procesbewaking mogelijk zijn. 

De kern van de meningsvorming is het maken van een overzicht van de alternatieven die 
besproken en uitgewerkt moeten worden en het geven van consent voor werkindeling 
van de bijeenkomst in themagroepen. Deze themagroepen dienen zo veel mogelijk 
onderhandelingen te organiseren over milieukwaliteit die win-win situaties op de korte 
en lange termijn opleveren. Dit houdt onder andere in het berekenen van verschillende 
themavarianten in economische haalbaarheid en het bespreken van eventuele 
juridische obstakels. Bovendien dient het bepalen van de onnauwkeurigheid van de 
berekende oplossing voor de juiste bestuurlijke en politieke besluitvorming bepaald te 
worden door middel van een risico analyse. Tot slot bepalen de actoren een volgorde 
van economische haalbaarheid. Tijdens de meningsvorming worden ook de 
beperkingen van het ontwerp in verband met beschikbare budgetten en planningen 
uitgewerkt.
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____________________________________________________________________
Meningsvorming fase II
1 INPUT
1 het geven van overzicht van de afspraken van de vorige bijeenkomst;
2 het maken van een overzicht van de alternatieven die besproken en uitgewerkt moeten 

worden;
3 het geven van consent voor werkindeling van de bijeenkomst in themagroepen. 

2 TRANSFORMATIE
4 het vormen van themagroepen, het bespreken van de werkwijze en van de probleemstelling.
5 het berekenen van verschillende themavarianten en economische haalbaarheid. Het 

bespreken van eventuele organisatorische en procedurele, het bespreken van eventuele 
juridische obstakels.

6 het bepalen van de onnauwkeurigheid van de berekende oplossing, het geven van consent 
per themagroep voor eigen oplossing en berekende alternatief.

3 OUTPUT
7 het presenteren van de verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar;
8 het bepalen van een volgorde van economische haalbaarheid, het maken van een 

samenvattende rapportage in een terugkom workshop;
9 het geven van consent van deelnemers voor de conclusie omtrent economische haalbaarheid 

en de rapportage aan de besluitvorming.
____________________________________________________________________
Afbeelding 14.11 Het proces van doelrealisatie van de drie stappen van Rombo fase II.
____________________________________________________________________

De technische mogelijkheden uit de beeldvormingfase komen alleen tot hun recht als er 
financiële en organisatorische draagkracht is voor het duurzaam uitvoeren van 
projecten. 

De hoeveelheid geld die nodig is om een technische efficiëntie te realiseren is op zich 
geen indicator. Slechts in vergelijking met andere technische en organisatorische 
opties levert de vergelijking op basis van geld een bijdrage tot afgewogen 
besluitvorming. Geld is dus een handige indicator om de haalbare technische efficiëntie 
in kaart te brengen. Met een economische effectmeting kan geen uitspraak worden 
gedaan over de gerealiseerde maatschappelijke haalbaarheid en de social return. Deze 
aanpak is ook binnen de IPSV aanvraag aangegeven, waarmee de ontwikkeling van de 
Rombo tactiek bij de gemeente Den Haag gefinancierd is. Bij de Rombo tactiek liggen 
de voorwaarden voor maatschappelijke verantwoording van de doelmatigheid in de 
eigen procedure besloten.  
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perspectief en affiliatie

activeren iRombo 
procedure

9

consent voor besluit89

formuleren consentordenen bedreigingen7

consent ordeningordenen kansen6
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argumenteren prioritering4

consent voor argumenten3

verduidelijkende vragen27

bestuderen variantenbestuderen oplossingen1
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consent oplossingenintegratie6
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actor analyse1

FASE I
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Proces 
van 
doelreali
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____________________________________________________________________
Afbeelding 14.12 De drie fasen van Rombo verdeeld in drie maal negen (27) stappen van 
doelrealisatie. In vette belettering is de verdeling van deze stappen over de voorwaarden techniek, 
organisatie en participatie uit hoofdstuk 13 aangegeven. Hieruit blijkt dat de structuur van de 
sociocratie van beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming, aansluit bij de drie-assige 
opbouw van aangepaste technologie en bij de definitie van haalbaarheid (zie hoofdstuk 7)
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____________________________________________________________________
Afbeelding 14.13 De negen stappen van de Rombo tactiek procedure in fase II in stroomschema.
____________________________________________________________________

14.1.3 ROMBO fase III maatschappelijke haalbaarheid besluitvorming

De Rombo tactiek creëert ook draagvlak door iedere stap af te sluiten met een 
consentbesluit. Binnen de Rombo tactiek wordt vooral ingegaan op duurzaamheid en 
ruimtelijke ordening. Het doel is gezamenljke afspraken te maken die tot uitvoering van 
vergaande duurzaamheid in ruimtelijke plannen leidt. Deze werkwijze vooronderstelt 
een gezamenlijk doel dat voor eenieder de moeite waard is om een bijdrage aan te 
leveren. Het is zelfs zo dat bij ontbreken van consent van een partij, de vraag gesteld 
moet worden of desbetreffende partij wel belang heeft bij een voorstel voor consent. 
Deze werkwijze vergt uiterste precisie van de leiding van de Rombo tactiek workshop, 
maar bij juiste uitvoering kan na besluitvorming worden gerekend op 100 % draagvlak. 
Voordat bij een specifiek ontwikkelingtraject aan een Rombo tactiek begonnen wordt, zal 
daarom eerst een analyse worden gemaakt van de actoren, stakeholders en 
belanghebbenden, hun rol, hun (grond)positie bij het project, en de positie van de 
woonconsument. Binnen de Rombo tactiek zijn de vele mogelijk combinaties van rollen, 
belangen en posities samengevat in een zevental vereenvoudigde investeringstypen A 
tot en met G. 

De volgende vragen worden als voorbereiding op de workshops gesteld en moeten zo 
veel mogelijk beantwoord: Welke zijn de belangrijkste actoren?
- welke gemeentelijke afdelingen / diensten zijn nu actief/bezig met het plangebied;
- welke gemeentelijke afdelingen / diensten kunnen informatie verschaffen;
- welke actoren buiten de gemeente spelen een rol in het plangebied en moeten we 

dus erbij betrekken.

Welke rol hebben actoren, zoals medestanders, tegenstanders, coalitiegenoten, 
vijanden, dwarsliggers.
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Hoe is de eigendomsverhouding met betrekking tot de grond?
- Is de gemeente is eigenaar, zijn er andere grondeigenaren, is er recht van erfpacht 

of is er sprake van huur of koop?
- Wie bezitten de woningen en of de bedrijfsgebouwen?
- Wie wonen en werken er nu: wie wonen en werken er in de toekomst?
- Zijn bedrijven en bewoners georganiseerd?

Formuleer de doelstellingen van de Rombo tactiek:
- wat moet de output zijn van de Rombo tactiek?
- welk ambitieniveau moet worden gehaald?
- met welke visie wordt gewerkt?
- welke milieuthema’s spelen een belangrijke rol?
- welke concrete maatregelen worden nagestreefd?
- welke knelpunten spelen een rol?

De besluitvorming bestaat uit het uitleggen en analyseren van voorstellen voor 
duurzame ontwikkeling, het bestuderen van technische en economische haalbaarheid, 
het stellen van verduidelijkende vragen en het erkennen van argumenten in de 
rapportage en ontvankelijk verklaren. Voor- en nadelen worden geordend en daarbij 
worden bedreigingen en mogelijkheden aangegeven en vervolgens afgewogen. Een 
besluit tot uitvoering en tot het activeren van de procedure iRombo wordt genomen en 
taken worden verdeeld.
____________________________________________________________________
Besluitvorming fase III
1 INPUT
1 het voorstellen en bestuderen voorstellen voor duurzame ontwikkeling, het bestuderen 

van technische en economische haalbaarheid;
2 het stellen van verduidelijkende vragen;
3 het erkennen van argumenten in de rapportage en ontvankelijk verklaren.

2 TRANSFORMATIE
4 het argumenteren over alternatieven;
5 het ordenen van voor en tegenargumenten;
6 het ordenen van bedreigingen en mogelijkheden.

3 OUTPUT
7 het formuleren van een voorstel voor besluit;
8 het geven van consent van deelnemers voor dat voorstel;
9 het activeren van de procedure IRombo.
____________________________________________________________________
Afbeelding 14.14 Het proces van doelrealisatie in de drie stappen van Rombo fase III.
____________________________________________________________________

De maatschappelijke haalbaarheid wordt uiteindelijk bepaald als een techniek of 
product in de maatschappij aanslaat en als energieneutrale technieken in hun nieuwe 
markt de juiste werking vertonen. Het is de verpakking in de bestaande cultuur, trend of 
modegevoeligheid die de motivatie van een enkele opdrachtgever in het geval van de 
eerste toepassing bepaalt. Dan begint de grote opgave om deze nieuwe duurzame 
technologische innovatie aan te laten slaan in de sociaal culturele context. Welke 
culturele betekenis herbergt de techniek voor de maatschappij of voor bepaalde 
individuen binnen de maatschappelijke context? De overheid kan de zogenaamde 
disseminatie of diffusieprocessen enigszins sturen, met name door invloed uit te 
oefenen op het organiseren van processen en de eigen politieke besluitvorming. 
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Technische haalbaarheid en economische haalbaarheid zijn voorwaardelijk voor 
maatschappelijke haalbaarheid. De technische indicatoren en economische 
indicatoren bepalen dus de manier waarop naar maatschappelijk effect gekeken moet 
worden. Technische en economische effect en kunnen in hoge mate ontworpen, 
afgewogen en ingeschat worden. Het maatschappelijk effect kan slechts achteraf 
worden vastgesteld. De maat voor maatschappelijk effect zou democratisch bepaald 
moeten worden en is per definitie afhankelijk van politieke afspraken.
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Afbeelding 14.15 Het stroomschema van de negen stappen van de Rombo tactiek in fase III.
____________________________________________________________________

14.2 Stepping Stones , monitoring indicatoren iRombo

In deze paragraaf wordt de structuur voor het monitoren van stepping stones 
aangegeven. Stepping stones is de aanduiding voor de afspraak dat in een nieuw 
project een hoger niveau van duurzaam bouwen moet worden gehaald ten opzichte van 
het voorgaande project binnen hetzelfde investeringstype. Anders gezegd: resultaten uit 
het verleden geven zekerheid voor de toekomst. 
Het monitoren omvat het meten en presenteren van de kwaliteit van energieneutraliteit, 
materiaalmaatregelen en gezondheid en veiligheid, tijdens de ontwikkeling van 
projecten.

De stepping stones worden gekenmerkt door duurzaamheidsindicatoren. Dit zijn de 
meest specifieke en bondige kenmerken van een prestatie. Eenmaal per jaar wordt de 
voortgang van de Rombo projecten geëvalueerd. Mogelijkheden worden geïnventari-
seerd om de ambities binnen een investeringstype hoger te brengen.

Door middel van het meten van stepping stones kan de voortgang van de transitie van 
energieneutrale woningbouw in kaart worden gebracht. Dat noemen we de indicatoren 
van de Rombo tactiek, afgekort iRombo. Deze monitoring kan worden opgenomen in 
een milieujaarverslag of een verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO.
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Diverse berekeningsmethoden voor de kwaliteit en de prestaties van de projecten 
kunnen toegepast worden: maatstaven zoals bijvoorbeeld: VPL, EPL, DPL, KODUP, 
DCBA-methode, Ecoquantum (kan ook via korte VO-toets) en Greencalc. De matrix wordt 
per schaalniveau ingevuld. Daarin is onderscheid naar basismaatregelen 
(probleemloos toepasbaar) en naar maatregelen, die nadere studie van haalbaarheid 
vergen. Stepping stones zijn SMART-afspraken over een hoger duurzaam bouwen 
kwaliteit in het komende project, vergeleken met een voorgaande project.
____________________________________________________________________

onderwerp maatregel actie trekker terugkoppeling

energiebesparing
duurzame energie

water
afval
materialen

gezondheid
veiligheid
comfort
____________________________________________________________________
Afbeelding 14.16 De matrix die voor het vastleggen van maatregelen en acties wordt gebruikt.
____________________________________________________________________

SMART wil zeggen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
Stepping Stones refereert aan de verbeteringsstap, vergeleken met een bijpassende 
beginsituatie (referentie). In verband met de gelijkwaardigheid als uitgangspunt van de 
procesgeleiding is de SMART uitgebreid met EST tot SMARTEST, Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden, Evaluëerbaar, Sociocratisch, Terugkoppelbaar. 

S  Specifiek helder consentbesluit na beeld- en meningsvorming;
M  Meetbaar fase I in SI eenheden, fase II in Euro, fase III in consent;
A  Acceptabel er zijn geen overwegende argumenten voor bezwaar;
R  Realistisch zolang iemand het niet realistisch vindt, is er geen besluit;
T  Tijdgebonden er zijn wettelijke termijnen waar de gemeente zich aan 

houden moet;

E  Evaluëerbaar ieder project bouwt voort op de resultaten van het vorige en is 
de basis voor het volgende project binnen hetzelfde 
investeringstype (stepping stones);

S  Sociocratisch alleen als alle besluiten met consent genomen zijn;
T  Terugkoppelbaar na een besluit komt iRombo, een kringorganisatieproces, op 

gang.

De monitoring heeft dus betrekking op de resultaten van de workshops van 
vergelijkbare projecten in een vergelijkbaar investeringstype, toegespitst op de 
tussenresultaten die verankerd zijn tijdens de Rombo tactiek workshops. Deze kunnen 
afwijken van de in werkelijkheid gerealiseerde resultaten, die slechts achteraf kunnen 
worden vastgesteld. Stepping stones hebben dus betrekking op het verschil tussen 
werkelijk gerealiseerde milieukwaliteit en het uitgangspunt voor een volgende Rombo 
tactiek procedure met een vergelijkbaar project binnen hetzelfde investeringstype. Zie 
afbeelding 14.17.
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____________________________________________________________________
Afbeelding 14.17 De samenhang die door monitoring en Stepping Stones wordt aangebracht in de 
structuur van de Rombo tactiek. Iedere keer als een Rombo fase I workshop is afgerond kan de 
informatie uit die workshop ingezet worden in een volgende workshop fase I binnen hetzelfde 
investeringstype. Binnen die workshop vormen de overgehevelde gegevens van het bereikte 
ambitieniveau de minimaal te bereiken ambitie. De referentie voor nieuwe workshops schuift dus 
mee met de ontwikkeling. Echter Stepping Stones zijn gebaseerd op werkelijk gerealiseerde 
milieukwaliteit als opstap voor de volgende Rombo tactiek workshop. Een goede werking van de 
stepping stones vooronderstelt een goede monitoring van de resultaten van workshops binnen het 
zelfde investeringstype en binnen hetzelfde projectsoort.
____________________________________________________________________

Ten behoeve van het monitoren van de opeenvolgende duurzaam bouwen kwaliteiten 
wordt een eenvoudig instrument gehanteerd, dat met zowel onderbouwde kwantitatieve 
als met globale kwalitatieve gegevens gevuld kan worden. Door de Rombo 
kwaliteitskring zijn de volgende criteria voor de gegevens opgesteld:
- iets is beter dan niets;
- de verslaggeving van de prestaties mag vatbaar zijn voor discussie;
- er moet aandacht zijn voor de rapportagetechniek: leesbaar en goed 

communiceerbaar;
- een spreadsheet mag niet te veel gevuld worden met losse items.

Uitgangspunten voor het monitoren van stepping stones zijn:
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- inpassen in het procesgerichte van Rombo, dus moet eventueel  in Rombo-
workshop ingevuld kunnen worden;

- mogelijkheid bieden tot zelfsturing, dus een deelnemer moet  het instrument zelf 
kunnen gebruiken (bottom-up);

- het instrument moet bij gedegen invullen een beleidsstuk vormen, om duurzaam 
bouwen beleid bij te sturen (top-down);

- de werkwijze moet goed aansluiten bij de werkwijze in het handboek;
- monitoringresultaten verdienen een plek in het basisdocument voor een project;
- de kwaliteit wordt ingedeeld in basisprestaties, die probleemloos uitvoerbaar zijn 

in andere projecten en in prestaties die projectspecifiek zijn of die nog in 
ontwikkeling zijn;

- van de SMARTEST afspraken wordt onder de tijdgebonden eenheid verstaan de 
realisatietijd van het project, eventueel ook de exploitatieduur; de factor tijd van de 
prestatie wordt daarom niet ingevuld, tenzij er inzicht is in terugverdientijden;

- stepping stones wordt gepresenteerd in een spreadsheetachtig verslag;
- de verslaglegging van vastgelegde afspraken van het voorgaande staat op zichzelf, 

maar de toepasbaarheid van het verslag wordt in het format van het  nieuwe project 
verwerkt, bijvoorbeeld in het basisdocument;

- onderscheid maken naar schaalniveau en naar thema vergroot de inpasbaarheid.

Omdat  de monitoring primair gekoppeld is aan projecten waarin de Rombo tactiek is 
toegepast, worden enkele uitgangspunten toegevoegd:
- het meten van beeld-, menings- en besluitvorming moet mogelijk zijn;
- stepping stones verslagen verdienen een plek op de website;
- stepping stones verslagen dienen deel uit te maken van het publieke domein, 

zodat de stepping stones ook door andere, niet met Rombo tactiek totstand 
gekomen projecten, aan deze gerealiseerde kwaliteitsniveau’s kunnen reflecteren.

De indicatoren worden door de Rombo-kring vastgesteld op basis van de verslagen van 
de gerealiseerde Rombo-workshops. De indicatoren hangen samen met het thema, 
met het schaalniveau, met het investeringstype en met het type gebouw of project. Per 
indicator wordt vastgesteld, hoe gemeten kan worden door verschillende disciplines: 
kwalitatief of gedegen en kwantitatief. Deze monitoringsmethode wordt in een later 
stadium als bijlage van de handleiding uitgewerkt. 
De aanzet tot de selectie van indicatoren kan ontleend worden aan DPL 
(duurzaamheidsprestatie op locatie). Voor indicatoren op gebouwniveau wordt voorlopig 
gewerkt met de eenvoudige Eco-Quantum voor VO op woningniveau. 

Vanuit het procesmanagement gezien wordt de doelstelling van de Rombo tactiek 
omgezet in realisatie van het maximaal technisch en economisch haalbare. De 
projecten onderling zijn verbonden door een zelflerend en zelfsturend effect als gevolg 
van de consentbesluitvorming. De resultaten zijn zichtbaar in de stepping-stones en in 
de monitoring. Het beoogd effect is dus ook het veranderen van processen die tot 
bouwen leiden. De ontwikkeling van energieneutraal bouwen en renoveren zal als 
gevolg van de introductie van de Rombo tactiek kunnen versnellen. Rombo koppelt 
nadrukkelijk de gezamenlijke maatschappelijke belangen in het behalen van 
maatschappelijk effect: technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid. 
Door de nauwkeurige verwerking van de projectgegevens in de stepping stones matrix 
is een gestage voortgang van de ontwikkelingen meetbaar geworden. Dit geheel vormt 
dan de monitoring van de Rombo tactiek.
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 14.3 Conclusie ontwikkeling van de Rombo tactiek

De ontwikkeling van Rombo begon in 2000 naar aanleiding van een evaluatie van het 
beleid voor duurzaam bouwen binnen de gemeente Den Haag van 1990 tot 2000. De 
afdeling Bouwfysica en Bouwecologie (BFE) van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
(DSO) evalueerde de resultaten van 10 jaar gemeentelijke inspanning om duurzaam te 
bouwen binnen de gemeentelijke nieuwbouwprojecten. De evaluatie is samengevat in 
het boek Duurzaam bouwen in Den Haag (Bakker et.al., 2001).

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie was dat in 10 jaar tijd een belangrijke 
technische vooruitgang is geboekt door de verschillende partners in de bouw. Echter, 
dat dit nauwelijks door de gemeente beïnvloedbaar is gebleken. Enkel door intensieve 
inhoudelijke en financiële ondersteuning kon de gemeente Den Haag het proces van 
totstandkoming beïnvloeden. Dit leverde echter geen kennisvoorsprong op bij volgende 
projecten. Duurzaam bouwen bleef een incidenteel traject voor gemotiveerde actoren. 
Ook bleek in bijna alle projecten de gemeente, naast een stimulator, ook zelf een 
beperkende factor kan zijn.

Daarom is na een analyse van faalfactoren in de praktijk van energieneutraal bouwen, 
de Rombo tactiek uit ingrediënten van de aangepaste technologie en met structuur uit 
de sociocratie ontwikkeld.

De Rombo tactiek leidt belanghebbenden bij een bouwproject onder regie van de 
gemeente in negen stappen van doelrealisatie naar unanieme besluitvorming en 
uitvoeringsafspraken die gemonitoord kunnen worden. De theorie achter en onder de 
Rombo tactiek legt de basis voor drie claims: 
De Rombo tactiek is een proces dat van begin tot eind onder regie van de lokale 

overheid geleid kan worden. Het levert mogelijkheden voor projectmanagement en 
is met name bedoeld voor een heldere en unanieme besluitvorm ing. De Rombo 
tactiek zorgt voor efficiëntie in de besluitvorming. 

De Rombo tactiek is een integraal ontwerpgereedschap. Technische, juridische, 
organisatorische, financiële, politieke en sociale problemen kunnen in een open 
planproces worden besproken en interdisciplinair worden opgelost. De Rombo 
tactiek zorgt voor volledig draagvlak als gevolg van unanieme besluitvorming. 

De Rombo tactiek is een gereedschap voor participatie van alle maatschappelijke 
belanghebbenden, met name bedoeld voor het in het proces van realisatie 
opnemen van de eindgebruiker, de koper en huurder van de bouwprojecten. In de 
Rombo tactiek kan iedere belanghebbende partij deelnemen.
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Deel 3 Integratie van technische methode met organisatiemethode

In deel drie van dit onderzoek wordt besproken welke effecten de inzet van de Rombo 
tactiek in Den Haag heeft gehad. De Rombo tactiek werd in meer projecten ingezet, 
echter twee projecten hebben betekenis voor dit onderzoek omdat er ervaring is 
opgedaan met de opzet van fase I respectievelijk fase II. In deze twee Rombo tactiek 
projecten heeft de feitelijke ontwikkeling en test plaats gevonden. 

Naar aanleiding van deze ervaringen is de organisatiemethode in deze fasen 
aangepast en in de handboeken vastgelegd. Het Rombo project Duindorp betreft 
nieuwbouw, waar met name de bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel van de 
werkwijze was. Het Rombo project Johan de Witt College betreft hergebruik van een 
school voor woningen. Het wordt als zodanig als renovatieproject opgevat, echter met 
het investeringstype van nieuwbouw. 

Eerst wordt door middel van de ontwerpregels van sociocratie, met criteria uit onderzoek 
en gevalstudies, die geordend zijn volgens de theorie van aangepaste technologie, een 
nieuwe organisatiemethode ontworpen en getest. Deze aanpak wordt gerechtvaardigd 
omdat de ontwerpregels van de sociocratie, de criteria en de ordening allen 
wetenschappelijk getoetst zijn. 

De ontwikkeling van de Rombo tactiek wordt ter discussie gesteld vanuit de drie 
aspecten:
1. techniek en ontwerpmethodiek;
2. organisatie en procesmanagement methodiek;
3. participatie en besluitvormingsmethodiek. 

Daarbij wordt de Rombo tactiek getoetst door vergelijking met andere 
organisatiemethodes. Het is de bedoeling dat zo’n vergelijking inzicht geeft in de 
verschillen. Verklaring van de verschillen kan een indruk geven van de ontwikkeling en 
werking van de Rombo tactiek. 

De gebruikte onderzoeksmethoden van explorerende en toetsende gevalstudies in 
zowel het technische als organisatorische onderzoeksdeel worden bediscussiëerd. 
Alvorens aan de eindconclusie en de aanbevelingen van het onderzoek toe te komen, 
vindt een discussie plaats over de positie van dit onderzoek ten opzichte van resultaten 
van andere onderzoeksresultaten en onderzoektradities. Daarbij wordt dit onderzoek 
met name in het perspectief van aangepaste technologie, technology assessment, 
niche-technology management en sociocratie geplaatst.

Uit de discussie blijkt dat een aantal aspecten van de methode niet altijd kunnen 
functioneren, omdat deze aspecten daarvoor afhankelijk zijn van externe factoren, die 
niet vanuit de methodiek gestuurd kunnen worden. Ook kunnen door of dankzij de 
methodiek, effecten op de omgeving ontstaan.

Dit derde deel van het proefschrift eindigt met conclusies een aanbevelingen hoe de 
ontwikkeling van de Rombo tactiek zijn beslag zou kunnen krijgen in de dagelijkse 
bouwpraktijk en hoe daarmee een bedrage geleverd zou kunnen worden aan de 
realisatie van energieneutrale woningbouw in Nederland. 
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Figuur deel 0.7 Het onderzoekschema van deel drie geeft in een viertal stappen aan hoe het testen 
van de Rombo tactiek in de praktijk en in vergelijking met andere organisatiemethodes uitpakt. Het 
onderzoek en de onderzoeksmethoden worden in een discussie gevalideerd. Na de eindconclusie 
volgen nog enkele aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en toepassing. Deel drie wordt 
afgesloten met een nawoord. 
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15  De toepassing van de ROMBO tactiek

De Rombo tactiek is in de dagelijkse praktijk van de bouworganisatie binnen de 
gemeente Den Haag ontwikkeld. In het voorgaande hoofdstuk veertien werd de Rombo 
tactiek beschreven zoals die uiteindelijk na ruim vier jaar ontwikkelingstijd geworden is. 
In dit hoofdstuk wordt in het kort aangegeven hoe de handleidingen zijn opgebouwd en 
met welke nauwkeurigheid deze zijn samengesteld. Met het inzicht in de opbouw en de 
nodige details is beter te begrijpen hoe de Rombo tactiek, naar aanleiding van twee 
gevalstudies met Rombo workshops, in fase I Duindorp en fase II Johan de Witt 
College, zich heeft ontwikkeld. 

Het zou vreemd zijn, zowel vanuit praktisch oogpunt als uit wetenschappelijk perspectief 
als er in Nederland niet al door andere ontwikkelaars, pogingen waren ondernomen om 
nieuwe organisatiemethoden te ontwikkelen. De belangrijkste methoden, die in 
minimaal twee aspecten van de drie uitgangspunten technische ontwerpmethode, 
procesmethode en participatiemethode voldoen, worden naar voren gehaald en met de 
Rombo tactiek vergeleken. Van die vergelijking kunnen eventueel zwakke en sterke 
punten van de Rombo tactiek worden afgeleid. 

15.1 Handleiding Rombo fase I

De handleidingen Rombo, fase I en fase II  zijn bedoeld voor de uitvoerders van de 
Rombo tactiek. Het middelpunt van het handleiding fase I is, (zoals in afbeelding 15.1 te 
zien is) een checklist voor de te organiseren workshop (trans 2, 5 trans) in hoofdstuk vijf.
In hoofdstuk veertien is in grote lijnen uitgelegd wat de Rombo tactiek inhoudt. Het betrof 
een beschrijving van de onderdelen zoals die nodig zijn om er een functionerende 
methode van te maken. In dit hoofdstuk worden de onderdelen van de methode op 
elkaar betrokken en hun gezamenlijke werking beschreven. 

Aan het einde van dit hoofdstuk zal hopelijk duidelijk zijn dat de onderdelen samen 
inderdaad wel een organisatiemethode zullen vormen. Aan het einde van dit hoofdstuk 
zal helaas nog niet de ervaring van een Rombo tactiek workshop zijn overgedragen. 
Immers door het lezen van een handleiding hoe zet ik een organisatiemethode in 
elkaar leer je nog niet deelnemen aan zo’n workshop, laat staan deze te leiden. Na het 
lezen van hoofdstuk veertien en vijftien kun je geen Rombo workshop leiden, 
voorbereiden of sturen. Het is slechts de bedoeling de ontwikkeling en de te verwachten 
werking inzichtelijk te maken. 

Afbeelding 15.1 toont de inhoud van de negen hoofdstukken van handleiding Rombo 
tactiek fase I. Deze hoofdstukken lopen duidelijk niet parallel aan de negen stappen van 
de Rombo tactiek procedure fase I. Er is een duidelijk verschil tussen de inhoudelijke 
procedure, dat wil zeggen een beeld vormen van de technische haalbaarheid van 
energieneutrale woningbouw, en de organisatie van één of meer workshops Rombo 
tactiek fase I.

In feite vindt de beeldvorming van workshop Rombo tactiek fase I geheel plaats binnen 
de vijfde stap van de organisatie van de workshop uit het handleiding fase I, namelijk 
Trans 2, 5 trans de workshop. Deze negen stappen van beeldvorming zijn verwerkt in de 
agenda van de workshop, zoals afgebeeld is in afbeelding 15.3. 
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____________________________________________________________________

Hoofddoelrealisatie FASE I BEELDVORMING technische haalbaarheid in 
handleiding

de voorbereiding 1 IN verzamelen gegevens Hoofdstuk 1
IN 1 2 TRANS maken startdocument Hoofdstuk 2

3 OUT organisatie starten Hoofdstuk 3

de workshop 4 IN voorbereiding workshop Hoofdstuk 4
TRANS 2 5 TRANS de workshop Hoofdstuk 5

6 OUT de kwaliteitsborging Hoofdstuk 6

de verslaglegging 7 IN analyseren resulaten en proces Hoofdstuk 7
OUT 3 8 TRANS verslaglegging workshop Hoofdstuk 8

9 OUT verzenden verslag en starten fase II Hoofdstuk 9
____________________________________________________________________
Afbeelding 15.1 De opzet van handleiding fase I volgens het proces van doelrealisatie in negen 
stappen. Deze negen stappen garanderen een terugkoppeling op inhoud en op proces.  
____________________________________________________________________

Hoofddoelrealisatie FASE II MENINGSVORMING economische haalbaarheid in handleiding

de voorbereiding 1 IN geven van overzicht van de afspraken vorige Hoofdstuk 1
bijeenkomst, nalopen actiepunten

IN 4 2 TRANS voorstellen van nieuwe partners, Hoofdstuk 2
maken van een overzicht met nieuwe
ontwikkelingen, bespreken alternatieven die 
uitgewerkt moeten worden.

3 OUT maken van een werkindeling in themagroepen Hoofdstuk 3

de workshop 4 IN bespreken van de te volgen werkwijze Hoofdstuk 4
TRANS 5 5 TRANS verhelpen van organisatorische, bestuurlijke Hoofdstuk 5

juridische en economische belemmeringen
bepalen van de onnauwkeurigheid van de
alternatieven, betrouwbaarheids- en
risicio-analyse

6 OUT presenteren van de verschillende alternatieven Hoofdstuk 6

de verslaglegging 7 IN bepalen van economische haalbaarheid Hoofdstuk 7
OUT 6 8 TRANS onderzoeken van win-win situaties, creëren Hoofdstuk 8

van gemeenschappelijk voordeel, het zoeken
naar eventuele subsidies en boekhoudkundige
oplossingen

9 OUT geven van consent haalbare alternatieven Hoofdstuk 9
____________________________________________________________________
Afbeelding 15.2 De opzet van handleiding fase II volgens het proces van doelrealisatie in negen 
stappen. Deze negen stappen garanderen een terugkoppeling op inhoud en op proces.  
____________________________________________________________________
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15.2 Handleiding ROMBO fase II

Het handleiding Rombo tactiek fase II is op dezelfde manier opgebouwd als het 
handleiding Rombo tactiek fase I. Hier is het proces van doelrealisatie van de 
meningsvorming het middelpunt van de procedure voor het voorbereiden, uitvoeren en 
afronden van de workshop fase II. De onderdelen van deze procedure zijn in afbeelding 
15.2 aangegeven. In het proces van doelrealisatie voor de meningsvorming worden 
argumenten verzameld. De voor- en nadelen, sterktes en zwaktes, die er geformuleerd 
zijn in de consentbesluitvorming van de beeldvorming, zijn dan onderdeel van Trans 5, 5 
Trans. Dan vinden de onderhandelingen tussen de verschillende marktpartijen plaats 
en stelt de lokale overheid zich op als marktmeester. Als deze vergadering volgens het 
gebruikelijke partroon van onderhandelen tussen bijvoorbeeld een projectontwikkelaar 
en de gemeente zou plaats vinden, is er geen sprake van marktwerking. De koper of 
huurder is immers niet rechtstreeks vertegenwoordigd. Daarom zijn in deze fase van de 
Rombo tactiek een hulpmiddelen ontwikkeld om de ruilrelatie tussen woonconsument 
en investerende partij transparanter en directer te maken. 

____________________________________________________________________
Openingsronde
- inleiding en kennismakingsronde: 

wie ben je en welk belang vertegenwoordig je?
hoe zit je erbij?
welke verwachtingen heb je voor de workshop?
heb je nog agendapunten?

Huishoudelijk deel (stap 4 fase II) 
bespreken van de werkwijze

- inspirerend praatje 
- doel en structuur van de bijeenkomst
- spelregels 
- toelichting Rombo tactiek
- invullen matrix als kennismaking
- de opgave uitleg

Inhoudelijk deel (stap 5 fase II) 
verhelpen van organisatorische, bestuurlijke 
juridische en economische belemmeringen

- indeling in drie workshopgroepen:
Energie - Materiaal - Gezondheid

- plenaire terugkoppeling: (stap 6 fase II)
presenteren van de verschillende alternatieven

resultaten toelichten
verslaggeving 
opstellen resultaten van de workshop-consent
vervolgafspraken

Slotronde
zijn je verwachtingen uitgekomen?
wat vond je van de workshop?
hoe zit je er nu bij?

- Afsluiting met een lunch of borrel
____________________________________________________________________
Afbeelding 15.3 De standaard agenda van een Rombo tactiek workshop fase II (zie handleiding 
Rombo tactiek fase II) waarbij de transformatie van het probleem plaats vindt. 
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________________________________________________________________________________________________

Hoofddoelrealisatie FASE III BESLUITVORMING maatschappelijke haalbaarheid

voorbereiding 1 IN verslag uit brengen aan de beslissers
IN 7 bestuurlijke 2 TRANS uiteenzetten van de technische en

behandeling economische haalbaarheid
3 OUT toelichten van de behaalde resultaten

met voorgestelde alternatieven

4 IN vaststellen van aanwezigheid van bevoegde 
ordenen van beslissers

TRANS 8 oplossingen 5 TRANS uitwisselen van argumenten
6 OUT terugkoppelen naar de doelstelling en

probleemstelling van het begin van Rombo tactiek

ten uitvoering 7 IN formuleren van een voorstel tot besluit
TRANS 9 brengen 8 TRANS geven van consent voor een van de voorstellen

griffie 9 OUT activeren van de iRombo procedure
____________________________________________________________________
Afbeelding 15.4 De opzet van handleiding fase III volgens het proces van doelrealisatie in negen 
stappen. Deze negen stappen garanderen een terugkoppeling op inhoud en op proces. 

15-4



15.2.1 Investeringstypen A tot G

Afhankelijk van het soort woongebouw, afhankelijk van de eigendomsverhoudingen en 
van het schaalniveau van het project, afhankelijk van het type investeerder en afhankelijk 
van het type woonconsument onderscheidt de Rombo tactiek fase II zeven verschillende 
investeringstypes.

Investeerder overheid Investeerder opdrachtgever Voordeel voor:

Rijk gemeente Den Haag A gemeente Den Haag
Provincie gemeente Den Haag B woningbouwcorporatie

woningbouwcorporatie C huurders woning
Gemeente woningbouwcorporatie D kopers woning

projectontwikkelaar D kopers woning
woningbeheer VVI E eigenaren, kopers woning
VVE E eigenaren woning
projectontwikkelaar F huurders gebouw
projectontwikkelaar D kopers gebouw
particulier bedrijf G eigenaar zelf

Meer mogelijkheden zijn er niet, tussen deze belanghebbenden wordt dus op 
verschillende manieren geruild en met investeren en met terugverdienen geschoven. 

In de ruilrelatie worden verschillende belangen ingebracht. Dat zijn belangen op het vlak 
van:
- bepaling van eventuele procedurele, organisatorische en juridische 

belemmeringen;
- bepaling van eventuele meerkosten van technische opties;
- bepaling van discrepanties voor de onderhandeling;
- bepaling van subsidie-, boekhoud- en fiscale mogelijkheden.

Door de verschillende belanghebbenden worden ook verschillende waardes 
toegevoegd en toegekend aan het project. Dit zullen in deze fase van het project vooral 
economische waardes zijn, maar daaronder kunnen ook andere (emotionele) waardes 
schuil gaan. 
Enerzijds wordt hier dus zichtbaar wat de lokale overheid er voor overheeft om zelf 
financiëel bij te dragen aan het verminderen van het risico van het broeikaseffect door 
mede te investeren in energiebesparende of duurzame energie opwekkende 
maatregelen. Anderzijds kan hier worden uitgerekend hoeveel op een bepaalde 
investering terug te verdienen is via de energierekening of via verhoogd woongenot of 
comfort. Op het moment dat de uiteindelijke woonconsument niet vertegenwoordigd is, 
kan het besluit van de investeerder niet op grond van onweerlegbare argumenten 
worden genomen. Immers wie gaat met welk belang dan op de stoel van de bewoner 
zitten? Reeds vaak is in onderzoek komen vast te staan dat rechtstreekse invloed van 
bewoners op investeringsbeslissingen ten goede komen aan de duurzaamheid van 
een project (Ravesloot 1996, Barnhard et.al. 2004). 

Het belang van directe betrokkenheid komt voort uit een transparante ruilrelatie en uit de 
aanname dat iedere investering in duurzaamheid of energieneutrale maatregelen 
beargumenteerd kan worden, zolang het project verkoopbaar of verhuurbaar is 
(Ravesloot 2005). Immers, hoe hoger de investering, hoe groter de honoraria van de 
architect, de adviseurs, en de constructeurs. Immers hoe hoger de investering hoe 
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groter de winstmarge van de projectontwikkelende partij. Immers hoe hoger de 
bouwkosten en investeringskosten, hoe hoger de verdienste van de overheid via loon-, 
inkomsten- en vennootschapsbelasting alsmede via BTW en overdrachtsbelasting bij 
de verkoop. Bewoners kunnen in de praktijk bezwaren hebben tegen maatregelen die 
ingewikkeld zijn en meer geld kosten dan ze opleveren.

Binnen elk type investering past een directe of indirecte vorm van bewonersvertegen-
woordiging. Er zijn vijf voorwaarden om een geldige vertegenwoordiging in de Rombo 
tactiek fase II mogelijk te maken:
1. De procedure is duidelijk in stappen zichtbaar en in tijd gepland voor de 

participerende toekomstige bewoners;
2. participerende bewoners dienen de onderhandelingen en bijkomende informatie 

te kunnen begrijpen en overdragen aan de achterban;
3. participerende bewoners moeten desgewenst kunnen leunen op professionele 

ondersteuning op de inhoud van energieneutraal bouwen en renoveren als ook op 
procesbewaking;

4. de deelname van bewoners moet geformaliseerd zijn in het startdocument, zodat 
politieke dekking aanwezig is;

5. de besluitvorming is duidelijk voorzien van de argumenten voor consent van 
participerende bewoners, inclusief eventuele voorwaarden en amendementen. 

Eventueel kunnen participerende bewoners zich laten vertegenwoordigen door een 
professionele onderhandelaar die namens hen deelneemt in de Rombo tactiek fase II 
en een mandaat heeft voor de consentbesluitvorming. Op die manier kan ook een 
indirecte participatie van toekomstige bewoners worden uitgevoerd, zonder opdracht en 
direct mandaat van bewoners, want die zijn nog niet bekend. 
In  Rombo tactiek fase II moet deze financieringsproblematiek zichtbaar worden 
gemaakt. Eventuele onderhandelingen voor ruil moeten op grond van gelijkwaardigheid 
kunnen plaats vinden. Gedurende de ontwikkeling van het project wordt door en onder 
invloed van verschillende partijen waarde aan het project toegevoegd zodat het beter 
bruikbaar en daardoor beter verkoopbaar of verhuurbaar wordt. 
____________________________________________________________________

ontwikkelaarsbelang x

kopersbelang y

overheidsbelang w

huurdersbelang z

____________________________________________________________________
Afbeelding 15.5 Tijdens een bouwproces kan waarde geïnvesteerd worden die een milieubelang 
dient, maar een investering kan een milieubelang ook schaden. Ieder eigenbelang staat tegenover 
deze toegevoegde waarde. 
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De Milieubelangtypes W tot en met Z worden wel of niet meegewogen omdat de 
geïnvesteerde Euro al dan niet kan worden terugverdiend.

Bij Milieubelang W, een investering door de overheid in een project, wordt zonder 
dwingende afspraken geen mogelijkheid geboden in milieuverbeteringen 
geïnvesteerde Euro’s zelf terugteverdienen. 

Bij Milieubelang X, een investering door de projectontwikkelaar in het project, wordt 
ook niet zelf terug verdiend op milieu-investeringen. Echter, geïnvesteerde kosten 
kunnen wel worden doorberekend naar de koper of huurder. De redenen om dit 
toch niet te doen is dat het eventueel minder concurrerend zou zijn en omdat 
dergelijke investeringen eventueel innovatierisico’s met zich mee zouden kunnen 
brengen.

Bij Milieubelang Y, een investering van een koper of eigenaar in milieumaatregelen, 
kan zelf worden terugverdiend, mits er geen doorverhuur plaats vindt, of 
zogenaamde verhuur inclusief energiekosten en servicekosten plaats vindt.

Bij Milieubelang Z, hier kan niet worden geïnvesteerd in milieumaatregelen omdat de 
huurder geen eigenaar is, tenzij hij er wel zelf van kan profiteren. Af en toe komt het 
voor dat een eigenaar toestemming geeft voor een dergelijke investering, zonder er 
zelf aan bij te dragen (bijvoorbeeld bij langdurige huurcontracten en bij andere 
positieve effecten voor alletwee de partijen).

Bij alle vier de milieubelangen staat het de overheid vrij om regulerend op te treden via 
wet- en regelgeving en via het aanbieden van subsidies.
Echter, het helpen bij het overbruggen van de verschillende belangen en het verhelpen 
van projectmatige belemmeringen die inherent zijn aan de investeringssituaties tijdens 
het ontwikkelproces, ligt niet in de structuur van projectontwikkeling verankerd. 
Eventuele aanpassingen in het proces, zoals Rombo fase II dat probeert te 
bewerkstelligen, kunnen, bij ontbreken van dwang of subsidie, alleen op grond van 
vrijwillige deelname en gelijkwaardig opstellen van partijen worden bereikt. 
De aanwezigheid en motivatie van deelnemers is daarbij van doorslaggevende 
betekenis. 

Over het algemeen hebben actoren als architect, adviseur en aannemer geen direct 
belang bij of tegen milieu-investeringen. Enerzijds verdienen ze er zelf aan omdat winst 
en verlies en honoraria gekoppeld zijn aan de hoogte van de investering, anderzijds zijn 
zij in dienst van de opdrachtgever en dienen zij zijn belang te dienen. Voeg daar aan toe 
dat de risico’s van innovatie vooral bij deze partijen liggen, dan is daar geen reden te 
vinden aan milieu-investeringen mee te doen.

Rombo fase II kan dus alleen slagen als het belang van milieu-investeringen gedragen 
wordt door alle partijen en de overheid, met regelgeving, subsidies en regie van deze 
fase, sturing geeft aan het overbruggen van de kloof tussen milieubelangen.
Daarom worden de ruilrelaties volgens een vast patroon gelegd. In de volgende 
uiteenzetting wordt dit patroon uitgelegd. 

Door alle schema’s van hiervoor in een overzichtelijke diagram te plaatsen, kan duidelijk 
worden gemaakt welke twee doelstellingen Rombo fase II primair heeft:
1. alle ruilrelaties die mogelijkerwijs tot financiëel gewin zou kunnen komen moeten 

boven wat we noemen de kunstmatige horizon komen, zodat;
2. win-situaties per investeringstype kunnen worden vastgesteld en uitgewerkt.
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Afbeelding 15.7 De ombouw van de investeringstypes in het beeld van de zogenaamde kunstmatige 
financieringshorizon (alle bij de verschillende investeringstypes horende kunstmatige 
financieringshorizon zijn apart te vinden in de bijlage F bij dit proefschrift). De samenstelling van de 
schaalniveau’s behoort bij het investeringstype F, afgebeeld in de bovenste half ronde helft van de 
kunstmatige proceshorizon. De zone rond de financieringshorizon, voorstellende een evenwicht 
tussen investering en verkoop- verhuurbaarheid. De invloed op het milieubelang door de toevoeging 
van (investerings)waarde door de overheid (W) de ontwikkelaar (Y), de koper (X) en / of de 
huurder (Z). In deze kunstmatige proceshorizon is uitgegaan van investeringstype F, waarbij 
bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie nieuwe woningen ontwikkelt voor de huurders (zoals in 
de gevalstudie Duindorp het geval was). De bedoeling van deze figuur is duidelijk te kunnen maken 
dat investeringen in een woongebouw de inkomsten van de betrokken partijen verhoogt. De 
overheid verdient meer op omzet-, vennootschaps, inkomsten, loon- en overdrachtbelasting. De 
bouwers hebben meer omzet, met een relatief meegroeiende winstmarge. De adviseurs, 
architecten en procesmanagers kunnen, afhankelijk van de contractvorm ook meer verdienen. Als 
de private partijen investeren levert dat de overheid dus geld op. Daarom kan de overheid, volgens 
het broekzak-vestzakprincipe, ervoor kiezen om te subsidiëren voor minimaal het genoten voordeel 
van de extra belastinginkomsten. Zolang de koper of huurder terugverdient op energierekening, 
onafhankelijkheid van energievoorziening, comfort of gezondheid, zal deze geen overwegende 
bezwaren hebben, mits hij heeft kunnen kiezen en beïnvloeden. De investeringen van de private 
partijen zorgen voor beweging links in de kunstmatige horizon, om het doel niet te missen moet de 
overheid rechts van de horizon meebewegen. 
Deze figuur is in dit proefschrift niet nader uitgewerkt omdat de bijbehorende berekeningen en 
software nog niet ontwikkeld zijn. Op zich zou de werking van deze figuur in combinatie met de 
software al een volwaardig onderzoek kunnen zijn.
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15.2.2 Kunstmatige investeringshorizon

Rombo fase II is een middel ter ondersteuning van de procesturing van duurzaam 
bouwen in ruimtelijke ordening. Echter alleen met inhoudelijke rekenkundige informatie 
kan nog geen besluit genomen worden. Om de ruilrelaties evenwichtig te maken, is het 
nodig alle belanghebbenden onafhankelijk van de grootte van hun belang 100 % invloed 
op de besluitvorming te geven. Dat is de reden dat aan de rekenkundige hulpmiddelen 
een veilig consentbesluit gekoppeld is. Bovendien wordt met de consent besluitvorming 
het draagvlak voor uitvoering van acties voortkomend uit Rombo fase II volledig. 

Daarmee is de kans op succes van de Rombo tactiek optimaal. Er kan dan nog steeds 
van alles mis gaan, bijvoorbeeld dat data niet op tijd beschikbaar zijn, data niet kloppen, 
berekeningen mislukken en noem maar op. Echter dat zijn problemen die dankzij het 
consentbesluit in de Rombo tactiek workshop naar voren zullen worden gebracht. Dit zal 
tot verbeterde kwaliteit leiden en tot structurele aanpassingen leiden om deze 
problemen op te lossen (Evertse et.al. 2003). 

De lokale overheid als marktmeester, gastheer en bewaker van de Rombo tactiek moet 
zelf de expertise beschikbaar hebben of maken om gegevens van deelnemers, voor-, 
tijdens en na de workshop fase II in de kunstmatige financieringshorizon te verwerken. 
Daarmee kunnen de effecten van meer- en minderkosten en investeringen zichtbaar 
worden gemaakt ten opzichte van revenuen en opbrengsten. Dit zal de argumentatie 
transparanter maken. 

15.2.3 De nauwkeurigheid van de Rombo tactiek

De nauwkeurigheid van de handleidingen is zo ver doorgezet als nodig is om een 
ervaren organisator van workshops en bijeenkomsten ruim voldoende van informatie en 
aanwijzingen te voorzien. Er is niet voorzien in opmerkingen en aanwijzingen die nodig 
zouden zijn om een ervaren workshop voorzitter te helpen volgens de procedures en 
afspraken van de sociocratie te leiden. Om sociocratisch te kunnen sturen en leiden is 
een opleiding noodzakelijk en is ervaring gewenst. Bovendien is kennis van procedures 
bij gemeenten, in verband met ruimtelijke ordening en bouwverordeningen een 
belangrijke voorwaarde om de uitwisseling van argumenten tot een consent besluit te 
kunnen leiden. De onderzoekers Evertese et.al. concludeerden ook dat een ervaren 
voorzitter voorwaarde is voor een goed verloop van de Rombo tactiek (Evertse et.al. 
2003). 

De nauwkeurigheid waarmee de ruilrelatie wordt opgezet is volledig afhankelijk van de 
inbreng van de belanghebbende partijen. Zoals gezegd, er van uitgaande dat iedere 
investering rendabel is, zolang een woning verkoopbaar of verhuurbaar is, kan een 
lokale overheid met deze Rombo tactiek fase II proberen argumenten voor en tegen 
dergelijke investeringen meer transparant te krijgen. Daarbij staan verschillende 
hulpmiddelen ter beschikking. 

De hulpmiddelen hebben een rekentechnische kant, in de vorm van kostprijsbepalingen 
en investeringsbepalingen in Euro’s. Maar er is ook een wat minder direct te berekenen 
argumentatie in te brengen. Deze noemen we consenthulpmiddelen, omdat ze over het 
algemeen afhangen van te voren ontwikkeld beleid en daarvoor genomen 
consentbesluiten.
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____________________________________________________________________

toename van

nauwkeurig
heid

van argumentatie

afname van

subjectieve

consent a
rgumentatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INPUT TRANSFORMATIE OUTPUT

____________________________________________________________________
Afbeelding 15.9 Het onderste driehoekige grijze vlak verbeeldt de toename van de nauwkeurigheid 
van de argumentatie, onder andere door gebruik van de kunstmatige financieringshorizon ten 
opzichte van de direct daaraan gekoppelde afname van subjectieve invulling van 
consentbesluitvorming, het bovenste witte vlak. Daarmee neemt het risico van de investering af en 
neemt ook de mogelijkheid tot emotionele argumentatie voor een consentbesluit af.
____________________________________________________________________

Voorbeelden rekenkundige hulpmiddelen
0. berekenen kostprijs en extra investering;
1. berekenen overheadkosten;
2. berekenen return on investment  per investeerder;
3. berekenen return on investment per niet investeerder;
4. berekenen aanmerkelijk belang overheid;
5. berekenen benodigde bijdrage subsidie of fiscale aftrek;
6. etc. 
Voorbeelden van consent hulpmiddelen
0. vaststellen individuele financieringsruimte;
1. vaststellen projectbudgetten;
2. vaststellen overlappende budgetten;
3. vaststellen nauwkeurigheid;
4. vaststellen verliesmarges;
5. vaststellen winstmarges;
6. etc.

In deze fase van de Rombo tactiek kunnen ook andere berekeningen en argumentaties 
worden ingebracht als aanvulling of mogelijk zelfs als vervanging van de kunstmatige 
financieringshorizon. Dit dient dan wel met consent van alle deelnemers te gebeuren. 
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15.3 Rombo tactiek Duindorp

Toen in 1999 de eerste contouren van de Rombo tactiek fase I uitgewerkt waren, werd 
gestart met de Rombo tactiek voor de grootschalige vernieuwbouw in de Scheveningse 
wijk Duindorp. De inzet van de workshop was om zo veel mogelijk milieumaatregelen in 
de nieuwbouw te realiseren. Met name op energiegebied waren de verwachtingen 
hoog. Het doel was gesteld op een energieprestatie op locatie van 10, energieneutraal 
dus. De toegepaste techniek van het project Duindorp is in diverse publicaties 
beschreven (Bakker et.al. 2004). Ook het proces van de tot standkoming en de 
participatie van de bewoners is beschreven in publicaties (Ravesloot 2005, Hasselaar 
et.al. 2001, Ravesloot et.al. 2005). 

Op 5 oktober 1999 vond de eerste workshop Rombo tactiek fase I plaats met 24 
deelnemers. In de ochtendsessie lag het accent op informatieverstrekking en 
kaderstelling. Als introductie werd een video vertoond met beelden van de wijk. Daarna 
gaven verschillende inleiders een inleiding over duurzaam bouwen in 2025, over 
mogelijkheden vanuit architectuur en stedenbouw, over wat bewoners als hun belangen 
zagen, over wat de toekomstig beheerder van de woningen Vestia, zich erbij voorstelde, 
en over de gemeentelijke visie op Duurzaam Bouwen. 

In de middag volgden inleidingen over de thema’s: energie, water, materiaal, 
binnenmilieu en buitenmilieu. Per thema gingen deelnemers aan de slag. Deelnemers 
vulden op een schema in op welk schaalniveau zal worden gewerkt en tot welk kleinste 
schaalniveau ideeen mochten worden geopperd (context-korrel). Daarna vulden zij op 
een schema in wat op dit moment de minimaal aanwezige kwaliteit was, deze mocht 
uiteraard niet verslechteren. Vervolgens bepaalden zij samen met voorbeelden wat de 
maximaal haalbare doelstelling voor de verschillende schaalniveaus in de Duindorpse 
situatie zou zijn. Daarna werd bekeken wat de effecten hiervan zouden zijn voor andere 
thema’s. Tenslotte is bekeken welke technieken veelbelovend waren. 
Bij het thema energie werd gekeken naar de mogelijkheden om energieneutraal te 
bouwen. Daarbij werd uitgegaan van de voorloper van de zes maatregelen uit hoofdstuk 
zes van dit onderzoek. Toen was het verschil tussen minimaal en optimaal nog niet 
aangebracht. Het leek voor de architecten moeilijk om met hoge R-waardes te 
ontwerpen. Ook het aanbrengen van PV zonnepanelen zou op bezwaren stuiten. 
Daardoor kwam het idee op om met warmtepompen te gaan werken en voor de hele 
wijk in één keer elektriciteit uit windenergie op te wekken. 

De resultaten van de deelthema’s zijn plenair gepresenteerd en met consent besloten. 
De resultaten van deze discussie zijn in een verslag verspreid. De Rombo tactiek werd 
in deze workshop voor het eerst geheel uitgevoerd. Tijdens de workshop waren geen 
aanpassingen nodig. De informatie-uitwisseling en samenwerking bij het maken van 
energie- en milieuconcepten voor de nieuw te bouwen woningen verliep voorspoedig. 
De afspraken werden, na afronding van vervolgacties, vastgelegd in een verslag van de 
Rombo procedure, het haalbaarheidsonderzoek (Blesgraaf 2000). 

In Duindorp heeft geen vervolgworkshop fase II plaats gevonden omdat de 
besluitvorming zich buiten de gemeente om kon begeven. Vestia woningbouwcorporatie 
en Ceres projectontwikkeling waren gemotiveerd om energieneutraal te bouwen. De 
gemeente had geen probleem om uit eigen middelen daar een bijdrage aan te leveren. 
Er was ook niemand die argumenten had om aan te nemen dat de bewoners, die na-
drukkelijk in de eerste fase vertegenwoordigd waren, om inbreng verlegen zouden zitten. 
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Op donderdag 30 oktober 2003 tekenden Ceres projecten, de projectontwikkelaar van 
woningbouwcorporatie Vestia regio Haaglanden, een overeenkomst voor bouw en 
onderhoud van een warmtenet met warmte uit zeewater voor de herstructureringswijk 
Duindorp in Scheveningen. Dit systeem werd bedacht op de Rombo workshop van de 
gemeente Den Haag in oktober 1999. 

Het systeem met zeewaterinlaat is een technische innovatie die ook wat symboliek 
betreft aansluit bij de speciale omstandigheden in Duindorp. Duindorp is geheel 
ingesloten door duinen en ligt vlak bij de Noordzee. Daardoor heeft de wijk een speciale 
band met de zee. Het warmtepompsysteem past prima in die relatie. De 
warmtepompen zijn op zich al efficiënt. Het systeemrendement neemt toe doordat de 
temperatuur in het warmtenet ongeveer 10-12 graden zal zijn, waardoor de leidingen 
ongeïsoleerd kunnen blijven. De investering in het leidingnet is daardoor lager. De 
elektriciteit voor de aandrijving van de warmtepomp dient opgewekt te worden door de 
windmolen die reeds in Duindorp staat. 
In principe zou de bestaande molen weg moeten, maar Ceres wil een upgrading die 
vanaf eind 2004 pas kan plaatsvinden omdat de molen dan pas economisch is 
afgeschreven. Ceres verwacht geen bezwaren van de bewoners omdat deze direct 
belanghebbenden zullen worden. Vestia is van plan de groene stroom van de 
windmolen rechtstreeks aan de wijk te laten leveren. Daarmee wordt de nieuwbouw van 
Duindorp energieneutraal. Ook de woningen die buiten de herstructurering vallen 
kunnen straks groene stroom kopen van deze windmolen (Ravesloot 2003). 
____________________________________________________________________

05-10-1999 ROMBO workshop fase I
16-11-1999 Verslag workshop fase I/Start ROMBO fase II
10-1999 tot en met 12- 2001 Subsidie-aanvraag BSE-studie Duindorp
28-03-2000 Risico-analyse windturbine Houtrustweg
13-01-2000 Uitvoering OEI-studie Duindorp
20-05-2000 Presentatie watervisie Duindorp en Duurzame Woonomgeving
17-01-2001 Startbijeenkomst Duindorp Energie
15-04-2002 Duindorp Installatieconcept, bureau Deerns
31-10-2003 Ondertekening contract Ceres-projecten GTI
03-11-2003 Behandeling MAP B-aanvraag
____________________________________________________________________
Afbeelding 15.10 Het tijdpad van Rombo tactiek in Duindorp.
____________________________________________________________________

Het proces van de Rombo tactiek in Duindorp is ernstig vertraagd door de complexe 
techniek van de zeewatercentrale en de lange zoektocht naar en onderhandelingen over 
extra subsidie vanuit de overheid en vanuit de eigen middelen van Vestia. 

De invloed van de Rombo tactiek is vermoedelijk groot geweest omdat in de wijk 
Duindorp sociale onrust was ontstaan omtrent het vertraagd uitvoeren van de plannen 
voor de herstructurering. Door actieve participatie van de bevolking en het honoreren van 
bezwaren is consent van een burgervertegenwoordiging verkregen (Hasselaar et.al. 
2001). 
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15.4 Rombo tactiek Johan de Witt College

Aan de Stadhouderslaan 82 tegenover het Gemeentemuseum staat het Johan de Witt 
College. Deze voormalige school kreeg een nieuwe bestemming. Hiertoe is een 
competitie uitgeschreven. De competitie is gewonnen door de projectontwikkelaar 
Bakels en Ouwerkerk en architectenbureau Bob van Beek Architecten. Bij de competitie 
is afgesproken dat de winnaar een Rombo-procedure zal doorlopen om de 
herbestemming duurzaam in te vullen. Daarom is een workshop Rombo fase I 
georganiseerd waarin ideeën zijn gegenereerd voor het Johan de Witt College. Op 
grond van de resultaten van de eerste workshop is een tweede workshop 
georganiseerd om de veronderstelde technische haalbaarheid van de gekozen 
maatregelen in workshop fase I, verder te onderzoeken op juridische, organisatorische 
en economische sterkte en zwakte. 

In deze workshop werd voor het eerste getest of het perspectief van de 
projectontwikkelaar verbreed kon worden om zo meer investering in energieneutraal 
bouwen mogelijk te maken. De resultaten van de eerste workshop waren hoopgevend 
in dat aspect. Ook in dit project kwam de warmtepomp als bron van warmte voor 
verwarming en tapwater naar voren. Tijdens workshop fase II werden alle in workshop 
fase I afgesproken acties nagelopen en in hun voortgang beoordeeld. Indien mogelijk 
werden consentbesluiten genomen over de te investeren middelen. 

De afspraken van de workshop fase II zijn vervolgens ter uitvoering aan diverse 
deelnemers gedelegeerd.
In de eerste rombo Workshop fase I was ter oriëntatie met de lijst van zes maatregelen 
gewerkt. Daardoor kwam de discussie op gang dat energieneutraal bouwen niet aan de 
orde kon zijn vanwege gebrek aan oppervlak op het dak om PV en zonnecollectoren te 
plaatsen en vanwege de wens om niet te dik te isoleren en om de roedeverdeling in de 
ramen te handhaven vanwege het monumentale karakter van de school. 

Dit leidde tot de volgende argumentaties:
De architect kon zich voorstellen een voldoende energiezuinig ontwerp te realiseren 
terwijl het enkel glas in het monumentale gebouw gehandhaafd zou blijven. De 
gemeente had daar drie inhoudelijke bezwaren tegen: 
1. De gevel is geluidbelast, met enkel glas kan niet worden voldaan aan de eisen van 

geluidwering en kan het vereiste maximale geluidniveau binnen niet gehaald 
worden;

2. Met HR ++ glas zou veel goedkoper aan de EPW eis kunnen voldaan;
3. De gevel valt bovendien niet onder rijksmonument of gemeente monument, er is 

derhalve geen reden om geen HR++ glas toe te passen.

De architect en projectontwikkelaar hielden als argument vol dat de woningen vanwege 
de veranderde gevel met dubbel glas en zonder roede indeling onverkoopbaar zouden 
zijn. Deze discussie kon niet vervolgd worden omdat de kopers en huurders nog niet 
bekend waren. Als gevolg van deze discussie is de Rombo procedure daarna 
aangepast en is duidelijk geworden dat de gemeente bouwregelgeving niet in staat was 
de projectontwikkelaar en architect ervan te overtuigen dat toepassing van HR++ glas 
onontkoombaar was. Een merkwaardig detail in deze discussie was, dat er 
omslachtige en dure bouwkundige uitsparingen zouden moeten worden aangebracht 
onder de enkel glas ramen om convectorputten in onder te brengen. Deelnemers 
attendeerden de projectontwikkelaar op de hoge investering in deze 
compensatiemaatregel, wat op dat moment niet tot een veranderd besluit leidde.
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Vervolgens bleek er een knelpunt in de toepassing van warmtepompen te zijn 
opgetreden. De installateur was van mening dat de warmtepomp technologie te 
onbetrouwbaar zou zijn om zonder tweede installatie op basis van HR gas ketels te 
kunnen functioneren. Daarom had de installateur een volledige kapaciteit aan HR ketels 
opgesteld om er voor te zorgen dat er midden in de winter, mochten de warmtepompen 
uitvallen, onmiddellijk op gasketels zou kunnen worden teruggevallen. Deelnemers aan 
de workshop argumenteerden dat er geen technische redenen zijn om deze dubbele 
installatie en de daarmee gepaard gaande dubbele investering te rechtvaardigen.

Als gevolg van de workshop fase II Johan de Witt College is deze fase II ingrijpend 
veranderd, zodat de ruilrelatie tussen investeerders en kopers of huurder beter tot zijn 
recht komt en emotionele argumentaties beter gepareerd kunnen worden. Het lijkt erop 
dat tijdens de workshop argumenten van de architect en ontwikkelaar, die niet 
onderbouwd konden worden en zelfs door de gemeente als tegenstrijdig met de eisen 
in het Bouwbesluit werden aangemerkt, gehandhaafd bleven. 

Acceptatie van dit soort argumenten door de andere deelnemers, betekent je laten 
overdonderen door een beargumenteerd veto. Op dat moment blijkt er geen 
gemeenschappelijk doel meer te zijn. De architect vindt zijn doel (een mooie 
authentieke gevel) belangrijker. De ontwikkelaar geeft liever meer geld uit voor minder 
kwaliteit omdat hij de woningen toch wel denkt te verkopen en vermeende risico’s liever 
vermijdt. De gemeente had de Rombo tactiek kunnen stopzetten en het proces terug 
kunnen laten vallen op de eisen in de verordening duurzaam bouwen. Dat is niet 
gebeurd. Er is wel heel lang tussen de workshops door geprobeerd met subsidies het 
proces vlot te trekken. Dat is uiteindelijk gedeeltelijk gelukt.

15.5 Conclusie toepassing Rombo tactiek

Tijdens de invoering van de Rombo tactiek zijn voor- en nadelen naar voren gekomen. 
Deze hadden betrekking op twee aspecten:
1. voor- een nadelen als gevolg van externe factoren, die buiten de structuur van de 

Rombo tactiek procedure om hun invloed deden gelden;
2. voor- en nadelen als gevolg van fouten in de (uitvoering van de) procedure, vele 

fouten konden door tussenkomst van de Rombo kring gerepareerd worden, 
sommige nadelen zijn echter in stand gebleven. 

De nadelen die stand gehouden hebben, zijn:
Gevoeligheid voor de kwaliteiten van de workshopsleider, dagvoorzitter. Gevoeligheid 
voor argumenten van deelnemers die informatieve argumenten van andere deelnemers 
naast zich neer leggen. Gevoeligheid voor het geven van consent tijdens de vergadering, 
terwijl aan de daaraan verbonden acties geen vervolg gegeven wordt. Gevoeligheid in 
de procesgang ( en wandelgang) voor het nakomen van afspraken. Onvolledige 
deelneming van huurder of koper.

De nauwkeurigheid van de Rombo tactiek kan aangepast worden aan de wensen van 
de deelnemers. Dat geldt zowel inhoudelijk, als het bijvoorbeeld om de 
betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de ingebrachte argumenten gaat, als ook 
procedureel, als het om de controleerbaarheid van voorgenomen acties en afspraken 
gaat. Sturen op deze nauwkeurigheid vergt echter flexibiliteit en ervaring van de 
deelnemers. Sturen van de nauwkeurigheid moet ook vaak tussen workshops door 
gebeuren. Dat kan in het nadeel van de voortgang werken.
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16 Discussie ontwikkeling van de Rombo tactiek

Het zou perfect zijn als inzet van de Rombo tactiek er altijd toe zou leiden dat in 
woningbouwprojecten meer geld geïnvesteerd wordt om energieneutraal te bouwen. In 
de uitvoering van de Rombo tactiek zijn echter beperkingen aanwezig. Daarom wordt in 
dit hoofdstuk eerst onderzocht of de beperkingen van deze organisatiemethode 
vergelijkbaar zijn met beperkingen die van andere milieu-organisatiemethodes bekend 
zijn. Daarna wordt onderzocht of de in dit onderzoek gebruikte methodes valide zijn. De 
verschillende soorten gevalstudies, experimentele gevalstudies, literatuurstudie en het 
sociocratisch ontwerpen worden vergeleken met de uitgangspunten van het onderzoek 
die vanuit de theorie van aangepaste technologie bij het begin zijn gesteld.  

Het kan zijn dat een aantal aspecten van de methodes niet altijd werkzaam kunnen zijn, 
omdat deze aspecten daarvoor afhankelijk zijn van externe factoren, die niet vanuit de 
methodiek gestuurd kunnen worden. Ook kunnen door of dankzij de gebruikte 
methodes effecten op de omgeving ontstaan.

Er vindt vervolgens een discussie plaats naar aanleiding van de uitgangspunten van de 
aangepaste technologie (AT) van Riedijk. Omdat de Rombo tactiek in de praktijk 
kenmerken vertoont van een tweede orde systeem vindt er een vergelijking plaats met 
de aanbevelingen die vanuit de wetenschap van het niche-technology-management 
(NTM) gegeven worden. Bij een tweede orde systeem verandert namelijk het 
transformatieproces in de loop van de tijd omdat het systeem lerende eigenschappen 
heeft. Het geïntegreerde totaalbeeld, volgend uit de controle en vergelijking, levert de 
opmaat voor de eindconclusie en de aanbevelingen.

16.1 Vergelijking met andere organisatiemethodes

Nu de opbouw en procedure van de Rombo tactiek bekend is, kan de omschrijving 
ervan worden vergeleken met andere organisatiemethodes die bedoeld zijn om 
duurzaamheid in het algemeen of duurzaam bouwen meer specifiek of zelfs 
energieneutraal bouwen in het bijzonder te realiseren. Evertse et.al. onderzochten de 
overeenkomsten en verschillen tussen verschillende milieubeoordelingsmethodes. In 
dat onderzoek werden drie aspecten onderscheiden, 1. oplossingsgericht, 2. 
procesmatig en 3. extern integraal. Deze drie aspecten werden in methodes gezocht die 
eerst werden onderscheiden in schaalniveau waarop de methodes werkzaam zijn en de 
mate van werking hiërarchisch top-down of participatief bottom-up (Evertse et.al. 2003).

Uit een vergelijking van de Rombo tactiek met 22 andere methodes blijkt dat er geen 
methode is die op alle drie aspecten, techniek, organisatie en participatie een 
samenhangende structuur aanbiedt (zie bijlage I). Het is nodig om alle methodes in 
detail te beschrijven en bijvoorbeeld op de ontwikkelcriteria van hoofdstuk dertien te 
toetsen, immers geen enkele methode heeft een organisatiestructuur die alle drie de 
aspecten van een methode omvatten. In dit onderzoek is desondanks toch een 
vergelijking met de Rombo tactiek ondernomen. De nadruk is gelegd op de referentie 
van methodes die ja scoren op Organisatie én een ja bij Techniek of een ja bij 
Participatie. In dat geval blijven de vijf methodes als mogelijke referentie over (zie tabel 
van afbeelding 16.1). Deze methodes stimuleren duurzaam bouwen in het algemeen, of 
energieneutraal bouwen in het bijzonder. Voor de complete lijst en de selectiecriteria 
wordt verwezen naar bijlage I. 
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____________________________________________________________________
Methode  1 2 3 4 5 geselecteerd

voldoende bekend actueel TO OP structuur parallel wel of niet
Nationaal pakket duurzame stedenbouw ja ja nee nee - ja )I
Handreiking duurzame stedenbouw ja ja ja nee - ja )I I
Leidraad zonnestroomprojecten ja ja nee nee - ja )III
MIRUP Haaglanden ja ja nee nee - ja )IV
Gids interactieve TA ja nee ja ja nee ja )V
Toolkit duurzame woningbouw ja ja ja nee - ja )VI

____________________________________________________________________
Afbeelding 16.1 De overgebleven zes organisatiemethodes, die een verwantschap met de Rombo 
tactiek hebben, wat een vergelijking interessant maakt. Deze methodes voldoen aan de criteria:
1. gedocumenteerd en voldoende bekend;
2. nog in gebruik, actueel;
3. heeft een aanpak op aspect techniek én organisatie TO;
of heeft een aanpak op het aspect organisatie én participatie OP;
4. biedt een organisatie-structuur;
5. deze structuur biedt de gelegenheid om de processen parallel te laten verlopen.
____________________________________________________________________

Het overzicht geeft per methode het antwoord op een vijftal selectiecriteria. Een nee op 
criterium twee maakt verdere analyse overbodig. Een nee antwoord op criterium drie 
kan dus nooit gepaard gaan met een nee bij vier. Een nee bij criterium 5 maakt 
vergelijking interessant, mits er een organisatiestructuur is met participatie. Een 
streepje - betekent dus dat de methode is afgevallen. Onderzoek van Evertse et.al. 
bevestigt het beeld dat er geen andere methode dan de Rombo tactiek beschikbaar is 
waarbij participatie, gestructureerde procesbegeleiding en sturing op probleem 
oplossing aanwezig zijn (Evertse et.al. 2003). Na de selectie blijven er dus eigenlijk 
geen methodes over voor een mogelijke vergelijking. Echter de geselecteerde zes 
methodes hebben een bijzondere reden om toch in aanmerking te komen voor een 
vergelijking (zie afbeelding 16.1), voor de volledige vergelijking zie bijlage I:
I en II. Het Nationaal pakket duurzame stedenbouw is in combinatie met de 

Handreiking duurzame stedenbouw in staat zowel op techniek, organisatie als 
participatie te scoren. Slechts een organisatiestructuur ontbreekt. Maar wellicht is 
op de andere aspecten een vergelijking mogelijk. 

III. De leidraad zonnestroomprojecten is technisch en organisatorisch van aard, 
maar is wellicht toch interessant omdat de toepassing van PV zonnepanelen 
voor energieneutrale woningbouw de bepalende sluitpost is, zowel technisch als 
economisch gezien. Wellicht geeft een vergelijking een gedetailleerd beeld ten 
opzichte van de Rombo tactiek. Deze is niet zo gedetailleerd. 

IV. De MIRUP Haaglanden is technisch en organisatorisch van opzet, maar kan 
eventueel in Rombo tactiek workshops op de hogere schaalniveaus in het begin 
van de projectontwikkeling een rol spelen.

V. De gids interactieve Technology Assessment is organisatorisch en 
participatorisch van aard. Omdat de methode, ondanks een gebrek aan een 
parallelle structuur, blijkt te bestaan uit een serie workshops, is vergelijking 
wellicht interessant.

VI. De Toolkit duurzame woningbouw is ontwikkeld door een projectontwikkelaar 
als antwoord op een vraag van de overheid. Deze is niet alleen technisch van 
aard, maar sluit aan bij de processen van de projectontwikkelaar vanuit dat 
perspectief. De toolkit is speciaal ontwikkeld om de communicatie met de 
gemeente en de bewoners te vereenvoudigen. Met name de kostenaspecten zijn 
mogelijk interessant.
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Uit de vergelijkingen van bestaande methoden met de Rombo tactiek vallen de 
volgende onvolkomenheden op:
- de Rombo tactiek is zeer gevoelig voor de kwaliteit van een projectleider en 

dagvoorzitter. Als de projectleider ook de workshops voorzit zal hij de 
sociocratische besluitvorming met consent en het organiseren van 
kringorganisaties moeten beheersen;

- de Rombo tactiek dient door de politiek, de gemeenteraad te worden vastgesteld 
als methode, omdat de politiek anders een externe factor van invloed kan zijn;

- binnen de Rombo tactiek kan voor het optreden van onervaren onderhandelaars 
van de gemeente of van bewoners niet worden gecompenseerd, nog bijgestuurd;

- binnen de Rombo structuur is geen aandacht voor het optimaal laten functioneren 
van personen. Binnen de sociocratische methode worden normaal gesproken 
functies bezet door middel van open verkiezingen waarbij functionarissen met 
consent voor taken en bevoegdheden worden gekozen;

- binnen de Rombo tactiek is geen voorziening voor het inzetten van mensen voor 
langere of kortere tijd. De continuïteit van mensen is ook binnen de Rombo tactiek 
een probleem. Voor dit probleem is geen goede oplossing, behalve dat besluiten 
weloverwogen genomen zijn, deze goed gedocumenteerd worden en nieuwe 
argumenten altijd weer nieuwe besluitvorming tot gevolg kunnen hebben. 
Procedures worden via tussentijdse consentbesluiten in stukjes gehakt;

- binnen de Rombo tactiek is diversiteit van deelnemers geen probleem. Er is geen 
aanleiding, gezien de gelijkwaardige positie van alle deelnemers speciaal 
aandacht te schenken aan de diversiteit van bewoners. Diversiteit van mensen is 
alleen een probleem bij de Rombo tactiek als deze er toe leidt dat de 
uitgangspunten van de Rombo tactiek niet helder zijn, niet begrepen worden of 
genegeerd worden. Soms kunnen en willen mensen in een groep niet 
gelijkwaardig zijn op grond van hun culturele of sociale achtergrond of persoonlijke 
ervaringswereld;

- de Rombo geeft alle deelnemers consentrecht, echter wie afwezig is geeft toch 
consent; De afspraak dat diegene die er niet is wél consent geeft, geldt natuurlijk 
alleen als de afwezige daar zelf geen bezwaar tegen heeft aangetekend of als de 
afwezige weet dat hij bij afwezigheid consent geeft. Overigens kunnen besluiten 
altijd heroverwogen worden door deze op een volgende vergadering op de agenda 
te laten plaatsen. Bij voortschrijdend inzicht zal niemand bezwaar hebben tegen 
een nieuw besluit;

- binnen de Rombo tactiek is het niet nodig en ook niet gebruikelijk dat argumenten 
voor of namens een ander worden ingebracht. Wel is het gebruikelijk om 
argumenten ten opzichte van het gemeenschappelijk doel af te wegen. Het 
spreken voor een ander, bijvoorbeeld door een projectontwikkelaar of makelaar die 
zegt te weten wat een koper of huurder er voor over heeft om energieneutraal te 
wonen, heeft tot gevolg dat daarmee juist macht kan worden uitgeoefend en een 
besluitvorming op oneigenlijke argumenten wordt opgebouwd;

- de Rombo heeft geen oplossing voor ambtenaren van een gemeente die zelf de 
beperkende factor vertegenwoordigen of veroorzaken;

- de Rombo tactiek heeft geen oplossing voor deelnemers die wel consent geven 
maar geen uitvoering aan dat consent geven.

Op 6 Oktober 2000 vond een congres Rombo tactiek plaats in Den Haag met de titel, 
Beeld van Duurzaam Bouwen in Den Haag, netwerken met Rombo, zelfsturing naar 
duurzaamheid. Dit congres had als doel om de Rombo tactiek als methode, inhoudelijk 
en procedureel aan collega’s uit het werkveld van duurzaam bouwen en 
procesmanagement uit te leggen en om terugkoppeling op de aanpak te ontvangen. Er 
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waren drie workshops om inhoudelijke beleidsvragen uit te discussiëren en 
tegelijkertijd kennis te maken met de Rombo tactiek. De inhoudelijke discussie leverde 
prima resultaten op, de terugkoppeling van de Rombo kring op de procedurele 
leerpunten leverde één belangrijk resultaat op: de workshops dienen door een zeer 
ervaren sociocratische dagvoorzitter geleid te worden. 

Buiten de context van de Rombo tactiek gaf de wethouder van de gemeente Den Haag 
een belangrijke terugkoppeling. De wethouder merkte op dat de Rombo tactiek uitgaat 
van de gelijkwaardigheid van besluitvorming bij de deelnemers. Dit zou echter in groot 
contrast staan met de politieke werkelijkheid rondom de Rombo tactiek. Een voordeel 
van de Rombo tactiek, politiek gezien, is wel dat er geen discussies of 
onderhandelingen plaats vinden over hoe hoog de ambities zijn. Dat is voor Den Haag 
politiek vastgesteld. De resultaten van de Rombo workshops tonen aan dat ze 
verdergaande uitkomsten hebben dan voorgaande workshops: dit is gevolg van de 
stepping stones monitoring.

Evertse et.al. vermeldden in hun beschrijving als nadeel van de Rombo tactiek dat 
workshops moeilijk te organiseren zijn, omdat niemand gelooft dat de werkwijze kan 
functioneren. Voorts concluderen zij dat projectontwikkelaars soms hun afspraken niet 
na komen of nóg niet nakomen, waardoor juist weer tijdsvertraging optreedt ten nadele 
van duurzaamheid. Ook zij concluderen dat de voorzitter getraind moet zijn in 
consentbesluitvorming en de procedures uit zijn hoofd moet kennen (Evertse et.al. 
2003).

Voor zover er methodes zijn die vergelijkbaar zijn met de Rombo tactiek, neemt de 
Rombo tactiek veel kenmerken van deze methodes over, maar wijkt op enkele punten 
significant af. Afwijkingen zijn het gevolg van de structuur met consentbesluitvorming. 
Deze structuur voorkomt veel problemen die bij andere methodes wel voorkomen. Ook 
ontstaan afwijkingen omdat de Rombo tactiek niet compenseert voor externe factoren 
zoals veranderingen in de nationale wet- en regelgeving en in de politieke context. De 
overige punten houden verband met het beschikbaar zijn van de mensen met de juiste 
competenties gedurende het verloop van het Rombo taktiek proces.
Uit de beperkte onderzoeken die er gevonden zijn omtrent organisatiemethodes in de 
bouw met participatie blijkt dat de Rombo tactiek dankzij de organisatiestructuur vele 
nadelen van bestaande methodes weet te omzeilen dan wel impliciet regelt. Deze 
conclusie komt overeen met de conclusie uit de eerdere vergelijking met andere 
methodes.

16.2 Validatie techniekmanagement

Om het ontwerpen en realiseren van energieneutrale woningen eenvoudiger te maken 
en minder afhankelijk van ingewikkelde technische ingrepen is in hoofdstuk zes een 
zes-stappen-methode ontwikkeld. De zes stappen worden gebruikt om ontwerpteams in 
een open planproces een idee te geven van de orde van grootte van de problematiek 
van energieneutrale woningen. In dat stadium van ontwerpen en plannen zijn de 
marges nog ruim en kan binnen die ruime marges gebruik gemaakt worden van een 
eenvoudige methode als deze. In de praktijk van de Rombo workshops bleek het 
inderdaad zo te werken dat deelnemers (experts- en non-experts samen) aan de 
ontwerp subgroepen energie een goed beeld kregen van een woning die uitgerust is 
met die zes technieken. Vervolgens bleek er ook een uitdaging uit te ontstaan om juist 
niet volgens het stappenplan te ontwerpen. Dat doet overigens niets af aan de 
geldigheid van de zes stappen in die fase van ontwerpen. 
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Het blijft echter moeilijk het verschil duidelijk te maken tussen het beeld van een 
neutrale energiebalans uit de berekening, en werkelijke energieverbruiken. Ook in de 
zes stappen methode blijft onduidelijk om hoeveel kubieke meters gas, kWh elektriciteit 
en om hoeveel kilo’s CO2 reductie het gaat. Mogelijkerwijs zouden experts én non-
experts niet proberen zelf iets anders te verzinnen dat juist afwijkt van de zes-stappen-
methode, als duidelijker gecommuniceerd zou worden om welke concrete 
hoeveelheden energie het gaat bij een energieneutrale woning.
De berekening van de sluitpost van de energieneutrale balans, de hoeveelheid PV, is 
een ingewikkelde zaak. Alleen al tussen de beste kwaliteit commerciële PV 
zonnepanelen en de slechtste kwaliteit ligt een rendementsverschil van ca 8 % (Jol et.al. 
2003). Dat is een variatie van 50  % tussen de beste zonnepanelen met een rendement 
van 1 % en de slechtste zonnepanelen met een rendement van 8 %.
Als daar nog een onnauwkeurigheidskorting voor het systeemrendement ( kan oplopen 
tot ca. 30 %) en voor de oriëntatie en hellingshoek ( kan oplopen tot 25 %) over moet 
worden berekend, dan wordt wel duidelijk dat echt niet met minder dan 50 % 
nauwkeurigheid gerekend kan worden. De overheid zal dus alleen al vanwege die 
onzekerheid er goed aan doen om subsidies te verstrekken, waardoor in ieder geval 
onzekerheden over het rendement weggefinancierd worden. 

Energieneutraal bouwen en renoveren is een belangrijk onderdeel van duurzaam 
bouwen. Op dit moment zijn er vele technische mogelijkheden om een woning 
energieneutraal te bouwen of renoveren. Over het algemeen hebben ingrepen om het 
energieverbruik te verkleinen en ingrepen om duurzame energie op te wekken ook 
bijkomende voordelen. Te denken valt aan verhoogd comfort, gecontroleerde ventilatie 
en mogelijk zelfs een gezonder binnenmilieu. De zes ingrepen uit hoofdstuk zes zullen, 
bij adequate inregeling van de apparaten en normaal gebruik en onderhoud ook 
bijdragen aan een verhoogd woongenot. De keuze voor een eenvoudige methode 
beperkt de keuze tot ingrepen die als project ongebonden product te koop zijn en die 
zonder problemen in een EPW of EPA berekening kunnen worden ingevoerd. Als de zes 
stappen methode in de ontwerpfase onvoldoende nauwkeurig zou zijn, kan in een later 
stadium een nauwkeurigere berekening worden uitgevoerd. 

De eerste fase van de Rombo tactiek is ook bedoeld om kennis toegankelijk te maken 
voor alle deelnemers. De vraag is of de gekozen werkvorm op sociocratische basis 
voldoende garantie biedt voor kennistransfer. Echter, uit onderzoek bij een 
managementcentrum dat sociocratisch georganiseerd was, blijkt dat de sociocratische 
structuur bijdraagt aan een duurzame kennisdeling in de organisatie en grotere 
betrokkenheid van de medewerkers (Rommes 2004). Ook uit de reacties van de 
deelnemers van Rombo workshops tijdens of na de bijeenkomsten blijkt niet dat er 
gebrek zou zijn in kennisonverdracht.

Rombo tactiek fase I heeft ook als doel om deelnemers interdisciplinair en open met 
elkaar te laten (leren) samenwerken. Het ontwerpen en realiseren van energieneutrale 
woningbouw overstijgt het vakgebied van één expert. Het bereik in schaalniveaus strekt 
zich uit van de schaal van de wijk tot en met de korrel van 1 mm. Daarnaast zijn 
verschillende ontwerpers uit disciplines vertegenwoordigd om het complexe probleem 
samen te kunnen oplossen. Als ontwerpende experts en non-experts niet alleen aan 
hetzelfde probleem werken maar ook een gemeenschappelijk doel nastreven, wordt dat 
interdisciplinair genoemd. Als dezelfde leden van een ontwerp-, organisatie- of 
onderzoeksteam hun eigen methodes, theoriën en concepten gaan integreren is sprake 
van interdisciplinaire wetenschap (Zantvoort 1995). In dit geval zou de Rombo tactiek 
bijdragen aan de vorming van een interdisciplinaire ontwerpende wetenschap.
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16.2.1 Validatie explorerende gevalstudies

De literatuur van de gebouwde en gemeten energieneutrale projecten mag als 
betrouwbaar worden verondersteld, evenals de meetwaarden die worden weergegeven. 
Deze meetwaarden worden gebruikt in zeven technische gevalstudies, die 
theorievormend van aard zijn. De gevalstudies zijn dus niet uitgevoerd om te 
onderzoeken of de gebouwen wel energieneutraal zijn en ook niet om de berekeningen 
en metingen te controleren. De gevalstudies zijn uitgevoerd om een theorie te vormen 
over de grootte en aard van technische ingrepen om energieneutraal te bouwen. Dit 
betreft de gevalstudies in Dörpe, Freiburg A en Freiburg Heliotrop. De technische 
gevalstudies in Castricum, Zandvoort, Amersfoort en Leeuwarden zijn ook 
theorievormend, maar worden tegelijkertijd ook gebruikt voor een vergelijking met de 
gevalstudies in Duitsland. Voor het vormen van een theorie wordt over het algemeen 
een meervoudige gevalstudie aanbevolen. Dat komt de validiteit ten goede. De meer-
voudige gevalstudie heeft in dit geval het karakter van retroperspectivisch onderzoek.

16.2.2 Validaties experimentele gevalstudies

De experimentele gevalstudies in Woubrugge en Delft zijn meer toetsend van aard. 
Daar volstaat de eengevalsstudie. Het experiment in Woubrugge is bedoeld om te 
achterhalen of je met de gegevens en met de theorie opgebouwd uit de Duitse 
gevalstudies inderdaad in Nederland ook een energieneutrale woning kunt bouwen. Het 
experiment in Delft heeft als doel om te onderzoeken of de theorie opgebouwd in de 
Duitse én Nederlandse gevalstudies ook geldt als ze wordt toegepast op een 
bestaande woning. De twee experimentele gevalstudies in Woubrugge en Delft hebben 
een meer longitudinaal karakter omdat gedurende de ontwerp- en bouwtijd gegevens 
zijn verzameld over de techniek en over de manier van financieren en organiseren. 

16.2.3 Validatie met referenties

Binnen de energieprestatieberekeningen van nieuwbouwwoningen zijn de statische 
berekeningen door middel van de EPW redelijk nauwkeurig. Narekenen met een 
dynamisch model geeft een afwijking van 10 % die als acceptabel gezien wordt voor 
wetenschappelijke vergelijking. In de praktijk komen afwijkingen tussen berekende en 
werkelijk gemeten energieverbruiken groter dan 10 % voor. Berekeningen aan integrale 
conceptontwerpen met 10 % nauwkeurig zouden toereikend moeten zijn. Als gevolg van 
bouwfouten, weersinvloed en bewonersgedrag kunnen verschillen groter zijn dan 30 %. 
Uit de berekeningen blijkt dat de methodiek voor alle woningtypes hetzelfde kan zijn en 
is dus breed toepasbaar. Het enige verschil in de energiebalansen zit in de verhouding 
tussen het buitenoppervlak dat energieverliest en het volume van de woning. De 
vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen hebben relatief veel baat bij 
energiebesparing door middel van isolatie van buitenwanden, daken en vloeren, 
hoogrendement glas en luchtdichting. De types portiek- en galerijwoningen hebben een 
relatief kleiner verliesoppervlak ten opzichte van het volume. Hier is de invloed van 
warmteterugwinning op ventilatielucht relatief hoger. Als de energiebalans richting 
energieneutraal moet verschuiven dan zal de plaatsing van zonnecollectoren en 
zonnecellen bij vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen minder 
problemen veroorzaken. Er is in principe plaats genoeg. De oriëntatie is nog wel 
kritisch. Bij de galerijflats en portiekwoningen is het oppervlak van beschikbaar dak- en 
geveloppervlak niet toereikend voor de plaatsing van zonnecollectoren en zonnepanelen 
voor de opwekking van duurzame warmte en duurzame stroom. 
Dat leidt tot de conclusie dat de referenties voor eengezinsrijtjeswoningen de meest 
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nauwkeurige resultaten geven. Dit is ook het meest voorkomende woningtype in 
Nederland en het type dat de komende tijd het meest gerenoveerd zal worden. 

Om bovenstaande conclusie te controleren zijn vergelijkingen gemaakt met 
referentieberekeningen in een model van zowel de SenterNovem als van het instituut 
voor Toegepaste Milieu-Economie (TME). De orde van grootte in de energiestromen 
komen overeen met de berekeningen in het onderzoek. Daarbij moet geclaimd worden 
dat de SenterNovem referentieberekeningen niet noodzakelijkerwijs nauwkeuriger zijn 
dan de onderzoek-berekeningen. Met name de berekening van de opbrengst uit PV 
zonnepanelen is door het software ontwerp gelimiteerd. De TME modellen zouden wel 
nauwkeuriger kunnen zijn omdat daarin zelfs gerekend wordt met de energieverbruiken 
van elektrische apparaten in de woning in plaats van met forfaitaire waarden. 

16.3 Validatie procesmanagement

Om een algemene indruk te krijgen van de manier waarop de Nederlandse overheid 
invloed probeert uit te oefenen op het realiseren van energieneutraal bouwen en 
renoveren, is een literatuurstudie uitgevoerd. Deze studie is theorievormend van 
karakter geweest. Daarbij is nagegaan of de onderzoekers conclusies hebben 
getrokken uit eigen onderzoek of dat gebruik is gemaakt van andere bronnen. Indien dat 
nodig was zijn de originele bronnen opgespoord. Daardoor is in dit proefschrift alleen 
gebruik gemaakt van directe verwijzing naar onderzoek dat put uit eigen informatie. 
Daarmee is de betrouwbaarheid, hoewel misschien niet optimaal, wel maximaal. 

De literatuurstudie van de convenanten was theorievormend van karakter. De 
convenanten Flevoland en Drenthe zijn onderzocht, evenals de evaluaties van de 
convenanten. De conclusies lijken, voor zover het kwalitatieve deel betreft, betrouwbaar. 
De kwantitatieve gegevens zijn onvolledig en alleen als voorbeeld in het proefschrift 
opgenomen. Ik was niet in staat om de betrouwbaarheid ervan te toetsen en acht deze 
gegevens daarom niet betrouwbaar genoeg om er conclusies aan te verbinden.

Het belang van de literatuurstudie naar de gemeentelijke verordening is gering. Het doel 
was te onderzoeken of via een aparte verordening eisen worden gesteld in het kader 
van energieneutraal bouwen. Dit is niet het geval. De argumentatie daarvoor is sluitend: 
het Bouwbesluit en de Woningwet sluiten het stellen van energieprestatie-eisen uit.

Het doel van de gevalstudies in Den Haag was om te kunnen controleren of de theorie 
uit de literatuurstudies zou passen bij het dagelijks handelen binnen een gemeentelijke 
organisatie. In dit geval was dat binnen de organisatie van de gemeente Den Haag. Het 
onderzoek was longitudinaal van karakter. In de loop van twee jaar zijn ervaringen 
binnen de gemeente Den Haag vergeleken met de theorie uit het literatuuronderzoek. 
Bij afwijkingen is daar in het proefschrift een opmerking over gemaakt. De dagelijkse 
gang van zaken komt, in vergelijking met de vrij algemene informatie van het 
literatuuronderzoek, veel gedetailleerder over. Daardoor is er in ieder geval meer 
betrouwbaarheid toe te kennen aan het algemene literatuuronderzoek. Observaties die 
gedetailleerder waren, zijn gebruikt bij het ontwerpen van de Rombo tactiek. 

Er is in Nederland veel onderzoek gedaan en geschreven over de marktwerking in de 
woningbouw in het algemeen en in verband met duurzaam bouwen in het bijzonder. De 
betrouwbaarheid van de kwalitatieve gegevens zal groot zijn, te meer omdat de meeste 
gegevens via of in opdracht van de SenterNovem zijn vrijgegeven. Ik heb zelf echter 
gereserveerdheid betracht bij het interpreteren van de verklarende concepten achter de 
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cijfers. Enerzijds omdat ik mij ervan bewust ben dat cijfers nauwkeurigheidsmarges 
hebben, terwijl deze marges nauwelijks in de publicaties terug te vinden zijn. Daarnaast 
kwamen enkele interpretaties van gegevens niet overeen met mijn ervaring als 
ontwerper en organisator van energieneutrale woningen. 

In de experimentele gevalstudies in Woubrugge en Delft is duidelijk geworden dat voor 
de totstandkoming van de projecten veel zelfwerkzaamheid nodig is geweest. Deze 
zelfwerkzaamheid hield in dat met eigen handen gebouw en verbouwd is én dat de 
organisatie van de bouw veel eigen uren extra heeft gevergd. Het aantal uren dat door 
samenwerkingsverbanden in de totstandkoming van projecten is gestopt, is niet in 
kostprijscalculaties zichtbaar. 

In een vergelijking van de gevalstudies met de referenties van SenterNovem en TME 
modellen, was het mogelijk een gedeelte van de kostencijfers te controleren. Die 
vergelijking verhoogde de betrouwbaarheid van de kostbepalingen in die zin dat de orde 
van grootte van meerkosten voor energieneutraal bouwen en renoveren in alle gevallen 
overeenkomen. Uit de modellen van het TME instituut blijkt bovendien dat 
energieneutrale woningbouw voor een gemiddelde Nederlandse wijk in het jaar 2040 
economische haalbaar geacht wordt. Dat is een geruststellende gedachte, maar is, 
gezien de complexe en oncontroleerbare opbouw van de spreadsheet berekening, ook 
een minder controleerbare conclusie. Bij nadere beschouwing zouden de financiële 
randvoorwaarden die voor de berekening zijn aangenomen, de komende jaren in 
werkelijkheid wel eens geheel anders kunnen worden ingevuld. In die zin kan beter 
worden gesproken van de goede economische haalbaarheid van een scenario voor 
energieneutraal bouwen van een gemiddelde Nederlandse wijk in 2040. Wat nog 
steeds een geruststellende gedachte is trouwens.

De ontwikkeling van de criteria waaraan een nieuwe methode moet voldoen is vrij 
eenvoudig verlopen. Van alle literatuur en gevalstudies zijn alle mogelijke aanwijzingen 
verzameld. Vervolgens zijn deze criteria geordend naar de fase van de 
organisatiemethode, analoog aan de fases van ontwikkeling die innovaties normaal 
gesproken doorlopen. Deze gebruikelijke ontwikkeling was samengevat in de definitie 
van technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid. Deze definitie had 
grote overeenkomst met de theorie van de aangepaste technologie. Dit denkconcept 
bleek bruikbaar voor de ordening van de criteria.

De ontwikkeling van de methode vervolgens is gebaseerd op systeembenadering van 
input-transformatie-output. Daarbij is stilzwijgend aangenomen dat het 
transformatieproces dat in de black-box plaats vindt, niet verandert onder invloed van de 
variabele input en tijd. Het systeem wordt geacht zich als een eerste orde systeem te 
gedragen. Echter, het systeem wordt ook geacht een zelfsturend en zelflerend effect te 
hebben. Daarom is het beter om aan te nemen dat het systeem dynamisch van aard is: 
een tweede orde systeem. Dit heeft geen aanpassingen in de ontwikkeling van de 
methode tot gevolg gehad, omdat de sociocratische procedure, volgens de norm, 
bedoeld is om dynamische processen bestuurbaar te maken (SCN 2005). De Rombo 
tactiek voldoet als beleidsontwerp aan de voorwaarden die genoemd worden bij het 
zogenaamde tweede orde ontwerpen van beleid (Heffen van Maassen Rip 1999). Bij 
tweede orde ontwerpen is het nodig dat verschillende opvattingen en belangen in het 
ontwerpproces zijn vertegenwoordigd en dat de verantwoordelijkheden en de 
besluitvormingsstructuur binnen het ontwerpend systeem doorzichtig is. Aan beide 
voorwaarden is bij de Rombo tactiek voldaan. Een tweede orde ontwerp voor beleid 
waarborgt in zijn procedure de mogelijkheid tot herontwerpen, reflectie, evaluatie en 
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leren. De Rombo tactiek heeft die waarborg zowel procesmatig als inhoudelijk in zich. 
Door dit inzicht wordt duidelijk dat de ontwikkeling van energieneutrale technieken met 
de Rombo tactiek verwantschap vertoont met de ontwikkeling van Niche-Technologieën. 

Om de nieuwe organisatiemethode te ontwerpen is vervolgens het perspectief van 
sociocratie gekozen. Zowel wetenschappelijk als praktische gezien is de sociocratie 
een interessante methode om samenwerkingen te organiseren. Hoewel onderzoek 
over het algemeen aan sociocratie in lijnorganisaties binnen bedrijven refereert, zag ik 
geen overwegende bezwaren om de sociocratische ontwerpregels te gebruiken om een 
projectorganisatie te bouwen waar zowel een technische probleem opgelost diende te 
worden, waar een secure procesbegeleiding mogelijk zou moeten zijn en waar ook 
participatie van alle mogelijke belanghebbenden mogelijk zou moeten zijn. 

De sociocratische constructieregels zijn wetenschappelijk onderbouwd (Endenburg 
1998) en zijn samengevat in de sociocratische normen (SCN 2005).
De sociocratische ontwerpregels kennen vier basisregels:
1. het consent regeert;
2. proces van kringorganisatie;
3. open verkiezingen;
4. dubbele koppeling.

Van de vier basisregels zijn de eerste twee in de Rombo tactiek opgenomen. De derde 
basisregel kan ook worden toegepast. De noodzaak van toepassing echter is ter 
beoordeling van de ervaren dagvoorzitter van een workshop. De vierde basisregel zal 
normaal gesproken niet worden toegepast, omdat de dubbele koppeling een 
noodzakelijke ontwerprichtlijn is als je in een organisatie met hiërarchische lagen werkt. 
Bij de Rombo tactiek komt dat slechts voor bij het installeren van tijdelijke hulpkringen. 
Die bevinden zich echter over het algemeen op gelijk niveau. De noodzaak voor het 
ontwerpen van een dubbele koppeling is ter beoordeling van de ervaren sociocratisch 
dagvoorzitter.
Romme geeft aan hoe je welke sociocratische ontwerpregels toepast bij het ontwerpen 
van een kringorganisatie (Romme 1995). Bij vergelijking van de Rombo tactiek met de 
aanbevelingen van Romme vallen een aantal verschillen op:
1. normaal gesproken wordt de sociocratische structuur over een bestaande 

structuur van een organisatie heengelegd. In het geval van de Rombo tactiek wordt 
de nieuwe structuur als het ware tussen verschillende structuren gelegd. Daarbij is 
de gemeente regiseur en eigenaar van die nieuwe Rombo kringstructuur. De 
nieuwe organisatie is een projectorganisatie zonder formele eigenaar. 
Zeggenschap en eigendom zijn in die zin losgekoppeld. Vanuit dat perspectief 
gezien moet een sociocratische projectorganisatie beter werken dan een 
sociocratische bedrijfsorganisatie waar aandeelhouderschap en eigendom een 
wissel kunnen trekken op de gelijkwaardigheid van de medewerkers. De 
sociocratische norm gaat uit van de benaming functionele organisatie, een 
samenwerkingsverband van individuen die één of meer functies en taken op zich 
nemen ter realisatie van gemeenschappelijke doelstellingen. In die definitie wordt 
geen verschil gemaakt tussen een bedrijfsorganisatie of een projectorganisatie;

2. de uitvoering van de besluiten wordt niet aan de organisatie onder de Rombo 
kringorganisatie uitbesteed, maar aan de diverse organisaties rond de Rombo 
kringorganisatie. Dat houdt bijvoorbeeld in dat waar sociocratie normaal 
gesproken bij de uitvoering van besluiten niet per sé afhankelijk is van de loyaliteit, 
solidariteit en gevoelens van saamhorigheid van deelnemers, de Rombo tactiek 
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daar in de uitvoering op zijn minst juist wel voordeel van heeft;

3. de vrije toegang tot informatie die noodzakelijk is om te kunnen samenwerken is in 
het belang van iedere organisatie. Vrije toegang tot informatie voor en van de 
Rombo kringorganisatie moet dus door de gastheer van de Rombo kring apart 
geregeld worden. Daarvoor is de parallel aan de Rombo procedure ontwikkelde 
rapportage gedacht, maar een ondersteuning door middel van internet technologie 
met daarin verwerkt een organisatielogboek is een zeer welkom hulpmiddel (SCN 
2005);

4. deelnemers aan sociocratische kringorganisaties worden geschoold in het 
hanteren van begrippen als consent, kringorganisatieproces en open verkiezing. 
Zij leren vanzelf wat een proces van doelrealisatie is en waarom processen in 
stukjes worden geknipt. Binnen de Rombo kringorganisatie moet al werkende 
geleerd worden. Nieuwe deelnemers moeten ongeschoold aanhaken. In de 
praktijk blijkt dit geen probleem te zijn, mede omdat veel deelnemers gewend zijn 
om in project- en managementteams op consensus achtige manier besluiten te 
nemen. Consent blijkt dan ineens een stuk makkelijker te organiseren te zijn.

In wetenschappelijke zin is consent is een opponeerbare vorm van besluitvorming. Je 
hoeft het met de inhoud van een voorstel niet eens te zijn. Als je het oneens bent, moet 
je oppositie voeren en argumenten aandragen waarom het niet verdedigbaar zou zijn. 
Daarentegen zul je overwegende argumenten moeten hebben om een besluit van 
consent te willen onthouden. Als je daar de andere deelnemers mee kunt overtuigen 
kan het besluit worden aangepast. 

Een voorbeeld is het gebruik van de lijst van zes ingrepen tijdens de Rombo workshops. 
Deze lijst wordt niet altijd gebruikt waarvoor die bedoeld was. Het lijkt wel alsof de 
eenvoud van de maatregelen, de ontwerpers (experts en non-experts) afschrikt. De 
Rombo ontwerpers in de subgroep energie zijn creatiever in het bedenken van 
alternatieven dan in het oplossen van een technische moeilijkheid met één van de 
maatregelen uit de lijst. Althans, zo lijkt het naar aanleiding van de workshops Rombo 
tactiek Duindorp fase I en Rombo tactiek Johan de Witt College, fase II (zie bijlage G en 
bijlage H). De lijst heeft wel tot gevolg dat de inzet om alsnog, via een creatieve omweg, 
energieneutraal te bouwen, vergroot wordt. De persoonlijke stokpaardjes en 
belemmerende overtuigingen van non-experts én experts in het ontwerpteam lijken 
daarbij van grote invloed te zijn. 

Met de Rombo tactiek hoeven besluitvormingsprocessen niet langer te duren dan 
absoluut noodzakelijk is. Dit is echter in de praktijk niet meetbaar gebleken omdat de 
tijd die tussen de workshops lag met name door leden van het bouwteam met hun 
eigen werkwijze werd ingevuld. De lengte van dze tussentijd lijkt maatgevend voor het 
hele proces. In de Rombo tactiek workshop opgedane kennis kan worden ingezet in 
vervolgacties en vervolgprojecten. Deze worden door het kringorganisatieproces dat aan 
SMARTEST gekoppeld is, gevolgd. Echter, er is niet vastgesteld of die acties ook 
daadwerkelijk worden uitgevoerd en effect hebben.
Het produceren van proces en structuur volgens de sociocratische methode, zoals bij 
de ontwikkeling van de Rombo tactiek is gebeurd, wordt sociocratische engineering 
genoemd (SCN 2005). 
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16.4 Validatie participatiemanagement

De centrale gedachte bij het ontwerpen van de Rombo tactiek was het laten participeren 
van alle belanghebbenden van een bouwproject, zodat een gemeenschappelijke 
inspanning georganiseerd kan worden. Er is reeds aannemelijk gemaakt dat de keuze 
om het proces van samenwerking te sturen door gebruik te maken van consent-
besluitvorming een juiste is geweest. Dankzij het consentrecht kúnnen deelnemers 
invloed uitoefenen op het proces. De sociocratische norm spreekt van zich wederzijds 
op elkaar betrekken om ruilmogelijkheden te ontdekken en vorm te geven (SCN 2000). 
Vertegenwoordiging in de Rombo tactiek workshops veronderstelt wel dat er een 
machtiging is om namens de eigen achterban consent te geven. Dat vooronderstelt dus 
ook dat acceptatie van het consentrecht, de mogelijkheid uitsluit om ruggespraak met 
de achterban te houden, alvorens consent te geven. Om dit soort afspraken vast te 
leggen wordt er, volgens de sociocratische norm, een statuut vastgelegd, met daarin 
bepalingen ten aanzien van doelstelling, samenstelling, plaats tussen de organisaties 
en de werkwijze van de kring. Dit statuut zou bij de Rombo tactiek onderdeel kunnen zijn 
van de handleiding en zou bij de uitnodigingsbrief gevoegd kunnen worden.

Voor ontwerpers zijn er over het algemeen twee redenen om met eindgebruikers samen 
te werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten (Leonard 1995). Het betrekken van 
de gebruiker bij het ontwerpen resulteert in een beter ontwerp. De gebruiker beschikt 
namelijk over specifieke kennis over de manier waarop in het gebouw gewerkt en 
gewoond zal gaan worden. Daarnaast blijken gebruikers van gebouwen hun gedrag 
aan het gebouw aan te kunnen passen, als zij bij de totstandkoming ervan betrokken 
zijn geweest. Een energieneutraal gebouw functioneert beter als de bewoners er goed 
mee om kunnen gaan.Een direct contact tussen ontwikkelaar en koper bevordert 
bovendien de gedachtewisseling, discussie en eventueel onderhandeling over de prijs-
kwaliteit verhouding van het op te leveren gebouw. Dat is een stuk dichter bij het ideaal 
van de vrije marktsituatie dan bij de gebruikelijke manier van werken. 

De rol van de overheid is in deze samenwerking niet altijd even helder. Enerzijds heeft 
de overheid een belangrijke rol omdat deze besluit of een gebouw gebouwd mag 
worden. De overheid toetst op de eisen in het bestemmingsplan, op de eisen in het 
Bouwbesluit en op eisen van Welstand. Maar soms zijn ook andere overheidseisen van 
belang, zoals bijzonder verordeningen duurzaam bouwen, de afspraken in een 
convenant betreffende duurzaam bouwen of een ander type vergunning. 

De lokale overheid speelt in de samenwerking met de Rombo tactiek de rol van 
regievoerder en marktmeester. De lokale overheid heeft daarnaast eigen procedures 
voor het ontvangen van aanvragen bouwvergunning en voor het afgeven van 
bouwvergunningen. De andere partners passen hun planning en procesontwikkeling 
over het algemeen aan die van de gemeente aan. 
Maar de overheid kan met de Rombo tactiek voorwaarden creëren waardoor de andere 
partners beter kunnen samenwerken:
- regelgeving die is afgestemd op de bouwpraktijk, gebaseerd op prestatie-eisen, 

geldig voor alle schaalniveaus waarop energieneutrale woningbouw betrekking op 
heeft;

- goede handhaving van de regelgeving en van de geëiste prestaties;
- afstemming van lange termijnvisies op milieudoelen en markt en een vertaling van 

die visies voor de korte termijn;
- afstemming van verschillende overheidsvisies op milieugebied;
- beschikbaar stellen van economische ondersteuning.
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Het grootste probleem bij de toepassing van de Rombo tactiek is dat in theorie de 
afspraken die in de workshop zijn gemaakt praktisch moeten worden uitgevoerd. In de 
praktijk wordt de waarde van consentvorming, met name in de politiek en bij de 
opdrachtgever, gemakkelijk over het hoofd gezien. De grootste politieke gevoeligheid ligt 
in fase III van de Rombo tactiek.

De regels van de sociocratie, die optimale participatie mogelijk maken zijn echter goed 
toegepast op de Rombo tactiek. Er wordt gebruik gemaakt van consentbesluitvorming in 
alle fasen van Rombo tactiek. Er wordt gewerkt met het kringorganisatieprincipe. Met 
name door de uitbouw van het bekende SMART principe met de EST tot SMARTEST. De 
EST staan voor het organiseren van een kringorganisatie:
E evaluëerbaar, de projectleider kan bijsturen als hij daarvoor signalen ontvangt;
S sociocratische tot stand gekomen, de uitvoering is met consent aan iemand 

overgedragen;
T terugkoppelbaar, er is een functionaris met consent aangewezen of gekozen die er 

voor zorgt dat de resultaten van de uit te voeren acties op tijd bij de projectleider 
terug zijn, zodat in de volgende workshop besloten kan worden.

De Rombo tactiek is een organisatiemethode geworden die de mogelijkheid schept om 
externe belanghebbenden te laten participeren in de ontwerpprocessen en 
besluitvormingsprocessen zodat draagvlak ontstaat voor een procesvoortgang. De 
communicatie is open door de werkwijze op basis van argumenten. In fase II is in 
theorie een gelijkwaardige onderhandelingspositie mogelijk, indien alle partijen hun 
informatie daarin vrij uitwisselen. De regie van de overheid is belangrijk, maar maakt 
invulling door andere gemotiveerde actoren mogelijk.
____________________________________________________________________

startdocument Romo fase I

verslag Romb fase I
tussendocument Rombo fase II

verslagen Rombo fase II
haalbaarheidsscenario’s Rombo fase III

____________________________________________________________________
Afbeelding 16.2 De gelijkwaardigheid in besluitvorming tijdens de Rombo tactiek workshops 
vooronderstelt openheid van communicatie. Mede daarom worden alle fases van de Rombo tactiek 
I, II en III begonnen en afgesloten met een document dat met consent wordt goedgekeurd. De 
kleinere circels markeren de verankering van de besluitvorming door middel van een document.
____________________________________________________________________

16.5 Validatie randvoorwaarden

Aan het begin van het onderzoek zijn randvoorwaarden gesteld waarbinnen het 
onderzoek geldig zou zijn. Terugkijkend op deze randvoorwaarden kan die geldigheid nu 
worden onderzocht:
Randvoorwaarde 1, de overheid is actor.
Als eerste randvoorwaarde voor de uitvoering van dit onderzoek werd aangenomen dat 
de overheid als actor in de bouw invloed kan uitoefenen op de acceptatie van nieuwe 
technologieën. Dat is met de ontwikkeling van de Rombo tactiek mogelijk gebleken. Het 
bleek zelfs een noodzakelijke randvoorwaarde om te zorgen voor een objectieve 
marktmeester en om te zorgen dat de overheid  niet zelf de beperkende factor is. 
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Randvoorwaarde 2, de overheid voert de regie en is change-actor.
Met de Rombo tactiek kan de overheid de ontwikkeling van energieneutraal bouwen zelf 
mede organiseren. 
Randvoorwaarde 3, overheid als probleemeigenaar.
De overheid is de belangrijkste probleemeigenaar, misschien wel het meest omdat zij 
zelf niet de beperkende factor mag zijn.
Randvoorwaarde 4, innovatie met haperende marktontwikkeling.
Energieneutrale woningbouw is maar ten dele een innovatietype dat technisch nog 
ontwikkeld moet worden. De markt is daarentegen geheel niet ontwikkeld, door gebrek 
aan marktwerking. De verschuiving van de ontwikkeling van energieneutraal bouwen 
van het type innovatie van architectureel naar revolutionair (en op den duur dus als 
gevolg daarvan naar incrementeel) is niet aantoonbaar. Daarvoor is de tijdsperiode van 
de ontwikkeling te kort. Er zijn nog geen stepping stones monitoring gegevens. Echter 
dit is voor de werking van de Rombo tactiek niet van invloed gebleken.  
Randvoorwaarde 5, beïnvloeding marktmechanisme.
Als randvoorwaarde voor dit onderzoek wordt vastgelegd dat de overheid een beter 
marktmechanisme tussen individueel belang van actoren in de bouw en tussen het 
belang van Nedeland als geheel, moet organiseren. In een situatie van marktfalen 
zullen de CO2 reductiedoelstellingen van de overheid niet kunnen worden verwezenlijkt 
zonder actieve stimulering. 
Er geldt dus wel enig wetenschappelijk voorbehoud voor de werking van de Rombo 
tactiek. Om de werking vast te stellen zullen vele workshops moeten volgen totdat met 
behulp van de monitoring en iRombo verschuivingen in de ingrepen om energieneutraal 
te bouwen zichtbaar worden.

Uit deze randvoorwaarden komt naar voren dat de efficiëntie van overheidsbeleid door 
middel van regulering en prijsmaatregelen (met de Rombo tactiek) wel vergroot kan 
worden. Mits de subsidies gebruikt worden om onzekerheden in de prijsvorming weg te 
werken.

Volgens van Heffen en Hoppe is het ontwikkelen van overheidsbeleid succesvol 
geweest als (Heffen van Hoppe 1999):
1. de officiële beleidsdoeleinden bereikt zijn, zoals een energieneutraal Den Haag 

rond 2040, maar een energieeneutrale gemeentelijke instelling in 2006 of een 
reductie van 300 Mton CO2 in de bouw in heel Nederland;

2. het beleid in grote mate tegemoet is gekomen aan de doelgroep, dat wil zeggen de 
belanghebbenden in de bouwsector, inclusief de woonconsument.

In die zin is het succes van de ontwikkeling van de Rombo tactiek nog niet aangetoond. 
Daarvoor zullen meer projecten met de Rombo tactiek moeten worden gerealiseerd.
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16.6 Discussie Rombo tactiek

In de volgende discussie benaderen we de ontwikkeling van de Rombo tactiek vanuit de 
aangepaste technologie en vanuit niche-technology management. Beide benaderingen 
hebben als vertrekpunt de huidige manier van ontwikkelen van nieuwe technologieën. 

16.6.1 Het perspectief van aangepaste technologie AT

Reeds lang voordat de discussie rond duurzame ontwikkeling plaats vond, werd de 
ontwikkeling van techniek reeds door de beweging van de aangepaste technologie in 
het perspectief van mondiale en internationale verantwoording geplaatst. Daarbij werd 
de ontwikkeling van techniek in samenhang van de economische, juridische, 
organisatorische en culturele aspecten als technologie aangemerkt. Vanuit ervaringen 
in de ontwikkelingssamenwerking drong het besef door dat de technische concepten uit 
industriële landen niet zomaar overgedragen konden worden aan ontwikkelingslanden, 
met name vanwege een groot verschil in technologische context en een andere cultuur 
van waarden en normen (Riedijk 1987). Dit leidde tot een herwaardering van de eigen 
geïndustrialiseerde technologie (Riedijk 1989). Het verband van aangepaste 
technologie en, sinds het Brundtland rapport , met duurzame ontwikkeling is de 
gemeenschappelijke zorg om de uitputting van de grondstoffen en de andere daarmee 
gepaard gaande milieu-effecten (Brundtland 1987). Beide brengen de milieuvervuiling 
in verband met de toenemende dominantie van de wereldeconomie. De milieu-
efficiëntie van nieuwe technieken moest verbeteren. De menselijke maat zou als 
leidraad van nieuwe ontwikkelingen weer centraal moeten staan. Dit zou zich moeten 
vertalen in verandernde normen, waarden en doelen voor diegenen die verantwoordelijk 
zijn voor de financiering en organisatie van onderzoek en productontwikkeling in de 
maatschappij. De vergroting van milieu-efficiëntie kan alleen succesvol zijn vanuit het 
perspectief van de aangepaste technologie, als deze in samenhang met structuur van 
de maatschappij tot een grotere milieu-effectiviteit leidt. Bovendien zou de nieuwe 
milieutechnologie moeten aansluiten bij het hoofddoel van aangepaste technologie: 
mensen meer invloed geven op hun eigen leven en werken.

In het kader van dit promotieonderzoek betekent het voor gebruikers van woningen om 
technisch meer invloed op het eigen leven te krijgen zodat zij bijvoorbeeld minder 
afhankelijk te zijn van de levering van grijze elektriciteit en aardgas. Deze worden 
immers in groot industriële systemen geproduceerd waarbij niet de kwaliteit van het 
product of de dienstverlening de prijs bepaalt, maar eerder de internationale 
(machts)verhoudingen. Het zou voor bewoners ook kunnen betekenen om, net als 
vanouds, weer meer invloed te krijgen op het proces van bouwen. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen door meer invloed op de totstandkoming van het eigen huis (ook voor particulier 
opdrachtgeverschap) te krijgen. Maar ook zou grotere participatie in de marktwerking 
daarin kunnen voorzien.

AT heeft als hoofddoel om mensen meer invloed te geven op hun eigen leven. De 
Rombo tactiek draagt op twee manieren bij aan dat doel:
1. door het geven invloed op besluitvorming middels consent voor alle 

belanghebbenden;
2. door als gevolg daarvan invloed te geven op eigen energievoorziening, met een 

techniek die zelfs voor energie-autonomie kan zorgen.

Gedurende de ontwikkeling van de Rombo tactiek zijn een aantal nieuwe aspecten van 
aangepaste technologie naar voren gekomen.
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1. Het doel van AT is om vanuit het streven naar een directere betrokkenheid van 
mensen een technologie te ontwikkelen die niet zou vervreemden en die geen 
grotere problemen zou veroorzaken dan neveneffecten van de problemen die 
werden opgelost. Als gevolg van de ervaringen met de ontwikkeling van de Rombo 
tactiek kan dit uitgangspunt van de theorie van AT worden uitgebreid: je kunt met 
uitgangspunten van AT ontwerpen aan menselijke samenwerking. Dankzij de 
ontwerpregels van de sociocratie kun je het proces van de AT structureren. De door 
sociocratie geboden autonomie in het besluitvormingsproces geeft ook ruimte om 
autonome technieken te ontwikkelen. Wat niet wil zeggen dat sociocratie dezelfde 
doelstelling zou hebben als de AT. 

2. AT is in staat, door het onderscheid tussen techniek, organisatie en cultuur, om 
analyses te maken van technologische ontwikkelingen en sociale, technische en 
milieu-effecten en economische effecten in te schatten. De Rombo tactiek gaat nog 
een stuk verder, die inschatting wordt tijdens een ontwerp en organisatieproces 
met alle belanghebbenden zowel in tijd, ruimte, techniek, marktwerking en sociaal 
culturele argumentatie, gestructureerd, zodat de hele procesgang altijd met 
consent voor eenieder bij te sturen is.

3. De macht van kennis in de Rombo tactiek wordt gerelativeerd omdat experts en 
non-experts samenwerken aan een integraal ontwerp. De macht van de 
investeerder is daarmee gestructureerd en de macht van de eindconsument is 
daarmee beter ingebracht zodat een lokale economie kan ontstaan waarbinnen 
andere verhoudingen kunnen gelden. Het gaat te ver om te beweren dat er sprake 
zou kunnen zijn van vrije marktwerking op lokaal projectniveau. Maar een aantal 
weeffouten die in de geglobaliseerde economie tot niet duurzame en niet sociale 
ontwikkelingen leiden, zijn hier mogelijk beïnvloedbaar. 

4. Daarmee is de Rombo tactiek een vorm van maakbare samenwerking. Vandaar 
dat ik voorstel deze methode vanuit het paradigma van AT de logische naam van 
Interactieve of Constructieve AT te moeten noemen. Een andere vorm van uit AT 
ontstane samenwerking is bijvoorbeeld het Fuzzy Logic EXpersystem (FLEX) voor 
de beoordeling van technische oplossingen vanuit het aspect van duurzame 
ontwikkeling waarbij moeilijk te kwantificeren argumenten in de 
productontwikkeling kunnen worden meegenomen (Wimmer 2002).

Het meten van de succesvolle werking van de Rombo tactiek, vanuit het perspectief van 
de AT, zal via de maatschappelijke effecten kunnen plaats vinden. Daarvoor is inzicht in 
de technische en economische effecten noodzakelijk. Deze effecten kunnen als 
voorwaardelijk voor de maatschappelijke effecten gezien worden.

Technische effect
Voor een duurzame innovatie als energieneutraal bouwen en renoveren is de 
technische mogelijkheid de absolute basisvoorwaarde. Als een techniek in theorie 
functioneert, dan zal de uitwerking van een ontwerp in de praktijk moeten uitwijzen of het 
technische mogelijk is. Bij het ontwikkelingstraject van technische haalbaarheid hoort 
dus het integraal ontwerpen van een theoretische efficiëntie op basis van natuurwetten 
die echter resulteert in een verminderde praktische efficiëntie op basis van tolerantie en 
praktische belemmeringen. 

Het effect van technische ontwikkeling wordt gemeten door de volgende drie indicatoren:
1. Energieneutraal bouwen. De energiebalans van een wijk kan in een zogenaamde 

EnergiePrestatie op Locatie worden uitgedrukt (EPL). Deze EPL geeft een goede 
indruk van de mate van besparing op fossiel brandstofgebruik en van opwekking 
van duurzame energie. Als gerapporteerd wordt hoeveel energie met 
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groencertificaat van buiten de wijk aangeleverd wordt, is een heldere indicator voor 
de energieneutraliteit van een wijk voorhanden. De nauwkeurigheid van de 
indicator EPL is waarschijnlijk hoog. Met behulp van eenvoudige berekeningen uit 
hoofdstuk vijf, kan van een ontwerp berekend worden of de energiebalans van een 
woning op jaarbasis neutraal is. En bovendien:

2. Materiaalneutraal bouwen. Na het bereiken van de energieneutrale doelstelling 
zullen bovendien nog effectmetingen moeten worden opgezet van 
materiaalneutraal bouwen;

3. Gezond, veilig en comfortabel bouwen. Niet zo zeer door de uitputting van 
voorraden fossiele brandstof, maar vooral door de schade aan ecosystemen en 
aan de menselijke gezondheid.

Economisch effect
Het economische effect van een procedure kan in Euro’s achteraf worden vastgesteld. 
Iedere verbetering kost natuurlijk geld, maar als het goed effect is, levert duurzame 
ontwikkeling altijd zichtbare en verborgen kostenbesparingen op. De technische 
mogelijkheden uit de beeldvormingfase komen alleen tot hun recht als er financiële en 
organisatorische draagkracht is voor het duurzaam uitvoeren van projecten. De 
hoeveelheid geld die nodig is om een technische efficiëntie te realiseren is op zich geen 
indicator. Slechts in vergelijking met andere technische en organisatorische opties 
levert de vergelijking op basis van geld een bijdrage tot afgewogen besluitvorming. Geld 
is dus een handige indicator om de haalbare technische efficiëntie in kaart te brengen. 
Een economische effectmeting kan geen uitspraak doen over de uiteindelijke 
maatschappelijke haalbaarheid en de maatschappelijke opbrengst.

Maatschappelijk effect
De maatschappelijke haalbaarheid bepaalt uiteindelijke of een techniek of product in de 
maatschappij aanslaat en of de energieneutrale technieken in hun nieuwe markt de 
juiste werking vertonen. Het is de verpakking in de bestaande cultuur, trend of 
modegevoeligheid die de motivatie van een enkele opdrachtgever in het geval van de 
eerste toepassing bepaalt. Dan begint de grote opgave om deze nieuwe duurzame 
technologische innovatie aan te laten slaan in de sociaal culturele context. Welke 
culturele betekenis herbergt de techniek voor de maatschappij of voor bepaalde 
individuen binnen de maatschappelijke context? De techniek verspreidt zich op basis 
van acceptatie, betekenis voor onzekerheid, machtafstand, collectiviteit en imago. De 
overheid kan deze processen wel enigszins sturen, met name door invloed uit te 
oefenen op het organiseren van processen en de politieke besluitvorming. Technische 
haalbaarheid en economische haalbaarheid zijn voorwaarden voor maatschappelijke 
haalbaarheid. 
De technische indicatoren en economische indicatoren bepalen dus de manier waarop 
naar het maatschappelijk effect gekeken moet worden. Technisch en economisch effect 
kunnen in hoge mate ontworpen, afgewogen en gepland worden. Maatschappelijk effect 
kan slechts achteraf worden vastgesteld. De maat voor maatschappelijk effect zou 
sociocratisch bepaald moeten worden en is per definitie moeilijk te rijmen in en met het 
huidige stelsel van politieke afspraken.

16.6.2 Het perspectief van Niche-Technology-Management (NTM)

In de inleiding van dit proefschrift is gesteld dat energieneutraal bouwen een 
architecturele innovatie is omdat in die context zowel technisch nieuwe 
conceptcombinaties als economisch nieuwe markten ontwikkeld moeten worden. Bij dit 
soort architecturele innovaties treden twee soorten processen op (Schot et.al.1996):
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1. er wordt geclaimd dat maatschappelijke behoeften tot het oplossen van problemen 
kunnen worden vervuld. In het geval van het bouwen van energieneutrale woningen 
wordt geclaimd dat de Nederlandse CO2-productie met ruim 12 % wordt 
gereduceerd;

2. de technologie nestelt zich vanuit het kleine toepassingsgebied binnen de 
bestaande structuur en cultuur, behorende bij die technologie. Er worden voor de 
nieuwe technologie normeringen gemaakt of aangepast. Er ontstaat een 
economische vraag en de organisatie van de maatschappij wordt aangepast aan 
de toepassing van deze technologie. 

Bij dit tweede proces van maatschappelijke inbedding kan een zestal zogenaamde 
articulatieprocessen worden beschreven. Als met deze articulatie processen rekening 
gehouden wordt, of als deze processen bijvoorbeeld met de Rombo tactiek beïnvloed 
kunnen worden, dan neemt de kans van slagen van de innovatie toe (Schot et.al. 1996). 

Ook werd reeds aangegeven dat het ontwerp voor de Rombo tactiek uit een structuur 
bestaat die gebaseerd is op het systeemtechnische model van de black-box. In dit 
model vindt in de black-box een transformatie plaats als gevolg van een bepaalde input 
met een logisch daaruit voortvloeiende output. Als bij een vaste gegeven input de output 
altijd hetzelfde is, kan daaruit worden geconcludeerd dat het systeem een vaste 
procedure voor de transformatie hanteert. Dit is een eerste orde systeem. Echter, 
zelfsturende en zelflerende systemen kunnen eigenschappen van tweede orde 
systemen vertonen. De procedure voor de transformatie is dan afhankelijk van de 
inputwaarde, maar kan bovendien bij gelijke inputwaarden in de loop van de tijd toch 
andere output tot gevolg hebben. De voor het eerste orde systeem aangenomen vaste 
uitgangspunten, blijken niet vast te zijn maar onder invloed van het black-box model te 
veranderen, omdat dat dynamisch is.

Het belangrijkste gevolg van deze tweede orde effecten is dat tijd een belangrijke 
betekenis krijgt (Leijdesdorff 1995). Tijd heeft hier gelijksoortige betekenis als in het 
concept van duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat duurzame ontwikkeling net als 
tweede orde systemen geen vaste referentie heeft waar je veranderingen tegen kunt 
afzetten. De ontwikkeling zal steeds weer vragen om nieuwe ijkpunten en nieuwe 
perspectieven. Het gebruik van de zes stappen methode voor energieneutraal bouwen 
en renoveren van woningen is op dit moment een eenvoudige weergave van de orde 
van grootte van ingrepen vertaald in technologie die iedereen kan begrijpen en waarvan 
iedereen weet waar het te koop is. Echter, ondertussen zijn er al miniwarmtekracht 
centrales op de markt op basis van de Sterling motor die op biodiesel kunnen draaien 
(Ravesloot 2003). Een nieuw woonhuis met een EPW van 1,0 [-], zoals in 2005 nog als 
prestatie-eis wordt gesteld, kan met dat agregaat in zijn eigen warmte- en 
elektriciteitsbehoefte voor zien.

Leijdesdorff toont aan dat ons begrip van de wereld vooral gebaseerd is op eerste orde 
interpretaties. Een verandering ten gunste van duurzaamheid kan alleen succesvol zijn 
als deze aansluit bij dit beperkte begrip van de dynamiek van de samenleving. Vooral 
Niche management lijkt belangrijk in het produceren van innovaties die anders 
waarschijnlijk niet zouden aanslaan in de maatschappij. In termen van AT betekent dat, 
dat binnen de bestaande waarden en normen geen technologie toegelaten wordt, die 
niet aansluit bij of voort komt uit bestaande technische oplosssingen. De toevoeging 
management houdt in dat een succesvolle verandering georganiseeerd moet worden 
én dat daarbij een grote complexiteit van een aanwezig systeem overwonnen moet 
worden (Leijdesdorff 1995). 
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Vanuit bovenstaand perspectief zijn de articulatieprocessen uit de theorie van Niche 
Technologie Management , NTM, om te zetten naar het bouwen en renoveren van 
energieneutrale woningen:
- articulatie van de vraag: voor welke bewoners is deze techniek geschikt en welke 

eisen stellen bewoners aan energieneutrale woningen;
- politiek articulatie: welke rol heeft de overheid bij het beschermen van de 

ontwikkeling van energieneutrale woningen. Dit is te lezen in hoofdstuk vijf en 
hoofdstuk acht over de energieprestatienormeringen EPW en EPA, en in hoofdstuk 
veertien en in hoofdstuk vijftien, waarin de Rombo organisatiemethode als tactiek 
gepresenteerd werd;

- culturele articulatie: waarbij de symbolische en architectonische betekenis van een 
energieneutrale woning aan bod komt. Hier speelt bijvoorbeeld de werking van de 
machinemetafoor, zoals die zowel binnen de ecologie als binnen de architectuur 
werkzaam is, een rol;

- articulatie van productie en beheersnetwerk: wie bouwt de energieneutrale 
woningen en wie zorgt voor onderhoudswerkzaam-heden aan de woning;

- articulatie van technische mogelijkheden en ontwerpspecificatie: welke technieken 
zijn geschikt om energieneutrale woningen te bouwen en te bewonen en hoe 
worden ze toegepast, zie hoofdstukken één tot en met zes;

- articulatie van effecten: welke effecten hebben energieneutrale woningen op het 
milieu, op de samenleving in het algemeen en op het woongenot van de bewoners 
in het bijzonder.

Als deze articulatieprocessen worden ingedeeld naar technische, economische en 
maatschappelijke haalbaarheid, respectievelijk de Rombo tactiek fases I, II en III 
ontstaat het volgende beeld (indeling volgens de AT):

Technische haalbaarheid, Rombo fase I: 
1. articulatie van technische mogelijkheden

en ontwerpspecificatie.
Economische haalbaarheid Rombo fase II:
 2. articulatie van productie én beheersnetwerk;

3. politieke articulatie.
Maatschappelijke haalbaarheid Rombo fase III:

4. articulatie van de vraag;
5. culturele articulatie;
6. articulatie van effecten.

Deze indeling zal worden gebruikt in de conclusie van dit proefschrift in het volgende 
hoofdstuk. Met de theorie van Aangepaste Technologie en de structuur van sociocratie 
is de Rombo tactiek ontwikkeld, in de verwachting dat door de lokale overheid invloed 
kan worden uitgeoefend op het innovatieproces van energieneutrale woningbouw. Uit 
de Niche-Technology-Management (NTM) onderzoeken is bekend hoe dit proces van 
maatschappelijke inbedding met een zestal zogenaamde articulatieprocessen kan 
worden beschreven. 

Als met deze articulatie processen rekening gehouden wordt, dan neemt de kans van 
slagen van de innovatie toe (Schot et.al. 1996). Deze articulatie-processen zijn dus goed 
te gebruiken om de ontwikkeling van de Rombo tactiek te evalueren op het hoofddoel, 
namelijk het beïnvloeden van een innovatie-proces. 
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17 Slotconclusie 

Hoodstuk zeventien bevat de hoofdconclusie over het resultaat van de ontwikkeling van 
de Rombo tactiek. Is er een organisatiemethode ontwikkeld die de realisatie van 
energieneutrale woningbouw in Nederland ondersteunt?
Het antwoord op die vraag wordt, volgens de indeling van de aangepaste technologie 
(AT), in drie aspecten geformuleerden. Daarin wordt binnen ieder aspect uit de AT uit het 
perspectief van niche-technology management (NTM) een toelichting gegeven. 

17.1 Ontwerpmanagement

Ontwerpmanagement is de besturing van de samenwerking van alle belanghebbenden 
in het maatschappelijk proces die moet leiden tot technische duurzaamheid door 
middel van integraal ontwerpen in een open planproces, waarbij experts en non-experts 
samen ontwerpen. 

De technische methode heeft als belangrijkste effect dat de mogelijkheid van 
energieneutrale woningbouw in concrete maatregelen binnen bekende denkkaders 
zichtbaar wordt gemaakt. De methode zet aan tot integraal ontwerpen en ontwikkelen 
van energieneutrale woningen.

De ontworpen duurzaamheid wordt zo veel mogelijk ontworpen in de richting van 
technische zelfvoorziening door productie voor de massa (in tegenstelling tot 
massaproductie) en invloed van gebruikers op de door en voor hen ontwikkelde 
technieken (Riedijk 1988). Met een duidelijke bewonershandleiding leidt dat ook tot  
beheersbaarheid van de techniek gedurende de levenscyclus. 
De productie voor de massa wordt ondersteund door de zes-stappen-methode. Deze 
zes stappen bestaan uit eenvoudige technische ingrepen waarmee bijna iedere 
Nederlanse woning energieneutraal gebouwd of gerenoveerd kan worden. De 
technieken zijn waar mogelijk gebaseerd op beschikbaarheid als projectongebonden 
product. 

Het articulatieproces van technische haalbaarheid

1 Articulatie van technische mogelijkheden en ontwerpspecificatie:
Op het articulatieproces van technische haalbaarheid is uitvoerig ingegaan in hoofdstuk 
één tot en met zes. Daarin zijn de technische mogelijkheden en ontwerpspecificaties 
beschreven. 
De energiebalans van een gemiddelde woning is in orde van grootte bekend, evenals 
het soort en de grootte van de maatregelen die nodig zijn om een energiebalans van 
een woning neutraal te maken. De hoofdstukken twee, drie en vier geven bovendien 
voorbeelden van geslaagde uitvoeringen volgens deze ontwerpspecificaties. 
Als je de technische eigenschappen van de voorbeeldprojecten uit hoofdstuk drie naast 
elkaar legt, valt op dat  met eenvoudige technieken, die seriematig beschikbaar zijn als 
projectongebonden producten, een grote energiebesparing bereikt kan worden. Deze 
besparing is groot genoeg om met een warmtepomp of zonnecollector de behoefte aan 
fossiele brandstof voor warmteverbruik tot nul te laten dalen. Om energieneutraal te zijn 
voor de gehele energiebalans, inclusief elektriciteitsverbruik is nog een PV 
zonnepanelen systeem nodig. Dit systeem is de sluitpost, zowel technisch als 
economisch, van de neutrale energiebalans. 
Dit articulatieproces vindt met name plaats tijdens Rombo fase I.
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17.2 Procesmanagement

Procesmanagement is de besturing van de samenwerking van alle belanghebbenden 
in het maatschappelijk proces die moet leiden tot duurzaamheid in de structuur. Deze 
duurzaamheid wordt gekenmerkt door een streven naar economische zelfvoorziening, 
vermindering van bureaucratie, ontwikkeling van netwerkorganisaties met zelfsturing 
(Riedijk 1986). Dat  houdt ook in een hoge mate van stuurbaarheid van de organisatie 
door individuele mensen, met name bewoners, gedurende de ontwikkeling. 

Het articulatieproces van economische haalbaarheid

2 Articulatie van productie en beheersnetwerk:
De hoofdstukken zeven tot en met twaalf gaan in op het articulatieproces van productie 
en beheersing, voor zover het de rol van de overheid betreft. De rol van de 
productiebedrijven blijft in dit proefschrift buiten beeld omdat ik ervan uitga dat de 
benodigde producten allemaal al uitgekristalliseerd zijn. Er is naast nieuwe 
productinnovatie vooral procesinnovatie gewenst. 
In hoofdstuk acht zagen we dat een EPW berekening grote invloed heeft op de manier 
waarop de besluitvorming over de technische middelen voor een energieneutrale 
nieuwbouwwoning plaats vindt. Voor de bestaande bouw zou de EPA dezelfde rol 
kunnen spelen als zij zou worden verplicht. 
De EPW en EPA kunnen als beleidsinstrument een gunstig effect hebben op het 
uitkristaliseren van de combinatie van zes technieken die invloed hebben op de 
energieneutrale balans. Daarvoor moet de EPW berekening echter wel veranderen. De 
EPA moet verplicht worden gesteld en in zijn output worden aangepast aan de 
behoeftes van bewoners en investeerders.
Tot dat moment is energieneutraal bouwen en renoveren een architecturele innovatie 
die nog technisch moet uitkristaliseren en ingepast moet worden binnen een nieuwe 
marktwerking. De overheid kan door middel van energieprestatienormeringen, 
eventueel gekoppeld aan het gebouwdossier, invloed uitoefenen op de ontwikkeling van 
energieneutraal bouwen. Met name wind- en luchtdicht bouwen draagt daaraan bij. Het 
is dan ook een grote omissie dat wind- en luchtdicht bouwen in Nederland relatief 
weinig aandacht krijgt en bovendien niet financiëel ondersteund wordt.

De opbouw van een investeringsbudget voor een energieneutrale woning is heel 
anders van aard dan van gemiddelde woningen. Bij een gemiddeld Nederlands huis 
vertaalt de onzekerheid van de energieberekening zich in een tegenvallende 
energierekening. Bij een energieneutrale woning is het juist het streven om het 
energieverbruik op jaarbasis neutraal te houden. Bij een energieneutrale woning 
vertaalt onnauwkeurigheid van de energieberekening zich dus in hogere 
investeringskosten. Dat zal in de berekening meegenomen moeten worden door 
bijvoorbeeld subsidie te verstrekken op het onzekere gedeelte. De onzekerheid vertaalt 
zich in extra oppervlak PV zonnepanelen. De geproduceerde groene stroom kan echter 
teruggeleverd worden aan het openbare elektriciteitsnet.

De invloed van het klimaat op de opbrengst van zonne-energie is moeilijk in te schatten. 
Gelukkig is de opbrengst op lange termijn wel stabiel. De invloed doet zich vooral 
gelden bij zonnecollectoren en zonnepanelen. Als de bouwnauwkeurigheid groot is, 
heeft dit ook invloed op de invloed van bewoners op de neutrale energiebalans. 
Nauwkeurig bouwen levert dus zekerheid op. Dit vergroot de economische 
haalbaarheid. Alle onnauwkeurigheid in de berekeningen leidt tot een toename van te 
financieren energiegebruik. Dat leidt in het ongunstigste geval tot een toename van 
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toegepaste PV zonnepanelen. Daarom moet met name aanschaf van PV zonnepanelen 
blijven worden gesubsidiëerd.

Bij een verdere innovatie van energieneutraal bouwen zal een tactische beleidsmatige 
overgang moeten bestaan tussen het strategisch nationaal beleid op lange termijn en 
het dagelijkse operationele beleid op korte termijn binnen gemeentelijke overheden. 
Een innovatietraject voor energieneutraal bouwen zal dus ook per project een uitspraak 
moeten kunnen doen over de economische haalbaarheid door het kantelpunt tussen 
energiebesparing en duurzame energie opwekking te benoemen. Bovendien moet een 
nieuw innovatietraject in staat zijn de beperkende invloed van nationale norm- en 
regelgeving in te kapselen, zodat de gemeente zelf met haar de landelijke regelgeving 
niet de beperkende factor is. De beoogde schaalvergroting van energieneutraal bouwen 
zal daarbij een belangrijk schakelpunt zijn. 

De schaalvergroting zelf gaat mogelijk niet snel omdat:
1. schaalvergroting tot nu toe afhankelijk is van de drijvende krachten van een of 

enkele personen. In de besproken voorbeelden was bijvoorbeeld altijd sprake van 
hoge inzet van zelfwerkzaamheid. De Rombo tactiek stimuleert samenwerken;

2. er geen onderscheid gemaakt wordt, behalve bij de Rombo tactiek, tussen 
verantwoording voor het ontwikkelingsproces en de inhoud van het project. De 
verantwoordelijke kan dit onmogelijk alleen overzien en zal dus zekerheden 
inbouwen die tot verlaging van de economische haalbaarheid leiden;

3. besluitvorming bij schaalvergroting is normaal gesproken afhankelijk van de 
communicatie tussen procesverantwoordelijken en beslissers. Beslissers willen 
inhoudelijke argumenten vergelijken met verschillende alternatieven. Zij willen 
hapklare brokken, met duidelijke argumenten onderbouwd. Ook als alternatieven 
niet haalbaar zouden zijn, willen zij dat weten. 

Momenteel balanceert de economische haalbaarheid van energieneutraal bouwen 
tussen de mindere kosten van energiebesparing en de meeropbrengsten van 
opwekking van duurzame energie. Het kantelpunt, waarbij het opwekken van duurzame 
energie goedkoper is dan het besparen op fossiele energie, kan per project verschillen. 
Dit kantelpunt kan zelfs tijdens het ontwerpen worden ervaren. In sommige gevallen 
betekent dit dat halverwege een ontwerpproces, op een andere ontwerpmethode moet 
worden overgegaan. Centrale opwekking van duurzame energie is wat dat betreft met 
veel minder moeite te organiseren dan de productie van groene stroom uit decentrale 
PV zonnepanelen op energieneutrale woningen. Misschien moet het laatste beetje 
fossiele energie, dat in een neutrale energiebalans normaal gesproken decentraal 
gedekt wordt door extra oppervlak PV, daarom maar gedekt worden door centraal 
opgewekte ingekochte groene stroom. 

3 Politieke articulatie:
Een verdere ontwikkeling van energieneutraal bouwen wordt gerechtvaardigd vanuit de 
gedachte dat het wonen in een energieneutrale woning er aan bijdraagt dat bewoners 
meer invloed krijgen op hun eigen leven. Daarnaast worden door energieneutrale 
woningbouw aanzienlijke hoeveelheden CO2 minder uitgestoten. Als alle Nederlandse 
woningen energieneutraal zouden zijn, zou 12 % minder CO2 per jaar worden 
uitgestoten. 
De Rombo tactiek is ontworpen om de schaalvergroting van energieneutraal bouwen te 
organiseren. Daarvoor worden de participanten van een bouwproject door de gemeente 
ondersteund. Met een serie van workshops wordt via een gezamenlijke beeldvorming 
en meningsvorming een haalbaarheidsstudie verricht die zo gedetaillleerd is dat de 
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beslisser daarmee alle argumenten en alternatieven duidelijk voor zich heeft. Bovendien 
is de gemeente in principe de procesverantwoordelijke, met inachtneming van de 
specifieke procesverantwoording en inhoudelijke verantwoording van de participanten. 
Omdat de besluitvorming met consent plaatsvindt is niet iemand persoonlijk de 
drijvende kracht, maar is iedereen dat. Er is alleen een drijvende kracht nodig voor het 
op gang houden van de Rombo tactiek. 

Binnen de tactiek wordt bovendien rekening gehouden met het ontwerpen zonder 
schaalvervalsing. Door gebruik  te maken van bestaande ontwerpondersteunende 
middelen als energieberekeningen en bijvoorbeeld KODUP, kunnen communicatie en 
ontwerp-inspanningen gestroomlijnd worden. Door de Rombo tactiek kan het 
ontwikkelingsproces van een energieneutraal project op ieder moment door iedere 
belanghebbende worden bijgestuurd. Bovendien lijkt de tactiek bij te dragen aan een 
efficiëntere en effectievere werkwijze. Het probleemoplossend vermogen kan integraler 
worden georganiseerd, de draagkracht voor projecten kan worden vergroot en de 
samenwerking tussen de belanghebbenden kan worden verbeterd. 

17.3 Participatiemanagement

De belangrijkste beperking in de ontwikkeling wordt veroorzaakt door een onvolledige 
inbedding van beleid binnen de overheid en het gebrek aan invloed op de uitvoering 
door de gemeente zelf. Daarnaast zijn er externe factoren die invloed op een Rombo 
tactiek procedure kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld aanpassingen in regelgeving en 
subsidietrajecten. 
Participatiemanagement is de besturing van de samenwerking van alle 
belanghebbenden in het maatschappelijk proces onder leiding van de overheid, die 
moet leiden tot culturele duurzaamheid. Deze duurzaamheid zou moeten worden 
gekenmerkt door het streven naar zelfontwikkeling en groepsolidariteit (Riedijk 1988). 
Dat houdt ook een hoge mate van begrip bij individuele mensen voor het collectief 
belang in de ontwikkeling ieders leefomgeving in. Een begrip dat, gezien de 
enthousiaste deelname van mensen aan de Rombo tactiek workshops, reeds in 
ontwikkeling is. 

Het articulatieproces van maatschappelijke haalbaarheid

4 Articulatie van de vraag:
De articulatie van de vraag heeft te maken met de behoefte van bewoners om duurzaam 
te wonen in een energieneutrale woning. Hoewel er door onderzoekers keer op keer 
wordt benadrukt dat er een markt is voor energieneutrale woningen, staat bij de meeste 
mensen toch vooral de locatie, de prijs, de hoeveelheid vierkante meters en het aantal 
kamers bovenaan het wensenlijstje. De conclusie van onderzoekers is gebaseerd op 
de observatie dat ook energiezuinige woningen goed worden verkocht. Uit beide 
observaties zou je ook kunnen opmaken dat er desondanks geen markt is voor 
verdergaande maatregelen bij energieneutrale woningbouw. In hoofdstuk tien werd het 
argument gehanteerd dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van marktfalen. In dat 
geval kan de overheid de marktwerking misschien herstellen door zich als 
marktmeester op te gaan stellen. Met de Rombo tactiek is het mogelijk om vanuit die 
positie invloed uit te oefenen op de communicatie tussen koper en verkoper en win-win 
situaties te creëren. Maar waarschijnlijk moet daar toch een subsidieregeling bij worden 
aangeboden, met name voor de aanschaf van PV zonnepanelen.
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5 Culturele articulatie:
Op welke manier kan de toepassing en het verkopen van duurzame technieken en van 
energieneutrale gebouwen in het bijzonder aantrekkelijk gemaakt worden, los van 
prijs/kwaliteitverhouding?
Hier geldt het veel genoemde argument: Maak het interessant door design en imago en 
laat energieneutraal bouwen iets zijn om trots op te zijn. Sluit daarbij zoveel mogelijk 
aan bij de beleving van de bewoner.
In het verleden van de moderne architectuur werd de woning afgeschilderd als een 
machine, de machine werd gebruikt als metafoor voor het ruimtelijk functioneren van de 
woning. De beeldspraak was met name bedoeld om het functioneren van de woning in 
ruimtelijke zin te verbeelden. Deze zogenaamde woonmachine is bij de nieuwe 
generatie ecologische architecten vervangen door een ecosysteem machine waarin 
mensen zuinig kunnen wonen.

Door hun belofte van zekerheid over het oplossen van een ophanden zijnde milieucrisis, 
kreeg de systeemecologie greep op wetenschap en op milieu- en technologiebeleid 
(Kwa 1987). Het succes van de machine metafoor is te danken aan het eenvoudige 
beeld van een controleerbare machine dat zowel bij de overheid, bij milieuactivisten als 
bij wetenschappers goed overkwam. In de architectuur leidde dit bijvoorbeeld in 1982 tot 
de uitgave van het zeer populaire boek, Ökologisches Bauen (Krusche et.al.1982).
In dit boek worden alle met wonen en bouwen in verband staande energie- en 
stofstromen in een diagram gekwalificeerd en verbeeld. Het hele boek is een poging tot 
gedetailleerde kwalificatie en kwantificatie van de relaties tussen alle onderdelen van dit 
ecosysteem. Energieberekeningen zijn in die zin ook pogingen tot kwantificaties van de 
machinale energiestromen in een woning.

De metafoor van de woonmachine is langzaam door de metafoor van de ecosysteem 
machine vervangen. De verbeelding van de machine in de woning is ook daadwerkelijk 
zichtbaarder geworden. Het gebruik van zonnecollectoren, fotovoltaïsche cellen, glas en 
staal, ventilatoren en andere apparaten kunnen de machinewerking van woningen 
accentueren. Energiezuinige woningen zien er inderdaad vaak uit als machines waarin 
geleefd kan worden (Ravesloot 2000).

De verbeelding van woonmachine en / of ecosysteem machine in een woning is erg 
duidelijk te herkennen in het gebruik van serres in of aan woningen. Serres hebben een 
dubbelfunctie. Enerzijds zijn het ruimtelijke aantrekkelijke functionele vergrotingen van 
de woning en in die zin onderdeel van de woonmachine. Anderzijds hebben serres de 
eigenschap dat ze zonne-energie kunnen vangen en kunnen bufferen, zodat het 
energiegebruik van de woning daalt. In die zin is een serre ook onderdeel van de 
ecosysteem machine. 
Echter, in een serre mag onder geen beding een verwarming aanwezig zijn, omdat 
anders de serre meer energie verliest dan het wint uit zoninstraling.

In de machinemetafoor zit ook het geloof in de techniek, maar ook het daaraan 
tegengestelde wantrouwen in technici en vooruitgang verankerd. Bij het toepassen van 
beeldspraken als die van de machine gaat het er dus om te appelleren aan de 
onzekerheid van bewoners over de betekenis van energieneutrale woningen. Bewoners 
hoeven niet de indruk te krijgen dat ze in een machine leven, welke dan ook. Het is 
bijvoorbeeld niet geheel uitgesloten dat een energieneutrale woning, zoals de woning in 
Woubrugge, geheel met een houtgestookte tegelkachel verwarmd wordt . Dit is 
technisch het simpelst, geheel energie- en CO2 neutraal en bovendien voldoet het aan 
het criterium van een hoge gezelligheidsfactor (Zijdeveld 1999).
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Om te analyseren hoe de bouw van energieneutrale woningen georganiseerd moet 
worden, kan deze vergeleken worden met onderzoeken naar technologische 
ontwikkelingen die, net als energieneutraal bouwen, een klein marktaandeel bezitten. 
Deze technologische ontwikkelingen worden gedefiniëerd aan de hand van het 
bestaande technische paradigma (de techniek die tot op dat moment gebruikelijk is, 
zoals het bouwen met een gas CV installatie voor verwarming en bereiding van warm 
tapwater) en de bestaande omgeving die invloed uitoefent op de ontwikkeling van de 
nieuwe technologie. 

Om de slaagkans van een technologie te vergroten, kan het bestaande paradigma 
worden aangevallen (door bijvoorbeeld het verbieden van CV installaties) of de 
omgeving van de nieuwe technologie kan worden aangepast (CV installaties overbodig 
maken). In dit proefschrift ga ik ervan uit, dat met de ROMBO tactiek, de nieuwe 
technologie voor het bouwen van energieneutrale woning langzaam vanuit het 
bestaande paradigma kan worden ontwikkeld. Op den duur zal de CV installatie geheel 
door een zonne-energie-installatie worden vervangen. Daarvoor moet de 
bouworganisatie aangepast worden, als de omgeving die randvoorwaarden stelt aan 
het slagen van deze techniek. 

Het inbedden van het innovatietraject van energieneutraal wonen zou kunnen 
betekenen:
Dat er bij het bouwen van een nieuwe wijk geen aardgasnet meer wordt aangelegd;
Dat de daken van woningen zoveel mogelijk op het zuiden worden georiënteerd om 
zoveel mogelijk elektriciteit uit zonlicht te kunnen opwekken door middel van PV cellen;
Dat de EPW wordt aangepast om er energieneutrale woningen mee te ontwerpen;
Dat de EPA wordt aangepast om er energieneutrale woningen mee te kunnen 
renoveren en dat de EPA dan verplicht wordt gesteld voor alle bestaande woningen.
Dat subsidies worden afgebouwd omdat energieneutraal bouwen en renoveren voor 
iedereen een gelijke financiële belasting betekent en voor iedereen geldt;
Met de Rombo tactiek een basis voor voortdurende schaalvergroting gelegd wordt.

6 Articulatie van effecten:
Een van de claims van energieneutraal bouwen is dat een woning in zijn eigen energie 
kan voorzien zonder gebruik van fossiele brandstof, zoals bijvoorbeeld gas. Daarmee 
zou deze technologie bijdragen aan het vervullen van de energiebehoefte van alle 
inwoners van Nederland. Het onderzoek in deel 1 toont dat dit technisch mogelijk is. De 
wijk Spoorwijk, ook met de Rombo tactiek ontwikkeld, is inderdaad all-electric 
uitgevoerd (van der Steen 2002), opdat een toekomstige conversie naar een gasloze 
wijk mogelijk wordt.
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17.4 Slotconclusie ontwikkeling van de Rombo tactiek

Energieneutraal bouwen en renoveren is technisch gezien niet ingewikkeld, maar het 
beeld dat ervan bestaat kan onvolledig zijn. Er bestaan zes eenvoudige technieken om 
energieneutraal te kunnen bouwen en renoveren. Deze technieken worden in bijna alle 
projecten die claimen energieneutraal te zijn, ingezet. Gevalstudies in Duitsland en 
Nederland tonen dat aan. Door middel van twee experimentele gevalstudies in 
Woubrugge en Delft wordt de geldigheid van deze zes ingrepen aangetoond.

De nauwkeurigheid van de berekening ten opzichte van de energiebesparings-
resultaten zijn ten opzichte van hun de contextgevoeligheid in economisch perspectief 
getoetst. Ook is onderzocht welke rol de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
energieverbruiks-berekeningen van de energieprestatienormering speelt bij de 
validering van ontwerpconcepten voor energieneutrale woningen. Energieberekeningen 
blijken niet erg nauwkeurig te zijn. Maar de nauwkeurigheid volstaat voor de eerste fase 
van het ontwerpen als er met de Rombo tactiek gewerkt wordt. De onnauwkeurigheid 
vertaalt zich in verminderde economische haalbaarheid.

Er zijn verschillende manieren waarop de (lokale) overheid, vanuit haar aanzienlijk 
belang om de totstandkoming van energieneutrale woningbouw te stimuleren, invloed 
uitoefent op het innovatieproces van energieneutraal bouwen en renoveren. Door 
middel van literatuuronderzoek is een analyse gemaakt vanuit bestaand 
overheidsbeleid voor duurzaam bouwen in het algemeen en van energieneutraal 
bouwen in het bijzonder. Deze analyse is gesplitst naar landelijk en lokaal 
schaalniveau. 

De landelijke politiek had tot doel om vanaf eind 2004 de gehele uitvoering van beleid bij 
de lokale overheden neer te leggen. Uit literatuuronderzoek en uit de gevalstudie van het 
beleid binnen de gemeente Den Haag blijkt dat lokale overheden geen doeltreffende 
organisatiemethode hebben om energieneutraal bouwen te beïnvloeden. Er is nog 
geen methode waarmee je zowel kunt ontwerpen, organiseren als belanghebbenden 
kunt laten participeren in de besluitvorming.
In de gevalstudie voor de gemeente Den Haag is in de organisatie van de gemeente 
een analyse gemaakt van succes en faalfactoren van het sturen van energieneutraal 
bouwen. Uit de analyse en de gevalstudie zijn criteria opgesteld waaraan een nieuwe 
lokale organisatiemethode zou moeten voldoen.

Gedurende vier jaar van monitoring en verdere ontwikkeling is ervaring opgedaan met 
het uitvoeringsinstrument dat Rombo tactiek is gaan heten. Rombo staat voor 
Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu BeleidsOntwerp. Gebleken is dat de Rombo tactiek het 
mogelijk maakt alle belanghebbenden als toekomstige bewoners, lokale 
beleidsmakers, architecten, opdrachtgevers als projectontwikkelaars en 
woningbouwverenigingen, adviseurs en ingenieurs bij het innovatieproces te betrekken. 
Op deze manier kan kennis worden ontwikkeld en overgedragen.

Het is in zekere zin gelukt om een eenvoudige technische methode van slechts zes 
stappen met de daarbij behorende zes technische ingrepen te ontwikkelen. Deze 
methode sluit aan op de bouwpraktijk én deze methode sluit aan op de manier van 
berekenen van energieverbruik en energieprestatie. De aansluiting is echter niet geheel 
naadloos, omdat de onnauwkeurigheden van de berekening zich vertalen in een 
compensatie door extra vierkante meters PV zonnepanelen. Dit probleem moet 
gecompenseerd worden tijdens de Rombo tactiek fase II bij het bepalen van kosten en 
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baten. Maar technisch gezien is het gelukt om binnen de nauwkeurigheidsgrenzen die 
nodig zijn tijdens de fase van het voorlopig naar het definitief ontwerpen van een woning 
een methode te ontwikkelen. De methode wordt echter in de praktijk nog niet zo vaak 
gebruikt omdat ontwerpteams ook andere wegen kunnen inslaan om vergelijkbare 
resultaten te behalen. 

De nieuw ontwikkelde organisatiemethode voldoet aan de regels die vanuit de 
sociocratie en de sociocratische norm gesteld worden. Voor de punten die afwijken 
kunnen argumenten gegeven worden. Mogelijkerwijs hadden voor de ontwikkeling van 
de Rombo tactiek nog enkele andere perspectieven gekozen kunnen worden. Maar de 
praktijktoets heeft aannemelijk gemaakt dat de Rombo tactiek doet waarvoor hij 
ontwikkeld is. Mogelijk dat er met toekomstige ervaringen, in vele workshops die nog 
georganiseerd gaan worden, nog nieuwe perspectieven toegevoegd kunnen worden ter 
verbetering van de methode. 
Misschien geldt hier ook hetzelfde als voor energieberekeningen: deze worden niet per 
sé nauwkeuriger als ze ingewikkelder worden.

De combinatie van ontwerpmanagement, procesmanagement en 
participatiemanagement lijkt voorlopig de beste keus voor een succesvolle 
energietransitie in de woningbouw. Echter het is niet uitgesloten dat andere methodes 
op andere aspecten beter functioneren. In dit proefschrift is wel vast komen te staan dat 
de Rombo tactiek vooralsnog de enige manier is om onder regie van een lokale 
overheid zowel het oplossen van het technisch probleem, het organiseren van een 
project en het laten participeren van belanghebbenden integraal en in samenhang te 
laten plaats vinden. Er zijn zeker ook andere vormen en methodes van 
ontwerpmanagement, procesmanagement en participatiemanagement te bedenken en 
die zullen ook ongetwijfeld nodig zijn voor de toekomst. Al is het maar om de sterke en 
zwakke punten van de Rombo tactiek nauwkeuriger in beeld te brengen. 
____________________________________________________________________

Vanwege de opbouw volgens de theoretische uitgangspunten van de Aangepaste 
Technologie en de participerende en integraal ontwerpende eigenschappen noem ik de 
vorm van de Rombo tactiek, in navolging van de interactive en constructive Technology 
Assessment (iTA en cTA):

interactieve en constructieve Aangepaste Technologie ( iCAT ).
____________________________________________________________________
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18 Aanbevelingen

Uit de eindconclusie in het voorgaande hoofdstuk blijkt dat de ontwikkeling van de 
Rombo tactiek weliswaar controleerbaar en repeteerbaar is geweest. Echter niet 
controleerbaar is of de resultaten van de Rombo tactiek projecten er ook zonder die 
tactiek gekomen waren. De belangrijkste aanbeveling aan het einde van dit proefschrift 
is dat zo’n onderzoek plaats zal vinden. Eigenlijk is de mogelijkheid daartoe al in de 
stepping stones procedure en de indicatoren iRombo procedure opgenomen. 

18.1 Verdere ontwikkeling van Rombo tactiek

Voor de vervolmaking zou de Rombo tactiek:
- bij meer projecten waar energieneutraliteit nagestreefd wordt moeten worden 

toegepast;
- bij projecten moeten worden toegepast waar naast energieneutraliteit ook 

materiaalkeuze, watersystemen, afvalproblematiek, gezondheid en comfort een rol 
spelen op een hoog ambitieniveau;

- toepassing moeten vinden in de utiliteitsbouw;
- toepassing moeten vinden bij de beleidsvorming op hogere schaalniveau’s, 

bijvoorbeeld binnen ministeriële beleidsvorming bij Economische Zaken en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu of bij RIVM;

- toepassing moeten kunnen vinden als structuur voor multi-platform innovaties in 
de bouw, zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Veerhuis Bouwsysteem, zie 
www.veerhuis.biz;

- toepassing moeten krijgen bij beleidsontwerp bij hardnekkige duurzaamheids-
problemen in andere branches, zoals landbouw, recreatie en  industrie.

De Rombo tactiek kan zelfs gebruikt worden om tot nieuwe duurzaam bouwen 
convenanten te komen. Daarbij wordt de structuur van de Rombo tactiek in het 
convenant vastgelegd, zodat verzuim gedrag kan worden voorkomen. Om de algemene 
geldigheid van Rombo tactiek aan te tonen zou deze uitgevoerd en geëvalueerd moeten 
worden in meer projecten van verschillende omvang, tijdsduur en schaalniveau. Daarbij 
zou eventueel een vergelijking gemaakt kunnen worden met trajecten die zonder de 
Rombo tactiek worden uitgevoerd.

Met zo’n onderzoek zou aangetoond kunnen worden welke onderdelen van de Rombo 
tactiek overblijven als raamwerk van een zogenaamde lege methode om probleem 
oplossend vermogen te genereren én om draagvlak te organiseren.

Belangrijke toekomstige acties zijn:
- dossiervorming van eigen kwaliteit van bijsturing; 
- handhaven van de afspraken uit de Rombo tactiek;
- de continuïteit van een Rombo kwaliteitskring, zoals die in de gemeente Den haag 

heeft gefunctioneerd tussen 2000 en 2004.
Binnen de gemeente Den Haag is de implementatie van de Rombo tactiek fase III in de 
gemeentelijke organisatie Den Haag van groot belang. Daarnaast kan de invoering van 
de Rombo tactiek in en voor een andere gemeente interessant zijn.
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Rombo duurzaam bouwen tactiek projecten

Duurzaam bouwen projecten

stepping stones

externe vergelijking van
stepping stones

andere methode W

andere methode X

andere methode Y

andere methode Z

externe monitoring

____________________________________________________________________
Afbeelding 18.1 Een schematisch overzicht van stepping stones en monitoring iRomboten opzichte 
van andere organisatiemethodes voor duurzaam bouwen. Door de resultaten van de stepping 
stones en de iRombo te vergelijken met de resultaten van andere duurzaam bouwen projecten zal 
op den duur een beeld ontstaan van de werking van de Rombo tactiek.
____________________________________________________________________
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18.2 Energieneutraal bouwen in Nederland

Ik wil terugkomen op de claim dat 12 % van de CO2 emissies gereduceerd kunnen 
worden als 6,5 miljoen woningen in Nederland binnen een periode van 30 jaar 
energieneutraal worden gemaakt. Zoals reeds eerder aangegeven kan dat niet door 
een revolutie in onze maatschappij. Desondanks kan het denken er over wel als 
revolutionair worden aangemerkt. Want zoals ik in de volgende paragraaf zal laten zien, 
is het niet ondenkbaar om in het Bouwbesluit niet alleen technische prestatie-eisen op 
te nemen, maar ook eisen ten aanzien van de samenwerking van partners in de bouw 
op te nemen.  

18.2.1 Opname in het Bouwbesluit

In het hoofdstuk vijf: Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid in het 
Bouwbesluit worden publiekrechtelijke afspraken gemaakt over eisen die aan een 
gebouw gesteld mogen worden voor het verkrijgen van een bouwvergunning. De eisen 
in dit hoofdstuk en in het toekomstige hoofdstuk over materiaalkeuze hebben tot doel de 
milieubelasting als gevolg van en door het gebruik van bouwmateriaal in gebouwen en 
gebouwdelen te verkleinen. 

In een onderzoek uit 1992 in opdracht van VROM werd geconcludeerd dat het 
Bouwbesluit een mogelijke directe interactie heeft met energie-extensivering (Ravesloot 
1992). In het onderzoek wordt ook geconcludeerd dat de ambities van duurzaam 
bouwen in het algemeen en energieneutraal bouwen in het bijzonder, veel verder gaan 
dan met de minimale prestatie-eisen in het Bouwbesluit ooit kan worden afgedwongen. 

Onder andere de Woningwet regelt het bouwen en wonen in Nederland. De Woningwet 
verwijst naar het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan minimale eisen waaraan een 
nieuw te bouwen bouwwerk moet voldoen. De prestatie-eisen zijn zo veel mogelijk 
algemeen van aard, zodat er vrijheid is om aan de eisen te voldoen. Voor de methode 
om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan, wordt verwezen naar de Nederlandse 
Normen (NEN). Het Bouwbesluit regelt dus niet het ontwerpen en bouwen van zo 
milieuvriendelijk mogelijke gebouwen, maar het minimaal milieuvriendelijk ontwerpen 
en bouwen van gebouwen.

Maar het Bouwbesluit zou in de toekomst wel rekening kunnen houden met de 
tegenspraak ten opzichte van hogere ambities. Als noodzakelijke ontwikkelingen niet ter 
discussie staan en het regelen van het ontwerpen en bouwen niet is ter voorkoming van 
milieubelasting, maar als beheersing van milieu-effecten, hoef je alleen nog maar te 
voorkomen dat negatieve milieu-effecten afgewenteld worden op toekomstige 
generaties. Het overleveren van dezelfde natuur- en milieuvoorwaarden voor het leven 
van onze nakomelingen als wij van onze ouders hebben gekregen noemen we 
duurzame ontwikkeling (Brundtland 1987).

Echter, het lijkt erop dat de overheid dat niet van hogerhand voor elke bouwsituatie of 
bouwlocatie kan invullen. De overheid zou dat in de toekomst ook kunnen overlaten aan 
de invloed van de partijen in de bouw en aan de eindgebruiker, de woonconsument. 
Daarvoor volstaat het niet om een moeilijk vast te stellen grenswaarde voor de 
maximaal toelaatbare milieubelasting in een Woningwet op te nemen. Zelfs het 
verplichten van het gebruik van de zes maatregelen uit hoofdstuk zes zal niet echt 
helpen. Zo het al mogelijk is om dat te verplichten. Daarvoor zal ook een proces dat 
partijen tot communicatie, overleg en uitwisseling van argumenten brengt moeten 
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worden aangeboden. Er zal op een ander abstractieniveau dan alleen met technische 
eisen moeten worden geargumenteerd.
De keuze van het abstractieniveau waarmee partijen in de praktijk willen werken is 
bepalend voor de bruikbaarheid van het instrument.

Een nieuw procesinstrument voor duurzaam bouwen in het Bouwbesluit volgt het 
ontwerp- en ontwikkelingsproces en legt uiteindelijk van grof naar fijn met een integrale 
benadering de kwaliteiten van het plan vast. Met andere woorden, verplicht de 
samenwerkende partijen in een nieuw bouwproject samen integraal te ontwerpen, met 
de Rombo tactiek bijvoorbeeld. De effecten van ontwerp-mogelijkheden moeten dan 
zichtbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld het doorlopen van het volgende schema: 

1. het karakteriseren van het PVE en conceptueel duiden van het beoogde bouwwerk;
In een NEN norm een aantal concepten aangegeven met de bijbehorende 
berekeningsmethode voor de milieu-effecten, zoals EPW, EPA en LCA-achtige 
berekeningen;

2. het bepalen van de bij het ontwerp behorende milieuruimte en het verder invullen 
met een energieneutraal concept en materiaalkeuzes, waarbij aan de hand van 
forfaitaire waarden de vastgestelde referentieprofielen voor de materialisatie en 
voor de energieconcepten, worden uitgerekend. Er wordt vervolgens bezien of nog 
binnen het budget wordt gebleven door middel van een LCCA berekening 
(LifeCycleCostAnalysis). Eén van de energieconcepten bestaat uit de zes stappen 
methode uit hoofdstuk zes;

3. als alle keuzes binnen de overeengekomen referentieprofielen (milieubudget) 
blijven is het bouwplan akkoord;

4. de bouwvergunning levert automatisch de indicatoren voor de handhaving. Alle 
gegevens worden overgeheveld naar het gebouwdossier.

Je zou kunnen denken dat deze manier van reguleren revolutionair zou zijn, maar dat 
zou onrecht doen aan de vele honderden opdrachtgevers in Nederland die op deze 
manier al jaren hun bijdrage aan duurzaam bouwen leveren. Deze manier van werken 
komt overeen met de bouwwijze van een bouwteam, dat in overleg met de overheid een 
duurzaam gebouw of duurzame wijk als voorbeeldproject, realiseert en evaluëert. Het 
verschil met de Rombo tactiek is evenwel dat er een betere procesbewaking is en dat 
deelnemers het nu niet met elkaar eens hóeven te zijn. Geen bezwaar is voldoende.
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18.2.2 Rombo convenant

De bereidheid om met een Rombo tactiek mee te doen is over het algemeen voldoende 
aanwezig. Als een lokale overheid als beleidsuitganspunt heeft om met meer partners 
uit de bouw samen te werken aan duurzame bouwprojecten zou bekeken kunnen 
worden of die intentie vastgelegd kan worden in een overkoepelend convenant waarin 
slechts geregeld wordt dat met Rombo tactiek gewerkt zal gaan worden, onder welke 
voorwaarden dat kan en wat de Rombo tactiek in dat gevalt betekent. Onder andere kan 
in het Rombo convenant verwezen worden naar de Rombo handleidingen en naar het 
Rombo statuut dat per project uitgewerkt zal worden.

18.2.3 Rombo statuut

Om de afspraken die binnen de Rombo tactiek workshops gemaakt worden een grotere 
geldigheid te verlenen, zou een Rombo kringstatuut kunnen worden vastgelegd en door 
partijen ondertekend. Het kringstatuut zou een per project vastgelegd document kunnen 
zijn waar de voor alle deelnemers aan de kring(en) gelijke bepalingen ten aanzien van 
de doelstelling, de samenstelling, de plaats in de organisatie en de werkwijze van de 
respectieve kringen zijn vastgelegd (CSN 2005). Tevens zou in het kringstatuut per 
Rombo tactiek project het behaalde stepping stones niveau van het laatste Rombo 
tactiek project kunnen worden vastgelegd. De bevoegdheden van de deelnemers 
zouden namens hun organisaties kunnen worden vastgelegd. Wellicht is de opname 
van de mogelijkheid tot een dubbele koppeling hier ook op zijn plaats (SCN 2005). 

18.3 Toepassing voor duurzaam bouwen

De Rombo tactiek had als aanleiding om de toepassing van energieneutrale ingrepen 
reeds op structuurplan en bestemmingsplan niveau voor te bereiden. De Rombo tactiek 
is ontworpen om tot aan het moment van bouwen (het moment van 
vergunningverstrekking) partijen samen te laten ontwerpen en organiseren. Echter in de 
levensloop van het te realiseren bouwwerk komt daarna nog een groot aantal fasen tot 
de uiteindelijke sloop. Ook voor die fasen zou een vervolg Rombo tactiek ontwikkeld 
moeten worden:
IV Rombo tactiek fase IV de bouw;
V Rombo tactiek fase V de oplevering en overdracht;
VI Rombo tactiek fase VI het gebruik de bewoning;
VII Rombo tactiek fase VII de verbouwing de renovatie (kan met fase I, II en III);
VIII Rombo tactiek fase VIII het hergebruik;
IX Rombo tactiek fase IX de demontage en de sloop.

Hoewel de Rombo tactiek ontworpen is voor energieneutrale bouwen, is reeds komen 
vast te staan dat de procedure ook van toepassing is op andere thema’s van duurzaam 
bouwen. Zo is er in opdracht van de provincie Noord Brabant door de stichting Viba-Expo 
een haalbaarheidsstudie als ontwerpopgave in een Rombo tactiek uitgevoerd met als 
doel de technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid vast te stellen van 
een zogenaamde Levende Machine. Dit is een decentrale natuurlijke zuivering van 
afvalwater door middel van planten en dieren (Hasselaar B. Ravesloot C.M. 2005).
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18.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek

Hoewel door de renovatie en bouw van energieneutrale woningen in Nederland tot 12 % 
reductie van CO2 emissies geclaimd kunnen worden, zullen ook op andere delen van 
het energieverbruik reducties gerealiseerd moeten worden. Er zijn ongetwijfeld 
overeenkomsten met het algemene energietransitiebeleid van de overheid (EZ 2004). 
De motivatie voor een veranderend overheidsbeleid voor energietransitie zijn:
- de toegenomen economische dynamiek (zoals de problemen met de grote 

energiebedrijven, het beheer van het energiedistributie netwerk en de daaruit 
volgende bureaucratisering);

- het falen van gebruikelijk beleid bij dit soort hardnekkige problemen;
- de veranderende rolverdeling tussen overheid en markt.

Het is aan te bevelen te onderzoeken of de ontwikkelingsmethode van de Rombo tactiek 
ook toegepast kan worden op andere sectoren in de energiemarkt. Het is zelfs 
denkbaar, in navolging van de toepassing van de Rombo tactiek voor duurzaam bouwen 
in het algemeen, dat de methode van ontwikkelen geschikt is voor meer typen 
duurzaamheidsproblemen, waarvoor nieuw beleid ontwikkeld moet worden. Zo’n te 
ontwikkelen nieuw beleid zou onderdeel kunnen zijn van de zevende stap van 
transitiemanagement zoals dat door Rotmans geschilderd wordt (Rotmans 2003). In 
die zevende stap worden de juiste instrumenten ontwikkeld en toegepast en worden 
voor deze instrumenten experimenten uitgevoerd.
In navolging van conclusies en aanbevelingen uit het SusHouse onderzoeksproject 
(Quist et.al. 2000) beveel ik aan dat de Nederlandse manier van werken met participatie 
in duurzame beleidsontwikkeling, in het buitenland bekend als polderen, ook voor 
buitenlandse samenwerkingspartners beschikbaar wordt gemaakt. Echter, niet nadat 
de Nederlandse ontwikkelaars van participatiemethoden consent hebben gegeven aan 
een gezamenlijke export van onze kennis en ervaring.
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19 Nawoord

Bij het schrijven van het laatste hoofdstuk van dit proefschrift nam ik een korte pauze. Ik 
zat samen met de kinderen te tekenen. Onze kinderen zijn dol op tekenen. Nadat ik de 
eerste lijnen met volle overtuiging op papier had gezet, vloeide de kracht en de zwier 
weg uit mijn onderarm. Wat was dat nou. Ik was toch architect, ik had toch leren 
tekenen. Kijkend naar mijn kinderen dacht ik na hoe zij leerden tekenen. Het kwam in 
mij op dat ik door het schrijven aan het proefschrift misschien het tekenen wel had 
afgeleerd. Het schoot mij ineens te binnen dat ik ook al maanden niet meer getekend 
had. Ja af en toe een schema op de computer, maar geen schetsen meer op losse 
blaadjes voor kleine verbouwingen of aanpassing van de kampeerauto, zoals ik dat 
vroeger altijd deed.

Was ik mijn onschuld als architect verloren.
Was het schrijven van het proefschrift daar schuldig aan?

Door het schrijven aan een proefschrift is er bij mij wel iets veranderd over het denken 
over de wereld in het algemeen en de architectuur in het bijzonder. Eens te meer is mij 
duidelijk geworden dat wetenschap, techniek, onderzoek en ontwerpen allemaal 
bestaan bij gratie van menselijke denkbeelden en taalkundige constructies. Denken in 
beelden en schrijven in woorden gaat voor mij blijkbaar moeilijk samen. Was ik maar 
striptekenaar.

Papa, wat teken je daar?

Oh niets kinderen. 
Het is maar een tekening van een soort bulldozer met allemaal mensen erop. En die 
moeten samenwerken en voorzichtig allemaal stenen in een snelstromende rivier 
leggen zodat ze daar overheen kunnen rijden om de overkant te halen. 

Oh, zijn dat die stepping stones uit je proefschrift soms?

Ja.

Wat ís daar dan aan de overkant papa?

Jullie toekomst schatjes!

Christoph Maria Ravesloot

Delft, 5 mei 2005

19-1



Deel 4 Afronding

20 Literatuur referenties
21 Lijst eenheden, begrippen en afkortingen
22 Lijst afbeeldingen
23 NL Management samenvatting
24 NL Samenvatting
25 D Zusammenfassung
26 UK Summary
27 Dankwoord
28 Levensloop

Deel 5 Bijlagen zijn alleen op CD beschikbaar

A Maatregelen gevalstudies
B SenterNovem spreadsheet model
C TME spreadsheet model
D Handleiding Rombo duurzaam bouwen tactiek fase I
E Handleiding Rombo duurzaam bouwen tactiek fase II
F Investeringstypes A tot en met G
G Projectinformatie Rombo Duindorp
H Projectinformatie Rombo Johan de Witt College
I Vergelijking organisatiemethodes Ruimtelijke Ordening en Milieu

19-2



20 Literatuur referenties

Aedes, Landelijk convenant voor woningbouwcorporaties duurzaam bouwen voor renovatie, 
Hilversum december 1997; 

Aedes, Dubo Convenant, Aedes Magazine, 3 mei Hilversum 2002; www.aedes.nl
Aedes, Woningcorporaties zijn minder duurzaam gaan bouwen, Persbericht 4 maart 2004, Aedes 

Hilversum 2004;
Alphen M. van Jeroense B. Wouters H., Procesaanpak Duurzame Energie, in Beurskens, Zijdeveld 

(ed.), De Nederlandse Duurzame Energieconferentie, Rotterdam 2002;
Ambré, Tussen stenen en samenwerking, Procesverslag Voorzieningencluster Roombeek, 

Enschede 2003; 
Apon L. Boelman E. Dijk van E. Ravesloot C.M., Energy use and overheating risk in zero-energy 

renovation, 7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik June 2005; under review
Bakker H. et.al., Duurzaam Bouwen in Den Haag 1990-1999, Villerica Publishing Baarn, DSO 

gemeente Den Haag 1999; 
Bakker H. et.al., Projectenboek Duurzaam Bouwen, Gemeente Den Haag, afdeling DSO-BFE, Den 

Haag september 2004; 
Barnhard R. Adolfsen K. Buiskool C., Inspiratie, het ecologisch woonproject Purmerend van 

woonwens naar droomwijk, EWP Ecologisch Woonproject Purmerend 2004; 
Blesgraaf P. et.al., Haalbaarheidsstudie duurzaam bouwen Duindorp Den Haag, Dorsser 

Blesgraaf Den Haag 2000; 
Boelen A. Jong T. M. de Ravesloot C. M., Ontwerpingrepen op een hectare woningen en hun 

energie-effect, SOM monografieën, Bouwkunde TU Delft 1995;
Borsch-Laaks R., Luftdichtung und Energieverluste, Aachen 1996;
Bossink B.A.G., Duurzaam bouwen in interactie, doelontwikkeling in de woningbouw, Universiteit 

Twente, Enschede 1998;
Bouwens C. Ravesloot C.M., Projectevaluatie, grondslagen voor een evaluatie van actuele 

milieuprojecten, Bouw nummer, nr 2, Rotterdam 1993;
Bouwmeester H., Duurzaam bouwen, Duurzaam wonen, Dubo-woningen en hun bewoners, 

uitgeverij Aeneas Boxtel 2002; 
Brundtland et.al., Our Common Future, UN World Commission on Environment and Development, 

Oxford University Press Oxford 1987;
Bruijn de T. Bressers  H. Lulofs K. Veer van der A., Evaluatie Milieuconvenanten, reeks CSTM 

Studies en Rapporten ISSN 1381-6357 CSTM-SR 01, Universiteit Twente Enschede 2003; 
BSD, Stadsenquete gemeente Den Haag, Bestuursdienst gemeente Den Haag 1999; 
BSD, De kracht van Den Haag, een stad die actief investeert in mensen, hun werk, wonen, cultuur 

en welzijn, vergaderstuknummer rv 169 Den Haag 2004;
CBS, Basisgegevens Economie, Voorburg Heerlen 1998; 
CBS, Statistisch Jaarboek 1999, Heerlen 1999;
CBS, Nederlandse Energiehuishouding, CBS Den Haag 2000;
CBS, Nederlandse Energiehuishouding, CBS Den Haag 2004;
CE adviseurs, Damen consultants, Referentiewoningen bestaande bouw, Arnhem 2001, door CE 

samengevat in: Referentiewoningen bestaande bouw, Novem Utrecht 2001; 
CMA, Onderzoek naar bekendheid met groene energie, Centrum voor Marktanalyse 2001;
Consumentenbond, Consumentengids nr 11, p.69 Den Haag 1999;
Dijk D. van, Energieprestatie van woningen, NEN 5128, NNI Delft 1994;
Dobsen S. Palfreman S., Introduction to Economics, Osford University Press, Osford 1998;
Dubo-centrum, Nationaal pakket woningbouw Beheer, Utrecht 1999;
Dubo-centrum, Nationaal pakket Duurzaam Bouwen,  1999, publicatie overzicht maart 2000, 

Utrecht 2000;
Duijvestein C.A.J. Drie-Stappen-Strategie, in: D.W. Dicke, E.M. Haas (ed.), Praktijkhandboek 

Duurzaam Bouwen, WEKA Uitgeverij B.V., Amsterdam 1997;
Duijvestein C.A.J. et.al., (Bijna) Alles Over Morra Park, Inspectie, afdeling sociale woningbouw 

Groningen, Boom Delft, februari 1997;
Ebel W., Rechenverfahren für den Wärmeschutznachweis auf der Basis von Energiekennwerten, 

10 S., IWU , Darmstadt 1991; 
ECN RIVM, Referentieraming energie en CO2 2001 – 2010, ECN RIVM, 2002; 
EEA, EMA-signalen 2004 Actuele informatie van het Europees  Milieuagentschap, European 

Environmental Agency, Brussel 2004; 
Eilbracht Riedijk Ravesloot, Energy-Efficiency and Utilities in Germany, Stichting TAO, IET, Delft 

20-1



Breda 1996; 
EK, Enquete-Kommission, Schutz der Erdatmosphäre des Deutschen Bundestages, 

Bundesregierung, Economica Verlag Bonn 1995;
El van J., Leven in lagen, geen bezwaar van galerijflatbewoners tegen duurzaam bouwen, 

afstudeerrapport Volkshuisvesting TUD Delft 2002;
Elgersma, P.S., Een warm gevoel bij minder verbruik, wat bepaalt de keuze van woningcorporaties 

voor energiebesparing ,Aedes, Hilversum 2001;
Endenburg G., Sociocratie  als sociaal ontwerp, Eburon, Delft 1997;
Energieconsulent, Wegen vorstvrij met warmte, 1999-11, p5, 1999;
EnergieNed, Basisonderzoek Gasverbruik Kleinverbruikers BAK 1999, EnergieNed Arnhem 2000a;
EnergieNed, Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers BEK 1999, EnergieNed 

Arnhem 2000b;
Essers I.J. Stap C.A.M. , Marktonderzoek Zonnewoningen, Novem, 143.700-942.2 E 40141, Utrecht 

2000;
European Environment Agency. Impacts of Europe's changing climate An indicator-based 

assessment, EEA Report No 2/2004, ISBN 92-9167-692-62004, Luxembourg 2004; 
Evertse Grootheest Sikkema Vlek, Milieu en Methode, een onderzoek naar 

milieubeoordelingsmethoden, Leeronderzoek, Rijksuniversiteit Groningen 2003;
EZ, De derde energienota, Ministerie van EZ, Den Haag 1995; 
EZ, Naar een duurzame energievoorziening, Minsterie van Economische Zaken, Den Haag 1996; 
EZ, Innovatie in het energiebeleid, Energietransitie: stand van zaken in het vervolg, Ministerie van 

Economische Zaken 04ME06 Den Haag 2003; 
G3 advies, BAEI, zo zit dat, optimale energie-infrastructuur door marktwerking, Novem Utrecht 

2002;
Geuzendam C. Mourik G. van, Energieneutraal 3’s E, van fossiele energie richting energieneutraal, 

een lange termijn visie op de besparing van fossiele energie in de woningnieuwbouw, Novem 
Utrecht 1999;

Gommans L., De praktijk van de EP, over dubbel werk en lapmiddelen, Duurzaam Bouwen 5, 
Aeneas  Best, 1996;

Gresens F., Die Entwicklung von Niedrigenergie-Gebauden auf Grundlage von dynamischen 
Gebaudesimulationen unter besonderer Berucksichtigung der Gebaudegeometrie, 
Karlsruhe 1994; 

Grin J. Graaf H. van der Hoppe R. Groenewegen P., Interactieve Technology Assessment, een 
eerste gids voor wie het wagen wil, W 57 Rathenau Instituut Den Haag 1997;

Hal van A., Beyond the demonstration project: the diffusion of environmental innovation in housing, 
AEneas Technical Publishers, Best 2000;

Hameetman P.,Toolkit duurzame woningbouw, Aeneas uitgeverij van vakinformatie, Boxtel 2005;
Hasselaar E., Ravesloot C.M., User Involvement in Innovation in Sustainable Architecture, The 

case of Duindorp, The Hague, The Netherlands, Proceedings of the 3rd International Summer 
Academy on Technology Studies, Deutschlandsberg 2001; 

Hasselaar E., Hoe gezond is de Nederlandse woning, Delft University Press, Delft 2001;
Hasselaar B. Ravesloot C.M.,Ontwerpvoorwaarden voor een levende machine, Gezond Bouwen en 

Wonen 2, uitgeverij van Westering Baarn 2005;
Heffen O. van Hoppe R., Het ontwerpen van overheidsbeleid in Nederland, in: HeffenO. van 

Maassen P. Rip A., Sociale wetenschappen van ontwerppraktijk naar ontwerpmethodologie, 
Twente University Press, Enschede 1999;

Heffen O. van Maassen Rip A., Op weg naar een sociaal wetenschappelijke ontwerpmethodologie, 
in: HeffenO. van Maassen P. Rip A., Sociale wetenschappen van ontwerppraktijk naar 
ontwerpmethodologie, Twente University Press, Enschede 1999;

Hertog van F. Sluijs van E., Onderzoek in organisaties, een methodologische reisgids, Van Gircum 
& Comp. Assen 1995; 

Hinz Werner,  Messdatenerfassung und Auswertung beim Nullenergiehaus Dörpe, Energie- und 
Umweltzentrum am Deister 1994;

Hoek, Nulenergiewoning in Zandvoort, Gezond Bouwen en Wonen, uitgeverij van Westering Baarn 
1997;

Hoeve C. van der, Ravesloot C.M., Ademende Ramen, een innovatie in de niche van de 
ventilatiemarkt, Gezond Bouwen en Wonen 4, Uitgeverij van Westering Baarn 2004;

Hoitink H. Boer F. Donze G. Verhoef L., Evaluatie Energienulwoningen, Novem Utrecht augustus 
2001; 

IPSV SEV, Duurzame stedenbouw geeft meerwaarde aan de stad, ervaringen met het Nationaal 

20-2



Pakket Duurzame Stedenbouw , Ministerie VROM Den Haag 2003;
Israëls E. Stofberg et.al., De isolatiegolf; overzicht van vijftien jaar energiebesparing in de 

woningbouw, BOOM, Milieukundig Onderzoek en Ontwerp Buro, Delft Novem Sittard 1989;
Jansen L. Vergragt Ph., Duurzame Technologische Ontwikkeling, Programmabureau DTO Delft 

1994;
Jantzen J. Hufen H. Slingerland S., Biggelaar van den M., Transitiekosten duurzaam bouwen 2040, 

Novem Utrecht, TME Den Haag 2002;
Jensen, Nulenergiehüsset, University Köpnhavn 1984;
Jol J.C. Kil A.J. Schalkwijk M. van Vos R.C.J., Leidraad zonnestroomprojecten, Novem Utrecht 

2003;
Jong T.M. de, Kleine Methodologie van Ontwerpend Onderzoek, Boom Meppel 1992;
Jong T.M. de et.al. , Essays over Variatie, Publicatiebureau Bouwkunde, Delft 1996; 
Jong de, Cuperus, Voordt van der, Ways to Study, architectural, urban and technical design, Delft 

University Press Delft 2000;
Kiers M., Laveren in de Stad, succes- en faalfactoren van processen in duurzame stedelijke 

gebiedsontwikkeling, Gezond Bouwen en Wonen 1, uitgeverij van Westering Baarn 2005;
Kleinegris L., Maas D., Vrins E., Energieneutrale woningen Havankpark Leeuwarden 

Eindrapportage, W/E adviseurs Novem Proj. Nr. 149.508.2391, Tilburg 2004;
Kleinknecht A. Reijnen J.O.N. Smits W. (met Klaassen M. Luursema S. Nijman N.), Een innovatie-

output meting voor Nederland. De methode en eerste resultaten, Ministerie EZ, in: 
Beleidsstudies Technologie-Economie No. 21, Den Haag 1992; 

Kleinknecht A. H., Measuring Product and Service Innovation: An assessment of alternative 
indicators, RIBES, no. 9925, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1999;

Klunder G. Meijer F.(ed.) et.al., Duurzaam renoveren van naoorlogse portiekwoningen, 
haalbaarheidsonderzoek Ecobuild-concept, Duurzaam bouwen en beheren nummer 3, Delft 
University Press, Delft 2000a;

Klunder G. Meijer F.(ed.) et.al., Duurzaam bouwen van eengezinswoningen, haalbaarheids-
onderzoek Ecobuild-concept, Serie duurzaam bouwen en beheren nummer 4, Delft University 
Press, Delft 2000b;

Korbee H. Thijssen, I., Hoiting, H. EP variantenboek utiliteitsbouw; kantoren, scholen, winkels, 
NOVEM, Sittard 1996;

Kortman J. Uitzinger J., Ewijk H. van, Derijcke E., Otto A., Bouwers over de voorbeeldprojecten 
Duurzaam en Energiezuinig bouwen, de bestendigheid van duurzaam bouwen in 
vervolgprojecten, SEV IVAM, Rotterdam 2001;

Kristinsson J., Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson Jubileumboek, Deventer 1996;
Kristinsson J., Exergieprojecten, in: A.H.H. Schmitz, P.J.W. Singendonk (ed.), TVVL Magazine 28 

10, 1999; 
Kruijsen J., Photovoltaic Technology Diffusion, contact and interact, Eburon Delft 1999; 
Krusche P. et.al., Ökologisches Bauen, Ökobuch Verlag, Freiburg 1982;
Kwa Chunglin, Representation of Nature Mediating between Science Policy and Ecology, Social 

Studies of Science vol. 17, Amsterdam 1987;
Kyoto, Full text on the Kyoto convention, United Nations Framework Convention On Climate Change, 

Kyoto 1997; http://cop5.unfccc.int/convkp/conv.html
Lafort B. Jong H. de Dieben L. Haar A. van der, Succes en faalfactoren in de herstructurering, 

Steunpunt Wonen Rotterdam 2000;
Lehmann H.,  Energy Rich Japan (ERJ), full renewable energy supply of Japan, WCRE Bonn 2004;
Leonard D., Bronnen van kennis, bronnen van innovatie opsporen en stromend houden, Scriptum 

management Schiedam 1995; 
Levi A., Marketing van Duurzame Energie, Hoe kunnen we Nederlanders beïnvloeden om meer 

gebruik te maken van duurzame energie toepassingen?, MMM&O Maximising Media & 
Marketing Opporunities, 2004;  

Leydesdorff L., Sustainable Technological Developments and Second-Order Cybernetics, 
Technology Analysis & Strategic Management 9. Nottingham 1997; 

Lichtenberg J. J. N., Ontwikkelen van projectongebonden bouwproducten, Publisher S.l. : S.n., 
2002;

Ligthart F.A.T.M. Zijdeveld C., Bruikbare energieprestatienorm voor utiliteitsgebouwen, Energy 
research Centre of the Netherlands,  ECN-P--96-001, Petten 1996;

Lintel Hekkert, Ecolonia: project, development, environment, Bouw, 47 v., nr 11, 8-19/33-35, 
Rotterdam 1995; 

Loon P. P. van, Interorganisational design, a new approach to team design in architecture and 

20-3



urban planning, Publicatiebureau Bouwkunde, Delft University of Technology, Delft 1998;
Marijke P., Jammer dat overal subsidie op moet, Bouw, 48 v., nr 2, 36-38, Rotterdam 1993;
Meadows Donella H. , Meadows Dennis L. ,Randers Jorgen, Behrens III William W., Limits to 

Growth, Potomac Associates New York 1972;
Mos P., Ecolonia, Alphen aan de Rijn, Elke droom heeft zijn prijs, Bouw nr 2, Rotterdam 1993;
Nahuis R., Energie Verslag Nederland 1999, ECN, Petten 2000;
NNI, Energieprestatie van utiliteitsgebouwen, NEN 2916, NNI Delft 1995;
Novem, Nulenergiewoning met PV in Zandvoort, Leerprogramma PV in de gebouwde omgeving, 

nummer 5, Utrecht 1996a;
Novem, Ramen met duurzaam HR+ glas, Novem Utrecht 1996b; 
Novem, Kunstlichtbronnen, stand van de techniek, Novem Utrecht 1996c;
Novem, Op weg naar energieneutraal bouwen, Novem Utrecht 1998-a;
Novem, Energieneutraal bouwen, Utrecht Sittard 1998-b;
Novem, Energieopslag in de bodem bij acht ziekenhuizen, Novem Utrecht 1998c;
Novem, Lage temperatuur systemen, Novem Utrecht 1998d;
Novem, Van fossiele energie richting energieneutraal, een langetermijnvisie op de besparing van 

fossiele energie in woningnieuwbouw, Novem Utrecht 1999; 
Novem, Referentiewoningen 98, Novem Utrecht maart 1999a; 
Novem, Referentiewoningen 99, Novem Utrecht september 1999b; 
Novem, Referentiewoningen 1999, EPVARW3, spreadsheet gebasserd op NEN 5128 1998 inclusief 

wijzingsblad van maart 1999, Novem Utrecht 2000;
Novem, Referentiewoningen bestaande bouw, Novem Utrecht, april 2001;
Novem, Rekenprogramma EPC en kosten, versie 7 2001, conform NEN 5128:1998 incl. 

wijzigingenblad, Novem Utrecht 2001; 
Novem, Rekenprogramma EPC en kosten, versie 8 2003, conform NEN 5128:1998 incl. 

wijzigingenblad, Novem Utrecht 2003;
Novem, Nieuwe voorbeelden uit corporatiepraktijk, publicatie 1KPWC03.01, 1KPWB03.24, Novem, 

Utrecht 2004; www.kompas.novem.nl/corporatiepraktijk 
Novem, Rekenprogramma EPC en kosten, versie 9 2005, conform NEN 5128:1998 incl. 

wijzigingenblad, Novem Utrecht 2005; 
Okken P.A. et.al, Kosten-optimale CO2-reducties in Nederland na 2000, Ministerie van Economische 

Zaken, Beleidsstudies 4, Den Haag 1993; 
Oostdijk A. Wils J. Flapper E., Vrijwilligheid of vrijblijvendheid, Onderzoek naar free riders bij vijf  

BMI-convenanten, B2720 Research voor Beleid BV, Leiden, 6 oktober 2003, ministerie VROM 
Den Haag 2003;

Oostdijk et.al., Rapport Vooronderzoek evaluatie 10 jaar Doelgroepbeleid Milieu en Industrie, FO 
industrie, Den Haag 2003;

Oostra M.A.R.; Componentontwerpen. De rol van architecten in productinnovatie, Technische 
Universiteit Delft, Eburon, Delft 2001;

Overveld van et.al., Gelijkwaardige oplossingen, Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid, 
Vereniging Stadswerk, wergroep gelijkwaardigheid, Voorschoten 2005;

PDBD, Duurzaam Bouwen in Drenthe, een uitleg van het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 
2001, Platform Duurzaam Bouwen Drenthe is opgericht, Assen november 2001;

PDE, Duurzame energie en groene elektriciteit, Projectbureau duurzame energie, Arnhem 2001;
PDE, Sustainable energy in the Netherlands, State of Play, Projectbureau duurzame energie, 

Arnhem 2004;
Persoon G.A.L., Lintel Hekkert, K.S. te, Janssen, J.M., Handboek energiebewust onderhoud, 

NOVEM Sittard 1997
Poel A., Energieberekeningen,modellen en hun bruikbaarheid, Bouwwereld 83, Doetinchem 

1987a;
Poel A., Toetsing van simulatiemodellen voor energieberekeningen, Klimaatbeheersing 1987b; 
Platform Duurzaam Bouwen Drenthe, Duurzaam Bouwen in Drenthe, een uitleg van het Convenant 

Duurzaam Bouwen Drenthe, Assen 2001;
Priemus H. Bueren E. van Blaauw K. Hasselaar E. Klunder G. Veentjer M., Institutionale 

belemmeringen voor Factor 20 bij besluitvorming over duurzaam bouwen, Serie duurzaam 
bouwen en beheren nummer 2, Delft University Press, Delft 2000;

Pries F., Innovatie in de Bouwnijverheid, proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, Uitgeverij 
Eburon Delft 1995;

Quist J., Pacchi C., Wel M. van der, Workshop Organisation and Stakeholder Management, Final 
Report SusHouse Project, Technology Assessment Delft University of Technology 2000;

20-4



Ravesloot C.M., Mogelijkheden van het Bouwbesluit in relatie tot duurzaam bouwen, Ministerie 
VROM-DGHV, Zoetermeer 1992; 

Ravesloot C.M., What does sustainable development in architecture look like?, Conference 
Management, Maintenance and Modernisation of Buildings, CIB, Rotterdam 1992; 

Ravesloot C.M, Projectsignalement Woonhuis Woubrugge, Gezond Bouwen & Wonen 36, Van 
Westering Baarn 1994;

Ravesloot C.M., Invloed bewonersgroepen op woningbouwprojecten, Gezond Bouwen & Wonen, 
Baarn 1994a;

Ravesloot C.M., De mogelijkheden van Duurzaam Bouwen en de betekenis van moraal in de 
architectuur, in Groen over Rood, W. Beckman Stichting, Amsterdam 1994;

Ravesloot C.M., Oost west, huist ook best, BOUW 12, Rotterdam 1995; 
Ravesloot C.M., Structuurplan en Integraal Milieu-advies Oldenelerbroek Zwolle deel I, Gezond 

Bouwen en Wonen, Baarn, 1995-a;
Ravesloot, C.M., Economische haalbaarheid van Duurzaam Bouwen neemt toe, Oldenelerbroek 

Zwolle deel II, Gezond Bouwen en Wonen, Baarn, 1995-b;
Ravesloot C.M., Milieu-aspecten op stedebouwkundige schaal , Oldenelerbroek Zwolle deel III, 

Gezond Bouwen en Wonen, Baarn, 1996-a;
Ravesloot C.M., Haalbaarheid is kwestie van ontwerpen, Oldenelerbroek Zwolle deel IV, Gezond 

Bouwen en Wonen, Baarn, 1996-b;
Ravesloot C.M., Research in Technical, Economical and Cultural Effects of Sustainable 

Architecture, Design and Architecture, Publicatiebureau Bouwkunde, Delft 1996; 
Ravesloot C.M., Toveren in Zwolle, Zwolle deel V, Gezond Bouwen en Wonen 4, Uitgeverij van 

Westering Baarn 1996; 
Ravesloot C.M., Energieneutraal bouwen, Gezond Bouwen en Wonen, Baarn, 1997;
Ravesloot C.M., Energieneutrale woningbouw is technisch haalbaar, deel I, Gezond Bouwen en 

Wonen, Baarn 1998-a;
Ravesloot C.M., Energieneutrale woningbouw economische haalbaarheid, deel II Gezond Bouwen 

en Wonen, Baarn 1998-b;
Ravesloot C.M., Sustainable Architecture, A Radical Path to Real Reform, in Röling (ed.) 

procedings RSDC conference Sustaining Architecture, Delft university Press 1998c;
Ravesloot C.M., Zo laag mogelijk energiegebruik bij renovatiewoning in Delft, de energieneutrale 

woning deel III, Gezond Bouwen en Wonen, Baarn 1999;
Ravesloot C.M., Billig ist teuer als richtig - Baustellenbetrieb und Rationalisierung. in: T. Bauer, N. 

Krzikalla, (ed); INNOBAU'96 (Tagungsband), OKO-zentrum NRW / Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 1996;

Ravesloot C.M., Wetenschappelijk verslag Curacao, reisbeurs NWO, TU Delft 1997;
Ravesloot C.M., Energieprestatie-advies mogelijk effectief, Gezond Bouwen en Wonen 5, Uitgeverij 

van Westering Baarn, 1999; 
Ravesloot C.M., Energieprestatie is gebakken lucht, Gezond Bouwen en Wonen 1, uitgeverij van 

Westering Baarn, 2000;
Ravesloot C.M., Misleid door de energieprestatie, controle EPC in de praktijk onmogelijk, Gezond 

Bouwen en wonen 1, van Westering Baarn, jan/feb 2000a;
Ravesloot C.M., Luchtdichting in de praktijk, Gezond Bouwen en Wonen, van Westering Baarn, 

jan/feb 2000b;
Ravesloot C.M., Heatpipe- Heatpump combinatie, efficientiemetingen in een renovatieproject in 

Delft, Many2 Delft, Novem Utrecht 2001;
Ravesloot C.M., Berentsen K., Jon Kristinsson, uitvinder en uitvoerder, GBW-II, Uitgeverij van 

Westering, Baarn 2001a;
Ravesloot C.M., Controled Creativity with Maximum Feasibility, Organising sustainable building in 

The Hague, ROMBO tactics, in Buijs J., Lugt R. van der, Meer H.van der (ed) 7th European 
Conference on Creativity and Innovation, Twente University Press, Enschede 2001b;

Ravesloot C.M., Duurzame verwarmen en koelen, sluitsteen of hoeksteen?, in Beurskens, Zijdeveld 
(ed.), De Nederlandse Duurzame Energieconferentie 27 & 28 Februri 2002, Conferentieboek 
De Versnelling, DE federatie, Rotterdam 2002a;

Ravesloot C.M., Financing and Organising Large Scale Energy Neutral Technology in Urban 
Design, in José F.G. Mendes (ed.): Urban Design, proceedings of the Lisbon conference of 
19 and 20 April 2002, European Commission, DG RTD, COST C12 action, workgroup 3, 
University of Minho, 2002b; 

Ravesloot C.M., De eerste plusenergiewijk van Europa, Gezond Bouwen en Wonen 2, uitgeverij 
van Westering Baarn 2002c;

Ravesloot C.M., Energieneutrale nieuwbouw met zeewater in Scheveningen-Duindorp, in 

20-5



Marktberichten Gezond Bouwen en Wonen 4, uitgeverij van Westering Baarn 2003;
Ravesloot C.M., Duurzame verbrandingsmotor, Product&Construct, Gezond Bouwen en Wonen 3, 

uitgeverij van Westering Baarn 2003;  
Ravesloot C.M., Kansen voor duurzame ontwikkeling, lezing in het kader van de TNO conferenctie 

Transitie in de gebouwde omgeving, Delft 30-9-2004; 
Ravesloot C.M., Innovatieve radiatoren, gaan design en gezondheid samen, Product&Construct, 

Gezond Bouwen en Wonen 2, uitgeverij van Westering Baarn, 2004;
Ravesloot C.M., Het gas is groener dan bij de buren, Marktberichten, Gezond Bouwen en Wonen  

2, Uitgeverij van Westering Baarn 2004;
Ravesloot C.M., Marktbericht, Gezond Bouwen en Wonen 4, Uitgeverij van Westering Baarn 2004;
Ravesloot C.M., Social Demands and Stake-holders Participation in Sustainable Housing Policy, 

in Luis Braganca et.al. (ed.) Urban Design and Sustainability, Cost C12 working group EU, 
Innsbruck 2005;

Ravesloot C.M., Tijdslijn van duurzaam en gezond bouwen in Nederland, in: Viba-expo Almanak 
2005, Weka uitgeverij Amsterdam 2005; 

Ravesloot C.M. Bakker H.E., ROMBO, Spatial Planning and Environment Policy Design Strategy, in 
Wellicht, news Bulletin on Energy Saving in The Hague, 10 , November 2000, Gemeente Den 
Haag 2000;

Ravesloot C.M. Eilbracht P. Riedijk W., Trend-breuk of paradigma-shift, de toekomst van factor 20, 
Foundation TAO i.o.v. Prof.Dr. Ph. Vergragt DTO programma, Delft, 1997; 

Ravesloot C.M. Apon L. Boelman E., Energy neutral retrofitting of appartment flats, modelling and 
detailing along with consent of inhabitants, in Luis Braganca et.al. (ed.) Urban Design and 
Sustainability, Cost C12 working group EU, conference Innsbruck 2005; 

Riedijk W. Ravesloot C.M., Dualiteit in duurzaam bouwen, Gezond Bouwen en Wonen 2, uitgeverij 
van Westering Baarn 1995;

Ree R.van, “Road Map” Implementatie Bio-energie in de Nederlandse Duurzame Energie 
Infrastructuur, in Beurskens, Zijdeveld (ed.), De Nederlandse Duurzame Energieconferentie 
27 & 28 Februri 2002, Conferentieboek De Versnelling, DE federatie, Rotterdam 2002;

Reepe D. van de, Inzet door inzicht, Implementatie van duurzame energie in 2050 rekening 
houdend met macro-economische aspecten en inpassingsmogelijkheden in sectoren, 
Projectbureau Duurzame Energie (PDE) Universiteit Utrecht Arnhem November 2001;

Remu, Energiebalanswoningen onder één kap, Remu Internetpublicatie, Utrecht Amersfoort 2000;
Riedijk W., Technology for liberation, Delft University Press, Delft 1986;
Riedijk W., Appropriate Technology for developing countries, Delft University Press Delft 1987;
Riedijk W., Appropriate Technology, the proof of the pudding, Delft University Press Delft 1988;
Riedijk W., Appropriate Technology in Industrialized Countries, Delft University Press Delft 1989;
RIVM ECN CPB, Actualisering energie- en CO 2-ramingen voor het jaar 2000, Rapport nr 

773001005, Den Haag 1995; 
Rohlffs K. Kamps G. Gerber, A. Disch R., Energy characterization of the rotable solar house 

Heliotrop in Freiburg, Germany, first results, Proceedings EuroSun ´96, 16.9.-19.9., Freiburg 
1996;

Romme A.G.L., Kringorganiseren volgens sociocratische ontwerpregels, Organisatie-instrumenten 
voor de manager, Alphen aan den Rijn 1995;

Rommes N.J., ATOL: kennisdelen, kennisontwikkeling en de invloed van de sociocratische 
kringmethode, in: Jorna R.J. et.al., Duurzame Innovatie, organisaties en dynamiek van 
kenniscreatie, Koninklijke van Gorkum Assen 2004;

Rothengatter R. Mathijsen R. Verberne C., Duurzame stedenbouw, een bestuurlijke handreiking 
voor gemeenten, SEV Rotterdam 2004;

Rotmans J., Transitiemanagement, sleutel voor een duurzame samenleving, Koninklijke van 
Gorcum Assen 2003;

SBR, EPN in vogelvlucht. Consequenties voor ontwerp en uitvoering, Woningbouw, Stichting 
Bouwresearch SBR, Rotterdam  Aug 1997;

SBR, Duurzaam bouwen: de stand van zaken, SBR, Rotterdam 8 november 2000; 
Schmid P., P’al G., An attempt to support housing and housing science by the method of Holistic 

Participation- MHP in the light of sustainable development, in Ureal, Ahantes, Taden (ed), 
Housing Construction an interdisciplinairy task, XXX IAHS world congress on housing, 
University of Coimbra 2002;

SCN, De sociocratische methode: Termen en definities, SCN 500, Rotterdam maart 2000;
Schot J. Slob A. Hoogma R., De implementatie duurzame technologie als een strategisch niche-

management probleem, Rapport DTO, Universiteit Twente Enschede 1995; 

20-6



Schot J. Rip A. Misa T.J. (Eds.), Managing Technology in Society. The Approach of Constructive 
Technology Assessment, London, Pinter Publishers, New York 1996;

Slot B.J.M. Poel A. Scholte W.K., KWR 94-96 Analyse Energie en Water, Damen Consultants 
Rotterdam Arnhem 1998; 

Slot B.J.M. Poel A., Consequenties energetische aanpak van woningvoorraad tot niveau 1985, 
Huidige situatie, aanpak en aangepaste situatie, Damen Consultants, Rotterdam Arnhem 
1999;

Serini M., Architecture and Sustainability, political, economical and environmental strategy, case 
study The Netherlands, Politecnico di Torino: Carlo Ostorero, Delft University of Technology: 
Christoph M. Ravesloot, Torino 2002; 

SEV, Evaluatie voorbeeldprojecten Duurzaam Bouwen, SEV Rotterdam 1998; 
SEV, Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen, SEV / NOVEM Rotterdam Utrecht 

1999;
Stagraczynski T., Das Nulenergiehaus Herfeld, 2002; www.moresbyhaus.de ;
Stahl W. Goetzberger A. Voss K., Das Energieautarke Solarhaus: Mit der Sonne wohnen, Verlag 

C.F. Müller, Heidelberg, 1997;
Steen F. van der, ROMBO, een naam om te onthouden, Branding nr. 5 Haags Milieucentrum Den 

Haag 2002;
Stofberg F. Israëls E. et.al., De isolatiegolf; overzicht van vijftien jaar energiebesparing in de 

woningbouw, Boom Delft, Novem Sittard, 1989; 
Timmeren A. van Heijligers J.J.A. , The Optimum Scale for Self-sufficiency, from Flows to Cycles, 

in: C. Boonstra Rovers R. Pauwels S. (ed.), Sustainable Building, Proceedings International 
Conference Sustainable Building 2000, Aeneas, Best 2000;

Thomsen A.F., Duurzaam woningbeheer. Het herbergend vermogen van de woningvoorraad, 
Publikatieburo Bouwkunde, Delft 1997;

Thomsen A.F. Sunikka M., 2001, Sustainability, Government Policies and Building Regulations in 
Europe, in: Housing and Urban Development in Europe, Papers and Abstracts, ENHR 
Conference Pultusk, Warsaw 2001;

Thomsen A.F. Flier K. van der, Updating the Housing Stock, The Need For Renovation Based 
Approaches, Paper presented at the ENHR International Research Conference "Housing 
Cultures – Convergence and Diversity", Vienna, 1-5 July, 2002a;

Thomsen A.F., Governing the ageing housing stock, actual building regulation policy development 
in the Netherlands, paper presented at the IFHP International Spring Conference 2002, 
Remaking Cities: Preservation and Creation, 19 - 22 May, Ljubljana 2002;

Thöne V. Ravesloot C.M., Zukunft des industrialisierten ökologischen Holzbaus in Deutschland 
und den Niederlanden, Das bauzentrum 44, 7, Nürnberg 1996;

Tidd J. Bessant J. Pavitt K., Managing Innovation, Integrating Technological, Market and 
Organizational Change, John Wiley and Sons, Chichester 1997; 

TME, Vergroening van BTW, Bijlagen, Den Haag 1996;
TNO INRO et.al., MIRUP Handreiking voor Milieu in Ruimtelijke Plannen, Stadsgewest 

Haaglanden, Den Haag 2003; 
Veek J.H.van der , Actualisering Referentiewoningen, DHV-AIB Amersfoort en Novem 1998, 

samengevat door Inbo adviseurs in: Referentiewoningen 98, Novem Utrecht 1999a;
Veek J.H.van der , Actualisering en aanpassen Referentiewoningen '98, DHV-AIB Amersfoort, 

samengevat door Inbo adviseurs in: Referentiewoningen '99, Novem Utrecht 1999b; 
Verlinden J. Fellendans W. Roos J. , Energie op prestatie op Locatie: EPL-monitor 1999, Novem 

Utrecht 1999;
Vewin, H2O, jaargang 1999 nummer 7, p. 23-24, 1999;

Voorter P. (ed.), Berekening energieprestatie nog problematisch, in: Energie en Milieuspectrum 
no.11, Nov 1997; 

Voss K., Solares Bauen- Demonstrationsprojekte und Technologieentwicklung für den 
Wohnungsbau, Freiburger Praxis-Symposium Passivhäuser, 7.4. Freiburg 2000; 

Voss K. Stahl W. Goetzberger A., The Self-Sufficient Solar House Freiburg - experiences towards 
advanced solar houses, Proceedings 4th European Conference Solar Energy in Architecture 
and Urban Planning, Berlin, 26.-29.3. 1996;

Voss K. (Ed..), Eperimentelle und theoretische Analyse des thermischen Gebäudeverhaltens für 
das energieautarke Solarhaus Freiburg, Fraunhofer IRB Verlag 1997;

Vries G. de, Definities van milieuvriendelijke bouwen, SBR Rotterdam 1992;
Vrins E. Maas D. Kleinegris L., Evaluatie energieneutrale woningen Havankpark Leeuwarden, 

eindrapportage, WE adviseurs Gouda, Novem Utrecht, 2004; 

20-7



VROM, Nationaal MilieubeleidsPlan+, supplement Duurzaam Bouwen, Ministerie VROM, Den Haag 
1990;

VROM, Plan van Aanpak duurzaam bouwen: investeren in de toekomst, Ministerie VROM Den Haag 
1995;

VROM, Het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen, woningbouw, ministerie VROM, Den Haag, 1995;
VROM, Tweede plan van aanpak duurzaam bouwen, Ministerie VROM, Den Haag 1997;
VROM, Nationaal Convenant Duurzaam Bouwen, Ministerie VROM, AEDES woningkoepel Den Haag 

1997;
VROM, Monitoring Duurzaam Bouwen 1995-1999, Rapport -Samenvatting, ministerie VROM Den 

Haag, november 1999-a; 
VROM, Beleidsprograma Duurzaam Bouwen 2000-2004 - Samenvatting, ministerie VROM, Den 

Haag 1999-b; 
VROM, Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. Deel 1: Binnenlandse maatregelen (distributiecode 22662) 

Informatieblad Maatregelen huishoudens (22675), VROM, Den Haag 2000;
VROM, Kwalitatieve Woningregistratie 2000, De kwaliteit van de Nederlandse woning en 

woonomgeving rond de millenniumwisseling, ministerie VROM Den Haag, 2000;
VROM, Evaluatie Duurzaam Bouwen, Ministerie VROM, Den Haag 2000a; 
VROM, Beleidsplan Duurzaam Bouwen 2000-2004, Ministerie VROM, Den Haag 2000b; 
VROM, Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. Deel 1: Binnenlandse maatregelen (distributiecode 22662) 

Informatieblad Maatregelen sector huishoudens (22675), Den Haag 2000c;
VROM, Nationaal MilieubeleidsPlan 4, Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid, 

ministerie VROM, Den Haag, 2001;
VROM, Persbericht 20-1-2002, Internet: 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=6422&site=persbericht, 2002;
VROM, Evaluatienota Klimaatbeleid, De voortgang van het Nederlandse klimaatbeleid: een 

evaluatie bij het ijkmoment 2002, Ministerie VROM, februari 2002; 
VROM, Ministerraad bepaalt CO2 reducties per sector, Persbericht 19 januari 2004, Den Haag 

2004; 
Waals J.F.M. van der Vermeulen S.M.J. Vermeulen W.J.V. Glasbergen P. Hooimeyer P., 

Energiebesparing en stedelijkeherstructurering, DGVH en Nethur, Den Haag Utrecht, 2000;
Wappler S., Das plusenergiehaus® als ein Standard der Zukunft und dessen Wirtschaftlichkeit in 

einer Wohnsiedlung nach ökologischen Prinzipien, Institut für Immobilienmanagement, 
Universität Leipzig 2000; 

Weersink A., Goochelen met de EPC, alternatieve berekening wenselijk, Duurzaam Bouwen 2, 
Aeneas Best 1997; 

Weterings M., Duurzaam bouwen in Flevoland, Inventarisatie, evaluatie en aanbevelingen, 
Netwerk duurzaam bouwen Flevoland Lelystad 2001;

Wimmer R., FLEX - Fuzzy Logic Expertensystem, ein integratiever Ansatz zur Bewertung von 
technischen Lösungen unter dem Gesichtspunkt Nachhaltiger Entwicklung, Technische 
Universität Wien 2002;

Worrell E., Potentials for improved use of industrial energy and materials, Universiteit Utrecht, 
Faculteit der Scheikunde, Utrecht 1994;

Ybema J.R. van Dril A.W.N. Wijngaart R. van den Daniels B., Referentieraming energie en CO2 
2001-2010, RIVM ECN 2000; 

Zantvoort H., Concepts of Interdisciplinarity and Environmental Science, Studies in the Philosophy 
of the Sciences and the Humanities, Vol 45 1995; 

Zijderveld A., Citaat in De Telegraaf, 17 mei 2004: Te veel innovatie is niet goed voor bedrijf, 2004;
Zijdeveld C., Column in vakmagazine Duurzame Energie, Uitgeverij Aeneas Boxtel 1999;
Zijdeveld C., De kleren van de keizer, over de strijd tusen welstandseisen en dubo-maatregelen, 

Gezond Bouwen en Wonen 3, uitgeverij van Westering Baarn 2003;

20-8



21 Lijst eenheden, begrippen en afkortingen

Actieve zonne-energie gebruik van zonnewarmte door middel van een installatie als een 
zonnecollector

Akoestische isolatie isolatiemateriaal met de primaire functie om geluid te isoleren, te 
dempen of absorberen.

Aquifer natuurlijke ondergrondse waterbevatttende laag die dienst kan doen 
voor warmtebuffering

BANS Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl
BEK Basisonderzoek Electriciteitsverbruik Kleinverbruikers
BFE afdeling Bouwfysica en Bouwecologie, gemeente Den Haag
Biomassa brandstof voor warmtekrachtkoppeling, bestaande uit organisch 

materiaal zoals bijvoorbeeld stro, houtsnippers, groenafval etc.
Blowerdoor test De blowerdoor test komt overeen met de NEN 

luchtdoorlatendheidstest. Het onderscheid zit vooral in het verschil in 
luchtdruk op grond waarvan de infiltratie gemeten wordt.  Een woning 
wordt door middel van een ventilator onder luchtdruk gezet tot een 
bepaald luchtdrukverschil tussen binnen en buiten. De 
ventilatieopeningen zijn luchtdicht afgeplakt. De hoeveelheid lucht die 
op dat moment door de ventilator aangevuld moet worden om de druk 
constant te houden is een maat voor de luchtdoorlatendheid van de 
gebouwschil.

BMP proces proces voor ontwikkeling en implementatie van een bedrijfsmilieuplan
BNA Bond Nederlandse Architecten in Amsterdam
BnSP Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en 

Planologen
Bouwbesluit Algemene Maatregel van Bestuur die binnen de Woningwet prestaties 

vastlegt waaraan gebouwen en woningen dienen te voldoen om in 
aanmerking te komen voor een bouwvergunning

Broeikasgassen kooldioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas
methaan (CH4), het tweede belangrijke broeikasgas
lachgas (N2O) of stikstofmonoxyde
HFK's, gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen
PFK's, perfluorkoolwaterstoffen
SF6, zwavelhexafluoride, 26.000 maal meer invloed op broeikaseefect 
dan CO2

Broeikas effect effect veroorzaakt door de grotere hoeveelheden broeikas-gassen in 
de aardatmosfeer, waardoor de atmosfeer te weinig afkoelt. 

BSE Besluit Subsidies Energieprogramma’s
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BV Nederland metafoor voor de economische huishouding betreffende geheel 

Nederland
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
Cellulose isolatie isolatie, los of in plaatvorm, op basis van cellulosevezels, meestal 

afkomstig van oude kranten, aangevuld met vochtregulerende en 
brandwerende toeslagstoffen

CO2 (uitstoot) kooldioxide (uitstoot)
consent geen actor heeft overwegend beargumenteerd bezwaar
Conventionele bouw bouwsysteem gebaseerd op traditionele reeds langer op de 

marktverkrijgbare materialen en technieken, als stapelbouw, 
betongietbouw

CPB Centraal Plan Bureau te Den Haag
CPU central processing unit, rekenmodule in een huishoudelijke of 

industriële computer
DCBA hulpmiddel voor integraal ontwerpen 
DPL DuurzaamheidsPrestatie op Locatie
DSO Dienst Stedelijke Ontwikkeling te Den Haag
DTO Duurzame Technologische Ontwikkeling
DUBO duurzaam bouwen, afkoring die in het proefschrift niet gebruikt wordt
Duurzame Energie bronnen van energie en warmte, die in de natuur voorkomen, 
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bijvoorbeeld wind en zon, waarvan de voorraden oneindig zijn of op 
korte termijn aangevuld kunnen worden, zoals biomassa, 
vergistingsgas etc.

E-novatie energie innovatie
ECN Energie onderzoeksCentrum Nederland te Petten
EcoBuild Onderzoekprogramma onder leiding van ECN met als doel met behoud 

van comfort een in de bouwpraktijk toepasbaar pakket van technische 
ingrepen te onderzoeken waarmee een EPN van 1,0 [-] gehalveerd 
kan worden

EEA European Environment Agency
EIA Energie InvesteringsAftrek
EINP Energie Investerings Subsidie voor Non Profit
Electrolyse splitsing van water (H2O)in waterstof (H)en zuurstof (O2) door middel 

van het  toevoeren van elektrische stroom
Energie intensief in relatie tot een nationale economie wordt hiermee bedoeld dat een 

groot gedeelte van het geproduceerde nationale product afhankelijk is 
van de inzet van fossiele brandstoffen.

Energie-extensievering tweede beleidspeiler van het NMP uit 1989
Energiebalans overzichtelijke berekening en weergave van de energiestromen in en 

uit een gebouw
EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland is de brancheorganisatie 

voor alle bedrijven die in Nederland actief zijn in productie, transport, 
handel of levering van gas, elektriciteit en/of warmte.

EPA Energie Prestatie Advisering
EPC Energie Prestatie Coëfficiënt
EPL Energie Prestatie op Locatie, normeringsberekening voor de mate van 

energieneutraliteit van een cluster vanaf 300 woningen
EPN Energie Prestatie Normering
EPS geëxpandeerd Polystyreen ook wel piepschuim genoemd
EPW Energie Prestatienormering voor Woningen
EU Europese Unie
Euro nieuwe Europese munteenheid in Nederland ingevoerd in 2002 ter 

vervanging van de gulden (fl)
EZ Ministerie van Economische Zaken
Fl florijn munteenheid niet meer in gebruik sinds 2002
Foam-glass schuimglas, hard, cellulair isolatiemateriaal uit geëxpandeerd mengsel 

van glas en koolstof
Fossiele Brandstof bronnen van energie en warmte als gas, kolen en olie, die in de natuur 

beperkt voorradig zijn en uitgeput dreigen te worden.
Fotovoltaisch afkomstig van photovoltaïsch (PV), fysisch effect tussen twee 

speciale siliciumplaatjes, waarbij elektronen worden afgescheiden als 
gevolg van instraling van zonlicht

Groene stroom stroom afkomstig van oneindige bronnen zoals wind en zon, 
HR ventilatie Hoog Rendement ventilatie, gebalanceerde ventilatie met inlaat van 

verse buitenlucht die voorverwarmd wordt met van binnen de ruimte 
afgezogen warmte lucht. Het rendement ligt rond de 90 %.

HR++ glas isolatie glas met een u-waarde kleiner dan 1,0 m2K/W
HR-WTW Hoog rendements Warmteterugwinning
HSB HoutSkeletBouw
Infiltratieverlies ongecontroleerd verlies van warmte uit een gebouw als gevolg van 

ventilatie door niet daarvoor bedoelde openingen in de 
buitenconstructie als kieren en naden

Innovatieproces ontwikkeling van een nieuwe dienst of product via technische 
vervolmaking tot en met marktintroductie

Integraal Ketenbeheer eerste beleidspeiler van het NMP uit 1989, gaat uit van het sluiten van 
stofkringlopen

KODUP Kosten van Duurzame UitbreidingsPlannen
Koudebrug onderbreking van de isolerende omhulling in de buitenschil van een 

gebouw, meestal als gevolg van constructie-onderdelen van staal of 
beton

Krypton vulling edelgas, zesendertigste element uit het periodiek systeem van 
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elementen, wordt gebruikt als vulling voor HR++ glas
Kwaliteitsbevordering derde beleidspeiler van het NMP uit 1989
kWh kiloWattuur, eenheid bij de fysische grootheid hoeveelheid elektriciteit
kWp kiloWatt piek, aanduiding van het vermogen van een PV zonnepaneel 

installatie onder standaard laboratorium condities met o.a. een 
zoninstraling van 1000W/m2

Kyoto stad in zuid Japan
Kyoto-Protocol protocol ontwikkeld en uitonderhandeld op een speciale VN-

conferentie gehouden in Kyoto op 11 December 1997, waar bijna alle 
landen van de wereld vastgesteld hebben hoe ze gezamenlijk het 
broeikaseffect zouden willen bestrijden. 

LED Light Emitting Diode
Luchtcollectoren installatie ter bereiding van warme lucht uit zonlicht, meestal als 

voorverwarming voor ventilatielucht
Macro-economisch nationaal of internationaal perspectief bij beschouwing van een 

economisch systeem
MEP milieuvriendelijke Electriciteits Productie
Micro-economisch perspectief bij beschouwing van een economisch systeem op 

bedrijfs-, project- of op huishoudniveau
MJ MegaJoule
MTon Mega Ton
MW MegaWatt
NEN Nederlandse Norm en Nederlanse Normalisatie Instituut in Delft
Niche-technology een innovatieve technologie die zich in de schaduw van een 

bestaande technologie, ontwikkelt
Novem Agentschap van het Ministerie van Economisch Zaken, dat vooral 

duurzaamheid moest stimuleren in de Nederlandse samenleving. Is per 
1 januari 2005 opgegaan in SenterNovem

Nulenergiewoning woning die gedurende een stookseizoen minder fossiele brandstof 
verbruikt om in de warmte voor verwarming te voorzien dan door 
eigen installaties wordt opgewekt uit duurzame bronnen

NVB Nederlandse Vereniging voor ontwikkelkaars en bouwondernemers
NVOB Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
OEI Optimale Energie Infrastructuur
Oververhittingsverlies denkbeeldig verlies, zichtbaar in de warmtebalans, als gevolg van 

extra ventilatie en infiltratie doordat een of meerdere vertrekken in een 
gebouw te warm zijn en snel afgekoeld moeten worden

Pa Pascal, eenheid van (lucht)druk N/m2

Passieve zonne-energie gebruik van zonnewarmte om een vertrek op te warmen
PDE Projectbureau Duurzame Energie in Arnhem
PJ Peta Joule 
PREGO Proefprojecten Rationeel Energiegebruik in de Gebouwde Omgeving
PUR Polyurethaan, kunststofschuim meestal in de bouw gebruikt als middel 

om kieren en naden af te dichten, maar soms ook als montagelijm
PVE programma van eisen
qv10 maat voor lichtdichting van een gevel, zoals die in de EPN 

berekeningen wordt ingevoerd
R&D research en development
R-waarde W/m2K
RIVM RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RO Ruimtelijke Ordening
SBR Stichting BouwResearch  te Rotterdam
SCN Sociocratisch Centrum Nederland in Rotterdam
Seizoensbuffering opslag van warmte in een gebouw of groep gebouwen om een 

overschot aan warmte uit de zomer in de winter te kunnen gebruiken 
SenterNovem Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, dat zich 

bezig houdt met het stimuleren van duurzaamheid en innovatie voor en 
binnen het Nederlandse bedrijfsleven en met het buitenland.

SEV Stichting Experimente Volkshuisvesting te Rotterdam
SI international system of units (SI), NIST Special Publication 811, 1995 

Edition, Barry N. Taylor.
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SMARTEST evaluatiemiddel om acties op effiëntie en effectiviteit te meten, 
Specifiek, Meetbaar, Akkoord, Realistisch, Tijdgebonden, geëvalueerd, 
Sociocratische tot standgekomen en Terugkoppelbaar

Sociocratische methode samenstel van regels en procedures die het mogelijk maken dat 
mensen als unieke personen samenwerken (SCN 2005), 
organisatiemethode met consent besluitvorming

Spectraal selectieve coating dunne doorzichte laag van op glas opgedampte metalen die in het 
infrarood spectrum van het licht voor terugkaatsing van warmte 
(meestal van binnen naar buiten) zorgt, onderdeel van HR++ glas

Strategie de keuze uit mogelijke wegen en middelen teneinde een doelstelling te 
realiseren (SCN 2005)

TA Technology Assessment
Tactiek de manier van aanwending van een middel teneinde een doelstelling te 

realiseren (SCN, 2005)
Thermisch comfort de behaaglijkheid zoals die door de mens in een binnenruimte ervaren 

wordt onder invloed van luchttemperaturen, oppervlaktetemperaturen, 
luchtvochtigheid en luchtsnelheden.

Thermisch ontkoppeld thermische onderbreking van een constructie, meestal een kozijn, om 
energieverliezen en condensatieproblemen te voorkomen

TME instituut voor Toegepaste Milieu Economie in Nootdorp
Ton 1000 kg
Translucent doorschijnend
Transmissieverlies verlies van warmte uit een gebouw als gevolg van warmtegeleiding 

door de buitenconstructie, wand, dak of vloer
Trias Energetica ontwerphulpmiddel dat er vanuit gaat dat je in drie eenvoudige 

stappen gebouwen energie-efficiënter kunt ontwerpen
u-waarde W/m2K, Warmteweerstand van een constructie
UNFCCC United Nations Framework Conference on Climate Change
VAC Vrouwen Advies Commissie onderdeel van Vac punt wonen te 

Utrecht
Vamil Vrije Afschrijving Milieu Investeringen
Ventilatieverlies gecontroleerd verlies van warmte uit een gebouw als gevolg van 

ventilatie door daarvoor bedoelde openingen in de buitenconstructie
Ventilatievoud het ventilatievoud geeft aan hoe vaak de hoeveelheid lucht in een 

ruimte per uur vervangen wordt door verse buitenlucht.
Vinexlocatie een door de overheid in verband met de Vierde Nota Ruimtelijke 

Ordening Extra (Vinex) aangewezen locatie voor grootschalige 
woningbouw ontwikkeling

Voorzorgprincipe het uit voorzorg nemen van maatregelen tegen het mogelijke 
broeikaseffect, omdat uitstel tot onomkeerbare schade kan leiden

Unfccc United Nations Framework Conference on Climate Change 
www.unfccc.int

Warmtebalans overzichtelijke berekening en weergave van de warmtestromen in en 
uit een gebouw gedurende het stookseizoen

Warmtemuur Installatie bestaande uit leidingen of kabels in de wand die via warm 
water of elektriciteit warmte een binnenruimte verwarmt

Warmtepomp een warmtepomp onttrekt warmte aan een lage temperatuur en geeft 
die warmte weer af op een hogere temperatuur, meestal door middel 
van een elektrische compressor

Waterstof eerste en eenvoudigste atoom in het periodiek systeem van elementen
WMD WaterleidingMaatschappij Drenthe
WOZ Woningtaxatie Onroerend Zaak
Wp Watt piek, aanduiding van het theoretisch vermogen van een PV 

zonnepaneel onder standaard laboratorium condities bij o.a. een 
zoninstraling van 1000W/m2

WTW warmteterugwinning van warmte uit ventilatielucht
Zonneboiler installatie ter bereiding van warm water uit zonlicht, over het 

algemeen in combinatie met een gasketel
Zonnecollectoren installatie ter bereiding van warm water uit zonlicht
Zonnepanelen installatie ter opwekking van elektriciteit uit zonlicht
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22 Lijst met afbeeldingen

Cover: Ton van Gennip, tekenstudio Faculteit Bouwkunde (Ravesloot Delft).
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Backcover Ton van Gennip, tekenstudio Faculteit Bouwkunde (Ravesloot Delft).
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23 Management samenvatting Rombo tactiek

Ontwikkeling van een organisatiemethode voor realisatie van
energieneutrale woningbouw in Nederland

De Nederlandse overheid heeft besloten om uit voorzorg CO2 emissies te reduceren, 
onder andere in de bouwsector. Als woningen, nieuw en bestaand, geen CO2 meer 
zouden produceren door het verwarmen in de winter en voor het bereiden van tapwater, 
alsook door het verbruik van elektriciteit, dan zou dit een grote bijdrage leveren aan de 
oplossing van het CO2 probleem. Zulke woningen heten energieneutraal. Als alle 6,5 
miljoen woningen energieneutraal zouden zijn, zou dat ca. 12 % uitstoot van CO2 in 
Nederland reduceren. Een gemiddelde woning in Nederland verbruikt per jaar ongeveer 
22.500 tot 30.000 kWh aan energie voor verwarming, bereiding van warm tapwater en 
voor de elektrische apparaten en systemen. Door middel van berekeningen kan worden 
aangetoond dat een energieneutrale woning gemiddeld in Nederland nog maar 10.000 
tot 12.000 kWh nodig heeft om van warmte en elektriciteit te worden voorzien.

probleemstelling vraagstelling
doelstelling relevantie

methode definities
Wat is
energieneutrale woningbouw?

Hoe organiseert de overheid
energieneutrale woningbouw?

DEEL 2DEEL 1

DEEL 3

VALIDATIE                    

EINDCONCLUSIE

INTEGRATIE

AANBEVELINGEN

18

17

16

15

5

4

32 98 10

13

11 12

1 7

technische
methode

6

EXPLOIRERENDE GEVALSTUDIES LITERATUUR

METHODE

TOETSENDE GEVALSTUDIES

TECHNIEK                                             ORDENING                                     ORGANISATIE

NIEUWE

METHODE
organisatie
methode

14

DEEL 0DEEL 0

DEEL 3

Afbeelding LS 1 Het onderzoek bestaat uit drie delen, na de inleiding wordt in het eerste deel 
onderzocht met welke eenvoudige technieken iedere Nederlandse woning energieneutraal gemaakt 
kan worden. In het tweede deel wordt onderzocht hoe de gemeentes dat zelf beter dan nu kunnen 
organiseren. In het derde deel wordt beschreven hoe de ontwikkeling van de Rombo tactiek tot 
stand is gekomen en wat dat wetenschappelijk gezien inhoudt.
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Het beleid van de overheid is gericht op energieneutraal bouwen als einddoel. Volgens 
wetenschapsgebieden als innovatiemanagement, aangepaste technologie, niche 
technology management en technology assessment is het bij ontwikkeling van 
technologie aan te bevelen de technische componenten binnen structurele en culturele 
context van de samenleving te beschouwen. Uit dit promotie-onderzoek zal moeten 
blijken of behalve een aantal technische mogelijkheden ook een aantal structurele 
componenten (nog) ontwikkeld moeten worden. De vraag is of in de 
woningbouwproductie sprake is van marktfalen als het de reductie van CO2 betreft. 
Daarom zal dit onderzoek eindigen met de beschrijving van een organisatiemethode die 
de overheid in staat stelt om op efficiënte wijze, als aanvulling op wet- en regelgeving, 
subsidieverlening en fiscale tegemoetkoming en eventuele afsluiting van convenanten, 
invloed uit te oefenen op de productie van energieneutrale nieuwbouw en renovatie van 
woningen. 

Het onderzoek wordt ruimtelijk ingekaderd tussen de context van de Nederlandse 
schaal en de korrel, de kleinste schaal, die van het bouwdetail. De twee 
energietechnische aspecten besparing van fossiele energie en opwekking van 
duurzame energie vormen de technische onderzoekslijn waarlangs woningen zullen 
worden beoordeeld en aangepast in de richting van neutrale energiebalansen. De 
problematiek van energieneutraal bouwen wordt benaderd vanuit het perspectief van de 
(lokale) overheid vanwege het overwegende belang dat zij heeft. De overheid heeft 
aanmerkelijk belang omdat zij centraal de afspraken in Kyoto overeengekomen, zij heeft 
de mogelijkheid in te grijpen als de markt gekenmerkt is door imperfecties, en de 
overheid is als belanghebbende aanwezig gedurende het gehele proces van 
totstandkoming van woningen. De probleemstelling luidt daarom als volgt:

Het is een probleem de technologische innovatie van energieneutrale woningbouw 
vanuit de overheid lokaal te sturen en te beïnvloeden. Daarvoor ontbreekt de 
benodigde tactiek die aansluit bij de aard van de innovatie van duurzaam bouwen in 
het algemeen en energieneutraal bouwen en renoveren in het bijzonder.
Is het mogelijk een nieuwe organisatiemethode, op basis van bestaande middelen ter 
stimulatie van energieneutraal bouwen, te ontwikkelen?

In het eerste deel worden eerst technische vragen gesteld worden:
Is energieneutraal bouwen technisch gezien te ingewikkeld?
Bestaan er voldoende eenvoudige technieken om energieneutraal te kunnen bouwen 
en renoveren? 

In het tweede deel worden vragen gesteld over de regie van de overheid.
Hoe kan de (lokale) overheid, vanuit haar aanzienlijk belang om de totstandkoming 
van energieneutrale woningbouw te stimuleren, invloed uitoefenen op het 
innovatieproces dat plaats zou moeten vinden?

Voor het onderzoek worden de volgende randvoorwaarden als geldig vastgelegd: De 
overheid is actor (1), voert de regie (2), de overheid is de belangrijkste 
probleemeigenaar (3) omdat het gaat om een innovatie met een falende 
marktontwikkeling (4) die door de overheid door innovatie-ontwikkeling versneld kan 
worden (5). Het doel van het vastleggen van deze vijf randvoorwaarden is dat op grond 
van de nieuwe organisatiemethode, energieneutraal bouwen en renoveren 
energieneutraal bouwen eigenlijk niet meer dan een eenvoudige innovatie hoeft te zijn. 
Daarvoor hoeft dan alleen maar de methode door de gemeente te worden 
georganiseerd. 
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Deel 1 Techniek
Uit gevalstudies in Duitsland komt naar voren op welke manier energieneutrale 
woningen daar gemaakt moeten worden. Omdat in Duitsland een landklimaat heerst, 
geldt dat als energieneutraal bouwen daar kan, het in Nederland, met een milder 
zeeklimaat, ook zou moeten kunnen. 
________________________________________________________________________________

 
________________________________________________________________________________
Afbeelding MS 1, 2 en 3. Onderzoek in Duitsland gevalstudies in 1 Dörpe, gevalstudie 2 Freiburg 
autark, gevalstudie 3 Freiburg plus. Alle woningen worden gekenmerkt door dikke isolatie, 
superisolerend glas, warmteterugwinning uit ventilatielucht, opslag van warmte opgewekt door 
zonnecollectoren en opwekking van stroom door zonnepanelen. Wat niet blijkt te werken is een te 
groot watervat voor opslag van zonnewarmte, opslag van waterstofgas uit elektrolyse van water 
en gebrek aan luchtdichting in de constructie.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Afbeelding MS 4, 5, 6 en 7. Gevalstudies in Nederland, 4 Castricum, 5 Zandvoort, 6 Amersfoort en 7 
Leeuwarden. De Nederlandse woningen hebben bijna dezelfde eigenschappen als die in Duitsland. 
Wat hier niet blijkt te werken is een te lage isolatie van de buitenmuren en te ingewikkelde installaties 
met veel leidingen om warmte op te slaan en weer te verdelen over verschillende woningen.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Afbeelding MS 8 en 9 Experimentele gevalstudies Woubrugge en Delft. 
________________________________________________________________________________

Na de bouw van een experimentele nieuwbouwwoning in Woubrugge en de 
experimentele renovatie van een rijtjeswoning in Delft kwam naar voren met welke 
technische ingrepen bijna iedere woning in Nederland ongeveer zou moeten kunnen 
worden omgebouwd tot een energieneutrale woning.

Door middel van EnergiePrestatieAdvies (EPA) en EnergiePrestatieWoningbouw (EPW) 
berekeningen en door middel van een vergelijking met andere onderzoeken wordt de 
nauwkeurigheid van de berekeningen gecontroleerd en gevalideerd. 
Uit de gevalstudies kan worden opgemaakt dat met zes technische ingrepen bijna 
iedere woning energieneutraal gebouwd of gerenoveerd kan worden.
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Uit de gevalstudies en uit de experimenten blijkt echter ook dat de techniek van 
energieneutrale woningbouw nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Er zijn nog enkele 
technische vragen over hoe op grote schaal energieneutraal gebouwd en gerenoveerd 
moet worden en ook hoe dat berekend moet worden. Daarbij wordt weliswaar gebruik 
gemaakt van eenvoudige energieberekeningen, die tot slechts 10 % onnauwkeurig zijn, 
zijn deze toereikend voor de nog globale fase van het ontwerp-stadium op dat moment.
                                                                                                                                                                         

maatregel eenheid grootheid
1 isolatie diktes vanaf 250 mm R>6,0 m2K/W  
2 glas minimaal HR++ u<0,8 W/m2K
3 luchtdichting en ventilatie met WTW Nl 50<0,625 dm3/sm2

0,8 h-1
4 opslag van warmte in watervaten 1000-1500 l
5 zonnecollectoren water >5,6 m2

6 PV cellen(>5000 kWh/a) >6 kWp
                                                                                                                                                                
Afbeelding MS 10. De zes-stappen-methode voor bouw en renovatie van woningen met een 
neutrale energiebalans.
                                                                                                                                                                          

Deel 2 Organisatie
De organisatie in de bouw, onder andere door een op dit punt falende marktwerking, is 
niet toereikend gebleken om zonder invloed van de gemeente energieneutrale 
woningen te produceren. Wettelijke regelingen ter ondersteuning van de marktwerking 
schieten te kort. Daarom wordt onderzocht hoe de overheid in Nederland probeert de 
marktwerking en daarmee een efficiëntere realisatie van energieneutraal bouwen te 
organiseren. 
Er wordt gebruik gemaakt van energieprestatie-eisen om minimale energiebesparing 
en minimale productie van duurzame energie in de nieuwbouw van woningen af te 
dwingen. In de renovatie is een tijd gewerkt met een vrijwillige energieprestatie-
advisering. Deze ging vergezeld van subsidies. Ook wordt door lokale overheden 
gebruik gemaakt van convenanten en verordeningen om de bouw en renovatie van 
woningen richting energieneutrale woningbouw te beïnvloeden. Veel van de huidige 
manieren van organiseren van de lokale overheid werken slecht of slechts ten dele. De 
verordeningen mogen zelfs vanwege de Woningwet geen eisen stellen op het gebied 
van energieneutraal bouwen.

Uit evaluaties van de convenanten blijkt dat niet aantoonbaar is dat met convenanten 
meer energiezuinige woningen gebouwd worden of dat meer duurzame energie 
technieken worden toegepast in de woningbouw. Wel wordt duidelijk dat veel afspraken 
die in convenanten worden vastgelegd tot verzuimgedrag leiden. Ook de overheid zelf 
verzuimt om afspraken na te komen. Daarbij worden de hogere kosten van 
energieneutraal bouwen vaak als argument gebruikt. Echter dit argument wordt meestal 
niet met cijfers onderbouwd. Voorst lijkt het belemmerend te werken dat de uiteindelijke 
bewoner niet kan meebeslissen over de investeringen in energiemaatregelen die nodig 
zijn om energieneutraal te bouwen of te renoveren. Daardoor wordt niet duidelijk 
hoeveel van de investering terugverdiend kan worden op de energierekening of in de 
vorm van meer comfort en een gezondere woning. 

De bouwkosten voor de experimenten in Woubrugge en Delft zijn hoger vanwege de 
investeringen om de woningen energieneutraal te maken. Het grootste gedeelte van de 
meerkosten is gefinancierd door zelfwerkzaamheid in te brengen. Daarnaast zijn 
subsidies verstrekt voor met name de toepassing van PV en voor het overdragen van 
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kennis opgedaan in dit proces van energieneutraal bouwen. 
Subsidies die de onzekerheid in de prijsvorming wegnemen en daarmee tevens de 
kennisoverdracht faciliteren beïnvloeden de besluitvorming positief. Uit de gevalstudies 
blijkt dat met name de subsidie op de toepassing van fotovoltaïsche zonnepanelen voor 
de snelle realisatie van energieneutrale woningbouw essentieel lijkt, omdat PV de 
sluitpost voor een neutrale energiebalans is. Tot een EPW van onder de 0,8 [-] is het 
zinvoller te investeren in de eerste vijf technische maatregelen om een energieneutrale 
woning te maken. Daarna wordt de inzet van PV en dus ook de investering in PV 
onvermijdelijk. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er een markt is voor de verkoop en 
verhuur van energieneutrale woningen. Ook blijkt dat een snellere ontwikkeling van de 
benodigde innovaties in potentie mogelijk moeten worden geacht te zijn.

De zes basistechnieken waarmee een energieneutrale woning gebouwd of 
gerenoveerd kan worden, zijn veelal projectgebonden in hun technisch uitvoering. Om 
de meerkosten van een energieneutraal woningbouwproject te kunnen bepalen zul je 
voldoende informatie op projectniveau moeten verzamelen om een valide berekening te 
kunnen maken. Daarbij zal een zeer grote mate van gedetailleerdheid in de 
argumentatie en onderbouwing van financiële haalbaarheidsberekening ontstaan. Als 
die opgeteld wordt bij de technische onzekerheid voortkomend uit de globale 
energieverbruiksberekening, leidt dat tot moeilijk communiceerbare ruilrelaties in de 
woningbouw. Ontwikkelende partijen (verkoop) en consumenten (koop) zullen over deze 
details niet willen onderhandelen, gezien de impact van andere woonwensen op de 
verkoopprijs. 

Uit de berekeningen van het instituut voor Toegepaste Milieu-economie (TME) blijkt dat 
investeringen in energiebesparing en in decentraal opgewekte duurzame energie 
lonend zijn voor een gemiddelde Nederlandse wijk. In de berekening werden echter de 
invloed van organisatorische belemmeringen en gebrek aan marktwerking en draagvlak 
verwaarloosd.  Dat betekent dat de economische en technische voorwaarden voor 
energieneutrale woningbouw op zich niet belemmerend zullen zijn. Er moeten dus 
belemmeringen in de organisatie van de samenleving zijn die grootschalige transitie 
tegengaan. De belangrijkste belemmeringen zijn daarin de ontwikkeling van de 
energieprijzen, de financieringskosten en de kosten van verdere innovaties van met 
name PV zonnepanelen. 

Uit dit onderzoek volgt dat het de overheid aan een tactische organisatiemethode 
ontbreekt om het beslissende verschil te kunnen maken voor realisatie van 
energieneutrale woningen. En dat de kostenaspecten daarin vooral belangrijk zijn 
omdat het nut van vergaande CO2 emissie reducties in de woningbouw, geen deel 
uitmaken van het marktmechanisme tussen ontwikkelende en kopen en hurende 
partijen

Door middel van de theorie van aangepaste technologie aangevuld met een 
voorwaardelijke definitie van haalbaarheid is een raamwerk ontwikkeld waarmee uit de 
knelpunten van de praktijk, criteria voor een nieuwe organisatiemethode geordend 
kunnen worden. Aangepaste technologie heeft als hoofddoel om mensen meer invloed 
te geven op hun eigen leven en werken. Energieneutraal bouwen draagt daaraan bij 
doordat een kleinere afhankelijkheid van energiebronnen en van de daarmee gepaard 
gaande bureaucratie ontstaat. 
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Theoretisch
Technisch integrale oplossingen Techniek

Technisch
Subsidies en fiscale maatregelen Organisatie

Economisch
Samenwerking in de bouw Participatie

Markt

                                                                                                                                                               
Afbeelding MS 11. Vanuit de theoretische grondslagen van Aangepaste Technologie (AT) kan de 
ontwikkeling van techniek niet los gezien worden van de organisatie van die techniek in de 
maatschappij en de betekenis die dat heeft voor de mensen. Bovendien blijkt dat het innovatietraject 
dat doorlopen wordt om nieuwe technologie te ontwikkelen uit drie fasen te bestaan, die passen bij 
de opvattingen van AT: Techniek ontwikkelt zich van een theoretisch prototype naar een technisch 
haalbaar concept voor de praktijk. Vandaar moet het worden aangepast aan de marktvoorwaarden 
die voornamelijk door de economie worden gedicteerd, maar het moet zich ook aanpassen aan 
regelgeving en bestaande organisatiestructuren als distributienetwerken en servicenetwerken. 
Uiteindelijk is de laatste voorwaarde voor succes afhankelijk van de acceptatie en participatie van 
de eindconsument, in de bouwsector is dat de bewoner. 
                                                                                                                                                                

De onderzochte knelpunten worden aangevuld met resultaten van literatuuronderzoek 
en van een gevalstudie in de gemeente Den Haag. Daaruit volgen criteria waaraan een 
nieuwe tactische organisatiemethode zou moeten voldoen. 

Techniek: ontwerp-instrument en kennisoverdracht
Een nieuwe organisatiemethode moet de interdisciplinaire samenwerking tussen 
technici onderling en besluitvormers anderzijds stimuleren zodat de technische 
oplossingen voor energieneutraal bouwen zo snel en goedkoop mogelijk, in 
samenhang met de wettelijk kaders die van belang zijn in het kader van RO procedures 
en bouwvergunning, worden ontworpen. De organisatiemethode moet gebrek aan 
technische nauwkeurigheid kunnen lokaliseren om later weggeorganiseerd te kunnen 
worden. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden zes eenvoudige projectongebonden 
bouwtechnische ingrepen. De lokale overheid moet de regie over de 
organisatiemethode kunnen hebben. 

Organisatie: procesinstrument, monitoring en robuustheid
Een nieuwe organisatiemethode moet de samenwerking tussen overheid en 
belanghebbenden begeleiden en er voor zorgen dat overleg en besluitvormingsproces-
sen niet langer duren dan noodzakelijk. Een nieuwe organisatiemethode moet er voor 
zorgen dat opgedane kennis ingezet kan worden in vervolgacties en vervolgprojecten. Er 
is monitoring nodig om achteraf verantwoording te kunnen afleggen over de behaalde 
resultaten en over de doelmatigheid van overheidsbeleid. Proces- en projectbegeleiding 
kunnen naast de organisatiemethode worden gehandhaafd of de organisatiemethode 
neemt de projectbegeleiding over. Een falend marktmechanisme, door gebrek aan 
contact tussen investeerder en koper/huurder, moet gecompenseerd kunnen worden. 
Integrale kostprijsbepaling moet mogelijk zijn.

Participatie: besluitvormingsinstrument, communicatie en zichtbaarheid
Een nieuwe organisatiemethode moet de mogelijkheid scheppen om externe 
belanghebbenden te laten participeren in de ontwerp-processen en 
besluitvormingsprocessen zodat draagvlak ontstaat voor een snelle procesvoortgang. 
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Tevens dient participatie om de individuele belangen in het perspectief van het 
gemeenschappelijk belang te kunnen plaatsen. Daarvoor is een open communicatie 
nodig. Een gelijkwaardige onderhandelingspositie zou een afweging tussen investering 
en terugverdienen kunnen faciliteren. De overheid moet de regie voeren over de nieuwe 
organisatiemethode, maar ook invulling door gemotiveerde actoren mogelijk maken.

____________________________________________________________________
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Afbeelding MS 12. De ruimte die een nieuwe methode moet omspannen, met lokaal geldende criteria 
volgens de drie assen van Techniek, Organisatie en Participatie afkomstig uit de theorie van 
aangepaste technologie (naar W. Riedijk, Aangepaste Technologie, Proof of the Pudding, Delft 
University Press 1988).

Rombo tactiek ontwikkeling
Door middel van basisregels uit de managementmethode sociocratie, wordt een 
organisatiestructuur opgezet waarin de knelpunten, volgens de criteria die ontwikkeld 
zijn, worden opgelost. Sociocratie is een op systeemleer gebaseerde 
managementmethode die uitgaat van vier basisregels, waarvan de eerste twee 
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Rombo tactiek en de twee laatsten zijn 
optioneel:
1 besluitvorming met consent, unanieme besluitvorming die plaats vindt als geen  
deelnemer overwegend bezwaar heeft tegen een beleidsvoorstel van de gesprekleider;
2 kringorganisatieproces, de uitvoering en leiding van de werkzaamheden wordt 
vergezeld door een aparte meetfunctie, waardoor een project zowel op inhoud als op 
procesvoortgang kan worden gemanaged;
3 open verkiezing voor de functies die aan de besloten voorstellen verbonden zijn;
4 dubbele koppeling tussen hiërarchisch verbonden lagen in een organisatie.

De nieuwe organisatiemethode wordt gedurende een periode van vijf jaar in de praktijk 
van de gemeente Den Haag ontwikkeld en getest. Een team van gemeente-ambtenaren 
en wetenschappers heeft de ontwikkeling van de Rombo tactiek begeleid. In de 
gevalstudie in de praktijk wordt aannemelijk gemaakt hoe het voor de overheid mogelijk 
is om met de Rombo tactiek, op grotere schaal, de ontwikkeling van energieneutrale 
woningbouw te ondersteunen. In de gemeente Den Haag zijn enkele projecten 
voorbereid met de Rombo tactiek. In Duindorp heeft dit geleid tot een energieneutrale 
wijk dankzij een zeewatercentrale. 
In een serie van workshops gebaseerd op het sociocratische organisatiemodel en 
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georganiseerd door de lokale overheid, worden drie maal negen stappen van innovatie-
ontwikkeling doorlopen zodat een optimale samenwerking tussen alle 
belanghebbenden in het bouwproces kan plaatsvinden. De Rombo tactiek stelt de 
overheid in staat om het ontwerp- en organisatieproces van energieneutrale 
woningbouw te sturen volgens de beginselen van de aangepaste technologie, 
gestructureerd met sociocratie en rekening houdend met technische en 
organisatorische schaaleffecten. 
                                                                                                                                                                          
Fase I beeldvorming technische haalbaarheid
1. voorstelronde van de deelnemers, uitwisseling van perspectieven, affiliatie, doelstellingen 
en verwachtingen, presentatie van het project duurzame ontwikkeling, het vaststellen van het 
probleemkader, de context en de korrel, het formuleren van de probleem- en doelstelling van 
energieneutraal bouwen, het geven van consent voor de probleem- en doelstelling;
2. het analyseren van de minimale bestaande voorwaarden voor duurzaamheid, het werken in 
themagroepen aan maximale nieuwe middelen voor duurzame ontwikkeling, het integreren van de 
conclusies van de themagroepen en het terugkoppelen naar de verwachtingen, de probleemstelling 
en de doelstelling;
3. het voorstellen van integrale thema’s, het met consent vaststellen van gemeenschappelijk 
beeld voor duurzame ontwikkeling en met consent vaststellen van de actiepunten.

Fase IImeningsvorming economische haalbaarheid
4. het geven van overzicht van de afspraken en nalopen actiepunten vorige bijeenkomst, 
voorstellen nieuwe partners, het maken van een overzicht met nieuwe ontwikkelingen, bespreken 
alternatieven die uitgewerkt moeten worden, nieuwe werkindeling in themagroepen;
5. bespreken van de werkwijze om organisatorische, bestuurlijke, juridische en economische 
belemmeringen in kaart te brengen en eventueel te verhelpen, het bepalen van de 
onnauwkeurigheid van de alternatieven, betrouwbaarheid- en risicoanalyse;
6. het presenteren van de verschillende alternatieven, het bepalen van volgorde van 
economische haalbaarheid, het onderzoeken van win-win situaties, het creëren van 
gemeenschappelijk voordeel, het zoeken naar eventuele subsidies en boekhoudkundige 
oplossingen. Het geven van consent voor de haalbare alternatieven.

Fase III besluitvorming maatschappelijke haalbaarheid
7. het verslag uit brengen aan de beslissers, het uiteenzetten van de technische en 
economische haalbaarheid, het toelichten van de behaalde resultaten van de procedure in de vorm 
van de voorgestelde alternatieven;
8. het uitwisselen van argumenten, het ordenen van voor- en nadelen voor voorgestelde 
oplossingen, het terugkoppelen naar de doelstelling en probleemstelling;
9. het formuleren van een voorstel tot besluit, het geven van consent door de beslissers voor 
een van de voorstellen, het activeren van de iRombo procedure. 
                                                                                                                                                                          
Afbeelding MS 13. De negen hoofdstappen van de Rombo tactiek. 

Daarom is na een analyse van faalfactoren in de praktijk van energieneutraal bouwen, 
de Rombo tactiek uit ingrediënten van de aangepaste technologie en sociocratie 
opgebouwd. Met de structuur van de sociocratie is het gelukt om een 
besluitvormingsproces te organiseren waarbij alle belanghebbende partijen kunnen 
deelnemen aan zowel het technische integraal ontwerpen als ook aan de organisatie 
van de haalbaarheid. Ook blijkt de organisatiestructuur aan te sluiten bij het 
definitiekader van aangepaste technologie en de voorwaardelijke definitie van 
haalbaarheid. Het blijkt mogelijk te zijn in vloed uit te oefenen op de innovatie-
ontwikkeling van energieneutraal bouwen door zowel de technische als economische 
haalbaarheid in teams, op basis van gelijkwaardigheid te beïnvloeden. Door de 
gelijkwaardige besluitvorming met consent kan in iedere fase van de Rombo tactiek 
zowel inhoudelijk als ook procesmatig optimaal samengewerkt worden. Dit komt de 
marktwerking en de samenwerking van de overheid met de marktpartijen ten goede.
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________________________________________________________________________________
Afbeelding 14. Het onderste driehoekige grijze vlak verbeeldt de toename van de nauwkeurigheid 
van de argumentatie, onder andere door gebruik van de kunstmatige financieringshorizon ten 
opzichte van de direct daaraan gekoppelde afname van subjectieve invulling van consent-
besluitvorming, het bovenste witte vlak. Daarmee neemt het risico van de investering af en neemt 
ook de mogelijkheid tot emotionele argumentatie voor een consentbesluit af.
________________________________________________________________________________

Rombo tactiek evaluatie
De theorie van aangepaste technologie en de structuur van sociocratie onder de Rombo 
tactiek leggen de basis voor drie claims: 
- De Rombo tactiek is een proces dat van begin tot eind onder regie van de lokale 

overheid geleid kan worden. Het levert mogelijkheden voor projectmanagement en 
is met name bedoeld voor een heldere en unanieme besluitvorming. De Rombo 
tactiek zorgt voor efficiëntie in de besluitvorming. 

- De Rombo tactiek is een ontwerp-gereedschap. Technische, juridische, 
organisatorische, financiële, politieke en sociale problemen kunnen in een open 
planproces worden besproken en interdisciplinair worden opgelost. De Rombo 
tactiek zorgt voor volledig draagvlak als gevolg van unanieme besluitvorming. 

- De Rombo tactiek is een gereedschap voor participatie van alle maatschappelijke 
belanghebbenden, met name bedoeld voor het in het proces van realisatie 
opnemen van de eindgebruiker, de koper en huurder van de bouwprojecten. In de 
Rombo tactiek kan iedere belanghebbende partij deelnemen.

Om de gevoeligheid van de Rombo tactiek voor interne en externe gevoeligheid te testen 
is een vergelijking met andere organisatiemethoden uitgevoerd. 
Daaruit blijkt dat de Rombo tactiek vooralsnog de enige methode is die drie aspecten 
van innovatie tegelijkertijd kan ontwikkelen: techniek, organisatie en participatie. De 
overgebleven nadelen in de methode blijken vooral betrekking te hebben op het 
ontbreken of veranderen van voorwaarden in de context van de methode, bijvoorbeeld op 
nationaal of internationaal niveau. Voorbeelden hier van zijn het veranderen van 
wettelijke kaders en subsidieregelingen.
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Uit de validatie van de diverse gebruikte onderzoek-technieken en onderzoekmethoden 
volgt dat de Rombo tactiek niet altijd nauwkeurig ontwikkeld is. Maar dat blijkt ook niet 
nodig omdat tijdens het proces iedereen invloed blijft houden op de resultaten van de 
besluitvorming. Wel is de Rombo tactiek erg gevoelig gebleken voor de kundigheid van 
de gesprekleider. Deze moet een ervaren sociocratisch organisatiedeskundige zijn met 
ervaring als gesprekleider en moet ook inhoudelijk kennis hebben van energieneutraal 
bouwen en duurzaam bouwen.
____________________________________________________________________

startdocument Romo fase I

verslag Romb fase I
tussendocument Rombo fase II

verslagen Rombo fase II
haalbaarheidsscenario’s Rombo fase III

____________________________________________________________________
Afbeelding MS 15. De gelijkwaardigheid in besluitvorming tijdens de Rombo tactiek workshops 
vooronderstelt openheid van communicatie. Mede daarom worden alle fases van de Rombo tactiek 
I, II en III begonnen en afgesloten met een document dat met consent wordt goedgekeurd. De 
kleinere cirkels markeren de verankering van de besluitvorming door middel van een document.
____________________________________________________________________

Het is aan te bevelen om de bemoedigende resultaten uit de praktijk te toetsen met een 
groter aantal Rombo tactiek projecten. Ook is het misschien mogelijk de Rombo tactiek 
voor andere inhoudelijke toepassingen dan energieneutraal bouwen te gebruiken. 

De combinatie van ontwerp-management, procesmanagement en 
participatiemanagement lijkt voorlopig de beste keus voor een succesvolle 
energietransitie in de woningbouw. Echter het is niet uitgesloten dat andere methodes 
op andere aspecten beter functioneren. In dit proefschrift is wel vast komen te staan dat 
de Rombo tactiek vooralsnog de enige manier is om onder regie van een lokale 
overheid zowel het oplossen van het technisch probleem, het organiseren van een 
project en het laten participeren van belanghebbenden integraal en in samenhang te 
laten plaats vinden. Er zijn zeker ook andere vormen en methodes van ontwerp-
management, procesmanagement en participatiemanagement te bedenken en die 
zullen ook ongetwijfeld nodig zijn voor de toekomst. Al is het maar om de sterke en 
zwakke punten van de Rombo tactiek nauwkeuriger in beeld te brengen. 
Volgens evaluaties in het vakgebied van de Niche-Technology-Management kunnen met 
de Rombo tactiek de belangrijkste processen voor versnelling van de innovatie op gang 
worden gebracht. De daarvoor benodigde zes zogenaamde articulatieprocessen 
worden door de Rombo tactiek volledig ondersteund. 
________________________________________________________________________________

Vanwege de opbouw volgens de theoretische uitgangspunten van de Aangepaste 
Technologie en de participerende en integraal ontwerpende eigenschappen noem ik de 
vorm van de Rombo tactiek, in navolging van de interactive en constructive Technology 
Assessment (iTA en cTA):

interactieve en constructieve Aangepaste Technologie ( iCAT ).
________________________________________________________________________________

23-10



24 Samenvatting Rombo tactiek

Ontwikkeling van een organisatiemethode voor realisatie van
energieneutrale woningbouw in Nederland

De Nederlandse overheid heeft besloten om uit voorzorg CO2 emissies te reduceren, 
onder andere in de bouwsector. Als woningen, nieuw en bestaand, geen CO2 meer 
zouden produceren door het verwarmen in de winter en voor het bereiden van tapwater, 
alsook door het verbruik van elektricteit, dan zou dit een grote bijdrage leveren aan de 
oplosssing van het CO2 probleem. Zulke woningen heten energieneutraal. Als alle 6,5 
miljoen woningen energieneutraal zouden zijn, zou dat ca. 12 % uitstoot van CO2 in 
Nederland reduceren. Een gemiddelde woning in Nederland verbruikt per jaar ongeveer 
30.000 kWh aan energie voor verwarming, bereiding van warm tapwater en voor de 
elektrische apparaten en systemen. Door middel van berekeningen kan worden 
aangetoond dat een energieneutrale woning gemiddeld in Nederand nog maar 12.000 
kWh nodig heeft om van warmte en elektriciteit te worden voorzien.

Uit gevalstudies in Duitsland en Nederland blijkt dat met een klein aantal technische 
ingrepen voldoende energie bespaard en duurzame energie opgewekt kan worden om 
een woning energieneutraal te maken. Door de bouw van twee experimentele 
gevalstudies in Woubrugge en Delft wordt dit bevestigd. Door middel van 
EnergiePrestatieAdvies (EPA) en EnergiePrestatieWoningbouw (EPW) berekeningen en 
door middel van een vergelijking met andere onderzoeken wordt de nauwkeurigheid van 
de berekeningen gecontroleerd en gevalideerd. 
Uit de gevalstudies en experimentele gevalstudies kan worden opgemaakt dat met zes 
technische ingrepen bijna iedere woning energieneutraal gebouwd of gerenoveerd kan 
worden.
Uit de gevalstudies en uit de experimenten blijkt ook dat de techniek van 
energieneutrale woningbouw nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Er zijn nog enkele 
technische vragen over hoe op grote schaal energieneutraal gebouwd en gerenoveerd 
moet worden. 
Daarbij wordt weliswaar gebruik gemaakt van eenvoudige energieberekeningen, die tot 
slechts 10 % onnauwkeurig zijn, zijn deze toereikend voor de nog globale fase van het 
ontwerpstadium op dat moment.
                                                                                                                                                                         

maatregel eenheid grootheid
1 isolatie diktes vanaf 250 mm R>6,0 m2K/W  
2 glas minimaal HR++ u<0,8 W/m2K
3 luchtdichting en ventilatie met WTW Nl 50<0,625 dm3/sm2

0,8 h-1
4 opslag van warmte in watervaten 1000-1500 l
5 zonnecollectoren water >5,6 m2

6 PV cellen(>5000 kWh/a) >6 kWp
                                                                                                                                                                
De zes-stappen-methode voor eenvoudige bouw en renovatie van woningen met een neutrale 
energiebalans.
                                                                                                                                                                          

Vooral de organisatie in de bouw, onder andere door een op dit punt falende 
marktwerking, is niet toereikend gebleken om zonder invloed van de overheid 
energieneutrale woningen te produceren. Wettelijke regelingen ter ondersteuning van 
de marktwerking schieten te kort. Daarom wordt onderzocht hoe de overheid in 
Nederland probeert de marktwerking en daarmee een efficiëntere realisatie van 
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energieneutraal bouwen te organiseren. 
Er wordt gebruik gemaakt van energieprestatie-eisen om minimale energiebesparing 
en minimale productie van duurzame energie in de nieuwbouw van woningen af te 
dwingen. In de renovatie is een tijd gewerkt met een vrijwillige energieprestatie-
advisering. Deze ging vergezeld van subsidies. Ook wordt door lokale overheden 
gebruik gemaakt van convenanten en verordeningen om de bouw en renovatie van 
woningen richting energieneutrale woningbouw te beïnvloeden. Veel van de huidige 
manieren van organiseren van de lokale overheid werken slecht of slechts ten dele. 
Uit dit onderzoek volgt dat het de overheid aan een tactische organisatiemethode 
ontbreekt om het beslissende verschil te kunnen maken voor realisatie van 
energieneutrale woningen. 
Door middel van de theorie van aangepaste technologie aangevuld met een 
voorwaardelijke definitie van haalbaarheid is een raamwerk ontwikkeld waarmee citeria 
voor een nieuwe organisatiemethode geordend kunnen worden. Uit literatuuronderzoek 
en uit een gevalstudie in de gemeente Den Haag volgen zulke criteria waaraan zo’n 
nieuwe organisatiemethode zou moeten voldoen. 
                                                                                                                                                                        

Theoretisch
Technisch integrale oplossingen Techniek

Technisch
Subsidies en fiscale maatregelen Organisatie

Economisch
Samenwerking in de bouw Participatie

Markt

                                                                                                                                                                          
Vanuit de theoretische grondslagen van Aangepaste Technologie (AT) kan de ontwikkeling van 
techniek niet los gezien worden van de organisatie van die techniek in de maatschappij en de 
betekenis die dat heeft voor de mensen. Bovendien blijkt dat het innovatietraject dat doorlopen 
wordt om nieuwe technologie te ontwikkelen uit drie fasen te bestaan, die passen bij de opvattingen 
van AT: Techniek ontwikkelt zich van een theoretisch prototype naar een technisch haalbaar 
concept voor de praktijk. Vandaar moet het worden aangepast aan de marktvoorwaarden die 
voornamelijk door de economie worden gedicteerd, maar het moet zich ook aanpassen aan 
regelgeving en bestaande organisatiestructuren als distributienetwerken en servicenetwerken. 
Uiteindelijk is de laatste voorwaarde voor succes afhankelijk van de acceptatie en participatie van 
de eindconsument, in de bouwsector is dat de bewoner. 
                                                                                                                                                                          

Techniek: ontwerpinstrument en kennisoverdacht
Een nieuwe organisatiemethode moet de interdisciplinaire samenwerking tussen 
technici onderling en besluitvormers anderszijds stimuleren zodat de technische 
oplossingen voor energieneutraal bouwen zo snel en goedkoop mogelijk, in 
samenhang met de wettelijk kaders die van belang zijn in het kader van RO procedures 
en bouwvergunning, worden ontworpen. De organisatiemethode moet gebrek aan 
technische nauwkeurigheid kunnen lokaliseren om later weggeorganiseerd te kunnen 
worden. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden zes eenvoudige projectongebonden 
bouwtechnische ingrepen. De lokale overheid moet de regie over de 
organisatiemethode kunnen hebben. 

Organisatie: procesinstrument, monitoring en robuustheid
Een nieuwe organisatiemethode moet de samenwerking tussen overheid en 
belanghebbenden begeleiden en er voor zorgen dat overleg en besluitvormingsproces-
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sen niet langer duren dan noodzakelijk. Een nieuwe organisatiemethode moet er voor 
zorgen dat opgedane kennis ingezet kan worden in vervolgacties en vervolgprojecten. 
Tevens is het nodig om achteraf verantwoording te kunnen afleggen over de behaalde 
resultaten, technisch als ook organisatorisch. De monitoring is ook ter verantwoording 
van doelmatigheid van overheidsbeleid. Proces- en projectbegeleiding kunnen naast de 
organisatiemethode worden gehandhaafd of de organisatiemethode neemt de 
projectbegeleiding over. Een falend marktmechanisme, door gebrek aan contact tussen 
investeerder en koper/huurder, moet gecompenseerd kunnen worden. Integrale 
kostprijsbepaling moet mogelijk zijn.

Participatie: besluitvormingsinstrument, communicatie en zichtbaarheid
Een nieuwe organisatiemethode moet de mogelijkheid scheppen om externe 
belanghebbenden te laten participeren in de ontwerpprocessen en 
besluitvormingsprocessen zodat draagvlak ontstaat voor een snelle procesvoortgang. 
Tevens dient participatie om de individuele belangen in het perspectief van het 
gemeenschappelijk belang te kunnen plaatsen. Daarvoor is een open communicatie 
nodig. Een gelijkwaardige onderhandelingspositie zou een afweging tussen investering 
en terugverdienen kunnen faciliteren. De overheid moet de regie voeren over de nieuwe 
organisatiemethode, maar ook invulling door gemotiveerde actoren mogelijk maken.
                                                                                                                                                                          
Fase I beeldvorming technische haalbaarheid
1. voorstelronde van de deelnemers, uitwisseling van perspectieven, affiliatie, doelstellingen 

en verwachtingen, presentatie van het project duurzame ontwikkeling, het vaststellen 
van het probleemkader, de context en de korrel, het formuleren van de probleem- en 
doelstelling van energieneutraal bouwen, het geven van consent voor de probleem- en 
doelstelling;

2. het analyseren van de minimale bestaande voorwaarden voor duurzaamheid, het werken 
in themagroepen aan maximale nieuwe middelen voor duurzame ontwikkeling, het 
integreren van de conclusies van de themagroepen en het terugkoppelen naar de 
verwachtingen, de probleemstelling en de doelstelling;

3. het voorstellen van integrale thema’s, het met consent vaststellen van gemeenschappelijk 
beeld voor duurzame ontwikkeling en met consent vaststellen van de actiepunten.

Fase II meningsvorming economische haalbaarheid
4. het geven van overzicht van de afspraken en nalopen actiepunten vorige bijeenkomst, 

voorstellen nieuwe partners, het maken van een overzicht met nieuwe ontwikkelingen, 
bespreken alternatieven die uitgewerkt moeten worden, nieuwe werkindeling in 
themagroepen;

5. bespreken van de werkwijze om organisatorische, bestuurlijke, juridische en 
economische belemmeringen in kaart te brengen en eventueel te verhelpen, het bepalen 
van de onnauwkeurigheid van de alternatieven, betrouwbaarheids- en risicioanalyse;

6. het presenteren van de verschillende alternatieven, het bepalen van volgorde van 
economische haalbaarheid, het onderzoeken van win-win situaties, het creëren van 
gemeenschappelijk voordeel, het zoeken naar eventuele subsidies en boekhoudkundige 
oplossingen. Het geven van consent voor de haalbare alternatieven.

Fase III besluitvorming maatschappelijke haalbaarheid
7. het verslag uit brengen aan de beslissers, het uiteenzetten van de technische en 

economische haalbaarheid, het toelichten van de behaalde resultaten van de procedure 
in de vorm van de voorgestelde alernatieven;

8. het uitwisselen van argumenten, het ordenen van voor- en nadelen voor voorgestelde 
oplossingen, het terugkoppelen naar de doelstelling en probleemstelling;

9. het formuleren van een voorstel tot besluit, het geven van consent door de beslissers 
voor een van de voorstellen, het activeren van de iRombo procedure. 

                                                                                                                                                                          
De negen hoofdstappen van de Rombo tactiek. 
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De Rombo (Ruimtelijke Ordening Milieu Beleid Ontwerp) tactiek is vervolgens uit deze 
criteria ontwikkeld en in de gemeente Den Haag getest op zijn werking. In die 
gevalstudie wordt aannemelijk gemaakt hoe het voor de overheid mogelijk is om met de 
Rombo tactiek, op langere termijn en op grotere schaal, de ontwikkeling van 
energieneutrale woningbouw te ondersteunen. 

In een serie van workshops gebaseerd op het sociocratische organisatiemodel en 
georganiseerd door de lokale overheid, worden drie maal negen stappen van innovatie-
ontwikkeling doorlopen zodat een optimale samenwerking tussen alle belanghebben-
den in het bouwproces kan plaatsvinden. De Rombo tactiek stelt de overheid in staat 
om het ontwerp- en organisatieproces van energieneutrale woningbouw te sturen 
volgens de beginselen van de aangepaste technologie, gestructureerd met sociocratie 
en rekeninghoudend met technische en organisatorische schaaleffecten. 

De theorie van aangepaste technologie en de structuur van socicratie onder de Rombo 
tactiek leggen de basis voor drie claims: 
De Rombo tactiek is een proces dat van begin tot eind onder regie van de lokale 

overheid geleid kan worden. Het levert mogelijkheden voor projectmanagement en 
is met name bedoeld voor een heldere en unanieme besluitvorming. De Rombo 
tactiek zorgt voor efficiëntie in de besluitvorming. 

De Rombo tactiek is een ontwerpgereedschap. Technische, juridische, 
organisatorische, financiële, politieke en sociale problemen kunnen in een open 
planproces worden besproken en interdisciplinair worden opgelost. De Rombo 
tactiek zorgt voor volledig draagvlak als gevolg van unanieme besluitvorming. 

De Rombo tactiek is een gereedschap voor participatie van alle maatschappelijke 
belanghebbenden, met name bedoeld voor het in het proces van realisatie 
opnemen van de eindgebruiker, de koper en huurder van de bouwprojecten. In de 
Rombo tactiek kan iedere belanghebbende partij deelnemen.

Om de gevoeligheid van de Rombo tactiek voor interne en externe gevoeligheid te testen 
is een vergelijking met andere organisatiemethoden uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de 
Rombo tactiek vooralsnog de enige methode is die drie aspecten van innovatie 
tegelijkertijd kan ontwikkelen: techniek, organisatie en participatie. De overgebleven 
nadelen in de methode blijken vooral betrekking te hebben op het ontbreken of 
veranderen van voorwaarden in de context van de methode, bijvoorbeeld op nationaal of 
internationaal niveau. Voorbeelden hier van zijn het veranderen van wettelijke kaders en 
subsidieregelingen.

Uit de validatie van de diverse gebruikte onderzoektechnieken en onderzoekmethoden 
volgt dat de Rombo tactiek niet altijd nauwkeurig ontwikkeld is. Het is aan te bevelen om 
de bemoedigende resultaten uit de praktijk te toetsen met een groter aantal Rombo 
tactiek projecten. Ook is het misschien mogelijk de Rombo tactiek voor andere 
inhoudelijke toepassingen dan energieneutraal bouwen te gebruiken. 

De Rombo tactiek stelt mensen vanuit alle belangengroeperingen in staat invloed uit te 
oefenen op de organisatie van energieneutraal bouwen en daarmee dragen zij indirect 
bij aan het geven van meer invloed aan bewoners op een belangrijk onderdeel van hun 
eigen leven, het wonen. Omdat de Rombo tactiek past in de historische ontwikkeling 
van de aangepaste technologie, niche-technology management en van interactieve 
technology assessment wordt de Rombo tactiek opgevat als een nieuwe vorm van 
aangepaste technologie: interactieve en constructieve aangepaste technologie, iCAT.
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25 D-Zusammenfassung Rombo Taktik

Entwicklung einer Organisationsmethodik für die Realisierung energieneutraler 
Wohnungsbaus in den Niederlanden

Die Niederländischen Behörden haben aus Vorsorge beschlossen, unter anderem im 
Bausektor, CO2 Emissionen zu reduzieren. Wenn Wohnungen, Neubau oder Altbau, 
keine CO2 mehr produzieren würden durch das Heizen im Winter, für die Bereitung von 
Warmwasser so wie für den Verbrauch von Elektrizität, dann würde dies einen großen 
Beitrag zur Lösung des CO2 Problems leisten. Wohnungen mit diesen Eigenschaften 
werden energieneutral genannt. Wenn alle 6,5 Millionen Niederländischen Wohnungen 
energieneutral wären, würde dies jährlich ca. 12 % Emission von CO2 reduzieren. Eine 
durchschnittliche Wohnung in den Niederlanden verbraucht jährlich ungefähr 30.000 
kWh an nicht erneuerbaren Energie. Mit Berechnungen kann anschaulich gemacht 
werden dass eine energieneutrale Wohnung in den Niederlanden durchschnittlich nur 
noch 12.000 kWh benötigt um beheizt und um elektrifiziert zu werden. 

Aus Fallstudien in Deutschland und den Niederlanden zeigt sich, dass mit einer kleinen 
Zahl von Massnahmen genügend Energie gespart, und genügend erneuerbare Energie 
erzeugt werden kann, um eine Wohnung energieneutral um zu bauen. Durch den Bau 
von zwei experimentellen Wohnungen in Woubrugge und Delft wurde dies bestätigt. Mit 
normierten Wärmeverlustberechnungen (wie EPA und EPW) und durch den Vergleich 
mit den Resultaten von anderen Studien wurde die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit 
kontrolliert und validiert. Aus den Fallstudien und den experimentellen Fallstudien kann 
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass mit nur sechs technischen Massnahmen 
fast jede Niederländische Wohnung energieneutral neu gebaut oder renoviert werden 
kann. Aus den Fallstudien folgt auch, dass die Kombination von Techniken noch nicht 
immer ausgereift ist. Es gibt gerade in dem Gebiet von Integration von 
Baumassnahmen und Installationen noch einige Fragen zu beantworten. Für die 
Berechnung von energieneutralen Energiekonzepten kann jedoch zu Beginn des 
Entwurfprozesses mit relativ einfachen Berechnungsverfahren gearbeitet werden. 
Obwohl solche Berechnungen bis zu 10 % genau sein können, ist dies für in die noch 
globale Phase des Entwurfs ausreichend. Mit nur sechs einfachen Techniken kann fast 
jede Niederländische Wohnung energieneutral neugebaut oder renoviert werden.
                                                                                                                                                               

6 Techniken Physische Einheit
1 Dämmung ab 250 mm u < 0,17 W/m2K
2 Minimal Doppelverglasung u < 0,8 W/m2K
3 Luftdichtung, Nl 50<0,625 dm3/sm2

Lüftung mit Wärmerückgewinnung < 0,8 h-1
4 Wasserpuffer 1000-1500 l
5 Solaranlage >5,6 m2

6 PV Anlage (>5000 kWh/a) >6 kWp
                                                                                                                                                               

Unter anderem durch das Versagen der Marktwirkung ist die Organisation im Bau nicht 
im Stande gewesen ohne Eingreifen der Behörden die Produktion von 
energieneutralem Wohnungsbau zu bewerkstelligen. Gesetzliche Massnahmen reichen 
nicht aus. Deshalb wird in dieser Forschung untersucht wie die Niederländischen 
Behörden zur Zeit versuchen die Marktwirkung und den Wohnungsbau zur CO2 
Reduktion zu organisieren. Die Niederländischen lokalen Behörden setzten dabei Mittel 
wie Wärmeschutzverordnung, freiwillige Konventionen im Sinne des Poldermodells und 
reduzierende Steuermassnahmen ein. Mit diesen Mitteln wird versucht die Wohnungen 
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mehr in Richtung energieneutral bauen zu lassen. Es weist sich, dass diese 
Massnahmen leider nur beschränkt funktionieren. Die logische Schlussfolgerung 
daraus ist, dass es den lokalen Behörden eine taktische Organisationsmethodik fehlt, 
um den entscheidenden positiven Unterschied in der Realisierung energieneutraler 
Wohnung machen zu können. 

Aus einer ausführlichen Literaturstudie wurden Kriterien erarbeitet die für eine neue 
taktische Methode gelten können. In einer detaillierte Fallstudie in der Stadt Den Haag 
wurden die Kriterien validiert und weiter ausgearbeitet. Die Theorie der Angepassten 
Technologie liefert im Zusammenhang mit der Definition von Machbarkeit aus der 
Technischen Ökologie einen Denkrahmen für die Sortierung und Klassifizierung der 
aufgearbeiteten Kriterien. 

Eine neue Organisationsmethodik soll die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
technischen Entwerfer und Entscheidungsträger stimulieren, damit die technischen 
Lösungen so schnell und so preiswert wie möglich zur Verfügung stehen. Dies in 
Zusammenhang mit den öffentlichen Genehmigungsverfahren und mit der üblichen 
Organisation am Bau. Die neue Methodik muss im Stande sein, Mängel an Genauigkeit 
auf zu schliessen, damit diese später dementsprechend eliminiert werden können. 
Dafür kann die Methodik mit den sechs einfachen Massnahmen benutzt werden. Die 
örtliche Behörde sollte die Regie über diese Organisation haben.

Eine neue Organisationsmethodik sollte die Zusammenarbeit den Behörden mit den 
gesellschaftlichen Teilnehmern strukturieren und dafür sorgen, dass Kommunikation, 
Beratung und Entscheidungsprozeduren nicht länger dauern als unbedingt notwendig. 
Eine neue Organisationsmethodik sollte dafür sorgen, dass neue Erkenntnisse für 
nachfolgende Projekte und Initiativen benutzbar bleiben. Auch ist es wichtig, dass nach 
Beendigung des Projektes für die gefolgte Prozedur und die erreichten Resultaten 
Verantwortung abgelegt werden kann. Die neue Methodik sollte neben einer 
bestehenden Struktur funktionieren können, aber sollte auch als Ergänzung einer 
existierenden Methodik einsetzbar sein. Zuletzt muss die Methodik eine integrale 
Kosten- und Ertragsberechnung ermöglichen. 

Eine neue Organisationsmethodik sollte die Möglichkeit schaffen um externe Beteiligte 
in den Entwurfsprozessen und Entscheidungsprozessen partizipieren zu lassen. Damit 
wird eine soziale Tragfläche für einen schnelleren Prozessgang kreiert. Die Möglichkeit 
zur Partizipation dient auch dazu allen Beteiligten die Möglichkeit zu verschaffen den 
Eigenbelang in der Perspektive eines gemeinschaftlichen Zieles einzubringen zu 
können. Dafür ist eine offene Kommunikation vorzusehen. Eine gleichwertige 
Verhandlungsgrundlage für alle Beteiligten würde eine integrale Abstimmung von 
Investierung und Erträgen ermöglichen. Die neue Methodik sollte die Regie der 
Behörden konditionieren, jedoch den Einfluss der anderen Aktoren nicht blockieren. 

Die Rombo (Ruimtelijke = Räumliche, Ordening = Ordnung, Milieu = Umwelt, Beleid = 
Politik, Ontwerp = Entwurf) Taktik ist aus diesen Kriterien entwickelt. In der Praxis der 
Stadt Den Haag ist die Taktik vier Jahre lang auf ihre Wirksamkeit getestet. In dieser 
Fallstudie wird deutlich wie die Behörden mit der Rombo Taktik auf längere Frist und in 
grösserem Massstab, die Entwicklung von energieneutralem Wohnungsbau zu 
unterstützen im Stande ist. Bei der Rombo Taktik werden drei mal drei Workshops 
organisiert, wobei die Entwicklung der Innovation des energieneutralen Bauens im 
Wohnungsbau für die Beteiligten zugänglich gemacht wird. Die Taktik ist mit den 
wissenschaftlichen Kriterien der Soziokratie unterbaut. Diese Kriterien sind mit den 
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Kriterien aus der Angepassten Technologie verbunden. Die hieraus entwickelte Rombo 
Taktik kann benutzt werden, Innovationen zu steuern, wobei auch störende Effekte von 
Raumordnung und Zeitordnung mit einbezogen werden können. 

Die Theorie die in der Rombo Taktik verkörpert ist legt die Basis für drei Ansprüche:
1. Die Rombo Taktik ist ein Entwurfsinstrument. Technische, so wie planerische 

Probleme können in einer gleichwertigen interdisziplinären Zusammenarbeit 
aufgearbeitet und gelöst werden. 

2. Die Rombo Taktik ermöglicht die Regie der lokalen Behörde die einen 
Entwicklungsprozess von Anfang bis Ende steuern kann. Die Taktik ermöglicht 
Projektmanagement, und ist eingerichtet für eine offene und einstimmige 
Beschlussfassung. Die Rombo Taktik fördert eine effiziente Zusammenarbeit. 

3. Die Rombo Taktik fördert die Partizipation von allen gesellschaftlich Beteiligten und 
kann sogar die Endverbraucher in die Entwurfs- und Prozess-Entscheidungen mit 
einbeziehen. 

Während der Testphase und Einführung der Rombo Taktik in der Stadt Den Haag 
offenbarten sich einige Vor- und Nachteile. Diese beziehen sich auf zwei Aspekte:
1. Ausserhalb der Rombo Taktik Struktur können nicht direkt an der Zielsetzung des 

Projektes Beteiligte Einfluss haben, vor allem gilt das für höhere Behörden und 
national politische Einflüsse.

2. Die Prozedur der Rombo Taktik ist sehr genau beschrieben und sollte auch 
genauestens ausgeführt werden. Die Position des Workshop-leiters zum Beispiel 
ist empfindlich. 

Um die Robustheit der Rombo Taktik zu untersuchen, wurde ein Vergleich mit anderen 
Methoden ausgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Rombo Taktik vorerst die 
einzige Methodik ist, die drei Aspekte bei der Entwicklung von Innovationen gleichzeitig 
steuern und betreuen kann: Technik, Organisation und Partizipation. Die Flexibilität der 
Rombo Taktik gegen Einflüsse von aussen ist nicht all zu groß und wird auch kleiner 
wenn ein Projekt länger dauert. Die Robustheit wird nämlich von den Personen in den 
Prozessen gesteuert. Wenn Personen wechseln verringert sich der Zusammenhang in 
der Entscheidungsbasis. 

Die Rombo Taktik ist eine neue Organisationsmethodik die nützlich sein wird, um 
energieneutrales Bauen zu fördern. Um dies zu beweisen müssen noch viele Rombo 
Taktik Projekte ausgeführt werden und mit anderen Methodiken verglichen werden.

Die Rombo Taktik ist voraussichtlich auch geeignet, um andere Innovationen zu 
steuern. In der wissenschaftlichen Tradition der Angepassten Technologie und 
Technology Assessment, so wie aus der Perspektive des Niche-Technology 
Management ist die Rombo Taktik als eine interaktive konstruktive Angepasste 
Technologie auf zu fassen. 
In nächster Zukunft ist es denkbar die Anwendung der Rombo Taktik als Pflicht in die 
Gesetzgebung auf zu nehmen.
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26 UK-Summary Rombo tactic

Development of an organizational method for the realization of energy-neutral housing in 
the Netherlands

The Dutch public authorities decided as a precaution to reduce CO2 emissions, in all 
sectors of the economy, including the building sector. If houses, both new and existing, 
would stop emitting CO2 produced by the heating and electrification of the dwellings, an 
important contribution to the solution of the CO2 problem could be made. Such housing 
would be called energy-neutral. If all 6,5 million existing houses in the Netherlands 
would be built and retrofitted energy-neutrally, about 12 % of the yearly CO2 emissions 
would be reduced. An average Dutch dwelling uses up to 30.000 kWh of fossil fuel a 
year for heating and electrification. Calculations show that an average energy-neutral 
dwelling uses 12.000 kWh sustainable energy a year.

Case-studies in Germany and the Netherlands show that with only a few technical 
means can save enough energy and can produce enough sustainable energy to 
transform a house into an energy-neutral one. This result was validated in two 
experimentally built case studies of energy-neutral houses in Woubrugge and Delft in 
The Netherlands. According to the official used energy-calculation programmes EPA 
and EPW and by comparison with other more accurate energy-calculation programmes 
it was shown that these calculations are not very exact. However, the calculations are 
precise enough for that stage of preliminary designing. From the case studies, it was 
also concluded that with a list of only six technical means most Dutch houses can be 
made energy-neutral. This technical method, however, is not yet completely validated for 
large-scale application.
                                                                                                                                                               

technical means norm physical unit
1 Insulation thickness 250 mm u>0,17 W/m2K
2 glazing minimal u<0,8 W/m
3 air tightness Nl 50<0,625 dm3/sm2 including heat recovery

0,8 h-1
4 heat storage in water 1000-1500 l
5 Solar collector >5,6 m2

6 PV solar cells (>5000 kWh/a) >6 kWp
                                                                                                                                                               

Organisation in the building sector, induced by the failing market mechanism, is 
especially unable toeproduce energy savings and the production of sustainable energy 
without influence and pressure from local authorities. Despite legal enforcement and 
incentives from subsidies and tax reductions, large-scale production of energy-neutral 
housing has not developed.
Therefore this research analises the possibilities of achieving a more successful 
concerted action under the direction of local authorities.

At the moment, Dutch local authorities use performance demands to enforce minimal 
standards in newly-built housing (EPW). In the renovation, a voluntary energy calculation 
with a recommendation is used to raise standards (EPA). These calculations can be 
attached to subsidies and tax reductions. Some authorities also developed covenants to 
influence the development and production of housing. However, these methods only 
function partly and are not up to the standard of energy-neutral building. From an 
analysisof the literature and from a case study in the city of The Hague, success and 
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faillure factors were gathered and reproduced in the form of recommendations and 
criteria for a new tactical organisational method to help local authorities achieve greater 
success. 

The criteria were classified on the basis of selection criteria from Appropriate 
Technology (AT), combined with a conditional definition of feasibility from technical 
ecology, into development criteria and constraints for a new tactical method. 
These constraints and criteria were once more evaluated and checked in a case study 
in the city of The Hague.                                                                                                                                                                   

Technique: design instrument and knowledge transfer
The new organisational method must provide an interdisciplinary platform for 
collaboration among designers and engineers and non-expert decision makers. It must 
provide in a structure to design and develop energy-neutral houses in compliance with 
existing regulations and spatial decision-making processes. This structure must 
enhance the efficiency and effectiveness of the collaboration. The new method must 
also provide in an internal process evaluation tool and an external monitoring tool. The 
design tool must be able to allocate insecurities and prepare information for the 
decision making process. The list of six technical means to develop energy-neutral 
housing should be incorporated in the new method. Local authorities must be able to 
direct the process.

Organisation: process instrument, monitoring and robustness 
Under the direction of the local authority the partnership and collaboration of authorities, 
experts and concerned parties must be efficiently guided. New knowledge and insights 
must be shared amongst all actors and stake-holders. It must be possible to elaborate 
knowledge for general use and it must be possible to evaluate the internal process as 
well as the external results. A failing market mechanism, due to the absence of end-
users, the future inhabitants, must be compensated by incorporating the future of 
existing inhabitants in the process of development. Also integral cost-estimation and 
integral proceeds calculations must be possible and allowed.

Participation: decision making instrument, communication and visibility 
A new organisational method must create the possibility to incorporate participation of 
external actors and stake-holders in the design processes and decision-making 
processes. The structure of the method must allow individual interest to be placed 
against common interests by means of open communication. A decision-making 
process on the basis of equality could support a fair trade of interests. The direction of 
the authority should be presumed, but influence from the other actors may not be 
excluded, 

The Rombo tactic (Ruimtelijke = spatial, Ordening = Planning, Milieu= environmental, 
Beleid = policy, Ontwerp = development) has been developed according to the criteria 
and was tested in a four years case study in the city of The Hague. The case study 
makes it plausible that the local authorities can direct the long-term and large scale 
development of energy-neutral housing.

In a series of Rombo tactic workshops, based on the sociocratic organisation 
management model, the workshop participants seek their way though the techniques, 
processes and decision-making. The model of appropriate technology and the 
management structure of sociocracy provide a solid basis for unanimous decision 
making with the accounting of technical and organisational scale effects. This forms the 
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basis for three claims:
1. The Rombo tactic provides a design tool for integral and interdisciplinary 

collaboration for experts and non-experts, knowledge management and 
innovation;

2. The Rombo tactic directs a process of open communication and management 
where arguments in legal, economical and organisational perspective can be 
exchanged to collaborate as efficiently as possible;

3. The Rombo tactic provides a decision-making platform on the basis of equality 
for the participation of all interested actors, especially for the participation of the 
end users the future or existing inhabitants. 

During the development of the Rombo tactic, some advantages and some 
disadvantages have come to light. Disadvantages can be seen from two perspectives:
1. Some disadvantages were the consequence of external influences outside the 

Rombo tactic project-management and its participants and could not be 
influenced as such;

2. Some disadvantages popped up during the workshops or between workshops 
and were more or less due to loss of proper procedure and human failure. In 
particular the directing role of the local authority and the workshop chairman 
appear to be especially vulnerable. 

To analyse the sensitivities of the Rombo tactic for these disadvantages a comparison 
with other organisational methods was made. The conclusion was that the Rombo 
tactic is the only method available that combines three aspects of innovation 
development: technical design-process management, process management and 
participation management. Some disavantages were due to lack and dynamic changes 
of external conditions for the method, such as changing legislation, economical 
circumstances and subsidy-policy changes. 

From the validation of the development of the Rombo tactic, it was learned that the 
Rombo tactic is not the most accurate design and process management tool, but it is 
the most socially-feasible one. It is recommendable to test the Rombo tactic in many 
closely-monitored workshops and projects, and to compare the results with other 
innovation-management methods. 
Finally it seems possible to use the Rombo tactic for other environmental policies other 
than energy-neutral housing.

The Rombo tactic provides a basis for interested actors to influence public and private 
decision making. Therefore people become more involved in policy making. The main 
goal of Appropriate Technology is to grant persons more influence over their working 
and living. The development of the Rombo tactic readily fits in with the tradition of 
technology assessment and Appropriate Technology. These theoretical frameworks 
were extended. Therefore the Rombo tactic as a new conception is called interactive 
constructive Appropriate Technology (iCAT).

In future it might be possible to incorporate the Rombo tactic in Dutch legislation. It is 
also imaginable that new covenants will be formed with and according to Rombo tactics.
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27 Dankwoord

Ik heb mij in mijn eerste onderzoeks- en ontwerpperiode vooral laten leiden door de  
tweede promotor Hon. Prof.ir. Willem Riedijk. In de afrondende fase had 
Prof.mag.arch.ing.dr.h.c. Peter Schmid een doorslaggevende invloed. Ik wil hen beiden 
hartelijk danken voor hun inzet en volharding. Ook dank ik dr.ir. Peter Erkelens hartelijk 
voor zijn hulp bij de structurering van dit proefschrift. Voor de methodologische vorming 
van mij en mijn proefschrift zijn twee personen voor mij van belang geweest. Prof.dr.ir. 
Taeke de Jong die mij leerde hoe onderzoeken en ontwerpen in relatie tot techniek en 
techniekonderzoek staan en Prof.dr.ing. Gerard Endenburg die mij leerde hoe ook 
sociale samenwerkings-vormen ontworpen kunnen worden. Ik ben hen daarvoor zeer 
erkentelijk. Ik zie grote overeenkomsten tussen het ontwerpen van ruimtelijke structuren 
en het ontwerpen van sociocratische organisatiestructuren. 

Ik dank Prof.ir. Wim Zeiler en Prof.ir. Pierre Leijendeckers van de TU Eindhoven voor hun 
bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ook dank ik Prof.dr. Sjoerd Romme, 
Prof.dr.ir. Kees Zoeteman en Prof.dr.ir. Taeke M. de Jong voor hun bijdrage in de 
promotiecommissie. Grote dank gaat uit naar de leden van de Rombo-kring bij de 
gemeente Den Haag. Ook vele anderen lazen de teksten en droegen met hun 
opmerkingen bij aan de verbeteringen van dit proefschrift. Met name de mentale steun 
van iedereen die mij in mijn vorharding steunde, is door mij zeer gewaardeerd. Hartelijk 
dank aan collega’s, studenten en afstudeerders, vrienden en buren die mij ter zijde 
hebben gestaan met advies, oprechte belangstelling, tekstuele verbeteringen en 
correcties. Ik ben jullie allen dankbaar omdat jullie de compensatie voor mijn blinde vlek 
zijn geweest. Ik dank ook de bewoners van naturistencamping de Elzehof hartelijk voor 
hun gastvrijheid. 

Bij de totstandkoming van dit proefschrift heb ik mijn dierbare levenspartner Maria en 
onze lieve kinderen Christian, Charlotte en Camiel geplaagd met een grote mate van 
werklust. Tot overmaat van ramp gooide ik ook nog ons eigen huis overhoop om er een 
energieneutrale woning van te kunnen maken. Wij zijn nooit gewend geraakt aan het 
leven in een wetenschappelijke verbouwing. Het is dan ook prettig dat de verbouwing 
vóór de afronding van dit onderzoek gereed was en het huis daarna verkocht is, omdat 
het helaas te klein geworden was. Dit leidde echter weer tot een nieuw experiment! We 
wonen weer in een energieneutraal huis, nu echter dankzij de inkoop van groen gas bij 
echte-energie.nl en de eigen overproductie van elektriciteit van PV zonnepanelen. 

De sociale bezigheid van het promoveren heeft mij veel vrienden en collega’s gekost. Ik 
dank diegenen die het geduld opgebracht hebben om mij zo nu en dan te bellen of te 
schrijven. Ook dank ik diegenen die dat niet gedaan hebben. Het is inderdaad soms 
beter een promovendus en zijn familie niet te storen, ook al duurt het langer dan 10 jaar.
Ik hoop met dit proefschrift een bijdrage te hebben geleverd aan de wetenschappelijk 
kennis op het gebied van energieneutraal bouwen en op het gebied van tactische 
uitvoering van milieubeleid. Vooral hoop ik ook dat de lokale overheden dankzij dit 
proefschrift inzien dat op het gebied van woningbouwontwikkeling en milieu nog lang 
niet alle mogelijke wegen naar succes bewandeld zijn. Maar in ieder geval is er naar 
mijn mening met de Rombo tactiek een begaanbaar pad bijgekomen. En voor diegenen 
die geloven in de maakbare samenwerking gloort er hoop.

Christoph Maria Ravesloot

Delft, 6 mei 2005
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De volgende organisaties en personen hebben direct en indirect financiëel bijgedragen 
aan de experimentele gevalstudies en aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
Hartelijk dank daarvoor.

Novem Utrecht
Senter Zwolle 
NWO Den Haag
Rathenau Instituut Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer gemeente Delft
Sociocratisch Centrum Nederland Rotterdam
Stichting Meso Zoetermeer
Vereniging Vernieuwbare Isolatiematerialen VVI Amsterdam
Uitgeverij Jaap van Westering Baarn
Stichting Viba-Expo Den Bosch
Stichting TAO Delft
UWV USZO Groningen
De Belastingdienst Rijswijk
Balans Rotterdam
Roel Pater Onderhoud Woudenberg
Many2 Delft 
Cobalt Create Company Delft
Arbeitskreis Ökologischer Holzbau Herford
Isofloc Ökologische Bautechnik Kassel
Proklima Moll Ökologische Bautechnik Schwetzingen
Familie Arie Kroon Woubrugge
Familie Petra en Eric van der Wal Zevenaar
Familie Eric en Ina Lubbers Lichtenvoorde
Maria Naerebout Delft

De overige in de inhoudsopgave van dit proefschrift genoemde bijlagen A tot en met I 
zijn alleen op CD te vinden. Deze CD is als losse bijlage bij dit proefschrift gevoegd.
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28 Levensloop

Christoph Maria Ravesloot werd op 12 november 1963 in Lichtenvoorde geboren. 
Hij bezocht de Rooms Katholieke ScholenGemeenschap Marianum te Groenlo van 
1976 tot 1982. In september 1982 startte hij in Delft de studie Lucht- en Ruimtevaart 
Techniek op de Technische Universiteit. In 1983 veranderde hij van studierichting en 
ging verder met de studie Architectuur op de Faculteit Bouwkunde van diezelfde 
universiteit. In het voorjaar en in de zomer van 1986 studeerde hij aan de Fakultät 
Architektur van de Technische Universität Berlin. 

Hij studeerde in 1990 op de Technische Universiteit Delft af als bouwkundig ingenieur, 
op een ontwerp voor een duurzaam Kunstcentrum Burgvliet in Gouda. Vanaf 1984 was 
hij reeds actief als adviseur en bouwfysicus in de praktijk van duurzaam bouwen. Eerst 
werkte hij bij BOOM te Rijswijk, daarna ging hij met ir. Martin Dubbeling in Delft verder 
onder de naam APPEL v.o.f.. Onder de vlag van APPEL realiseerde hij o.a. het 
energieneutrale woonhuis van Arie Kroon te Woubrugge.

In 1992 richtte hij samen met ir. Bart ter Haar en ir. Marianne Dragt 
architectencoöperatie BALANS u.a. BNA te Rotterdam op. Tijdens zijn werk bij BALANS 
rondde hij o.a. de renovatie af van een voormalige Nazi-bunker. Het nieuwe ecologische 
kantoor werd het tijdelijke hoofdkantoor voor Isofloc in Hessisch Lichtenau Duitsland. 
Vanaf 1994 was hij als assistent in opleiding verbonden aan de Faculteit Bouwkunde 
TU Delft. In zijn laatste jaar als assistent in opleiding studeerde hij af als doctorandus 
wetenschapsdynamica op de faculteit Scheikunde van de Universiteit van Amsterdam. 

Vanaf 1998 zette hij zijn werk voort als zelfstandig architect BNA. In die periode 
realiseerde hij o.a. een energieneutrale renovatie in Delft. Van eind 1998 tot 2000 was 
hij hoofd van de afdeling Bouwfysica en Bouwecologie bij de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. Hij was daar verantwoordelijk voor het 
handhaven van de bouwfysische kwaliteit in de vergunningsprocedures en voor het 
implementeren van nieuw beleid voor duurzaam bouwen. Daarvoor ontwikkelde hij de 
Rombo tactiek. 

Vanaf september 2000 werkte hij als universitair hoofddocent bij de leerstoel 
Milieutechnisch Ontwerpen in relatie tot Bouwtechnologie op de Faculteit Bouwkunde 
van de TU Delft. Hij zette afstudeerkringen op, reorganiseerde het blokonderwijs 
Gebouw en Milieu en leidde onderzoeksprojecten. 
Vanaf 2003 is hij hoofdredacteur van het vakblad Gezond Bouwen & Wonen. 

In november 2000 werd hij gecertificiëerd als sociocratisch organisatiedeskundige. 
Hij werkt part-time in zijn eigen organisatie-adviesbureau te Delft. Hij leidt projecten en 
begeleidt bestuurders en managers bij veranderingsprocessen naar zelfsturing en 
zelflering, in het bijzonder bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve MVO diensten en 
producten. Hij ontwikkelde nieuwe managementtactieken zoals, de Beeldenstroom, de 
Submissie tactiek en het netwerk OntbijtVoorProfijt. 
Vanaf 2004 is hij gecertificiëerd als sociocratisch scholingsdeskundige.

Christoph Maria Ravesloot bouwde en renoveerde 14 experimentele duurzame 
gebouwen. Hij publiceerde 14 wetenschappelijke papers en ruim 140 vakartikelen.
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Deel 5 Bijlagen zijn alleen op CD beschikbaar

A Maatregelen gevalstudies
B SenterNovem spreadsheet model
C TME spreadsheet model
D Handleiding Rombo duurzaam bouwen tactiek fase I
E Handleiding Rombo duurzaam bouwen tactiek fase II
F Investeringstypes A tot en met G
G Projectinformatie Rombo Duindorp
H Projectinformatie Rombo Johan de Witt College
I Vergelijking organisatiemethodes Ruimtelijke Ordening en Milieu
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