Onderzoek
Kunnen
woningeigenaren
energieinvesteringen
betalen?
Woonlastenneutraal
koopwoningen
verduurzamen
Corona en
verduurzamen

Van
Nibud

Jaar
2020

Belangrijkste drempels
 Betaalbaarheid
 Ruim 2% van de woningeigenaren heeft op geen enkele
manier financiële ruimte om te kunnen verduurzamen
(dit geldt dit vooral voor jongeren en woningeigenaren
met een inkomen beneden modaal)
 Betaalbaarheid
 Woonlastenneutraliteit is voor veel woningeigenaren
niet haalbaar bij verduurzaming

PBL

2020

Vereniging
Eigen Huis

2020






Financiële reserves achter de hand houden
Verloop van de corona-crisis eerst afwachten
Liever geen andere mensen over de vloer
Onzekerheid over economische omstandigheden

Verduurzaming
tijdens Corona

ABN AMRO

2020




Uitstelgedrag
Verslechtering van financiële buffers van
woningbezitters

Op weg naar
aardgasvrij wonen

SCP

2020

Publieksmonitor
Klimaat en Energie
2019

Motivaction

2020







Betaalbaarheid
Weinig vertrouwen in beschikbare alternatieven
Moeilijk om een goed alternatief te bepalen
Betaalbaarheid
Te weinig kennis over energiebesparende maatregelen

Monitor
duurzaamheid
derde kwartaal
2019
Onder de pannen
zonder gas?

ABN AMRO

2019





Betaalbaarheid
Meer informatie van de overheid nodig
Weinig vertrouwen in haalbaarheid Klimaatakkoord

SCP

2019




Betaalbaarheid
Beperkt draagvlak voor de transitie naar aardgasvrij
wonen
Wisselend kennisniveau
Behoefte aan duidelijkheid/transparantie over beleid
Onduidelijkheid over effectiviteit alternatieve
warmtebronnen





Link
https://www.nibud.nl/wpcontent/uploads/Nibud-rapportKunnen-woningeigenaren-energieinvesteringen-betalen.pdf
https://www.pbl.nl/publicaties/woo
nlastenneutraal-koopwoningenverduurzamen
https://www.eigenhuis.nl/docs/defa
ultsource/downloads/actueel/onderzoe
k_corona-enverduurzamen_vereniging-eigenhuis.pdf?sfvrsn=a8bbab96_0
https://insights.abnamro.nl/2020/0
5/verduurzaming-tijdens-coronaoptimistische-huiseigenarenwachten-op-juiste-moment/
https://www.scp.nl/publicaties/publ
icaties/2020/05/25/op-weg-naaraardgasvrij-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/docu
menten/rapporten/2020/01/16/pub
lieksmonitor-klimaat-en-energie2019-motivaction
https://insights.abnamro.nl/2019/1
0/monitor-duurzaamheid-grotestappen-nodig-in-verduurzamingwoning/
https://www.scp.nl/publicaties/publ
icaties/2019/09/05/onder-depannen-zonder-gas

Verduurzaming:
een heilig huisje in
aanbouw?

Nibud

2019

Energie besparen in
de woningvoorraad: inzichten
uit de
Energiemodule
WoON 2018
Verduurzaming van
de woning –
consumentenbarom
eter 2019-2021
Duurzaam denken
is nog niet
duurzaam doen

ABF
Research

2019






Betaalbaarheid (onduidelijkheid over financiële
regelingen van de overheid)
Terugverdientijd van maatregelen wordt te lang
gevonden
Verwachting dat het verduurzamen van huizen in de
toekomst goedkoper wordt
De woning is al energiezuinig
Geen tijd voor
Betaalbaarheid
Verwachten onvoldoende te besparen

Ipsos

2019





Onvoldoende inzicht in de kosten
Onvoldoende inzicht in de opbrengsten
Onvoldoende inzicht in de financieringsmogelijkheden

I&O
Research

2019




Betaalbaarheid
Wachten op informatie van de overheid

Monitor
Energiebesparing
Gebouwde
Omgeving 2018
Onderzoek effect
energielabel voor
woningen
Klantreis
energiebesparing
woningeigenaren

RVO

2018




Er zijn al energiebesparende maatregelen genomen
De verwachting is dat de maatregelen zich niet
terugverdienen

Kantar
Public

2017

VNG

2015








Betaalbaarheid
Niet aan toe gekomen
Wacht op nieuwe technologische ontwikkelingen
Angst voor gedoe
Te weinig kennis over energiebesparende maatregelen
Onvoldoende zekerheid over het (financieel) rendement
van de maatregelen

Energiebesparing:
een samenspel van
woning en bewoner

ECN

2012





Betaalbaarheid
Te weinig kennis over energiebesparende maatregelen
Te veel gedoe (tijd en moeite)





https://www.nibud.nl/beroepsmatig
/onderzoek-verduurzaming-eenheilig-huisje-in-aanbouw/

https://www.seh.nl/kennisbank/20
19/openbaar/persbericht-ipsosonderzoek-seh-levenwonenverduurzamen-woning
https://www.ioresearch.nl/actueel/
duurzaam-denken-is-nog-nietduurzaam-doen/

https://www.rijksoverheid.nl/docu
menten/rapporten/2019/09/10/rap
port-energie-besparen-in-dewoningvooraad-inzichten-uit-deenergiemodule-woon-2018

https://www.rvo.nl/sites/default/fil
es/2020/01/monitorenergiebesparing-gebouwdeomgeving-2018_0.pdf
https://zoek.officielebekendmaking
en.nl/blg-826380.pdf
https://vng.nl/files/vng/20172106vng-rapport-klantreisenergiemaatregelenwoningeigenaren.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/docu
menten/rapporten/2013/12/02/ene
rgiebesparing-een-samenspel-vanwoning-en-bewoner-analy-se-vande-module-energie-woon-2012

