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Op maandag 8 januari 15.01 uur kreeg de energietransitie een gezicht





Uitgangspunten

+ In 2021: 100.000 bestaande woningen p/jaar 
aardgasvrij-ready

+ Daarna snel opschalen naar 200.000 woningen 
p/j aardgasvrij (nodig voor 3,4 Mton)

+ Nieuwbouw = z.g.a. aardgasvrij per 1-7-2018

+ Streven naar woonlastenneutraal, door o.a. 
prijsdaling, verschuiving E-belasting en 
gebouwgebonden financiering
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= 25% van de voorraad
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Tempo : 
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Beprijzing:  ‘aantrekkelijke duurzame opties’
• Energiebelasting schuif  (+8ct m3 & -4ct kWh)
• Differentiatie overdrachtsbelasting
• Gebouwgebonden financiering
• Subsidiering isolatie

Kantoorgebouwen
verplicht  >label C

20302021

naar schatting 200-
500 wijken starten met 

aardgasvrij



ENORME OPGAVE

MAAR:

DIGITALISERING GAAT ONS 
HELPEN.

Bijvoorbeeld:

‘Digideal’ 
(datastelsel in wording)



Digideal

Doel: 

Bundeling versnipperde gegevens 
(energiegebruik, bouwtechnisch, 
gebouwgebruik, etc.) in een datastelsel 
via een E-loket te ontsluiten

Partners: 

BZK, sectorale koepelorganisaties, 
meetbedrijven, VNG/omgevings-diensten, 
Kadaster o.l.v. Platform Duurzame 
Huisvesting



Digideal: gewenst einddoel
• Wetgeving inrichten op basis van 

werkelijk energieverbruik 
(kW/m2/jaar)

• Hogere efficiency en sturingsdata 
voor:

- Minder regeldruk ondernemers
- Bevoegd gezag (handhaving)
- Aanbieders (bv installateurs)
- Netwerkbedrijven (net-

verzwaring vs. balancing)
- Innovaties



Circulair?
=> ‘Data als grondstof’



Data als grondstof
Big Oil is nu Big Data: de grootste bedrijven ter wereld

• Overal sensoren: 60 miljard IP adressen in gebruik in 2025

• Eigenaarschap, vertrouwen en veiligheid

• Toegang tot en gebruik van data

Doel van die data o.a.:

• Predictive/condition based maintenance

• Sturen / monitoren op afstand

• Van product naar ‘as a service’





TROTS OP TECHNIEK


