
Het renovatieproject van de asbestdaken komt op stoom 
 
De renovatie komt binnenkort in een stroomversnelling. A.s vrijdag 13 juni komt er een 
definitieve offerte van Biersteker binnen voor de renovatie en de zonnepanelen. 
Zo snel mogelijk zullen we die per email verspreiden. 
 
Op maandag 15 juni om 19:30 uur houden we een videopresentatie met één 
vertegenwoordiger per blok huizen. We doen dit met het programma Teams. (Met 50 
mensen een videoconferentie houden is ondoenlijk.) Tijdens deze videopresentatie kunnen 
er vragen gesteld worden door de vertegenwoordigers. Uw eigen vragen naar aanleiding van 
offerte kunt u per email stellen aan rhodes@ziggo.nl. Die vragen worden dan tijdens die 
presentatie ook besproken. De vragen kunnen gesteld worden over de offertes en de 
nieuwsbrieven die we verspreid hebben. 
 
We maken een opname van die conferentie en zetten die opname online. Iedereen waarvan 
we een emailadres hebben, krijgt een link naar die opname toegestuurd. Zodat de opname 
bekeken kan worden. 
 
De verwachting is dat op donderdag 18 juni de eerste bewoners benaderd zullen worden om 
een persoonlijke offerte op te maken. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in een bouwkeet op 
een van de parkeerplaatsen. 
 
Om u te helpen bij de keuzes die u binnenkort zullen worden voorgelegd, hebben we wat 
informatie voor u verzameld . 
De uitkomst van het onderliggende verhaal is (onder voorbehoud) het volgende. 
 
Verduurzamingsrendement en subsidiemogelijkheden 
 
Als we de gevolgen van alle subsidies en besparingen toepassen op een redelijk volledig 
pakket van verduurzaming van het huis (asbestrenovatie, nieuw geïsoleerd dak  en goten, 
zonnepanelen, en vloerisolatie of bodemisolatie) bij elkaar zetten dan ziet dat er als volgt uit. 
 
Financieringsvormen 

- Duurzaamheidslening 
Maandelijkse bruto kosten duurzaamheidslening bij € 18.524, 
lening 

€115,83 €115,83 

Vermindering maandlasten door subsidie van €2800,- tot 
€4.194 (180 maanden looptijd van de lening) 

-€15,56 -€27,96 

Opbrengst zonnepanelen per maand -€36,00 -€36,00 
Vermindering gasverbruik door isolatie dak per maand -€24,00 -€24,00 
Vermindering gasverbruik door de isolatie van de vloer per 
maand  

-€7,00 -€7,00 

Gemiddelde belastingteruggave per maand over 180 maanden -€4,82 -€3,66 

Resteert aan maandlasten €26,45 €17,21 

 
Na 15 jaar als de duurzaamheidslening is afgelost, bespaart u €67,- per maand.  



- Bij het sluiten van een verzilverlening worden uw maandlasten minder omdat u van 
de besparingen profiteert. Dit zou kunnen gaan om zo’n €67 per maand voor een 
tweepersoonshuishouden dat het huis redelijk comfortabel verwarmt. Als u het huis 
verkoopt moet de verzilverhypotheek die u heeft afgesloten inclusief alle 
opgebouwde rente in een keer betaald worden. 

- Als u niet leent, dan heeft u ongeveer 4,3% rendement van het geld dat u in uw huis 
heeft gestoken. Levert het spaargeld eindelijk weer eens wat op. 

Hieronder leggen we uit hoe we tot deze bedragen zijn gekomen. 
 
1. Subsidiemogelijkheden 

a. Bij het nemen van twee verduurzamingsmaatregelen kunt u subsidie krijgen. Dus als 
u naast de dakisolatie ook nog de vloer laat isoleren dan komt u in aanmerking voor 
subsidie. U moet dan wel door de uitvoerder het uitvoerdersformulier laten invullen 
met de vereiste foto’s. De bedragen die nu op de site van rvo.nl staan (€20 per m2 
voor dakisolatie en €7 per m2 voor vloerisolatie) leiden al tot een besparing van 
ongeveer €1400,-. Daarmee zijn de kosten van de vloerisolatie gedaan door Profijt 
Isolatie BV (offerte voor vloer van 54m2 met redelijk toegankelijke kruipruimte) 
€1350,- meer dan bekostigd. 
De regering heeft aangekondigd dat ze deze subsidiemaatregel tijdelijk gaat 
verhogen. (tot 31 december 2020)  Genoemd wordt een verhoging van ongeveer 10% 
van de kosten naar 30% van de kosten. (pak uw kans) zie hiervoor deze link. tijdelijke-
verhoging-subsidiebedragen-seeh 
De bedragen voor de subsidie zijn nog niet gepubliceerd in de Staatscourant, maar 
het lijkt erop dat de subsidie verdrievoudigd wordt. Het zou in dat geval dus gaan om 
een subsidie van +/- € 4200,-.  Voor de zekerheid moeten we hier maar een marge 
aanhouden van € 2800, - tot maximaal € 4200,-. Hierover kunnen we dus nog geen 
zekerheid bieden, maar het ziet er gunstig uit. 
Als u de vloer al geïsoleerd heeft, kunt u overwegen nog een andere isolatie 
maatregel te nemen. Bijvoorbeeld het leggen van een bodemisolatie. De 
bereikbaarheid van de leidingen in de kruipruimte vermindert daardoor wel flink. 
Er zijn diverse andere isolatie mogelijkheden aanwezig. Die isolatie moet wel voldoen 
aan bepaalde voorwaarden. Klik hiervoor op deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-
en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-én-bewoner/subsidie-energiebesparende-
maatregelen/energiebesparende-isolatiemaatregelen  
Of je een subsidie krijgt blijft natuurlijk afhankelijk van of het budget uitgeput is of 
niet. 
Op 1 juni zag het budget j.l. er als volgt uit: 
 



 
 
 
 

b. Op het aanleggen van zonnepanelen krijgt u als subsidie de BTW over de gemaakte 
kosten terug. Het lijkt verstandig dit door het bedrijf te laten doen dat de 
zonnepanelen levert. Ook al kost dit wat geld. Het is een hoop werk om het zelf te 
doen. 

 
2. Besparingen 

a. Volgens de opgave van de aannemer gaat het bij 8 zonnepanelen om een besparing 
van ongeveer 2000 Kwh per jaar. Als we uitgaan van Kwh prijs van €0,22 dan gaat het 
per jaar dus om €440,-. (zolang de salderingsregeling geldt tot 2023) Per maand om € 
36,- Na 2023 wordt het bedrag niet meer volledig verrekend. Dan wordt het dus 
belangrijk om zoveel mogelijk de opgewekte stroom zelf te verbruiken. De 
terugverdientijd van de zonnepanelen zal dus ergens in de buurt van 7 á 8 jaar zijn. 
 

b. De dakisolatie levert u ook 
een besparing op. De energie 
uit een huis verdwijnt bij een 
gemiddeld huis voor 30% 
door het dak. Het is moeilijk 
om die besparing precies uit 
te rekenen. Met een dak met 
de RC waarde van 6,06 
m2K/W verlies je dus minder 
energie dan voorheen door 
het dak. Maar er blijft 
natuurlijk verlies. Als we 
veronderstellen dat het 
warmteverlies hiermee 
gereduceerd wordt met 85%. 
Dan hebben we het voor het 
huis over 85% van 30% = 
22,5%. Op een jaarverbruik 

van 1500 m3 met een waarde van €0,76 per m3 dan gaat het om een bedrag van 



ongeveer € 290,- per jaar. Is €24,- per maand. Je kunt de rekensom voor je eigen 
verbruik en gasprijs makkelijk aanpassen. 
 

c. Ook voor vloerisolatie valt een bedrag uit te rekenen. Met dezelfde redenering als 
hierboven zou het gaan: RC waarde = 3,65 m2K/W, 10% energieverlies door de vloer, 
een reductie van 75% van het energieverlies. Dan wordt de rekensom hiervoor 75% 
van 10% x 1500 m3 x €0,76 = €85,- per jaar is €7,- per maand. 

In totaal valt er naar ruwe schatting per maand dus £36,- elektra en €31,- gas te 
besparen. (samen €67,- per maand) 
Als u de vloer of de bodem wilt isoleren lijkt het verstandig snel te opereren. U moet 
voor het aanvragen van de leningen over een op naam gestelde offerte beschikken. 
Wij hebben een overeenkomst met de firma Profijt in Rijssen. (tel: 0548546055) In hun 
planning voor Nieuwegein zijn ze nu al op 14 augustus 2020 aangeland. Van drielaags 
woningen wordt de vloer over het algemeen geïsoleerd voor €1350,-. Om in aanmerking 
te komen voor de subsidie moet u er snel bij zijn. Want de verhoging van het 
subsidiebedrag zal wel een zekere aantrekkingskracht hebben. Pas als alle facturen 
betaald zijn, kunt u de subsidie claimen. 

 
3. Aftrek van de belasting bij de duurzaamheidslening 

Bij de kosten van €18.524 (voor 8 zonnepanelen, een drielaagswoning plus berging 
voorzien van nieuw dak en goten en vloerisolatie bekostigd worden) minus de opbrengst 
van de subsidie van € 2800 of € 4.194,-= een duurzaamheidslening van €15.724 of  
€14.330,- wordt gemiddeld per maand over de hele looptijd van 15 jaar €9,80 per maand 
aan rente betaald. 
In de eerste jaren meer en later minder. (totale kosten van de lening= €16.094 over de 
hele looptijd. Hierbij wordt verondersteld dat de hoger aangegane lening direct 
gedeeltelijk wordt afgelost met het subsidiebedrag van €4.194, waardoor het 
leningbedrag daalt naar €15.724 of naar € 14.330,-) 
Die rente is aftrekbaar van de belasting. De eerste jaren zal die rente hoger zijn dan later, 
omdat nog maar een klein deel is afgelost. Als we het belastingtarief van 37,35% 
rekenen, dan krijgt u hiervan dus € 3,66 terug. 
De bruto maandlast van deze duurzaamsheidslening is (na aflossing subsidie) €89,41. 
 

Als we de gevolgen van alle subsidies en besparingen toepassen op een redelijk volledig 
pakket van verduurzaming van het huis (zonnepanelen, nieuw dak en goten, vloerisolatie) bij 
elkaar zetten dan ziet dat er als volgt uit. 
 

Maandelijkse bruto kosten duurzaamheidslening bij € 18.524, 
lening 

€115,83 €115,83 

Vermindering maandlasten door subsidie van €2800,- tot 
€4.194 (180 maanden looptijd van de lening) 

-€15,56 -€27,96 

Opbrengst zonnepanelen per maand -€36,00 -€36,00 
Vermindering gasverbruik door isolatie dak per maand -€24,00 -€24,00 
Vermindering gasverbruik door de isolatie van de vloer per 
maand  

-€7,00 -€7,00 

Gemiddelde belastingteruggave per maand -€4,82 -€3,66 



Resteert aan maandlasten €26,45 €17,21 

 
Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. We hebben hem zo duidelijk 
mogelijk opgesteld zodat u de berekeningen kunt volgen en voor uzelf kunt aanpassen. 
Als u een klein verbruiker bent, dan valt er natuurlijk minder energie te bezuinigen en valt de 
opbrengst tegen.  
 

4. Plaatsing van de zonnepanelen op het dak. 
 

Als uw huis min of meer oost west georiënteerd is beveelt de Vereniging eigen huis aan de 
zonnepanelen over de verschillende zijden van het dak te verspreiden omdat u de meeste 
stroom meestal ’s morgens en ’s avonds zelf verbruikt. U heeft dan mogelijk wel minder 
stroom opbrengst van zo’n 10% maar als de salderingsregeling afloopt wordt het steeds 
belangrijker uw eigen opgewekte stroom te verbruiken omdat de stroom die u aan de 
energiemaatschappij levert maar gedeeltelijk vergoed wordt. 
 
Om de situatie voor uw eigen dak te bekijken kunt u naar de volgende site gaan. 
http://nieuwegein.zonnekaart.nl/home/Search#help-time 
 
U typt hier uw adres in en dan verschijnt een plattegrond met daarop uw huis. Als u dan 
boven de kaart op Zoninstraling klikt of tikt ziet u een kaart zoals hieronder staat. De rode 
plekken op uw huis zijn zeer goed geschikt om zonnepanelen te plaatsen. Ook op de oranje 
delen lijkt het nog te doen. 
 
Als u met de aannemer in overleg gaat over de plekken waar de zonnepanelen moeten 
komen liggen kunt u rekening houden met deze gegevens. Het is wellicht ook verstandig er 
voor te zorgen dat er over het dak te lopen valt van de ene goot naar de andere voor 
onderhoudswerkzaamheden. 
 



 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Paul Triepels, Energie-N,          tel. 0630448172 
Frits Jongbloets    Kuifduiker 1,            tel. 030-6031280 
Roel Hodes    Kuifduiker 18     tel. 06-34827646 
Hans van den Heuvel   Zwanensingel 6    tel. 030-6045129 
 
 


