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M3E groep (Vestigingen Rotterdam, Breda, Amsterdam )

• M3E Kostenmanagement

• M3E Brandveiligheid consultants 

• M3E Subsidieadvies 

• M3E Technical managers I consultants 

• M3E Bouwfysica en Akoestiek 

M3E formule 

M3E is zich als geen ander bewust van de noodzaak om juist op het gebied van duurzaamheid 
toekomstgericht bezig te zijn. Onze benadering rust op 3 aandachtsgebieden: Energie, Economie en 
Ecologie.

M3E personeel  (> 30 -< 35)

Personeel is voor M3E B.V. het belangrijkste bezit. Een goed bedrijf staat immers niet op zichzelf. Een team 
van professionals maken van een gewoon bedrijf een succesvol bedrijf. 



In april 2018 heeft het Europees Parlement de 
nieuwe klimaatwetgeving aangenomen om de 
klimaatdoelen van Parijs (2015) te halen. 

De wetgeving richt zich specifiek op de uitstoot van 
broeikassen in de landbouw-, transport-, afval-, en 
bouwsector en gebouwen. 

Lidstaten zijn door deze wetgeving verplicht om 
vanaf 2021 de uitstoot te verlagen door middel van 
jaarlijkse doelstellingen. In 2030 moet de uitstoot in 
deze sectoren gemiddeld 30 procent lager zijn dan 
in 2005. 

Afspraken | Europa



“ Beslissingen kabinet Rutte III 2018”

• In februari 2018 besloot het kabinet om de winning van aardgas 
in Noordoost-Groningen af te bouwen en rond 2030 te staken.

• Op 18 mei 2018, dat de twee oudste kolengestookte 
elektriciteitscentrales in het land, de Amercentrale en 
de Hemwegcentrale, uiterlijk in 2024 moeten overschakelen op 
een duurzame brandstof; 

Betreft de Bouwsector : 

• De Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) vormt de basis 
voor het verbod op aardgas in nieuwbouw. Per 1 juli 2018 geen 
aardgas voor kleinverbruik nieuwbouw;  Het gaat om alle 
nieuwbouw woningen of kleinverbruik utiliteit die op of na 1 juli 2018 
worden ingediend voor een omgevingsvergunning.



Bouwbesluit | energieprestaties



Bouwbesluit | energieprestaties

Vanaf juli 2018 geen gasaansluiting meer 
Mogelijk voor kleinverbruik woningen en utiliteit.



▪ Energieprestatie eis vanaf 01/01/2015

▪ Gevel Rc 4,5 / dak 6,0 / vloer 3,5

▪ HR 107 ketel

▪ Hoge temperatuur verwarming

▪ Qv10 0,4

▪ Dubbel glas

▪ Natuurlijke/mechanische ventilatie

▪ 0 - 3 PV panelen (oriëntatie)

EPC 0,4 | Bouwbesluit 2015



▪ Geen bouwbesluit eis

▪ Gebouwgebonden energieverbruik 
gecompenseerd met opwekking duurzame 
energie

▪ Uitgangspunten bouwkundig EPC 0,4 
woning 

▪ Toevoeging circa 8-10 extra zonnepanelen 
(oriëntatie) 

Voordelen EPC 0,0 woning

▪ Hypotheek verruiming € 25.000,-

▪ Lagere maandlasten energierekening

EPC 0,0 | Energieneutraal



▪ Eis voor alle woningen vanaf 01/01/2020

▪ Definitieve eisen (NTA 8800) mei 2019;

▪ Vandaag concept lancering NTA 8800 

▪ Energiebehoefte woningtypes is max. (x) kWh/m2/jaar

▪ Hoeveel energie nodig om de woning te verwarmen en koelen?

▪ Isolatie, warmte en licht van de zon (schil)

▪ Primair fossiel energiegebruik max. (x) kWh/m2/jaar

▪ Hoeveel energie uit niet-hernieuwbare bronnen is nodig om de 
energiebehoefte te vullen? 

▪ Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het 
primair energiegebruik.

▪ Verwarming/koeling/hulpenergie/warm tapwater/opgewekte 
hernieuwbare energie

▪ Aandeel hernieuwbare energie minimaal 50% (grondgebonden
woning)

▪ Zonnepanelen/windenergie

BENG | Bijna Energie Neutraal Gebouw



BENG | Bijna Energie Neutraal Gebouw



▪ Gevel Rc 7,0 / dak 7,0 / vloer 5,0 (indicatie)

▪ Gasloze warmteopwekking (bv. warmtepomp)

▪ Lage temperatuur verwarming

▪ Qv10 0,2

▪ Triple glas

▪ CO2 gestuurde balansventilatie

▪ PV panelen voor 50% opwekking

Voordelen BENG woning

▪ Laag energieverbruik door goede bouwkundige 
schil (lage TCO)

▪ Hoog comfort voor de bewoners

BENG | Bijna Energie Neutraal Gebouw



BENG | samenvatting

- BENG 1 is de belangrijkste parameter

- BENG 1 afhankelijk van oriëntatie woning

- Bij ieder start ontwerp is de stedenbouwkundige opzet essentieel voor de kosten van 

het uiteindelijke ontwerp. 

- BENG 2 en BENG 3 voornamelijk installatietechnische beslissingen 



Andere rol voor adviseurs / regisseurs !



▪ Een NOM-woning heeft op jaarbasis een gem. energieverbruik van nul

▪ Gebouwgebonden en gebruikersgebonden energieverbruik “vuistregels”

▪ 3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft

▪ 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft

▪ 1.780 kWh indien het een appartement betreft

▪ Prestatiecontract om te garanderen dat het energieverbruik op nul uitkomt 
voor minimaal 10 jaar

NOM | Nul Op de Meter woning



▪ Gevel Rc 4,5 / dak 6,0 / vloer 4,0

▪ Gasloze opwekking, bijv. warmtepomp

▪ Lage temperatuur verwarming

▪ Qv10 0,3

▪ Dubbel glas

▪ Mechanische ventilatie

▪ 20 - 30 PV panelen (oriëntatie)

NOM | Nul Op de Meter woning (voorbeeld)



NOM | Nul Op de Meter ≠ BENG en andersom



Einde ….
vragen ?



Gasloos
De mogelijkheden

Vanaf 1 juli 2018!



Voordelen

▪ Koelen mogelijk

▪ ISDE Subsidie (vanaf € 1.700,- per woning)

▪ Individuele installatie

Nadelen

▪ Buitenunit per woning (ruimte, geluid, esthetisch 

▪ Actief koelen

▪ Kustgebieden extra coating nodig

Gasloos | Lucht-water warmtepomp



Voordelen

▪ Koelen mogelijk

▪ Ook kiezen voor alleen verwarmen (gunstig EPC)

▪ Binnen-unit individueel, buiten-unit collectief

▪ Lagere aanschafprijs t.o.v. individueel

▪ Dakopbouw kan ook in kelder

▪ Financieel interessant vanaf 35/40 appartementen

Nadelen

▪ Actief koelen (ongunstig EPC)

▪ EIA subsidie (je moet wel winst maken)

▪ Onderhoud duurder dan individueel

▪ Kustgebieden extra coating nodig

▪ Warmte of koude is collectief, niet per woning      

(of alle woningen verwarmen of alle woningen koelen)

Gasloos | Collectieve lucht-water warmtepomp



Voordelen

▪ (passief) Koelen mogelijk

▪ Lagere TCO t.o.v. Lucht/water warmtepomp

▪ Geen buitenunit

▪ Individuele verticale bron 

▪ ISDE Subsidie

Nadelen

▪ Hogere aanschaf t.o.v. l/w warmtepomp

▪ Bodembron niet overal mogelijk

▪ Grondoppervlakte nodig voor afstand (>5m.) 
tussen boringen (gestapelde bouw)

Gasloos | Water-water warmtepomp (individueel)



Voordelen

▪ (passief) Koelen mogelijk

▪ Lagere TCO t.o.v. Lucht/water warmtepomp

▪ Geen buitenunit

▪ 3 Verticale bronnen voor 4 boven elkaar liggende woningen

▪ Lagere aanschaf t.o.v. individuele bronnen

Nadelen

▪ Hogere aanschaf t.o.v. l/w warmtepomp

▪ Grondoppervlakte nodig voor afstand (>5m.) tussen boringen 
(gestapelde bouw)

▪ Bodembron niet overal mogelijk

▪ Warmte of koude is collectief, niet per woning (of alle woningen 

verwarmen of alle woningen koelen)

Gasloos | Micro WKO



Voordelen

▪ (passief) Koelen mogelijk

▪ Lagere TCO t.o.v. Lucht/water warmtepomp

▪ Onderhoud buiten de woningen

▪ Geen buitenunit

▪ Warmtewet

Nadelen

▪ Hogere aanschaf t.o.v. l/w warmtepomp

▪ Bewoners zitten “vast” aan exploitant

▪ Balans in de WKO krijgen / houden

▪ Niet overal mogelijk in NL 

▪ Financieel interessant vanaf 60 woningen

Gasloos | WKO



Voordelen

▪ Warmtewet

▪ Geen onderhoudskosten

▪ Geen techniekruimte in woning

Nadelen

▪ Aansluitverplichting

▪ Bewoners zitten “vast” aan exploitant

▪ Niet overal mogelijk in NL

▪ Duurzaam?

Gasloos | Stadsverwarming / warmtenet



Wat vinden Wij belangrijk?

- Comfort ?

- Begrijpelijke installatie voor gebruikers ?

- Lage aanschafprijs ?

- Lage onderhoudskosten ?

- Toekomstbestendig ?

- Goede verkoopbaarheid ?


