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AMSTERDAM - Heeft het nog zin om een cv-ketel aan te schaffen? Kan de overheid dwingen dat mijn
huis van het gas af gaat? En hoe kan ik besparen op mijn energienota? Tijdens het jaarlijkse
energiespreekuur van De Telegraaf en Gaslicht.com werden deze vragen de afgelopen week
veelvuldig gesteld.

Hieronder de antwoorden op deze en andere veelgestelde energievragen van het spreekuur.

Hoe staan jullie als experts tegenover het idee om wijken van het gas af te halen?

„Het is een goed idee om nieuwbouwhuizen alleen nog op het stroomnet aan te sluiten. Maar bewoners
van bestaande huizen kun je dit niet aandoen. Het kost ze €50.000 tot €100.000 om hun woning te
isoleren en volledig met stroom te kunnen verwarmen en verlichten.
Voor veel mensen is dat niet te betalen. Daar komt bij dat het de bedoeling is om huishoudens vooral te
laten overstappen van gas naar warmtenetten. Maar tijdens dit spreekuur ontvangen we al twaalf jaar
klachten van lezers die hiervoor de hoofdprijs betalen, omdat zij te maken hebben met een
warmteleverancier die een monopoliepositie heeft. Ook het idee om warmtenetten warm te stoken door
bomen te verbranden in biomassacentrales is bepaald niet duurzaam.”
BEKIJK OOK:

Eneco: trek stekker uit CV-ketels op gas
Kan de overheid de burger in de toekomst dwingen van het gas af te gaan?
„Op dit moment kan dat nog niet. Er is inmiddels echter wel bij de Tweede Kamer aangegeven dat
gemeenten nu de wettelijke bevoegdheid missen om een wijk van het aardgas af te halen. Met andere
woorden: er wordt gezegd dat er snel een middel nodig is om woningeigenaren te dwingen van het
aardgas te gaan. Maar wij vinden dwang geen goed idee, zeker ook niet voor het draagvlak voor de
energietransitie.”

Kan het gasnetwerk ook gebruikt worden voor andere energievormen?
„Ja, het huidige gasnet kan prima gebruikt worden voor waterstofgas. Dit kan ook worden gemengd met
aardgas. Waterstofgas is een veel goedkopere oplossing dan alle huizen van het gas afhalen en alleen nog
aansluiten op stroom.”

Ik worstel met de vraag hoe ik mijn huis in de toekomst warm kan blijven stoken en verlichten. Wat denkt
u?
„Voor veel huishoudens is een combinatie van zonnepanelen, een hybride warmtepomp en een cv-ketel
het beste. Met de panelen wekt u de stroom op voor de warmtepomp, waarmee u uw woning op normale
dagen verwarmt. De cv-ketel blijft u gebruiken voor warm water. Alleen als het vriest zorgt de cv-ketel
voor de verwarming van uw huis, omdat de warmtepomp het dan niet aankan.
Deze combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel is het beste van twee werelden. Dankzij de pomp
kunt u uw gasverbruik met 70% tot 80% omlaag brengen. Aan dit alles hangt natuurlijk een stevig
prijskaartje. Maar deze investering is na een aantal jaren terug te verdienen. Vergeet ook niet dat de
belasting op gas alleen maar omhoog gaat.”

"Zie niet gebeuren dat er al in 2025 geen gasgestookte ketels meer verkocht worden"
Eneco wil vanaf 2025 geen cv-ketels op gas meer verkopen. Moet ik nu dan nog wel zo’n ketel
aanschaffen?
„Wij zien niet gebeuren dat er al in 2025 geen gasgestookte ketels meer verkocht worden. Er worden ook
nog diverse opties onderzocht om via het huidige gasnet duurzamere alternatieven te gaan bieden, zoals
groen gas en waterstof bijmengen. Wij denken dat de recente berichten over het stoppen met de verkoop

van deze ketels vooral manieren zijn om de markt en de overheid wakker te schudden en te bewegen naar
concrete oplossingen.”
BEKIJK OOK:

Moet ik nog wel een nieuwe cv aanschaffen? En waar dan?
Wij kunnen onze cv-ketel ombouwen en op propaangas laten draaien. We krijgen dan een ondergrondse
tank met dit gas. Is dit financieel aantrekkelijk en zijn we dan af van de bemoeienis van de overheid?
„Onze ervaring is dat propaangas juist fors duurder uitpakt en dus niet het meest aantrekkelijke
alternatief is voor aardgas. Als u kijkt naar alternatieven, dan zouden wij aanraden om de mogelijkheden
van een (hybride) warmtepomp te onderzoeken.”

Wij zijn van plan zonnepanelen op ons dak te laten plaatsen. Waar moeten wij op letten?
„Het belangrijkste is om niet meer panelen aan te schaffen dan u qua stroomverbruik nodig heeft. Ook is
het belangrijk goed naar de garantietermijnen te kijken. Tevens raden we losse omvormers per paneel
aan. Daarmee voorkomt u dat hele systeem uitvalt als een paneel niet werkt of geen zon krijgt.”
BEKIJK OOK:

’Langer profijt van regeling zonnepanelen’
Wij hebben zonnepanelen en leveren in de zomermaanden stroom terug aan ons energiebedrijf. Dat
wordt verrekend met de stroom die wij afnemen als het donker is. Nu horen wij dat deze
salderingsregeling wordt versoberd. Hoe zit dat?
„De salderingsregeling blijft tot en met 2022 van kracht. Het plan is dat er vanaf 2023 een afbouwregeling
ingaat. Daarbij wordt de bestaande salderingsregeling in negen jaarlijkse stappen afgebouwd. Het
wetsvoorstel is klaar, maar omdat we momenteel een demissionair kabinet hebben ligt het nu stil. Het is
daarmee ook de vraag of 2023 nog wel haalbaar is.
Ook moeten we rekening houden met eventuele aanpassingen in de plannen door een nieuw kabinet. Wij
verwachten wel dat het onvermijdelijk is dat de salderingsregeling uiteindelijk afgebouwd gaat worden.
Met de tijd zal het daardoor aantrekkelijker worden om te investeren in eigen opslagmogelijkheden, zoals
een thuisbatterij.”
BEKIJK OOK:

Gas en stroom fors duurder: dit kun je ertegen doen
Wij hebben een contract bij Eneco voor stadsverwarming. Daardoor kunnen wij helaas niet overstappen.
Is er toch een manier waarop wij kunnen besparen op onze energienota?
„Als u stadsverwarming heeft, kunt u helaas niet overstappen naar een andere leverancier van
stadswarmte. De eigenaar van het warmtenet, Eneco in uw geval, mag zelf in hoge mate bepalen welke
tarieven die in rekening brengt. Wel heeft toezichthouder ACM er maximumtarieven voor vastgesteld. U
kunt wel overstappen van stroomleverancier en profiteren van een aantrekkelijke welkomstpremie bij
een andere aanbieder.”
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