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Opdracht

Bouwend Nederland heeft Bouwtrend verzocht om inzicht te geven in het aantal nieuwbouwwoningen dat momenteel 

nog met een aardgasaansluiting wordt gerealiseerd. 

Daarbij is gevraagd de cijfers te presenteren in de volgende 3 fasen: 

bouwfase cijfers projecten met gas in aanbouw

vergunnings-, verkoopfase cijfers projecten met gas waarvan de vergunning is aangevraagd / in verkoop is 

(projecten tussen de ontwerp- en bouwfase)

ontwerpfase  cijfers projecten met gas in ontwerpfase
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Fase indeling
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Duur van fasen (conform email d.d. 20 april 2018)

bouwfase vergunnings-, verkoopfase

vrijstaande woningen 25 wk 14 wk

eengezinswoningen (projectmatig) 45 wk 20 wk

appartementen (< 50) 55 wk 23 wk

appartementen (50-200) 73 wk 31 wk

appartementen (> 200) 90 wk 40 wk

EPC berekeningen met vergunningsdatum onderverdeeld naar fasen

bouwfase vergunnings-, verkoopfase

vrijstaande woningen 24-7-2017 t/m 14-1-2018 15-1-2018 t/m 24-4-2018

eengezinswoningen (projectmatig) 1-3-2017 t/m 3-12-2017 * 4-12-2017 t/m 24-4-2018

appartementen (< 50) 1-3-2017 t/m 12-11-2017 * 13-11-2017 t/m 24-4-2018

appartementen (50-200) 1-3-2017 t/m 17-9-2017 * 18-9-2017 t/m 24-4-2018

appartementen (> 200) 1-3-2017 t/m 16-7-2017 * 17-7-2017 t/m 24-4-2018

* de werkelijke periode zou meer weken bevatten, maar Bouwtrend data bevat betrouwbare informatie over bouwaanvragen vanaf 1-3-2017



Verschillende installatietypes met gas

Bouwend Nederland heeft gevraagd om cijfers van woningen met gas. Woningen met een 

gasaansluiting kunnen onderverdeeld worden in de volgende 2 categorieën: 

1. Woningen met een gasaansluiting voor de hoofdverwarming. De installatie is een HR-ketel.

2. Woningen met een gasaansluiting voor de bijverwarming en/of warmtapwater. Dit zijn bijvoorbeeld 

de volgende installatieconcepten:

• hybride warmtepompen met een HR-ketel voor bijstook (en warmtapwater)

• (collectieve) warmtepompen met een HR-ketel voor bijstook (en warmtapwater)

In dit onderzoek zijn de cijfers zonder en met categorie 2 benoemd omdat gasverbruik voor woningen 

uit categorie 2 beperkt is (in sommige gevallen slechts enkele m³ aardgas per jaar).
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Bouwfase
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Vrijstaande woningen 
Bouwfase

2.047 woningen hebben een HR-ketel (43,7%)

2.958 woningen hebben een gasaansluiting (63,2%)

totaal 4.679 woningen
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Eengezinswoningen (projectmatig)
Bouwfase

8.815 woningen hebben een HR-ketel (65,0%)

9.372 woningen hebben een gasaansluiting (69,1%)

totaal 14.567 woningentotaal 13.557 woningen
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Appartementen (< 50)
Bouwfase

3.652 woningen hebben een HR-ketel (52,6%)

4.047 woningen hebben een gasaansluiting (58,3%)

totaal 6.943 woningen
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Appartementen (51-200)
Bouwfase

1.673 woningen hebben een HR-ketel (30,5%)

2.235 woningen hebben een gasaansluiting (40,7%)

totaal 5.488 woningen
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Appartementen (>200)
Bouwfase

0 woningen hebben een HR-ketel (0%)

640 woningen hebben een gasaansluiting (22,9%)

totaal 2.798 woningen
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Totaal aantal woningen met gas 
in aanbouw

met HR-ketel met gasaansluiting

vrijstaande woningen 2047 2958

projectmatige woningen 8815 9372

appartementen (< 50) 3652 4047

appartementen (50-200) 1673 2235

appartementen (> 200) 0 640

16187 19252
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Vergunnings-, verkoopfase
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Vrijstaande woningen 
Vergunnings-, verkoopfase

1.456 woningen hebben een HR-ketel (40,7%)

2.055 woningen hebben een gasaansluiting (57,4%)

totaal 3.580 woningen
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Eengezinswoningen (projectmatig)
Vergunnings-, verkoopfase

8.149 woningen hebben een HR-ketel (55,9%)

9.161 woningen hebben een gasaansluiting (62,9%)

totaal 14.567 woningen
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Appartementen (< 50)
Vergunnings-, verkoopfase

5.282 woningen hebben een HR-ketel (48,0%)

5.778 woningen hebben een gasaansluiting (52,5%)

totaal 11.014 woningen
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Appartementen (51-200)
Vergunnings-, verkoopfase

1.424 woningen hebben een HR-ketel (15,3%)

2.199 woningen hebben een gasaansluiting (23,6%)

totaal 9.315 woningen
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Appartementen (>200)
Vergunnings-, verkoopfase

467 woningen hebben een HR-ketel (4,2%)

1.423 woningen hebben een gasaansluiting (12,9%)

totaal 11.027 woningen
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met HR-ketel met gasaansluiting

vrijstaande woningen 1456 2055

projectmatige woningen 8149 9161

appartementen (< 50) 5282 5778

appartementen (50-200) 1424 2199

appartementen (> 200) 467 1423

16778 20616
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Totaal aantal woningen met gas
Vergunnings-, verkoopfase

De vergunnings-, verkoopfase omvat de periode vanaf aanvraag omgevingsvergunning tot start bouw. 

De omgevingsvergunning kan al toegekend zijn maar de bouw nog niet gestart.



Ontwerpfase
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Ontwerpfase

Voor de ontwerpfase zijn alleen EPC berekeningen beschikbaar met de status ‘studieberekening’. 

Omdat niet vastgesteld kan worden welke studieberekeningen uiteindelijk gekozen zullen worden om in 

te dienen bij de aanvraag omgevingsvergunning, kunnen hieruit geen cijfers van woningen met een 

gasaansluiting onttrokken worden.

Om toch cijfers van toekomstige bouwaanvragen met een gasaansluiting te bepalen hebben wij de 

volgende methodiek gehanteerd:

1. Over de afgelopen 13 maanden vastgesteld hoe de trend tussen woningen met / zonder 

gasaansluiting verloopt

2. Verwachte bouwaanvragen voor de komende 6 maanden ingeschat adhv de cijfers over dezelfde 

periode in 2017 vermeerderd met 10%

3. De trend vastgesteld bij punt 1 toegepast op de verwachte bouwaanvragen voor de komende 6 
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Trend type opwekker
maart 2017 – april 2018
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Trend gas versus gasloos
maart 2017 – april 2018
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Wwoningen met een 

gasaansluiting dalen met 

10% per 6 maanden.
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Verwachte bouwaanvragen met gas
mei 2018 – oktober 2018
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aantal bouw- 

aanvragen 2017

verwachte bouwaanvragen 

2018 (2017 + 10%)

percentage 

met gas

verwachte bouw- 

aanvragen met gas 2018

mei 3860 4246 40% 1698

juni 5006 5507 38% 2093

juli 5077 5585 36% 2010

aug 1608 1769 34% 601

sep 3975 4373 32% 1399

okt 5965 6562 30% 1968

9770


