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• Wens om BENG-eisen aan te scherpen, 
Omgevingswet per 1 juli 2022 biedt mogelijkheid

• Onderzoek: gevolgen scherpere BENG1-eis → Variantenstudie

• W/E: Eengezins/grondgebonden, Nieman RI: Meergezins/gestapeld

• Kostenaspect buiten beschouwing



• 55 varianten doorgerekend
• NTA8800 (Uniec3.0)
• ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.0, juli 2020 (GPR Materiaal, MPG3.0)
• Alle woningen voldoen aan de drie BENG-eisen

• Resultaten
• BENG1, BENG2, BENG3, netto warmtebehoefte EH;nd, TOjuli, CO2(eq) en MPG



• Tussenwoning 
beukmaat 5.40m 
Ag = 124 m2

• Eindwoning
beukmaat 6.00m 
Ag = 138 m2

• Levensloop 
beukmaat 6.30m 
Ag = 103 m2



• Steenachtig casco

• Isolatie cf BB

• qv;10 = 0,5 dm3/s.m²

• Geen zonwerende 
maatregelen

• Voorgevel NO 

• Warmtepomp 
(buitenlucht)

• Balansventilatie D2

• PV tbv
BENG2 en BENG3-eis 



• Basis
• Geometrie
• Casco
• Iso tussenniveau 

(+ggl=0,45)
• Iso passief
• Zomerschil 

(+overstek)
• Oriëntatie
• Zonering
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Eindwoning
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BENG1 hoger

BENG1 hoger 
bij lagere ggl

Effect oriëntatie

BENG1 hoger
BENG1 hoger

BENG1 lager
basis voldoet
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Eindwoning
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BENG1 hoger 
bij lagere ggl

TOjuli lager bij 
lagere ggl

BENG1 hoger, TOjuli lager

Zonering
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Eindwoning
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• BENG1 
• Vormt meestal geen probleem. 
• Duidelijke ondergrens (circa 40 kWh/m2). 
• Aanscherpen beperkt ontwerpvrijheid.

• TOjuli (oververhitting)
• Grootste uitdaging.
• Wisselwerking met isolatie / schilmaatregelen.
• Actieve koeling niet altijd mogelijk.



• BENG2 en BENG3 
• Ook meestal geen probleem.
• Woongebouw: PV nodig, woningen meestal niet.

• Milieuprestatie MPG ≤ 0,8
• Geen probleem, let wel op toepassing PV.

• CO2
• Laagst overall bij laagste energiebehoefte.
• TOjuli wel punt van zorg.



• Omgevingswet/omgevingsplan bieden mogelijkheden

• Kies niet voor generieke aanscherping voor de hele gemeente

• Kijk naar mogelijkheden per bouwplan

• Aanscherpen BENG1 beperkt ontwerpvrijheid. BENG2/BENG3 geschikter.

• Zorg voor integrale benadering 
(energie, oververhitting, materiaal, geluid, …)

• Let op samenhang gebied – gebouw - gebruiker

• Niet blindstaren op wintersituatie

• Stem af met buurgemeenten / regio
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Stichting W/E adviseurs 
Duurzaam Bouwen

Of ga naar www.w-e.nl en 
abonneer je op onze nieuwsbrief!
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Indicator Omschrijving Woning Woongebouw Opmerking

BENG1 Energiebehoefte 
verwarmen en koelen

≤55 kWh/m2 ≤ 65 kWh/m2 Hoger bij ongunstige geometrie en/of 
lichte bouwconstructie

BENG2 Primair fossiel 
energiegebruik

≤30 kWh/m2 ≤ 50 kWh/m2

BENG3 Aandeel hernieuwbare 
energie

≥ 50% ≥ 40%
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Indicator Omschrijving Woning Woongebouw Opmerking

BENG1 Energiebehoefte 
verwarmen en koelen

≤ 55 kWh/m2
≤ 50 kWh/m2

≤ 65 kWh/m2
≤ 50 kWh/m2

Hoger bij ongunstige geometrie en/of 
lichte bouwconstructie

BENG2 Primair fossiel 
energiegebruik

≤ 30 kWh/m2
≤ 20 kWh/m2

≤ 50 kWh/m2
≤ 20 kWh/m2

BENG3 Aandeel hernieuwbare 
energie

≥ 50%
≥ 70%

≥ 40%
≥ 70%
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• Bbl Artikel 2.3 (maatwerkregels): 
Een maatwerkregel wordt in het omgevingsplan gesteld. 

• Gemeente kunnen eigen regels stellen als dit beschreven staat in de 
maatwerkartikelen uit de BbL.

• De maatwerkregel kan niet gaan over meet- of rekenmethoden.

• Een gemeente kan wel de nieuwbouw-eis aanscherpen, maar kan niet 
eisen met welke middelen de initiatiefnemer aan de strengere eis moet 
voldoen.
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Met een maatwerkregel kunnen alleen gebieden of categorieën 
gebruiksfuncties worden aangewezen waarvoor de in artikel 4.149 bedoelde 
maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik 
en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie worden 
aangescherpt. 

Met een maatwerkregel kunnen alleen gebieden worden aangewezen waarin 
de volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-
werken bepaalde milieuprestatie, bedoeld in artikel 4.159, voor een 
woonfunctie of kantoorgebouw wordt aangescherpt. 
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• Voorgeschreven 
ventilatie C1 (meest 
eenvoudige 
mechanische 
ventilatie)

• Isolatie, geometrie 
(aandeel glas), 
oriëntatie, 
luchtdichtheid

• Ventilatie dus niet!

• Besparen in de 
winter betekent 
meer koelen in de 
zomer
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• Lijkt het meest 
op EPC

• Van 
energiebehoefte 
naar 
energiegebruik

• Kwaliteit 
installaties
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• Zonnepanelen

• Warmtepomp

• Hernieuwbare 
warmte
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• Hangt samen 
met 
koudebehoefte

• Koelsysteem dan 
vrijstelling
(maar blijft zinvol 
koudevraag te 
beperken)
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