KLEINE HUISHOUDENS, HOGE
ENERGIEKOSTEN
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Steeds meer Nederlanders wonen alleen, en het aantal alleen
staanden neemt in de toekomst vooral onder 65-plussers nog verder
toe. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het energieverbruik en
de -kosten. Hoewel een huishouden dat bestaat uit een stel of een
gezin meer kwijt is aan de energierekening dan een eenpersoons
huishouden (een alleenstaande), liggen de uitgaven per persoon juist
hoger bij alleenstaanden. Een alleenstaande kan de kosten immers
niet delen, terwijl een huis wel verwarmd moet worden; ongeacht of
er één of meer personen wonen.
Niet alleen het type huishouden, ook de leeftijd van de bewoner(s)
beïnvloedt de energierekening. Zo geven ouderen per persoon meer
uit aan energie. Ze zijn vaker thuis omdat ze gestopt zijn met werken,
en stoken het huis dan gerieflijk warm. Ze gebruiken mogelijk wel
wat minder elektrische apparaten, maar dit weegt niet op tegen de
verwarmingskosten.

Per huishouden zijn de energiekosten het
hoogst bij gezinnen met kinderen …

… per persoon zijn die het
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100 euro energie-uitgaven in 2012

dat ouderen minder geneigd zijn nog
grootschalige ingrepen aan de woning
te verrichten, terwijl jongeren de recent
betrokken woning vaak wel moderniseren
en het energiezuiniger maken.
Vooral in de Randstad zal het
gecombineerde effect van een groeiend
aantal alleenstaanden en meer ouderen
op het energieverbruik groot zijn. Er
zullen 1 miljoen huishoudens bijkomen in
Nederland en het leeuwendeel hiervan
bestaat uit alleenstaande 65-plussers;
hiervan zal veruit het merendeel in de
Randstad wonen.

In Nederland neemt het aantal
eenpersoonhuishoudens met
bijna 900.000 toe ...

...en dan vooral bij
de 65-plussers in
de Randstad
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In de toekomst gaat naast het huishoudens
type en de leeftijd van de bewoners ook het
type woning een grotere rol spelen in het
energieverbruik. Veel gezinnen wonen nu
in ruime eengezinswoningen. Wanneer de
kinderen de deur uit zijn blijven de ouders
vaak in dat ruime huis wonen, ook als ze op
leeftijd raken. Hun energieverbruik is dan
relatief hoog. Niet alleen omdat ze een groot
huis moeten verwarmen, maar ook omdat
ze als ze zijn gepensioneerd vaker thuis
zijn en toekomstige ouderen waarschijnlijk
meer apparaten gebruiken dan de ouderen
van nu. Daar komt bij dat tot dusver blijkt
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