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“Rotterdammers besparen ruim 6% op hun
totale energierekening door slimme meter en
actief bekijken van hun verbruik via een display’’
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Slimme Meter

Het onderzoek & de doelgroep

In 2020 moeten netbeheerders zoals Stedin bij
minimaal 80% van de Nederlandse huishoudens
een op afstand uitleesbare energiemeter geplaatst
hebben: de slimme meter. Op kleine schaal worden
slimme meters op dit moment al geplaatst. De mate
waarin deze meters huishoudens kunnen
ondersteunen om via bewust energiegedrag hun
energieverbruik te verlagen, is onderwerp van een
monitoringsprogramma van Agentschap NL.

Bij 147 huishoudens in Rotterdam IJsselmonde zijn op
1 oktober 2012 slimme meters geplaatst in combinatie met
de Powerplayer en een gebruikershandleiding. Negen
maanden lang is hun energiegedrag wetenschappelijk
onderzocht via verbruiksmetingen, interviews en enquêtes.

Powerplayer
Via een ‘display’ oftewel een elektronisch scherm
krijgen huishoudens inzicht in hun energieverbruik.
Dit apparaat - de ‘Powerplayer’ - wordt draadloos
met de slimme meter verbonden. Bewoners krijgen
via een laagdrempelige,visuele weergave niet
alleen directe terugkoppeling over hun actuele
verbruik, maar stellen ook bespaardoelen in.

Voor dit onderzoek is gekozen voor een specifieke
doelgroep. Wat is het effect van een slimme meter in
combinatie met display op huurders en huiseigenaren met
een lager inkomen? Zij zijn geen ’early adapters’ die uit
zichzelf aan de slag gaan met innovatieve
energiebesparingsmogelijkheden. De doelgroep woont in
dezelfde Rotterdamse wijk in huizen van woningcorporatie
Woonbron.
Het onderzoek is mede op initiatief van DCMR /
gemeente Rotterdam en Quintens gehouden met een
financiële bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken & Koninkrijksrelaties.
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Leeftijden deelnemers

Redenen om energie te besparen
Meer dan 90% van de
deelnemende huishoudens
vindt energiebesparing (zeer)
belangrijk. Belangrijkste
redenen om energie te
besparen zijn geld (90%),
grip op de energierekening
(90%), gevolgd door minder
milieuvervuiling (85%)

Gezinssituatie

Ruim de helft van de bewoners in
het onderzoek is vijfitg jaar of ouder

Inkomensprofiel
De helft van de doelgroep heeft
een lager inkomen (≤ modaal)

Binnen de deelnemers aan het
onderzoek maakt tweederde
deel uit van een zogenoemd
meerpersoons huishouden
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Welke bespaarmaatregelen troffen bewoners

Spectaculaire verandering in energiegedrag
In bovenstaande grafiek is te zien dat de slimme meter en display aanleiding zijn om écht energie te gaan besparen. Na installatie van de
‘Powerplayer’ nam bijvoorbeeld het aantal bewoners dat de verwarming tijdig lager zette voor het slapen of vertrek met een kwart toe. Dezelfde
stijgingen zijn te zien bij het halen van opladers uit stopcontacten en apparaten van de stand-by stand. De tevredenheid over de Powerplayer is
zo hoog, dat men deze ook aan anderen wil aanbevelen.
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Besparingsverschil passief/actief gebruik

Hoe vaak op display gekeken
In de eerste maand
keek 84% één of
meer keer per week
op de display. Aan
het eind van het
onderzoek deed
45,2% dat. Deze
afname kwam vooral
omdat ‘deelnemers
inmiddels wisten
waarop te besparen’.

Elektriciteit
actief met display
Elektriciteit
niet actief met display

Deelnemers die slimme meter én display
actief gebruikten, bespaarden 9 % gas en
8 % elektriciteit op hun energierekening en
dus hun woonlasten. Actief gebruik wil
zeggen dat de Powerplayer dagelijks tot
enkele keren per maand werd gebruikt.

Gas
actief met display
Gas
niet actief met display

Gerealiseerde besparing deelnemers
Besparing gem

Jaarverbruik vóór

Jaarverbruik na

Totale besparing

Gas

6,9 %

1751 m3

1631 m3

14.164 m3

Elektriciteit

5,6%

3494 kWh

3300 kWh

24.676 kWh

Kostenbesparing vs CO2 reductie
Besparing in € gem

CO2-reductie gem

Gas

€ 78,-

216 kg

Elektriciteit

€ 42,75

116 kg

Totaal

€ 120,75

332 kg
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Uitkomsten

Besparing door aanpassen gedrag

Consumenten besparen gemiddeld ruim zes procent op hun energierekening als ze gebruik maken
van een slimme meter in combinatie met een
display of app. Dit komt in dit onderzoek neer op
gemiddeld € 120,75 per jaar. Voor gas was de
besparing ruim 7%, voor elektriciteit 5,6%
(gemiddeld 6,3% totaal). Veel ‘actieve’ deelnemers
die aan het einde van de pilot nog steeds geregeld
de display gebruikten, bespaarden zelfs 9,1% op
gas en 7,9% op elektriciteit.

De belangrijkste besparingen zijn geboekt door het treffen
van gedragsmaatregelen die relatief weinig investeringen
kosten ten opzichte van bijvoorbeeld aanpassing of isolatie
van het huis.

Energie
rekening
6,3% omlaag

Grote besparing ondanks strenge winter
Veel huishoudens zagen tijdens het onderzoek met lede ogen aan dat de winter
2012/2013 nogal guur verliep. Voor hen was het ontzettend lastig om hun
bespaardoelen voor gas ten opzichte van de vorige winter te halen. Tijdens het
onderzoek besefte niet iedereen dat de rekening zonder slimme meter & display
nog hoger zou zijn geweest. Geen ideale omstandigheden dus om bewoners
gemotiveerd te houden, maar uiteindelijk tóch slaagden ze er in om te besparen!

-

Verwarming en licht uit in ruimtes waar je niet
aanwezig bent als bewoner
Verwarming laag minimaal een half uur voor vertrek
uit woning of naar bed gaan
Apparatuur geheel uitzetten door deze van de
stand-by knop af te halen
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Nancy Kabalt-Groot | Directeur Stedin
,,Niet eerder in Nederland zijn zoveel huishoudens met een lager
inkomen, hun slimme meters en displays zo lang en intensief gemonitord als tijdens ons Powerplayer onderzoek. De uitkomsten zijn positief
voor de portemonnee van huishoudens, het milieu en de grootschalige
plaatsing van slimme meters door netbeheerders.
Bovenstaand is exact de uitdaging waar Stedin als netbeheerder en
meetbedrijf de komende jaren voor staat: zorgen dat met innovatieve
toepassingen de energietransitie - het overstappen op energie uit
duurzame bronnen zoals zon & wind - mogelijk wordt gemaakt.
De energie van de toekomst is tweerichtingsverkeer en begint dan óók
thuis bij consumenten en bedrijven. Klanten wekken nu ook zelf energie
op en leveren terug aan ons net. Ze hebben tegelijkertijd via de slimme
meter met een gekoppelde display controle over hun energieverbruik.
Ik ga me er hard voor maken om samen met onze klanten, gemeenten
en woningcorporaties de aanbevelingen uit dit onderzoek waar te
maken. Stedin zorgt als duurzame netbeheerder altijd voor energie.’’

,,De duurzame energie van de
toekomst is tweerichtingsverkeer
en die begint dan óók thuis bij
consumenten en bedrijven. Stedin
maakt die transitie mogelijk.’’
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Alexandra van Huffelen | wethouder duurzaamheid | gemeente Rotterdam
,,Een lagere energierekening en daarmee ook nog bijdragen aan een beter milieu. Dat is voor iedereen win-win! In Rotterdam werken we binnen
het Rotterdam Climate Initiative (RCI) intensief samen met de Haven en de industrie om dit op grote schaal te bereiken. We willen samen
slimmer en zuiniger met energie omgaan én onze uitstoot van CO2 fors terugdringen. Rotterdam plukt hier nu al de vruchten van door veel
bijzondere innovatieve projecten, die extra investeringen en banen opleveren. Investeren in een groene economie maakt je als stad dus sterker.
Deze actie ligt niet alleen bij de RCI-partners, maar ook bij Rotterdammers zelf. Energiebesparen - en dus lagere woonlasten - kun je vrij simpel
bereiken met iets ander gedrag. Dit onderzoek maakt duidelijk dat je vanzelf gaat besparen als je makkelijk inzicht hebt in je energieverbruik. De
slimme meter maakt het mogelijk om via een speciale display, of zelfs een app, direct te zien hoeveel je verbruikt. Gecombineerd met
bespaardoelen gaat je verbruik snel en eenvoudig naar beneden. Dat scheelt tientallen euro’s op de energierekening en zorgt per huishouden
voor ruim 300 kilogram minder CO2-uitstoot.’’

,,Het Powerplayer onderzoek toont aan
dat Rotterdammers snel en eenvoudig
tientallen euro’s kunnen besparen en
daarmee ook nog eens bijdragen aan
een duurzamer Rotterdam’’
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Aanbevelingen
Actief gebruik van de mogelijkheden en waardering van de slimme meter neemt toe door goede strategische samenwerking tussen
woningcorporatie en netbeheerders. Niet alleen besparen consumenten op de woonlasten, maar ook wordt een bijdrage geleverd aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van gemeenten en woningcorporaties. De onderzoekers bevelen aan om dit verder uit te werken met andere
woningcorporaties, gemeenten en andere organisaties die rechtstreeks contact met huurders en/of woningeigenaren hebben.
Huishoudens stimuleren om de plaatsing van de slimme meter te combineren met een feedbacksysteem zoals de ‘Powerplayer’ display. Nu de
komende jaren alle Nederlandse huishoudens een slimme meter aangeboden krijgen, is dit hét momentum. De display is een simpel, visueel en
laagdrempelig ’energiedashboard’ en géén ingewikkeld energiemanagementsysteem. Zo besparen consumenten energie en geld!
Het onderzoek toont ook de noodzaak van een goede uitleg over de slimme meter en display bij de installatie aan. Gezien de veelbelovende
resultaten qua energiebesparing, bevelen de onderzoekers aan om dezelfde opzet te herhalen bij andere types mensen en woningen.

Onderzoek door

Meer informatie over het onderzoek
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