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Scenario gemiddeld energieverbruik 
per woning in 2022 en 2023 
 
Op verzoek van het CBS heeft het PBL op 14 december 2022 een scenario aangeleverd voor het ge-
middelde energieverbruik per woning in 2022 en 2023. 
 
Er bestaat nog aanzienlijke onzekerheid over het energieverbruik per woning in deze jaren. Er zijn 
nog geen definitieve statistische cijfers beschikbaar over 2022. De Klimaat- en Energieverkenning 
2022 presenteert geen ramingen voor het energieverbruik per woning in 2022 en 2023.  
 
Het scenario voor het gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning is gebaseerd op resultaten van 
het SAWEC-model, met inzichten tot mei 2022. Voor een modelbeschrijving, zie Vethman (2019). 
Het scenario voor het gemiddelde aardgasverbruik per woning is gebaseerd op resultaten van het 
SAWEC-model en aanvullende aannames.  

 
Tabel 1 
Scenario gemiddeld energieverbruik per woning in 2022 en 2023 

Type Eenheid 2022 2023 

Elektriciteitslevering (100% saldering, zonder pu-

blieke ruimtes, alle bewoonde woningen) 

kWh/woning per jaar 2.241 2.151 

Elektriciteitsverbruik per woning (zonder publieke 

ruimtes, alle bewoonde woningen) 

kWh/woning per jaar 2.825 2.785 

Aardgasverbruik (bewoonde woningen met aardgas) m3/woning per jaar 1.074 1.064 
 
 
De aannames zijn onder meer gebaseerd op een analyse van het aardgasverbruik van kleinverbrui-
kers in de eerste vier maanden van 2022 ten opzichte van dezelfde maanden in eerdere jaren (Van 
Bruggen, 2022) en op voorlopige cijfers van het CBS (2022). De voorlopige CBS-cijfers laten zien dat 
het aardgasverbruik van Nederland in de periode juli tot en met oktober 2022 17% lager was dan in 
dezelfde periode van 2021. Recentere cijfers voor de Metropoolregio Amsterdam tonen een verge-
lijkbare reductie (15%) van het aardgasverbruik (Metropoolregio Amsterdam, 2023).  
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