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1. Introductie 
 

Corporaties staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Dat geldt landelijk, dus ook in de 
Utrechtse woningmarktregio U16. Corporaties leggen daarbij gewicht in de schaal: de 19 corporaties 
aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) hebben een gezamenlijke 
voorraad van ruim 100.000 woningen en eenheden, zo’n 30% van alle woningen in de U16. 

Stip aan de horizon: CO2 neutraal in 2050 
De corporaties hebben in Aedes verband afgesproken om als ‘stip aan de horizon’ te nemen: een 
CO2 neutrale voorraad in 2050. Zij stellen daarvoor in 2018 een Plan van Aanpak op. Zij gebruiken de 
Routekaart 2050 om inzicht te krijgen in de aard van de ingrepen, het mogelijke tempo, de 
investeringsbedragen en de ‘onrendabels’ die corporaties voor eigen rekening (moeten) nemen. De 
meeste corporaties hebben hun routekaart bij Aedes aangeleverd. 

Tegen deze achtergrond zijn de corporaties in RWU verband in 2017 een samenwerkingstraject 
gestart. Het initiatief kwam van de corporaties die deelnemen aan het regionale Energienetwerk. Die 
samenwerking komt uit een tweetal motieven voort: 

 De komende jaren is een verdere innovatie in concepten (bijvoorbeeld energiebesparing en  -
opwekking, installaties) noodzakelijk. Die innovatie heeft alleen kans van slagen als nieuwe 
concepten kunnen worden opgeschaald en daardoor kostenbesparing mogelijk wordt. Kortom, 
‘massa’ maken om het verschil te maken in die opschaling. 

 
 Corporaties kunnen als sector niet alléén de CO2 ambitie realiseren. Zij zijn voor hun strategie 

ook afhankelijk van netbeheerders, energiemaatschappijen en overheden (gemeenten, 
provincie) die mede de agenda bepalen. Corporaties moeten dan ook proactief het gesprek 
voeren over de vraag in hoeverre de agenda’s van de belangrijkste stakeholders aansluiten bij die 
van de corporaties en waar gebiedsgericht kansen liggen. 

Het Algemeen Bestuur van RUW heeft in december 2017 op voorstel van het RWU Energienetwerk 

ingestemd zo’n gezamenlijke Energievisie te ontwikkelen. Daartoe is bureau Squarewise gevraagd om 

dit traject te ondersteunen en te begeleiden. In overleg met RWU is de opdracht als volgt verwoord:  

‘Ondersteun de stichting RWU, en daarmee al haar aangesloten leden, met het opstellen van een 
gezamenlijke visie op het realiseren van een CO2 neutraal bezit en verken de belangrijkste 
randvoorwaarden daarbij, teneinde een basis te hebben om een eigen strategie te ontwikkelen.’ 

Tussen december en juni is met veel enthousiasme in de Stuurgroep en Werkgroep gewerkt om tot 

een gezamenlijke visie c.q. aanpak te komen. Dit project is in juni afgerond, en de aanbevelingen zijn 

opgenomen in dit verslag. Bovendien is ook een voorstel ontwikkeld voor een vervolg traject, 

waarvoor reeds een subsidie is aangevraagd bij de provincie.  

RWU heeft deze rapportage opgesteld op basis van alle notities, rapportages en power points die 

Squarewise gedurende dit traject heeft opgesteld. Dit verslag geeft een beeld van de stappen die 

gedurende het traject zijn gemaakt en bevat voorstellen voor een gezamenlijke aanpak.  
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2. Aanpak van het traject 

Organisatie 
De opdracht is uitgevoerd door Squarewise. Projectleider was Leonie van der Steen, bijgestaan door 
Jeske Zonneveld en Marcel Heskes. Het regionale RWU Energienetwerk fungeerde als Stuurgroep in 
dit traject. Op 14 december is gestart met een eerste van de drie Stuurgroep bijeenkomsten. 
 
 De 14 corporaties die bij de start commitment gaven aan het traject waren:  
 Mitros (Valentijn Nouwens)                                                        Portaal (Femke Maartens} 
 GroenWest (Egbert Kunst)                                                          Bo-Ex (Spencer Schols) 
 Viveste (Sander Bos)                                                                    Woongoed Zeist (Alfred Taal/Pieter Hartsteen) 
 Stichting SSW (Ronald Hofstede)                                               Provides (Marco Teuns) 
 Heuvelrug Wonen (Wim Hofman)                                             LEKSTEDEwonen (Ton Kooijman) 
 Vecht en Omstreken (Arnold Takens)                                       De Woningraat (Martin Schrijver) 
 Jutphaas Wonen (Marco van Dijk)                                             RK Wbv Zeist (Marieke Teitink) 

 
Daarnaast was er een Werkgroep geformeerd die bestond uit: 
 Mitros (Valentijn Nouwens)                                                        Bo-Ex (Spencer Schols) 
 Viveste (Sander Bos)                                                                     Provides (Marco Teuns) 

 Hans van Harten (RWU) 
 
De Werkgroep fungeerde als (periodiek) klankbord voor Squarewise, maakte de selectie van het 

bureau en bereidde met Squarewise de vergaderingen voor van de Stuurgroep en het Algemeen 

Bestuur. De Werkgroep is veelvuldig bij elkaar geweest. Hans van Harten had als secretaris RWU de 

algehele procescoördinatie. 

Besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur (AB) van RWU. Op 12 december 2017 heeft het 

AB opdracht gegeven voor dit traject. In de vergadering van 13 februari 2018 is zij geïnformeerd over 

de stand van zaken. Tijdens de AB vergadering van 17 april 2018 heeft Squarewise haar bevindingen 

gepresenteerd. Afgesproken is dat tijdens de vergadering van 26 juni a.s. het AB een besluit neemt 

over de aanbevelingen die Squarewise in overleg met de corporaties heeft opgesteld. 

Samengevat ziet het traject dat is doorlopen er als volgt uit: 

 

Figuur 1: het RWU traject uitgezet in de tijd 

De provincie heeft gedurende het traject hand- en spandiensten verricht. Met name Arthur Lippus 

heeft zijn deskundigheid en ‘tijd’ ingebracht en heeft met name de faciliteiten van ANNE ter 

beschikking gesteld en ondersteuning geboden bij de gebiedssessies (zie verderop). 
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3. Hoofdlijn RWU Energievisie 2050 (fase 1) 

In de Stuurgroep is de hoofdlijn geformuleerd van de ‘RWU Energievisie 2050’. Waar zit het belang 
van zo’n gemeenschappelijke visie? Dit geeft corporaties een krachtige stem: naar gemeenten, 
bouwers, netwerkbeheerders, energiemaatschappijen en naar huurders. Vaak treffen corporaties 
deze partijen slechts op project- of wijkniveau. Maar het is gewenst om de agenda’s van partijen op 
een hoger strategisch niveau naast elkaar te leggen en te delen. Met een gezamenlijke strategie en 
prioriteiten geven corporaties duidelijkheid over hun agenda en nodigen zij hun strategische partners 
uit datzelfde te doen. Dat is belangrijk, want de opgave vergt bij uitstek een afgestemde lange 
termijn agenda tussen betrokken partijen. 

Het intensiveren van de samenwerking, zowel onderling als met partners in het veld zien wij dan ook 
als noodzakelijke voorwaarde om de ‘stip aan de horizon’ van een CO2 neutrale sociale 
woningvoorraad te kunnen realiseren.  

De kerntaak van corporaties, het beschikbaar maken van betaalbare woningen, blijft leidend. Deze  
wordt uitgevoerd binnen de grenzen van wat ‘de planeet’ aankan, en blijft daarmee ook op de lange 
termijn houdbaar.  

Deze gezamenlijke energievisie is bedoeld als een paraplu, waaronder elke corporatie nadrukkelijk 
zelf haar eigen strategie bepaalt. De energievisie wordt daarmee geen keurslijf waarin iedereen moet 
‘passen’. Dat zou afbreuk doen aan de diversiteit en verschillen tussen de corporaties. Zo bepalen 
bijvoorbeeld koplopers op een bepaald terrein de richting met hun strategie, maar volgers toetsen 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de resultaten en doen er hun voordeel mee.  

Het gaat er om beproefde oplossingen samen toe te passen op grotere schaal. Zo doet elke 
corporatie waar zij goed in is, benutten we elkaars kennis en slagkracht en delen we risico’s. Hoe we 
dat voor ons zien, wordt in deze rapportage nader toegelicht. De verwachting is dat corporaties op 
deze wijze meer vaart kunnen maken met energietransitie, tegen lagere maatschappelijke kosten.  

 
De corporaties hebben uitgesproken proactief te willen handelen vanuit die gezamenlijke visie: 

Wat? 
 Het behouden en beheren van betaalbare woningen blijft onze leidraad, met respect voor en 

bewustzijn van de grenzen van het klimaat. 
 We werken binnen deze grenzen. We beschermen het sociaal fundament en blijven onder het 

ecologisch plafond. 

Waarom? 
 Onze voorraad in het Utrechtse met 100.000 woningen/eenheden kunnen de energietransitie 

versnellen. Alleen woningcorporaties hebben deze slagkracht! 
 Corporaties kunnen – binnen hun kerntaken - een nutsfunctie vervullen voor duurzaam wonen. 
 Maar we doen het niet alleen: andere stakeholders vragen we hun rol te pakken.  

Hoe? 
 Samenwerken betekent een stevige stem, gezamenlijk leren en risico’s delen. 
 We lokken innovatie uit waar nodig en prijsverlaging (door slimme bundeling) waar mogelijk. 
 Daarom van objectgericht naar gebiedsgericht werken en van reactief naar proactief handelen. 
 Betere coördinatie zorgt voor meer impact, te veel coördinatie zorgt voor vertraging. 

Wat betekent dat? 
 Iedereen kan profiteren van onze impact, maar we zijn er primair voor onze huurders. 
 Ons doel is om betaalbare woningen te realiseren binnen de grenzen van het klimaat. Wat dat in 

de praktijk betekent, zal veranderen in de loop der jaren en wij veranderen als corporaties mee. 
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 We kiezen CO₂-neutraal als overkoepelend doel. Het wordt al gebruikt in onze sector, het is goed 
te kwantificeren en het laat onze voortgang zien. 

 We sluiten aan bij de ondergrens van Aedes; CO₂-neutraal in 2050, maar koplopers binnen de 
RWU bepalen in belangrijke mate het tempo. We hopen eerder onze impact op het klimaat te 
verlagen, als dat kan binnen de grens van betaalbaarheid. 

Hoe gaan we dat doen? 
 Met onze substantiële voorraad willen we een verschil maken in de verduurzaming. 
 We lokken innovatie uit (alleen) waar dat nodig is en proberen industrialisatie mogelijk te maken 

door opgaves te bundelen. Zo wordt duurzaam wonen voor iedereen betaalbaar. 
 Iedereen kan profiteren, dus we noemen het een nutsfunctie, maar wij zijn er voor onze 

huurders. 
 Andere stakeholders zijn verantwoordelijk voor andere opgaves, zoals koopwoningen, scholen of 

betrouwbare levering van duurzame energie. 

Onze overtuiging is dat verduurzaming op termijn bijdraagt aan de kerntaak: betere betaalbaarheid 
van de sociale huurwoningen (en in het verlengde daarvan particuliere woningen). De energielasten 
worden immers een steeds groter deel van de totale woonlasten. De mate van en het tempo waarin 
wij kunnen investeren, hangt uiteraard wel af van de randvoorwaarden die de rijksoverheid stelt aan 
onze praktijk. In welke mate kunnen wij investeringen in duurzaamheid terugverdienen? In welke 
mate wordt beslag gelegd op onze investeringscapaciteit door stijgende heffingen en belastingen? 

De opgestelde visie en de voorgestelde werkwijze bewegen in de tijd mee met de opgave. Juist door 
in te zetten op een onderlinge werkwijze kunnen wij ons daadwerkelijk voorbereiden op toekomstige 
verduurzamingsvraagstukken. 

 

4. Onze vijf thema’s voor CO2 neutraliteit… en wie hebben we verder 

nodig? 

Energietransitie is nog redelijk onontgonnen terrein. Waar kunnen corporaties het verschil maken? 
De corporaties gaven in de Stuurgroep aan dat ze zich er van bewust zijn dat ze veel invloed hebben 
in de markt. Daardoor kunnen zij de juiste ontwikkelingen uitlokken om onderweg naar 2050 te 
komen tot goede, betaalbare renovatieconcepten om de voorraad toekomstbestendig te maken.  
 
 De Stuurgroep heeft 5 relevante thema’s voor CO2-neutraliteit benoemd, met onderscheid naar: 

Thema’s die urgent zijn (blauw, dikgedrukt), op korte termijn aangepakt moeten worden en waar 
we vanaf nu dus actief op sturen, en: 

 Thema’s die wel belangrijk zijn en waarvan we verwachten dat ze later urgent gaan worden 
(blauw, schuingedrukt). Het is nog niet helemaal duidelijk wat de rol van corporaties hierin wordt, 
maar het wordt relevant, daarom bereiden zij zich er op voor. 

 
Welke vijf zijn het? 

Klimaatadaptatie  
Het klimaat zal veranderen. Om kwaliteit van wonen te handhaven, nemen we als corporaties 
voorzorgsmaatregelen in onze projecten en agenderen dit bij gemeenten. 

Opwekken  
Voor huurders gaat een groene bron en betaalbaarheid hand in hand. Daarom kiezen we bij 
mutatie, nieuwbouw en groot onderhoud bij EGW altijd voor opwek, bij hoogbouw maken we per 
project een afweging. We werken mee aan gebiedsoplossingen en initiëren in enkele gevallen. 
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Besparen  
Reductie van energieverbruik heeft de hoogste prioriteit. Dit leidt tot betere betaalbaarheid en 
heeft grote CO₂-impact. ‘Label B’ is het minimum. We maken afwegingen tegen de laagste 
maatschappelijke kosten tot 2050, maar niet alles hoeft op woningniveau. 

Opslag  
We volgen de ontwikkelingen en werken mee aan pilots van andere stakeholders. We bereiden 
voor op interactie met elektrisch vervoer en het bieden van flexibiliteit. 

Circulariteit  
We doen ervaringen op en delen deze kennis, zodat we uiterlijk in 2030 een meetbare doelstelling 
met uitgewerkte strategie hebben. 

 
Werken vanuit visie maakt duidelijk waar onze taak ligt en geeft ook de begrenzing daarvan aan. Het 
formuleren van een grens is nodig omdat de opgave te groot is voor corporaties alleen. We vragen 
nadrukkelijk andere stakeholders hun rol te pakken. Daarom zoeken we verbinding. 
 

Wie? 

Als corporaties vragen we belangrijke stakeholders hun verantwoordelijkheid te pakken, binnen 
hún kerntaak. 
 Zo kunnen waterschappen restwarmte uit Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) inzetten voor het leveren van 

duurzame warmte.  

Wat? 

Deze stakeholders maken oplossingen mogelijk die niet binnen de kerntaak van corporaties vallen. 
 Zo kunnen gemeenten particulieren ondersteunen in complexen met gespikkeld bezit.  

Hoe? 

We gaan actief het gesprek aan over de benodigde oplossingen.  
 Zo kunnen fondsen financieel garant staan voor een innovatieve bouwer die opschalingscapaciteit nodig heeft.  

 
 
Aan welk soort verbindingen kunnen we verder denken? 
 
De overgang naar duurzame warmte verbindt ons aan andere partijen 
 Gemeenten zullen de rol krijgen te bepalen wat de toekomstige warmtedrager in een gebied 

wordt (all electric, warmtenet, groen gas). Daar wachten we niet op. Corporaties kunnen 
aangeven waarop wordt voorgesorteerd. 

 Netbeheerders staan aan de lat om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst en 
gasnetten te vervangen of te verwijderen. Zij volgen daarin de keuzes van gemeenten, maar zijn 
een belangrijke kennisdrager. Wij kunnen ze consulteren om de juiste warmtedrager te kiezen. 
Aanleg en beheer van warmtenetten ligt bij marktpartijen, zoals Eneco, Ennatuurlijk en NUON. 

 Warmte voor het warmtenet kan geleverd worden door waterschappen vanuit een RWZI. Zij zijn 
ook een logische partner als het gaat om klimaatadaptatie. 

 
Vanuit maatschappelijke kosten is niet slim voor alle woningen energieneutraliteit ‘op het pand’ te 
organiseren. 

 Huurders die niet voldoende kunnen opwekken op hun eigen dak, kunnen we stimuleren deel te 
nemen in een postcoderoos. Soms op onze eigen daken, soms elders. Energiecoöperaties zijn 
hiervoor natuurlijke partners.  
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Daarnaast staat wijkgerichte verduurzaming steeds duidelijker op het vizier bij gemeenten. 
 Zij zullen corporaties vragen hun investeringsprogramma hierbij aan te passen. Koppeling naar 

de energievisie kan hierin helpen; welk type woningen gaat het om? Hebben we hier al pilots of 
tests op lopen? Wanneer past een bepaalde wijk in onze visie? 

 
Als we echt nadenken over prijsverlaging, krijgen we te maken met andere vraagstukken: 
 Dan kan het beschikbaar krijgen van durfkapitaal voor opschaling van goede concepten 

geagendeerd worden bij provincie Utrecht en Economic Board Utrecht, of in sommige gevallen 
het Rijk. 

 

  
Figuur 2. Illustratie van de verbinding 

 
 

5. Waar liggen onze versnellingskansen (fase 2)? 
 
In fase 2 van de opdracht heeft Squarewise met de betrokken corporaties in een vijftal 
gebiedssessies in kaart gebracht waar in onze U16 regio versnellingskansen liggen voor het oppakken 
van de duurzaamheidsopgave. Hoe is dat gebeurd? In de vorm van tafelgesprekken per deelgebied is 
gesproken over haalbare alternatieven voor alternatieve warmtevoorziening, prioriteiten binnen het 
gebied (zoals grootschalige renovaties, gasvervangingsopgave of andere onder- of bovengrondse 
werkzaamheden) en kansen voor samenwerking daarbij. 
 
De corporaties is gevraagd zo mogelijk een indeling van hun bezit te maken in aansluiting met de 
Aedes routekaart. Door van de woningen aan te geven welke natuurlijke vervangingsmomenten voor 
complexen in het gebied gepland staan, wordt het mogelijk over de portefeuilles van de corporaties 
heen, combinaties in bepaalde gebieden maken. Soms lukt dat niet, dan is volstaan met een 
inschatting van de binnenkort geplande werkzaamheden. 
 
Door zowel deze corporatieprojecten, vervanging van infrastructuur, als andere toekomstgerichte 
investeringen - zoals mobiliteitsingrepen, of de aanleg van opweklocaties voor duurzame energie - te 
combineren, kan bijvoorbeeld overlast voor bewoners worden beperkt en kan verbeterde 
afstemming met onze strategische partners in het gebied, tot kostenbesparing leiden. In figuur 3 zijn 
de gebiedssessies op kaart weergegeven, met de inhoudelijke speerpunten. 
 
De bijlagen A t/m E bevatten een nadere beschrijving van de resultaten van de gebiedssessies. 
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Figuur 3: De gebiedssessies op kaart 

 

 
 
In OnePagers is vastgelegd welke uitgangspunten we per thema onderschrijven. Deze zijn opgenomen 
als bijlage bij dit document. Een illustratie daarvan is in figuur 4 opgenomen. 
 

 
 Figuur 4. De verslagen van de gebiedssessies in een notendop  
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Zoals gezegd is corporaties gevraagd een indeling te maken van hun bezit in aansluiting op de Aedes 
Routekaart. Deze is gecombineerd met een de door Kwartiermakers in de Bouw in samenwerking met 
Geodan ontwikkelde kansenkaart op het openbare platform PICO, de PICO+kansenkaart. Daarbij werd 
gebruik werd gemaakt van een interactieve maptable gesponsord door Stedin. 
 
De PICO+kansenkaart is een hulpmiddel waarbij data over woningen en de wijken uit bronnen van diverse 
stakeholders snel visueel op kaartlagen over elkaar heen kan worden gelegd. Tijdens de werksessies werd 
door de deelnemers enthousiast gereageerd. Deze wijze van presenteren van data over de woningen, 
energienetwerken en gebruikers leidt tot snel overzicht in de samenhang en mogelijkheden om te 
verduurzamen. Interactief gebruik van de PICO+kansenkaart gaf de deelnemers snel inzicht in elkaar 
mogelijkheden en belangen en daarmee naar plekken in wijken waar samen de lichten op groen kunnen 
gaan om concreet invulling te geven aan de energietransitie.  
 
GroenWest maakt momenteel actief gebruik van dit instrument. Los van dit regionale Energietraject komt er 
een voorstel (inclusief kosten) hoe corporaties hiervan in de toekomst gebruik kunnen maken. In bijlage F is 
een meer uitgebreide beschrijving opgenomen van de PICO + kansenkaart. 

 

 
6. Een gezamenlijke innovatiestrategie (fase 3) 

We hebben geconstateerd dat de corporaties niet alleen partners in het veld nodig hebben, maar 
juist ook onderlinge samenwerking om tot bundeling, opschaling en daarmee kostenreductie te 
komen van nieuwe concepten. Met de Stuurgroep is nagedacht hoe we dit tot een 
samenwerkingsmodel kunnen maken. Gecoördineerd zijn we in staat om meer impact te maken 
tegen lagere kosten. 

We hebben bedacht dat een rolverdeling in: koploper, snelle volger en peloton mogelijkheden biedt 
voor zo’n strategie om innovatie uit te lokken en schaalvoordeel te organiseren. Zie figuur 5. 

 
Figuur 5: Rolverdeling in het kader van innovatiestrategie 

 

Wat bedoelen we met de genoemde rollen? 

 

Koploper (buitenste kring) 
 Als koploper doet een corporatie pilot projecten; daarmee worden oplossingen voor de toekomst 

uitgelokt.  

 De corporatie is trekker van de strategie; welke gecoördineerde stappen zorgen voor de 
gewenste voortgang? 
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Snelle volger (middelste kring) 
 Als snelle volger beoordeelt de corporatie de resultaten van pilots en volgt de corporatie het 

voorbeeld van de koplopers.  
 De corporatie toetst de strategie; kan ik me vinden in de lijn die uitgezet wordt?  

 

Peloton (binnenste kring) 
 Het peloton laat zich aanzetten tot actie als de snelle volgers tevreden zijn.  
 De massa van het peloton zorgt voor inkoopvoordeel en prijsverlaging.  

 Een goed peloton heeft de grootste CO₂ impact. 

 

Belangrijk is dat de rollen geen hiërarchie kennen. De impact van koploper pilots wordt pas 
gerealiseerd als het peloton haar gewicht in de schaal werpt. Een corporatie kan tussentijds 
overigens altijd zelf besluiten een andere rol op zich te nemen. 

Door de rollen goed op elkaar af te stemmen, willen we uiteindelijk betere producten tegen lagere 
kosten uitlokken op de (bouw)markt.  

Hieronder is het ‘rollenspel’ volgordelijk weergegeven:  

 

 
 
Figuur 6: Invulling van de verschillende rollen 

 

De rollen vragen kleine, maar belangrijke aanpassingen van de gebruikelijke werkwijze van iedere 

corporatie afzonderlijk. Die zijn in essentie weergegeven in onderstaande figuur 7. De dikgedrukte 

tekst geeft de wijzigingen aan ten opzichte van de nu gebruikelijke werkwijze. 
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Figuur 7: dikgedrukt de verschillen met de huidige werkwijze 

Het commitment ligt in de werkwijze: gericht op samenwerking, om de achterliggende doelen 
kunnen realiseren, zoals het leren van elkaars ervaringen, het bundelen van kennis en het 
opschalen van gewenste ingrepen zodat kostenbesparing mogelijk is. 

Corporaties hebben zich (voorlopig) ingedeeld 
Squarewise heeft alle deelnemende corporaties in de Stuurgroep gevraagd zichzelf in te delen op een 
rol binnen de vijf genoemde thema’s. Zie je jezelf als koploper, snelle volger of als peloton als het 
bijvoorbeeld om ‘opwekken’ gaat? Hieronder treft u het beeld aan.  

De indeling is voorlopig, de leden van de Stuurgroep hebben een eerste indruk gegeven. Overigens 
kunnen corporaties hun rol op één of meer onderdelen altijd wijzigen. Daar gaan zij zelf over. 

Figuur 8:  Schema indeling corporaties in rollen op de vijf thema’s 
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Hoe gaan we dat invullen? 

Per thema wordt een statement gemaakt, met daarin de plannen voor dat jaar. Deze kan iedereen 
inzien. In RWU verband kan worden afgesproken wie dat op zich neemt. Het ligt voor de hand dat 
koplopers hier een ‘trekkende’ rol spelen.  

Per thema wordt jaarlijks een (korte!) doorkijk gegeven. Kort, want het mag niet werken als een 
bureaucratisch middel. De doorkijk bevat: 

 Doel, benodigde innovaties, uitgangspunten, handelwijze, en rollen corporaties. 
 Voorgenomen pilots: 

 Verwachte CO2 impact (na opschaling) 
 Slagingskans  
 Impact voor de huurders 
 ….. 

 Strategie van de koplopers, snelle volgers en peloton toetsen  
 Evaluatie doen we eens per kwartaal/half jaar 
 

Bij wijze van voorbeeld: 

                                                                                                                
Projectnaam: 
 

1. Opening statement en doelstelling 
2. Trekkers 
3. Overeengekomen werkwijze corporaties 
4. Projectomschrijving 2018 

4.1. Doel 
4.2. Betrokkenen 
4.3. Budget 
4.4. BCO2 impact 
4.5. Impact voor huurder 
4.6. Slagingskans 
4.7. Potentie voor opschaling 

5. CO2 bijdrage van totale strategie 

De sessies van fase 2 hebben al de nodige voorbeelden opgeleverd. Visie is zilver, praktijk is goud!  

Figuur 9: voorbeelden van pilots en acties zoals die uitwerken voor koplopers, snelle volgers en peloton 
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Welk bereik heeft een pilot? 

Pilots gaan over ‘meer dan techniek alleen’: procesoptimalisatie, bewonersparticipatie en 
financieringsmodellen kunnen ook getoetst worden. Er zijn doorbraken nodig op belendende 
terreinen.  De inzet van fineuten, wijkmanagers en marketeers kan ook belangrijk zijn bij het 
uitvoeren en toetsen van een pilot of het opschalen van een oplossing.   

Daarbij: ook pilots die niet slagen, leveren waardevolle kennis op: briljante mislukkingen zijn 
belangrijk!  

Niet alleen in Utrecht leeft de wens tot gezamenlijke ontwikkeling. Het is ook belangrijk de 
verbinding met Aedes te leggen en andere regio’s en kijken of we op eenvoudige (kostenefficiënte) 
wijze kunnen samenwerken of bijvoorbeeld een gezamenlijke database kunnen maken en 
onderhouden. 

 
We willen onze projecten objectief afwegen en beoordelen 

Het is belangrijk dat we samen ontwikkelen en leren samen wat de beste methode is. We willen in de 

toekomst (meer) eenduidigheid over hoe we ingrepen, projecten en aanpakken objectief kunnen 

afwegen en beoordelen. De komende tijd gaan we aan de slag om dit te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: 

 Voor een woningtype kunnen meerdere oplossingen bestaan. Waar dat zo is, passen we de 

oplossing toe waarbij – voor de 1000
e
 woning – de prijs per ton CO

2
 besparing zo laag 

mogelijk is. We gaan hierbij uiteraard uit van de kosten over de levensduur van het pand. 
 Euro’s per ton CO₂ is een logische eenheid dit te monitoren. Dit kunnen we op dit moment 

nog niet eenvoudig. We streven ernaar samen te leren en staan open voor iedereen die 
verbetering voorstelt.  

 Door met eenzelfde systeem onze inspanningen te monitoren, kan de gezamenlijke bijdrage 
van alle inspanningen inzichtelijk gemaakt worden over de tijd.  

Kortom: 

Elke corporatie bepaalt haar eigen strategie en maakt daarbij haar eigen afwegingen.  

Gezamenlijk geeft dit invulling en tempo aan de visie. In de praktijk gaan we veel kennis en ervaring 

opdoen.  Deze delen we onderling én delen we met anderen. We hopen dat het Algemeen Bestuur 

van RWU de stap gaat zetten! 
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Bijlagen 

 

Bijlage A 

 

RWU gebiedssessie Opwek en Opslag 
 
Aanwezige corporaties: LekstedeWonen, Provides, De Woningraat, Jutphaas Wonen  
 
Aanwezigen: Ton Kooijman (LekstedeWonen), Martin Schrijver (De Woningraat), Marco Teuns (Provides), 
Marco van Dijk (Jutphaas), Esger Schouten (EFP Solutions), Martine van der Woude (Gem. Wijk bij Duurstede), 
Arthur Lippus (ANNE & Provincie Utrecht).  
 
Datum: Woensdag 21 februari 2018  
 
Zelf energie opwekken en opslaan  
Een CO₂-neutrale woningvoorraad realiseren tegen acceptabele woonlasten vraagt een goede afweging tussen 
ingrepen aan de woning (isolatie en installaties) en verduurzaming van de resterende energievraag (opwek op 
of aan de woning, of in het omliggende gebied). Als een groot aantal woningen in de wijk energie opwekt, 
veroorzaakt dit pieken op het elektriciteitsnet, wat over het algemeen netverzwaring ten gevolg heeft. Een 
alternatief is woning- of wijkgebonden opslag van elektriciteit. Energie houdt geen rekening met buurt- of 
gemeentegrenzen; corporaties zullen van een object-, of projectgebonden focus naar een gebiedsgerichte visie 
moeten gaan.  
 
Uitgangspunten t.a.v. onze rol  
 Opwekken van energie op/aan de woning doen we maximaal, waar kosteneffectief. Dat betekent dat we 

bij laagbouw op geschikte daken altijd zonnepanelen plaatsen/aanbieden en bij nieuwbouw altijd. Bij 
gestapelde bouw maken we per pand een afweging.  

 Zolang we onze voorraad nog niet CO₂-neutraal hebben, werken we mee aan plannen voor opwek in 
gebieden waar we actief zijn. Waar de gemeente terughoudend is, kan de woningcorporatie ook zelf 
projecten initiëren.  

 We nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen bezit en verbruik en blijven daarmee dichtbij onze 
kerntaken. We zijn niet verantwoordelijk voor de verduurzaming van het hele gebied. Ook voorkomen we 
te allen tijde dat we risicovolle projecten doen met geld van onze huurders.  

 
Welke werkwijze volgen we?  
 Om te sturen op CO₂ reductie en energielastenverlaging moet je inzicht krijgen in daadwerkelijk verbruik. 

We achterhalen hiervoor het historisch verbruik van bewoners om objectief gerealiseerde reductie (in kWh 
en/of m3, vervolgens omgerekend naar CO₂) in kaart te kunnen brengen. Waarbij:  
 In een complex met tussenwoningen warmteverlies alleen geteld zou moeten worden als het naar de 

buitengevel gaat, i.p.v. naar de buren.  
 Luchtdichtheid overschat lijkt te worden in de huidige systematiek, met als gevolg dat oplossingen met 

voorverwarmde ventilatielucht niet wenselijk lijken in appartementen. 
 

 We werken van binnen naar buiten; van bewoner naar woning naar gebied. 
 

 Eenvoudige stappen kunnen soms een bewoner al helpen zijn energierekening te verlagen:  
 Allereerst kun je vragen wat de bewoner nu voor energie betaalt. Uit ervaring blijkt dat er veel 

‘slapende klanten’ bij energiebedrijven zijn die snel en aanzienlijk kunnen besparen op hun rekening 
door over te stappen op een gunstiger tarief.  

 Vervolgens kan je als corporatie inzicht geven in gevolgen van gedrag op de energierekening, door 
middel van energiecoaches. Gemeenten kunnen hierin een ondersteunende rol spelen. 
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 Na besparingssuggesties voor de bewoner kan de energievraag van de woning gereduceerd worden 

tot een niveau waarop de besparingsingreep x Euro/CO₂ kost (voorzet). 
 Boven 50 kWh/m₂ (voorzet) is reductie relatief duur. We hanteren label B als minimum, maar 

energieneutrale schil is niet altijd het hoogste doel; je komt in conflict met betaalbaarheid.  
 Door een generieke maat te kiezen (Euro/Co₂) kunnen technieken en concepten met elkaar vergeleken 

worden.  
 Hierin neem je idealiter ook mee hoeveel CO₂ een oplossing kost (e.g. aan extra materialen); wat win 

ik per saldo met reductie?  
 

 Na besparing en reductie volgt energieopwekking. We volgen daarin de leidraad van veel gemeenten; we 
hebben de voorkeur voor opwek op (onze eigen) daken. Zo plaatsen we maximaal wat kan op de woning. 
Met het plaatsen van zonnepanelen realiseren we verhoging van de Energie-Index, CO₂ besparing en 
profiteert de bewoner van lagere energielasten.  
 Bij nieuwbouw en mutaties leg je als corporatie standaard PV op een woning, als het dak geschikt is. 
 Bij grootschalige onderhoudsmomenten bied je standaard PV aan. 
 PV op het dak kan goed samengaan met dakisolatie; een integrale oplossing van reductie en opwek. 

Een grasdak i.v.m. waterbuffering en koeling kan helemaal optimaal zijn. 
 Over het algemeen heeft onze doelgroep zelf geen mogelijkheid te investeren in zonnepanelen. 

Corporaties investeren en verrekenen een deel in de servicekosten. N.B. Op-dak constructies kunnen 
in de servicekosten, waardoor de aftoppingsgrens geen belemmering is. In-dak constructies moeten in 
de huur verrekend worden.  

 Veel corporaties werken met Wocozon; die doen de investering en afhandeling van het project. Dat 
maakt de totale kosten hoger, maar ontzorgt de corporatie en zorgt dat er meer investeringsruimte 
voor andere projecten is. Deze afweging kan per corporatie verschillen.  

 Waar corporatie-daken ongeschikt zijn, gaan we het gesprek aan met lokale partijen met beschikbare 
daken. We geven onze huurders de mogelijkheid lokaal opgewekte energie in een postcoderoos af te 
nemen.  
 

 Opwek in nabijgelegen gebieden (zelfs in een andere gemeente) zien we als een reële optie om te 
compenseren voor bezit in dichtbebouwde, binnenstedelijke gebieden. Hierover zal met gemeenten en 
Autoriteit Woningcorporaties overlegd moeten worden. Welke ruimte mogen we nemen? 
 We zien het realiseren en exploiteren van wind- en zonneparken niet als een kerntaak en besteden dit 

dus liever uit.  
 Grond in bezit van corporaties kan wellicht tijdelijk ingezet worden. Looptijd moet minimaal 12 jaar 

zijn en dit is vanaf ca. 5 ha rendabel (indicatief). 
 
 Zelf (gezamenlijk) inkopen van groene stroom (al dan niet vanuit eigen investeringen opgewekt) is een 

sluitpost. Desondanks kan het wel op korte termijn zoden aan de dijk zetten.  
 

 Het oplossen van onbalans op het elektriciteitsnet wordt vooralsnog georganiseerd door de energiemarkt. 
Stedin moedigt op dit thema niet aan; als het net het niet aankan (en verzwaring nog niet is uitgevoerd), 
klapt een omvormer eruit. Dat is wel een probleem voor de opwekpotentie van de zonnepanelen! We 
monitoren hoe vaak dit gebeurt. Op termijn zou er een maatschappelijke rol en/of business case 
(betaalbaarheid!) kunnen ontstaan voor het bufferen en terug leveren van elektriciteit om pieken op te 
vangen als de netbeheerder flexibele tarieven in rekening brengt. Voor nu volgen we de ontwikkelingen op 
het thema ‘opwek’ en werken desgevraagd mee aan experimenten van anderen, bijvoorbeeld in de 
koppeling met elektrisch vervoer. 

 

Inspiratie en lopende projecten  
 Nederlandlaan (Provides). Onderhands is aan drie partijen een open uitvraag gedaan: ‘Hoe brengen we 

deze panden op termijn naar CO₂ neutraal en circulair?’. Tussenstappen mogen wel opgenomen worden in 
de aanpak, als het no-regret maatregelen zijn. Het beste plan mag uitgevoerd worden, waarbij er in eerste 
instantie budget is voor label B, dit kan verhoogd worden bij een goed plan.  

 Wenckebachplantsoen (Jutphaas Wonen). Dit complex van 15 hoog is aangesloten op stadsverwarming. Er 
zijn drie scenario’s onderzocht: individueel beketeld, collectief beketeld en collectief beketeld zonder 
stadsverwarming.  
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Eigen energie voor dit complex kan op het dak, hiervoor worden berekeningen gedaan. Een creatief advies 
van uitvoerder is om boven of onder de balkons PV-panelen te plaatsen, die tevens als passieve zonwering 
dienen.  

 Postcoderoos (Viveste). Is goedgekeurd door Autoriteit Woningcorporaties. Wellicht ter inspiratie voor 
anderen. Ook Capelle a/d IJssel en Jutphaas Wonen hebben interessante modellen. 

 Karel Martelstraat (Viveste): Eerste plannen met hoge ambities werden niet gesteund door bewoners. 
Over de vervolgens voorgestelde label B aanpak is Van Dillen in gesprek gegaan met de huisinstallateur. Nu 
wordt het A+, aardgasvrij (all electric), met 11 panelen van Wocozon. Wocozon is eigenaar, Viveste betaalt 
16,5 ct/kWh aan Wocozon en verkoopt voor 18,5 ct/kWh.  

 
Naar CO₂-neutraal 2050…  
 Onderzoeken of het haalbaar (volledig uit te besteden) en wenselijk is om huurders gezamenlijk een goed 

aanbod te doen om over te stappen naar een groene aanbieder. 
 Provides heeft 22 ha grond in buitengebied, hier gaat over ongeveer 10 jaar woningbouw neergezet 

worden. Tot die tijd kan er een tijdelijk zonneveld staan. Zijn exploitanten geïnteresseerd voor een 
dusdanig kort exploitatietermijn?  
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Bijlage B 

RWU gebiedssessie Warmte-alternatieven  
 
Aanwezige corporaties: SSW De Bilt, RKwbv Zeist, Woongoed Zeist  
 
Aanwezigen: Ronald Hofstede (SSW De Bilt), Alfred Taal (Woongoed Zeist), Marieke Teitink (RKwbv Zeist), 
Arthur Lippus (ANNE & Provincie Utrecht)  
 
Datum: Maandag 19 februari 2018  
 
Anticiperen op de toekomstige warmte-infrastructuur  
Als corporatie wil je weten wat de meest waarschijnlijke warmte-infrastructuur voor jouw complexen is, om 
daarop te anticiperen met je vastgoedstrategie. Op dit moment is nog niet vastgelegd wie op welke gronden 
bepaalt welk warmte-alternatief waar de voorkeur geniet. Verwacht wordt dat – gezien de noodzakelijke 
democratische legitimering – de gemeente bepalend wordt, met een verplichte consultatie van stakeholders. 
Vooruitlopende gemeenten hebben warmte-transitieplannen waar een voorkeursalternatief voor warmte is 
vastgelegd. Voor het merendeel van de wijken en buurten is dit nog niet gedaan. Als corporatie kun je met een 
aantal vuistregels inschatten wat het meest waarschijnlijke warmte-alternatief wordt. Om geen onnodige 
risico’s te lopen, is het zinvol deze inschatting te toetsen bij tenminste de gemeente en de netbeheerder.  
 
De alternatieven  
De belangrijkste alternatieven voor aardgas zijn warmtenetten en all electric-oplossingen: 
 Voor een warmtenet is een warmte-exploitant nodig die verwacht een rendabele business case te kunnen 

behalen. Daarvoor is dichtheid van bebouwing (hoogbouw) een goede indicatie. Bronnen in de omgeving 
(restwarmte, biomassa) en bodemgeschiktheid bepalen of er voldoende redundantie in het aanbod zit om 
een warmtenet te exploiteren en of de warmte op termijn CO2-neutraal kan zijn.  

 Een kleinschaligere warmte-oplossing is een WKO. Deze oplossing wordt de laatste jaren minder gekozen. 
Veel systemen – zeker open systemen – blijken hun potentie niet waar te maken. Een warmtepomp wordt 
vaak als alternatief ingezet.  

 All electric vraagt een hogere isolatiegraad en meer installaties. Het vergt vaak meer investeringen vooraf, 
maar brengt wel lagere energielasten met zich mee. De EPV is ontwikkeld om de split incentive (voordelen 
komen niet bij de investeerder terecht) te doorbreken. NOM renovaties zouden door prijsverlaging door 
schaal en de EPV tot een rendabele CO2-neutrale oplossing voor corporaties moeten leiden. Het huidige 
aanbod is vooral voor rijtjeswoningen uit de jaren ’60-70 ontwikkeld.  

 Alternatieven voor verwarming met een warmtepomp is verwarming met infraroodpanelen, of een 
houtpelletkachel. Voor warm tapwater is een (zonne-)boiler nodig.  

 Biogas is een alternatief voor aardgas, waarbij nagenoeg geen aanpassingen aan de bestaande 
infrastructuur en installaties nodig is. De verwachting is dat het overgrote deel van het beschikbare biogas 
ingezet zal worden voor hoge temperatuur toepassingen in de industrie, dus niet voor de verwarming van 
woningen.  

 Hybride oplossingen, zoals warmtepompen, kunnen een interessante tussenstap zijn om snel CO2 te 
besparen. In het voor- en najaar bieden deze voldoende capaciteit om met bestaande installaties de 
woning te verwarmen. In de winter resteert een kleine gasvraag.  

 De keuze voor een warmte-infrastructuur is overigens een gebiedskeuze. Het warmte-alternatief moet de 
beste oplossing bieden voor alle aardgasgebruikers in de omgeving. Meerdere partijen, ook Stedin, hebben 
instrumenten die de collectieve business case (kosten en baten van alle gebruikers) voor meerdere 
infrastructuren uitrekent, om ze onderling te kunnen vergelijken.  

 
Welke werkwijze volgen we?  
 Informeer de gemeente en netbeheerder dat je voor een bepaald gebied een afweging wilt gaan maken. 

Vraag of de gemeente al een concept transitieplan voor het gebied heeft gemaakt. Bovendien kunnen zij 
aangeven of zij ook projecten gepland hebben in dat gebied.  

 Gebruik PICO om inzicht te krijgen in de opbouw van de wijk, bodemgesteldheid, warmtebronnen, staat 
van de gas- en elektriciteitsnetten, etc.  
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 Kijk of er een overduidelijke reden is waarom het ene of het andere alternatief voor dit gebied de voorkeur 
zal hebben. Informeer de gemeente en netbeheerder welk alternatief je gebruikt voor het bepalen van je 
vastgoedstrategie, zodat zij eventueel kunnen bijsturen.  

 All electric betekent vergaand isoleren (alleen onder 50 kWh/m2 kun je EPV ontvangen), een elektrische 
warmtevoorziening en duurzame opwek door middel van zonnepanelen. Dit brengt grote pieken teweeg 
op het elektriciteitsnet en moet de netbeheerder (mogelijk) kabels verzwaren. Het uit de grond halen van 
gasnetten is geen doel op zich. Wellicht kan deze infra nog hergebruikt worden. Van slechts 50% van de 
gasnetten is gepland dat deze voor 2050 verwijderd of vervangen zullen worden.  

 Aansluiten op een warmtenet vereist betrokkenheid van een warmte-exploitant. Vaak zal een business 
case niet uit kunnen op complexen van de corporatie alleen. Betrokkenheid van de gemeente is een eerste 
stap om de potentie te onderzoeken en eventueel de markt te consulteren. N.B. Er zijn slechts weinig 
warmtenetten in bestaande bouw gerealiseerd door de hogere kosten en onzekerheid in het aantal 
aansluitingen.  

 Waar de keuze niet eenduidig is, kun je verschillende richtingen kiezen:  
 Kies voor reduceren van de warmtevraag tot tenminste 75 kWh/m2, waardoor zowel all electric als 

warmtenetten een optie zijn (eventueel in combinatie met een hybride warmtepomp). 
 Doe een tussenstap, bijvoorbeeld door te kiezen voor een hybride warmtepomp, waarmee je direct CO2 

reduceert. Na de afschrijvingstermijn van de warmtepomp is er wellicht wel infrastructuur bepaald en 
een (betaalbare) oplossing voor het desbetreffende bezit.  

 Stel het voorgenomen project nog enkele jaren uit, in afwachting van een democratisch gekozen 
warmte-alternatief.  

 
Inspiratie en lopende projecten  
 Schilderskwartier-West (GroenWest): De hele wijk, bestaande uit 790 woningen, waarvan 180 van 

GroenWest, gaat (waarschijnlijk) naar all-electric als alternatief voor aardgas. GroenWest heeft reeds 39 
woningen naar NOM gerenoveerd. Bestaande alternatieven voor gas zijn onderzocht en teruggebracht tot 
drie passende mogelijkheden: warmtenet, all-electric, of combinatie van beide. Om tot deze selectie te 
komen is gekeken naar duurzaamheid, kosten, en draagvlak onder de inwoners. De wijk heeft veel 
gespikkeld bezit; er wordt gewerkt aan een financieringsarrangement op particulieren mee te laten doen 
aan (delen van) de renovatie door GroenWest. Naast NOM in één stap, kijkt GroenWest nu ook naar een 
modulaire aanpak.  

 Tuinstratenkwartier (SSW De Bilt). Sloop-nieuwbouw. Vraag is hoe deze herbouw aardgasvrij aan kan 
worden besteed? De prijs die nu geldt voor de herbouw van de duplex is hoog.  

 Planetenwijk (SSW De Bilt). Flats van 9 hoog, in totaal 600 woningen. Er ligt al isolatie op de daken, maar 
hoe gaan we een stap verder en welke oplossing kiezen we. Er ligt een rioolwaterzuivering in de buurt, dit 
zou een voedingsbron voor een warmtenet kunnen zijn (zie figuur 1).  

 L-flat. (Laan van Vollenhoven/De Dreef) (Woongoed Zeist). Deze 13-laags woonflat en naburige flats (700+ 
woningen) moeten worden aangepakt. De oplossing is nog niet helder. Het zwembad leek kansen te 
bieden voor een gezamenlijk warmtenet, maar de gemeente heeft deze optie verworpen door te hoge 
kosten.  

 Margrietlaan (Kerkebosch) (Woongoed Zeist). Eén van de flats gaat naar een all-electric nieuwbouw, de 
rest wordt idealiter aardgasvrij gerenoveerd.  

 Couwenhovenflats (Rkwbv Zeist). De flats zijn in 2007 gerenoveerd (isolatie) naar een hoger energielabel. 
Maximale isolatie en collectieve ketels, klinkt aantrekkelijk, maar wat zijn nu de vervolgstappen?  

 Couwenhoven eengezinswoningen (Rkwbv Zeist). Deze woningen staan op de planning voor een 
grootschalige renovatie naar A+. De woningen worden geïsoleerd en krijgen zonnepanelen, maar 
verbruiken nog wel een beetje gas. In 2045 staat gepland de stap naar volledig energieneutraal te maken. 
De woningen lijken zeer geschikt voor een all electric oplossing. Kunnen deze woningen met weinig 
meerkosten niet nu naar NOM gebracht worden? Tegenover de meerkosten staan additionele inkomsten 
door de EPV, dat maakt de stap naar energieneutraal wellicht rendabel. Dit project is voor Woongoed Zeist 
interessant, zij hebben vergelijkbaar bezit (zie figuur 2).  
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Figuur 1: bezit Woongoed Zeist (blauw) en RKwbv Zeist (bruin) bij Couwenhoven – samenwerking als koploper 
en snelle volger mogelijk. Bron: PICO  

 
 
Figuur 2: RWZI in De Bilt – mogelijke restwarmtebron voor warmtenet. Bron: PICO  
 

 
 
 
Naar CO2-neutraal 2050…  
 De 9-hoog flats van SSW De Bilt in de Planetenwijk (ca. 600 appartementen) liggen naast een RWZI (zie 

figuur 1). Onderzocht kan worden hoeveel warmteaanbod deze locatie heeft en wat het kost dit op te 
werken naar een niveau dat de flats er mee verwarmd kunnen worden. Het waterschap staat open voor dit 
type verkenningen.  

 Ook Raaigras, een nieuwbouwlocatie in Houten, wordt wellicht op een warmtenet aangesloten.  
 De grootschalige renovatie van de Couwenhoven eengezinswoningen van RKwbv Zeist kunnen wellicht 

naar volledig energieneutraal, als EPV kan worden toegepast, waardoor financieel ruimte ontstaat. Bij 
succes kan dit opgeschaald worden naar de Couwenhoven eengezinswoningen iets zuidelijker van 
Woongoed Zeist.  
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Bijlage C 

 

RWU gebiedssessie Klimaatadaptatie  
 

Aanwezige corporaties: Heuvelrug Wonen, Viveste  
 
Aanwezigen: Sander Bos, Jasper Hordijk (Viveste), Wim Hofman, Klaas Vegter (Stroomversnelling), Arthur 
Lippus (ANNE & Provincie Utrecht).  
 
Datum: Donderdag 22 februari 2018  
 
Mitigeren middels Klimaatadaptatie  
Hoe hard corporaties (en andere partijen) zich ook inspannen voor de omslag naar een duurzame 
energiehuishouding, het klimaat zal veranderen. In het bouwen en beheren van onze woningen zullen we 
rekening moeten houden met de gevolgen van klimaatverandering, om de kwaliteit van wonen te waarborgen. 
Klimaatadaptatie is daarmee een onderdeel van de energievisie van de RWU-leden.  
Klimaatverandering leidt in Nederland tot hogere temperaturen, een toename van het aantal droge  
periodes en het aantal piekbuien in de zomer. Het leidt ook tot meer langdurige regenval in de winter. Tijdens 
de gebiedssessie is vooral ingegaan op de gevolgen van wateroverlast. Koplopers op dit onderwerp kunnen er 
voor kiezen de visie op andere punten aan te vullen.  
  
 
Uitgangspunten t.a.v. onze rol  
 Ongeveer de helft van het grondoppervlakte is privaat bezit. Het creëren van voldoende afwatering is 

daarmee ook zeker ten dele een private verantwoordelijkheid. Corporaties willen, als groot 
vastgoedbezitter, hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit van wonen te kunnen blijven aanbieden.  

 Waterberging op niveau van huis en tuin kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opvang van hevige 
regenval. Dit kan in veel gevallen een betaalbare en relatief snel te realiseren oplossing zijn in vergelijking 
met dure maatregelen, zoals het vergroten van het rioolstelsel, of berging in het openbaar gebied.  

 Klimaatadaptatie zit vaak verdeeld over verschillende afdelingen binnen de gemeente. Het is dus niet gek 
als een gesprek over een watermanagement-visie op gebiedsniveau van de corporaties komt.  

 

 
 
Figuur 1. Toenemend aantal dagen per jaar met 10 mm neerslag of meer. Bron: PBL  

 
Welke werkwijze volgen we?  
 Treed in overleg met de gemeente om gezamenlijk een ‘klimaatadaptatie-kaart’ te maken. Definieer 

gebieden:  
A. Waar geen aanleiding is te verwachten dat het riool de komende 10 tot 20 jaar aangepast hoeft te 

worden;  
B. Waar onderhoud door de gemeente reeds gepland staat;   
C. Welke locaties overblijven waar een oplossing voor gevonden moet worden.  
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 Bij nieuwbouw kan de gemeente buffercapaciteit verplichten. Mogelijkheden zijn: o Het scheiden van 

afvoersystemen (regenwater vs. vuilwater) gaat overbelasting van het vuilwater-riool tegen.  
 Regenwater kan afgekoppeld worden en op drie manieren verwerkt worden: a. Infiltreren in de 

bodem (afhankelijk van het type bodem en de grondwaterstand); b. apart afvoeren van hemelwater 
(vertraagd in hetzelfde stelsel, of in een gescheiden stelsel); c. hemelwater hergebruiken (filteren en 
pompen naar gebruikspunten).  

 Waar redelijkerwijs mogelijk creëren we buffercapaciteit voor 1 tot 2 kuub water per woning (kosten 
ca. 500 Euro per kuub);  

 Als er in de nieuwe situatie meer verhard oppervlakte komt dan in de uitgangssituatie, compenseren 
we de weggenomen m²s2 

 Bij renovatie, op plekken waar de gemeente reeds onderhoud gepland heeft (situatie B), kan de corporatie 
anticiperen op de aanleg van een gescheiden systeem door het aanpassen van afsluiters. Als de gemeente 
niets van plan is, ligt filtratie meer voor de hand.  

 Ook kan je als corporatie kijken of met jouw bezit (en andere vastgoedeigenaren) voldoende schaal 
gecreëerd kan worden om tot een kosteneffectief alternatief te komen.  
 Hoeveel m3 buffercapaciteit is nodig om evenveel additionele capaciteit te realiseren als met het 

geplande project? Uitgaande van 2 m3 per woning3 en 500 Euro per m3; is woninggebonden berging 
een gunstiger alternatief? En is het organisatorisch haalbaar?  

 De gemeente zou co-financier kunnen zijn van de ingreep.  
 Bij renovatie, als er vanuit de gemeente geen plannen zijn (situatie C, en eventueel situatie A): o Ga met de 

gemeente om tafel – eventueel met andere vastgoedeigenaren, of agrariërs in de omgeving om 
maatregelen af te spreken; waar koppelen we regenwaterafvoer af, waar realiseren we berging, leggen we 
wadi’s aan, of vergroenen we tuinen.  
 Waar de corporatie pro-actiever is dan de gemeente (om overlast van ratten of rotte vloeren en 

balken te voorkomen) kun je een gezamenlijke nulmeting doen. Als de berging gerealiseerd door de 
corporatie aantoonbaar zorgt voor uitstel van onderhoud, voorkomen van uitbreiding, of vermindering 
van wateroverlast, betaalt de gemeente een deel van de vooraf overgekomen bespaarde kosten aan 
de corporatie.  

 Bij groot onderhoud kan uitgangspunt zijn dat waar redelijkerwijs mogelijk buffercapaciteit voor 1 tot 
2 kuub water per woning gecreëerd wordt (kosten ca. 500 Euro per kuub);  

 N.B. Grasdaken kunnen goed gecombineerd worden met PV en leveren ook koeling op voor platte 
daken.  

 Soms vallen er buien die heviger zijn dan de hoeveelheid berging die realistisch gezien gecreëerd kan 
worden. Daarom is het van belang om in laag gelegen gebieden ook zo te bouwen dat de kans op 
regenwaterschade verkleind wordt, bijvoorbeeld door drempels te verhogen. ‘Water op straat’ hoeft geen 
probleem te zijn, als het maar niet de woning instroomt.”  

 
Inspiratie en lopende projecten  
 Veemarkt Utrecht (Bo-Ex), Steenstraat Wijk bij Duurstede (Heuvelrug Wonen)  
 Voorbeeldtuin bij Slim Thuis woning Houten (gemeente en Viveste): Verkoelt en inspireert. Geen tegels, 

maar grind, terwijl het nog steeds goed begaanbaar is.  
 Overloopprofielen van waterschappen: Tonen waar de pijn van overstromingen terecht gaat komen. Als er 

voldoende landelijk gebied is, loopt het meestal niet zo’n vaart, maar wellicht weten we het nog niet… 
 Waterwerkgroep in Houten: Alle vastgoedeigenaren in een gebied kunnen bijdragen aan goed 

watermanagement. Stakeholders kunnen samen een plan opstellen en samen maatregelen overeenkomen 
die gestimuleerd kunnen worden, zoals korting op ontlastputjes bij de lokale bouwmarkt, schooltuintjes en 
open tegels. Maak subsidies echter niet te complex; een kleine papieren drempel blijkt bij dit onderwerp al 
snel te hoog.  

 De Groene Tuinen, Driebergen (Heuvelrug wonen): Nieuwbouw waarbij wadi’s zijn aangelegd voor 101 
aardgasvrije woningen. 

 Werkhoven: Landbouwgronden zijn teruggegeven aan de natuur om op die manier meer 
bufferingsmogelijkheden te hebben.  

 Prins Bernhardlaan: Groene hoek in flatwijk met moestuintjes, Jeu de Boulesbaan, etc. De corporatie denkt 
mee en koopt materialen, bewoners leggen aan.  

 Problemen spelen vooral in Langbroek, waar de vaarten niet onderhouden zijn. In Doorn loost een 
permanent draaiende pomp water op de vaart.  
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De wateroverlast is daar grotendeels onder controle, sinds de wetering verbeterd is. Riool in Doorn en 
Driebergen is overbelast. Planontwikkeling van de gemeente blijft uit. Slechts mondjesmaat wordt er een 
gescheiden riool gerealiseerd.  

 
Naar CO2-neutraal 2050…  
 Lange termijn planning: Weten of gemeenten plannen hebben t.a.v. rioolonderhoud is relevant voor de 

beslissingen van corporaties. Er lijkt huiver deze plannen te delen, kunnen we deze terughoudendheid 
doorbreken? In overleg met waterschap is naar voren gekomen dat er landelijk actie is ondernomen een 
kaart te maken met alle klimaatstress; deze zal volgend jaar beschikbaar zijn.  

 Berging van hemelwater in kruipruimte: In België en Duitsland wordt dit al veelvuldig gedaan voor 
secundaire waterstroom. Opvang in zak of vat met pomp en aanleg van andere kleur leidingwerk. Kosten: 
ca. 1500 – 2000 Euro. 

 Inspiratie film-interview: het succes van dergelijke projecten hangt vaak op welwillende ambtenaren. 
Kunnen we iemand zijn verhaal laten vertellen op film en deze verspreiden onder onze gemeentelijke 
gesprekspartners?  

 Tuinrenovaties: corporaties hebben over het algemeen geen visie op tuinrenovatie, terwijl ook dat kan 
helpen in het realiseren van bufferpotentie.  
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Bijlage D 

 

RWU gebiedssessie Warmtenetten  
 

Aanwezige corporaties: Bo-Ex, Mitros, Jutphaas Wonen  
 
Aanwezigen: Spencer Schols, Marianne Lamberts (Bo-Ex), Valentijn Nouwens, Walter de Vette (Mitros), Marco 
van Dijk (Jutphaas), Geurt Schepers (Gem. Nieuwegein), Jeroen Roos (Infinitus), Arthur Lippus (ANNE & 
Provincie Utrecht).  
 
Datum: Donderdag 22 februari 2018  
 
Warmtenetten in relatie tot CO2-neutraliteit  
Warmtenetten zijn onderdeel van de oplossing voor een energieneutrale woningvoorraad, mits de bron 
duurzaam is (of kan worden). Wat is het standpunt van de RWU-leden in de volgende drie situaties?  
1. Je panden zijn aangesloten op een warmtenet dat nog geen ‘groene bron’ heeft;  

2. Er is een warmtenet in de buurt, waar je nog niet op aangesloten bent;  

3. Er is nog geen warmtenet, maar het lijkt wel de beste oplossing voor je bezit.  
 
Welke werkwijze volgen we?  
 
1. Bestaand niet-groen warmtenet: Overvecht  
 
In Utrecht zijn warmtenetten al jaren deel van de energieoplossing, maar de bron is (nog) niet groen. Je kan als 
gezamenlijke corporaties je gewicht in de schaal leggen om druk uit te oefenen op vergroening van de bron 
tegen een acceptabel tarief.  
 Een niet-groen warmtenet blokkeert de CO2-neutraliteit van woningen. Waar blijkt dat vergroening door 

de warmte-exploitant niet, of niet zonder hoge additionele kosten voor de corporaties, mogelijk is, kan het 
zinvol zijn een alternatief uit te werken voor het bezit.  

 Een dergelijk uitgewerkt alternatief maakt duidelijk voor welke prijs corporaties daadwerkelijke 
afkoppeling kunnen overwegen en waar onderhandelingsruimte naar de warmte-exploitant bestaat.  

 Corporaties gaan tot nu toe individueel het gesprek aan, terwijl warmtenetten vaak meerdere corporaties 
(en andere grote vastgoedeigenaren) bedienen. Bundelen van krachten vergroot de onderhandelmacht.  

 Gezien de warmtetransitie prognosticeren grote warmte-exploitanten dat meer woningen aangesloten 
kunnen de komende jaren. Een boodschap van corporaties die serieus (!) overwegen af te sluiten van het 
warmtenet, komt daarmee extra krachtig binnen.  

 Bovenstaande geldt alleen voor locaties waar het aansluitcontract (binnen enkele jaren) afloopt. Er is wel 
een gerechtelijke uitspraak geweest dat huurders geen afsluitkosten in rekening gebracht kunnen krijgen 
(en zelfs zonder toestemming van de corporaties kunnen besluiten van het warmtenet te willen).  

 Stroomversnelling werkt aan een variant op het NOM-concept, met een aansluiting op een warmtenet 
(warmteversnelling). Het idee is dat een nieuwe groene bron aangesloten wordt op het warmtenet (binnen 
5 jaar) dat warmte gealloceerd levert aan woningen die vergaand geïsoleerd zijn. Er wordt nu gewerkt 
hiervoor ook EPV mogelijk te maken. Zo kan de verduurzaming van bestaande warmtenetten gestimuleerd 
worden. Er starten binnenkort 10 experimenten, waarvan 1 in Utrecht Overvecht.  

 Veel duurzame bronnen bieden een lagere aanvoertemperatuur en worden elektrisch bij verwarmd. 
Isolatie is dus – over de loop der jaren – ook bij woningen op een warmtenet zinvol.  

 Gemeenten hebben over het algemeen weinig tot geen zeggenschap over de duurzaamheidsprestaties van 
warmtenetten.  

 
2. Aansluiten op bestaand warmtentet: Nieuwegein  

Vooralsnog blijkt het niet vanzelfsprekend dat gevestigde warmte-aanbieders additionele woningen willen 
aansluiten op bestaande warmtenetten. Er komen echter verschillende signalen over binnen.  

Als warmte-aanbieders wel hiertoe bereid zijn, strekt het de aanbeveling als corporatie zelf te bepalen welke 
kosten een alternatieve warmtevoorziening met zich meebrengt, om te weten welke aansluitkosten (maximum 
van leveringstarieven is gereguleerd) acceptabel zijn.  
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Als berekend is dat aansluiting maatschappelijk gezien wel de best passende optie is, kunnen corporaties 
samen met de gemeente hun gewicht inzetten om een acceptabel aanbod te ontvangen van de 
warmteleverancier.  

Eventueel kan de casus geagendeerd worden bij de Warmtetafel. Daarmee wordt niet op korte termijn een 
oplossing verwacht; het is input voor de landelijke discussie over de kostenverdeling van de warmtetransitie en 
al dan niet verdere regulering van warmtebedrijven.  
 
3. Nieuw warmtenet : De Bilt  

Als uit de verkenning van warmtealternatieven blijkt dat een warmtenet de beste optie lijkt voor het 
verduurzamen van bepaalde complexen, is het zaak dit op een goede manier in de markt te zetten.  

NMDA is een regulering van de maximum prijs die aan afnemers in rekening gebracht kan worden. Warmte-
exploitanten zorgen vervolgens met de hoogte van de aansluitkosten dat zij op een rendabele business case 
uitkomen. Er ontstaan tegenwoordig kleinere spelers die soms tot interessantere aanbiedingen kunnen komen, 
als hen de juiste vraag gesteld wordt. Vergelijk HVC die tegenwoordig (voor aangesloten gemeenten) veel 
warmteprojecten realiseren.  

Neem ook het perspectief op een groene bron mee in de uitvraag.  
 
WKO  
 Er zijn veel problemen met open WKO-systemen; het beheer en balancering kost veel energie. De vraag is 

of er ultimo bespaard wordt? De voorkeur gaat uit naar gesloten systemen.  
 Nu al zijn weinig mensen deze techniek machtig en in de toekomst verwachten we een tekort aan 

personeel dat bodemwarmtepompen goed kan onderhouden. Daarbij geven de systemen steeds meer 
meetdata terug en kunnen zo goed op afstand gemonitord worden. Wellicht moeten we het beheer en 
onderhoud van WKO systemen in eigen hand nemen?  

 De provincie beheert de status van de bronnen. Kan er een regionaal duurzaamheidsinstituut komen die 
kennis heeft van bronbeheersing en eventueel capaciteit voor onderhoud?  

  
Inspiratie en lopende projecten  
 Livingstonelaan & Stanleylaan (Kanaleneiland Zuid): Momentum doet zich voor om over te stappen naar 

lage-temperatuurwarmte. Het contract met Eneco loopt af en de installaties in het pand moeten 
vervangen worden. Het leasecontract van de geisers (ook met Eneco) heeft nog een looptijd van 7 jaar. 
Echter, de warmteprijs die Eneco vraagt (16ct), maakt investeren niet rendabel voor de corporaties. Hoe 
kom je met Eneco tot een oplossing voor bezit dat op qua momentum geschikt is om aan te pakken?  

 Columbuslaan: Vergelijkbaar vraagstuk als Livingstonelaan, hier wordt energieneutraal gerealiseerd. 
Portaal heeft vergelijkbaar bezit en kan hier wellicht in meekijken.  

 Kanaleneiland van kookgas af: Voor panden die alleen aangesloten zijn op kookgas is een collectieve 
business case ontwikkeld die uit lijkt te kunnen en nu getest wordt. Door geen vastrechtkosten voor gas te 
hoeven betalen en een inductieplaat en pannen te leasen, kan de overstap kostenneutraal door de 
bewoner gemaakt worden. Meer informatie bij Arthur Lippus.  

 Overvecht: In het zuiden van Overvecht ligt een RWZI; deze zou in potentie warmte moeten kunnen 
leveren in Overvecht voor een passend bedrag.  

 L-flat van Woongoed Zeist: Er is onderzocht of een nieuw warmtenet een optie is om de 13-laags flat, met 
naburige flats en zwembad, te verduurzamen. Het plan is door de gemeenteraad verworpen door te hoge 
kosten.  

 
Naar CO2-neutraal 2050…  
 Krachtenbundeling: Voor een aantal panden op een bestaand warmtenet met aflopend contract 

doorrekenen wat een CO2-neutraal alternatief voor de complexen kost. Op basis daarvan onderhandeling 
aan gaan voor alle Utrechtse corporatiewoningen aangesloten op het warmtenet (ca 26.000 stuks).  

 Criteria voor aanbesteding nieuw warmtenet: Op welke manier kunnen we de markt uitdagen met 
creatievere (en betaalbaardere) oplossingen te komen dan NMDA. Welke randvoorwaarden willen we 
tenminste meegeven in zo’n uitvraag?  

 Kennisbundeling op WKO’s: Willen we een eigen WKO-beheer instituut opzetten voor meerdere 
corporaties in samenwerking met de provincie?  
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Bijlage E 

 

RWU gebiedssessie Schaalvoordeel all-electric  
 

Aanwezige corporaties: GroenWest, Vecht & Omstreken  
 
Aanwezigen: Egbert Kunst (GroenWest), Arnold Takens (Vecht en Omstreken), Stef Roell (EBU), Mischa Meulen 
(HOOM), Elbert Stoffer (Itho Daalderop)  
 
Datum: Woensdag 21 februari 2018  
 
Schaal- en inkoopvoordeel voor all-electric oplossingen laagbouw  
Woningcorporaties hebben de kans om gezamenlijk de markt voor verduurzamingsoplossingen te helpen 
ontwikkelen door schaal aan te bieden: in 2050 moeten alle 100.000 woningen van RWU-corporaties CO₂-
neutraal zijn. Een eerste verkenning naar de effecten van bundeling is uitgevoerd voor grondgebonden 
woningen waar all-electric de meest voor de hand liggende verduurzamingsroute is.  
 
Werkwijze en overwegingen RWU corporaties:  
 Om woningen – al dan niet stapsgewijs – CO2-neutraal te krijgen, moeten installaties en ingrepen aan de 

schil optimaal op elkaar aansluiten. Gezamenlijke inkoop moet daarom niet gaan over individuele 
producten, maar om een samenstelling van producten – een concept – als antwoord voor een bepaald 
woningtype.  

 Zo’n concept moet niet alleen een goede energieprestatie opleveren, maar ook comfort (maximale en 
minimale binnentemperatuur), luchtkwaliteit, geluidsniveau, esthetisch aantrekkelijk, betaalbaar en 
circulair zijn (zie onder meer de toetsingscriteria van NOM keur).  

 Er zijn vele doorsnedes van ‘woningtypes in Nederland’, maar geen wordt nu omarmd door de RWU-leden 
gezamenlijk. Om de vruchten te plukken voor opschaling is het van belang uit te zoeken welke 
woningtypes binnen de RWU in aanmerking komen voor grootschalige uitvraag.  

 Voor installateurs/ontwikkelaars is een projectgrootte van ca. 100 woningen optimaal. Daaronder is een 
project dat enige ontwikkeling vergt vaak niet rendabel. Dat kan een keer voorkomen voor een project als 
onderdeel van een gezamenlijk leertraject, maar niet jaren achtereen.  

 Je kunt zoeken naar concepten die samengesteld worden uit bestaande producten, of je kunt een opgave 
in de markt zetten waarmee je innovatie uitlokt voor een woningtype waar nog geen passend concept voor 
is (mits daar schaal voor te maken is).  

 Voor ontwikkeltrajecten zijn – onder andere in Utrecht, maar ook op andere plekken – aanzienlijke 
subsidies te verkrijgen (350.000 Euro). De EBU (in de persoon van Stef Roell) kan ons op het juiste spoor 
zetten.  

 De aanpak voor een groot inkoop deal zou als volgt kunnen zijn: woningcorporaties kiezen een woningtype 
waar 2 à 3 projecten van 20 stuks in het komende jaar gepland staan. Er worden prestatie-eisen 
gedefinieerd die tijdens de renovatie en na oplevering gemeten worden. Bij het behalen van de prestaties, 
wordt een groter aantal gegund aan dezelfde aanbieder.  

 Voor een uitvraag is het van belang bij wie de prestatiegarantie ligt. Als de aanbieder deze op zich moet 
nemen, zal hij hogere eisen stellen aan: 
 De uniformiteit van de panden (om repeteerbaarheid te borgen); 
 De uitgangssituatie van de panden (per huizenblok is essentieel, omdat kleine verschillen in gewenste 

binnentemperatuur groot effect hebben op de prestaties);  
 De kwaliteit van de partij die het concept toepast op het pand. (Pas bij langere samenwerking, of echt 

grote aantallen loont het voor de aanbieder om co-makers van de corporaties op te leiden en in te 
zetten.)  

 Om verfijning van het concept hand in hand te laten gaan met een eerlijke prijs voor aanbieder en 
afnemer, is een gestaffelde afspraak voor de hand liggend. Aantallen zijn bijvoorbeeld:  
 50 woningen in het eerste jaar  
 200 in het tweede jaar (bij behalen van prestatie-eisen)  
 Grotere aantallen na het tweede jaar (bij behalen van prestatie-eisen)  



27 
 

 Overigens hoeft een uitvraag niet beperkt te blijven tot RWU-leden. Wij nemen het initiatief en zorgen zelf 
voor voldoende woningen om een eerste massa te creëren.  
Andere woningcorporaties, professionele vastgoedeigenaren of groepen particulieren met vergelijkbaar 
bezit kunnen deelnemen in de uitvraag, of het product t.z.t. op de markt aanschaffen voor een lagere prijs. 
Aanbieders hebben hier zelf uiteraard ook een rol in.  

 De toezichthouder zal ons niet toestaan meerkosten te betalen voor een ontwikkeltraject waarmee de 
markt kan innoveren. Wel kan het een interessant criterium zijn in een open uitvraag om te zorgen dat 
prijzen zo ver moeten dalen dat het concept na 3 jaar ook een gunstige kosten-baten afweging oplevert 
voor particulieren.  

 
Naar CO2-neutraal 2050…  
 Welke woningtypes binnen de RWU komen in aanmerking voor grootschalige uitvraag?  
 Opstellen van de contouren van de uitvraag: o Welke criteria willen we meegeven? (in bewoonde staat, 

overlastduur, prestaties, …)  
 Welke prijsdaling willen we realiseren?  
 Wat is de opschalingspotentie en welke aantallen willen we aanbieden?  
 Welke andere partijen (in of buiten Utrecht) hebben baat bij deze oplossing?  
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Bijlage F 
 

Beschrijving PICO + Kansenkaart (door Arthur Lippus) 
 
In het kader van het regionale Energietraject is in diverse gebiedssessies met corporaties bij ANNE gebruik 
gemaakt van de door Kwartiermakers in de Bouw in samenwerking met Geodan ontwikkelde kansenkaart op 
het openbare platform PICO, kortweg de PICO+kansenkaart. Daarbij werd gebruik werd gemaakt van een 
interactieve maptable gesponsord door Stedin. 
 
De PICO+kansenkaart is een hulpmiddel waarbij data over woningen en de wijken uit bronnen van diverse 
stakeholders snel visueel op kaartlagen over elkaar heen kan worden gelegd. Tijdens de werksessies werd door 
de deelnemers enthousiast gereageerd. Deze wijze van presenteren van data over de woningen, 
energienetwerken en gebruikers leidt tot snel overzicht in de samenhang en mogelijkheden om te 
verduurzamen. Interactief gebruik van de PICO+kansenkaart gaf de deelnemers snel inzicht in elkaar 
mogelijkheden en belangen en daarmee naar plekken in wijken waar samen de lichten op groen kunnen gaan 
om concreet invulling te geven aan de energietransitie.  
 
Inmiddels gebruikt met name GroenWest de PICO+kansenkaart actief in verdere verkenningen met haar co-
makers en de gemeenten waar zij woningen bezit. Andere corporaties binnen RWU én gemeenten overwegen 
momenteel ook de PICO+kansenkaart actief in te gaan zetten. In RWU (en U-16) verband zou dit tot een 
versnelling kunnen leiden van de verdere uitwerking en concrete implementatie van de strategieverkenning 
naar CO2 Neutrale woningvoorraad in 2050. 
 
De PICO+kansenkaart is een specifieke toepassing van het openbare online PICO platform. PICO is met 
middelen uit de TKI-gelden (ondersteuningsregeling voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie) ontwikkeld 
door een samenwerkingsverband van Geodan, TNO, Alliander, Ecofys, ESRI Nederland en NRG031. PICO geeft 
informatie over energie in de bebouwde omgeving op basis van vele verzamelde openbare databronnen. 
 
PICO kan worden ingezet om te onderzoeken waar je het meest effectief in de buurt energie kan besparen of 
alternatieve energie kan opwekken. Geodan verzorgt de hosting, het beheer en de support van de PICO 
webapplicatie. Daarnaast kunnen op het gratis basis platform dat PICO biedt eigen specifieke omgevingen 
worden ingericht met eigen gegevens. De PICO+kansenkaart is zo’n toepassing die door Kwartiermakers in de 
Bouw in samenwerking met Geodan is opgezet, specifiek voor ondersteuning van woningbouwcorporaties. 
 
In de PICO+kansenkaart zijn de standaard energiedata uit PICO gecombineerd met specifieke gegevens van 
woningcorporaties en netbeheerders. Daarmee wordt snel inzichtelijk waar woningen staan van de betreffende 
corporatie, wat de kenmerken daarvan zijn, wat de status is van de gas- en elektriciteitsnetwerken rond de 
woningen, waar in de buurt alternatieve energiebronnen aanwezig zijn, wat het energieverbruik van de 
woningen is en, bij beschikbare data, ook de gebruikersprofielen van bewoners van de woningen.  
 
Om het energieverbruik van de woningen beter te ontsluiten dan op het gebruikelijke postcode 6 niveau heeft 
kwartiermakers in de bouw in samenwerking met KPN, TNO en de netwerkbedrijven een alternatief algoritme 
ontwikkeld dat het energieverbruik op woningblok niveau ontsluit. Hiermee kan vrij nauwkeurig de actuele CO2 
footprint van de woningen en ook de ontwikkeling van in de tijd daarvan worden gemonitord. Op deze wijze is 
snel inzicht te krijgen bij welke woningen verduurzamen het meest effectief is, kan het effect daarvan worden 
gemonitord, en kan de werkelijke reductie in de CO2 footprint eenvoudig worden gerapporteerd. 
 
Binnen de RWU wordt de PICO+kansenkaart inmiddels actief ingezet door GroenWest. Daarbij zijn onlangs ook 
de onderzochte bewonersprofielen, prognosedata voor aanpak van de woningen en de ingevulde Aedes 
routekaart naar CO2 neutraal in 2050 aan de eigen omgeving toegevoegd. Dit biedt GroenWest de 
mogelijkheid actief het gesprek over verduurzaming van haar woningen aan te gaan met haar co-makers, de 
gemeenten waar zij woningen in bezit heeft en netbeheerder Stedin. Verzamelde gegevens worden op deze 
wijze eenvoudig geborgd en beschikbaar gesteld in gebiedsontwikkelingsprocessen. Daarmee kan nu sneller 
over en weer kennis in elkaars mogelijkheden en belangen kan worden opgebouwd en geborgd. 
 
Er komt een voorstel, inclusief kosten, hoe RWU corporaties van deze instrumenten gebruik kunnen maken. 


