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Samen op weg naar CO2-neutraal   

Nieuwe fase breekt aan: de 
Energietransitie.  

Wat betekent dit voor 
huurders(organisaties)? 

• Participatie – afspraken 

• Betaalbaarheid – compensatie 

• Woonkwaliteit – comfort 

 

 

 



Structuur Energietransitie Gebouwde 
Omgeving 

1) Landelijk Warmte expertisecentrum (2019) 

2) Regionale Energiestrategie (RES) (2019-2020) 

3) Leidraad warmte voor gemeenten (2019-2020) 

4) Warmtevisie gemeente + Besluitvorming 
gemeenteraad (2020) 

5) Wijkuitvoeringsplannen (2021) 



Klimaat akkoord 
• Verschuiving EB van elektra naar gas (+ 15 ct) tot 2030.  

• Maar:  max. warmteprijs stijgt mee met gas prijs (2019: + 15 %!) 

Woonbond:  

• compensatie voor lagere inkomens en slechte woningen met hoog 
gasverbruik 

• Eerlijker lusten en lasten: CO2 heffing grootverbruikers/industrie 

• Behoud salderen/goede terugleververgoeding PV panelen 

• Loskoppeling warmteprijzen van de gasprijs nodig 

• geen extra VPB/ATAD en halvering Verhuurderheffing 



Sectorresultaten Aedes Routekaart 

Geen ingreep (4%) niet meegenomen 

Warmtenetten: Ja of optie: + 23% 

CO2 reductie: 70% 

Respons: 90% leden, 80% sector (247 Routekaarten)  

2,1 v/d 2,4 miljoen corporatiewoningen) 



Niveau isolatie en ventilatie 

• Niets doen, huidige isolatie handhaven 

• Maximale isolatie binnen bestaande schil, 
ventilatie met CO2 sturing 

• Optimale isolatie, nieuwe schil, balans- 
ventilatie met WTW 



Niveau verwarming en warm 
tapwater 

• Gasverwarming (voorlopig) handhaven 
(ooit biogas of waterstof?) 

• Elektrisch met warmtepomp 

• Aansluiting op externe warmtelevering 

• Lokale opslag zonnewarmte 

 

 



PV op het dak 

• 12 panelen, opwekking huishoudelijk 
gebruik 

• 24 panelen, warmtepomp met optimale 
isolatie, nieuwe schil (N.O.M.) 

• 32 (?) panelen, warmtepomp met 
maximale isolatie bestaande schil 





Routekaart naar CO2-neutraal   

 

Introductie: 

Speel het spel!  

 



Ondersteuning en scholing aardgasvrij 

Voor individuen, bewoners commissies of huurdersorganisaties 
 
Voorbeelden: 
• Wooncoaching en energiecoaching 
• Routekaart op wijkniveau (kennismaking met alle opties) 
• Afspraken over aardgasvrij, NOM, of aansluiten op warmtenet  
• Sociaal plan bij aardgasvrij, warmtenet of NOM 
• Afspraken Participatie (RES, Warmtevisie, Wijkuitvoeringsplannen) 
• Verduurzamingstechnieken 



Afspraken maken, voorbeelden 
Algemeen: 

• Huurdersorganisaties, corporaties en gemeente samen optrekken in RES? 

• Compensatie voor de achterblijvers i/d energietransitie 

Specifiek: 

• Overstap naar elektrisch koken:  

– ZAV, pannenset, net eigen fornuis gekocht? 

– Bijdrage netbeheerder ? (belang bij 100 % aardgasvrije buurt) 

• Huurders aansluiten op warmte?     NMDA?! 

– Hou afleverset uit vastrecht en in de huur (15 euro per maand) 

– Tarief lager dan max ACM-tarief; Isoleer gelijktijdig, kierdichting  

• All electric, NOM:  

– Goede afspraken over uitvoering, vergoedingen  

– Wat doen als het salderen wegvalt? 


