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Even voorstellen



Wie bent u?

Wie:
• Heeft een c.v.-ketel?

• Heeft zonnepanelen?

• Heeft een koelkast?

• Heeft een wasdroger?

• Heeft een vaatwasser?

• Kookt electrisch?

• Uitsluitend LED 
verlichting?

• Energiezuinige stofzuiger?



Wie bent u?

Wie:
• Stapt jaarlijks over van 

energieleverancier?  
• Waarom wel / niet?

• Weet zijn energieverbruik?
• M3 aardgas
• kWh elektra

• Heeft groene stroom?
• Is deze echt groen?



Wat maakt meer indruk?

€ 4.999,=

Geen terugverdientijd / besparing

€ 4.500,=

Verlaging energienota
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5 december 2018



Nationale ontwikkelingen

• Klimaatakkoord Parijs 2015, temperatuurstijging

• Regeerakkoord  49% CO2 reductie -> Gasbesluit

• Klimaatakkoord aangeboden Eerste kamer -> Klimaatwet



Warmtevisie

▪ Dit jaar Regionale Energie Strategie 

▪ 2021 Warmtevisie per kern/wijk



Onze visie



Context haalbaarheid

• Betaalbare  huurwoningen nu en in toekomst

• Kijken naar woonlasten

• Forse investeringen nodig

• Financiële continuïteit



Speerpunten



Duurzaamheid Campagne-titel



Opgave
16



15% 
bespaard!

Hoe ver zijn we?



De gemiddelde energierekening

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Electra € 37,78 € 39,91 € 42,67 € 37,35 € 34,36 € 29,89 € 28,44 € 31,66 € 42,84

Gas € 80,48 € 90,24 € 93,61 € 88,07 € 80,36 € 82,96 € 79,40 € 82,62 € 96,73
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Gas Electra

2016: € 113,=

2018: € 114,=

2019: € 140,=



Woningvoorraad CO2=nul 
en los van aardgas

Strategische doelen

• In 2050 zijn onze woningen 100% CO2 neutraal

• In 2030 stoten onze woningen  de helft minder 
CO2 uit

• Nieuwe woningen bouwen we van aardgas los



Woningvoorraad CO2=nul 
en los van aardgas

Ambities

• Bij renovaties 70% besparen, waar mogelijk gaan 
we los van aardgas

• Zonnepanelen toepassen; 50% opwek in 2030

• Gebiedsgerichte transitieaanpak

• Programmatische aanpak

• Pilotprojecten voor innovatie en opschaling 

• Kookgas verwijderen bij mutatie



Milieubewuste en spaarzame huurder



Milieubewuste en spaarzame huurder

Strategisch doelen

• In 2050 wonen alle huurders van Woonkwartier 
klimaatneutraal en betaalbaar

• Huurders dragen zelf bij door spaarzaam te zijn

• Woonlasten zijn betaalbaar voor onze huurders

• Met slimme voorzieningen kunnen 
huurders daar zelf op sturen



Milieubewuste en spaarzame huurder

Ambities

• Structureel voorlichten

• Thematische campagnes

• Energieambassadeurs

• Initiatieven ondersteunen

▪ Ecco geeft altijd handige tips

▪ is leuk voor jong en oud

▪ geeft ons een kijkje in de toekomst



Milieubewuste en spaarzaam Woonkwartier



Milieubewuste en spaarzaam Woonkwartier

Strategische doelen

• Duurzaamheid in ‘hearts and minds’ 
van onze medewerkers

• In 2025 zijn onze kantoren van aardgas los

• In 2025 werken we papierloos, rijden we 
elektrisch en kopen we duurzaam in.



Milieubewuste en spaarzaam Woonkwartier

Ambities

• Verduurzamen eigen kantoren

• Verduurzamen inkoop, afvalverwerking en 
vervoer

• Trainingen en opleidingen

• Themabijeenkomsten



Circulair bouwen en beheren

• Grondstoffen schaarste

• 40% bouwstoffen gaat naar de bouw

• Kabinet: Nederland Circulair in 2050

• Grondstoffenakkoord



Circulair bouwen en beheren

Doelen

• In 2050 (ver)bouwen we 
volledig circulair

• In 2050 werken we uitsluitend 
met remontabel upcyclebaar of 
composteerbaar materiaal

• In 2035 werken we volgens de principes 
van goed afvalmanagement



Wat gaan we doen?



Bepalen agenda komende 5 jaar

• Regionale / gemeentelijke keuzes 

• Projecten uitvoeren 

• Ervaringen opdoen nieuwe technieken

• Kookgas verwijderen

• Campagnes voor energie bewuster 
wonen 

• Kantoor efficiënter bezetten

• …
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