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1 INLEIDING 

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) wordt vaak genoemd als een van de koplopers op het 

gebied van duurzaamheid binnen de corporatiebranche. Net als vorig jaar werd er een prijs 

uitgereikt voor ‘Beste energie-index’ door de Groene Huisvesters. De Groene Huisvesters is een 

overleg tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, de landelijke branchevereniging voor 

woningcorporaties Aedes en zo’n twintig woningcorporaties om verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad te versnellen. OFW kreeg voor de tweede keer deze prijs. Onze woningen 

hebben ondertussen gemiddeld een B-label (volgens de rekenmethodiek geldend tot en met 

2014). Daar zijn we bij OFW trots op. Prijzen winnen is echter nooit ons doel maar een gevolg 

van jarenlang consistent beleid. We hebben hier langjarig hard aan gewerkt. Door te kiezen voor 

een integrale aanpak hebben onze woningen toekomstwaarde.  

 

We vinden het belangrijk om te sturen op de totale woonlasten van onze huurders. Energiekosten 

zijn een wezenlijk deel zijn van de woonlasten. Over de energiekosten ontvangen onze huurders 

geen huurtoeslag, over de huur wel (mits ze hier qua inkomen voor in aanmerking komen). Ook 

het comfortabel en gezond wonen, is net als woonlasten een belangrijke reden voor het 

verduurzamen van onze woningen. Qua verduurzamen past ons ambitieniveau bij de opgave 

zoals deze is verwoord in diverse landelijke convenanten en akkoorden.  

1.1 Aanleiding 
Wij zijn ervan overtuigd dat we zowel naar onze huurders, als naar de gehele Dronter 

samenleving, een verantwoordelijkheid dragen om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming 

van toekomstbestendige woningen en wijken. Toekomstbestendigheid heeft niet alleen 

betrekking op de technische staat van de woningen, goede woningplattegronden, het 

binnenmilieu of de aantrekkelijkheid van de woningen en de wijk maar heeft ook te maken met de 

betaalbaarheid van de woningen. Daar hebben de energetische prestaties van de woningen 

direct invloed op. Energiekosten maken immers een substantieel deel uit van de woonlasten. Dus 

om wonen nu, maar met name in de toekomst betaalbaar te houden voor haar primaire 

doelgroep, vindt OFW dat het energieverbruik van haar woningen laag moet zijn. Deze beleidslijn 

is door ons vanaf 2000 consequent toegepast en heeft ons handelen mede bepaald.  

 

Langs de drie lijnen van de Trias Energetica zetten we daarom in op een energieneutraal 

woningaanbod. In de eerste plaats nemen we maatregelen waarmee het energieverbruik wordt 

teruggebracht. Dit doen we door de woningen energiezuiniger te maken en door het bevorderen 

van energiebewust woongedrag bij onze huurders. In de tweede plaats richten we ons op de 

mogelijkheden om in (de nabijheid van) ons woningbezit te komen tot duurzame energie-

opwekking. In de derde plaats zorgen we ervoor dat we de energie die we gebruiken efficiënter 

gebruiken. 

In het hoofdstuk Energiesprong uit ons beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam 

wonen 2012-2017’, hebben wij ambities op het gebied van duurzaamheid verwoord.   

Ambities OFW: 

1. Onze woningen zijn in 2030 energieneutraal (voor gebouw gebonden energie). 

2. We maken een integrale duurzaamheidsafweging bij onze nieuwbouwprojecten. 

3. OFW voelt zich verantwoordelijk voor het milieu en stimuleert bewoners om rekening te 

houden met het milieu en energiezuiniger te leven. 

Als doelstelling is in ons beleidsplan opgenomen: ‘We doen een studie naar een geschikt 

energieconcept voor energieneutrale woningen (voor gebouw gebonden energie), die een 

gezond binnenklimaat hebben en minder kritisch zijn voor bewonersgedrag.’ 
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Trias Energetica: 

1. Beperk de energievraag, 

2. Gebruik duurzame energiebronnen, 

3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt. 

  

 

 

 

 

 

1.2 Doel en doelgroep  

Dit document geeft een uitwerking van onze ambities en doelen op het gebied van 

energiebesparing en verduurzaming, zoals deze in ons beleidsplan en strategisch beleidsplan 

voorraad en nieuwbouw zijn verwoord. We onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om ons 

woningbezit energieneutraal te maken. Hierbij kijken wij naar de beleidsomgeving, onze 

financiële mogelijkheden en de technische ontwikkelingen. Dit document verwoordt ons 

energiebeleid voor de komende jaren. Hierbij kijken wij ver vooruit, zelfs naar 2050. Deze visie 

geeft richting aan ons handelen en fungeert als input voor ons nieuwe ondernemingsplan, 

jaarbegrotingen en meerjaren begrotingen.    

 

Dit plan geeft aan waarom we kiezen voor energiebesparing en het licht omgevingsfactoren als 

het overheidsbeleid toe. Tevens wordt uitgelegd waarom OFW heeft gekozen voor de 

moderniseringsaanpak en wat wij hiervan hebben geleerd. Onze visie op duurzame 

energieopwekking met zonnepanelen wordt beschreven en wat onze ‘extra onderhoud’ aanpak 

inhoudt. Tevens wordt verwoord hoe deze maatregelen zich verhouden tot onze ambitie om een 

energieneutraal woningbezit te krijgen.  

 

De doelgroep van dit document bestaat uit de stakeholders en medewerkers van OFW. Dit 

document informeert onze stakeholders over onze duurzaamheidsaanpak en het effect ervan op: 

woonlasten, vastgoedwaarde, comfort, gezondheid en milieu, tevens geeft het richting aan de 

medewerkers van OFW.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordwolk met belangrijkste redenen voor het verduurzamen van woningen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_energetica
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1.3 Kaders 

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft haar beleid vastgelegd in haar Beleidsplan ‘Samen 

werken aan kansrijk en duurzaam wonen’. Dit beleidsplan loopt  van 2012-2017. In het 

beleidsplan is onze missie en onze organisatiefilosofie verwoord.  

Missie en organisatiefilosofie OFW  

De missie van OFW is: ‘We bieden een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente 

Dronten voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen 

voorzien.’ 

Dit is waar OFW voor staat (organisatiefilosofie) 

OFW zet zich in voor een woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten, waarin mensen 

prettig samenleven en waar het rijk- of arm-zijn niet doorslaggevend is voor de kansen die ze 

krijgen. De kernkwaliteiten van OFW zijn: ontwikkelen, bouwen, verhuren, beheren en een solide 

maatschappelijke verankering.  

De thema’s met daarbij de doelen die we hebben geformuleerd in ons beleidsplan zijn: 

 Alle doelgroepen onder dak: Omvang en samenstelling van de woningvoorraad 

afstemmen op de huidige en toekomstige vraag van verschillende klantgroepen; 

 Goed wonen: Het bieden van kwalitatief goede woningen en het optimaliseren en 

uitbreiden van de dienstverlening aan huurders en woningzoekenden;  

 Kansrijke woonomgeving: Het creëren van een leefbare, kansrijke en veilige 

woonomgeving; 

 Energiesprong: Alert zijn op de meerjareneffecten van ons handelen op de samenleving 

waarbij de effecten op het milieu zeker goed worden meegewogen; 

 Duurzame organisatie: De bedrijfsvoering is gericht op (financiële) continuïteit op lange 

termijn en transparantie; waarbij we een duurzaam personeelsbeleid hanteren. 

1.3.1 Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw 

De betekenis van de beleidsthema’s voor onze woningen hebben wij uitgewerkt in ons 

‘Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw’. Dit beleidsplan is het fundament van ons 

energiebeleid en in paragraaf 4.1 van dit document wordt het toegelicht. 

1.3.2 Convenant energiebesparing corporatiesector 

Op 10 oktober 2008 hebben Aedes, de Woonbond en de ministeries van VROM en WWI samen 

een ‘Convenant Energiebesparing Corporatiesector’ (energieconvenant) ondertekend. Op 28 juni 

2012 werd het geactualiseerde Convenant Energiebesparing Corporatiesector door Minister 

Spies en Aedes getekend.  

 

Hierin staat een aantal doelstellingen voor energiebesparing. De ambities in dit convenant zijn: 

 33% energiebesparing in de bestaande voorraad te realiseren door alle corporaties in de 

periode 2008-2020.  

 In 2020 ten minste een gemiddelde Energie Index
1
 van 1,25 (gemiddeld energielabel B) 

voor de totale huurwoningenvoorraad van de corporaties 

 Door toepassing van energiebesparende maatregelen voor energieverbruikers de stijging 

van de woonlasten beheersbaar houden. De energiebesparende maatregelen zullen zo 

kosteneffectief mogelijk moeten zijn. 

 Door bewustwordings- en voorlichtingscampagnes het gebruikersgedrag beïnvloeden. 

 

                                                      
1
 Volgens de energielabel methodiek geldend tot eind 2014. 
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1.3.3 Energieakkoord voor duurzame groei 

Op 6 september 2013 verbonden ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, 

vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële 

instellingen, zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. Kern van het akkoord zijn breed 

gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van 

de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid 

en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. 

De partijen zetten zich in dit verband in om de volgende doelen te realiseren: 

 Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar. 

 100 Petajoule (= 1.000.000.000.000.000 joule) aan energiebesparing in het finale 

energieverbruik van Nederland in 2020. 

 Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4%) naar 

14% in 2020. 

 Een verdere stijging van dit aandeel naar 16% in 2023. 

 Ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te 

creëren. 

 Alle burgers wonen in 2050 in een energieneutraal huis (per saldo geen CO2 uitstoot).  

 

Ondertussen wordt steeds duidelijker dat Nederland met het bestaande beleid niet gaat voldoen 

aan hetgeen in het Energieakkoord is verwoord op het gebied van hernieuwbare 

energieopwekking. De 14% hernieuwbare opwekking in 2020 vraagt om beleidsaanpassing en 

versnelling. Het is dus te verwachten dat de overheid wetgeving aanscherpt of actief 

verduurzaming gaat stimuleren door middel van subsidies. Zie ook onderstaande illustratie. 

 

 

Illustratie 

Hoe ver zijn de EU lidstaten verwijderd 

van hun nationale doel voor hernieuwbare 

energie? 

 

Bron: Algemene rekenkamer 2015, 

situatie 2013. 
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1.3.4 Beleid Rijksoverheid 

Het huidige kabinet Rutte (2014) wil duurzame ('groene') economische groei. Groene groei 

betekent dat de economie in omvang toeneemt zonder dat dit nadelig is voor klimaat, water, 

bodem, grondstoffen en biodiversiteit. Omdat duurzame innovaties geld en banen opleveren, 

kunnen economie en milieu in de ogen van het kabinet goed samengaan. 

Afnemers moeten kunnen rekenen op betrouwbare energie tegen concurrerende prijzen. Om dat 

te behouden zijn alle veilige en betrouwbare energie-opties hard nodig, grijs en groen. Op de 

langere termijn is een realistische overgang naar een duurzame energiehuishouding nodig met 

het oog op het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Dit vraagt 

om een internationale economische aanpak om bedrijven en burgers niet onnodig met hoge 

kosten op te zadelen. Nieuw in het energiebeleid is dat het kabinet wil profiteren van de kracht 

van de Nederlandse energiesector. Dat levert groei, banen en inkomsten op. 

De kern van het energiebeleid is: 

 Het bereiken van een CO2-arme economie in 2050. Daarvoor is een internationale 

klimaataanpak de enige route en is een transitie naar een duurzame energiehuishouding 

nodig. 

 De transitie moet goed zijn voor de Nederlandse economie. In de visie van het kabinet is 

het niet groen óf groei, maar groen én groei. Het kabinet wil inspelen op de kracht van de 

energiesector en die verder vergroten door samen te werken met ondernemers en 

onderzoekers aan nieuwe energietechnieken
2
 
3
. Alleen dan kan Nederland hernieuwbare 

energie verder ontwikkelen en zich internationaal blijven onderscheiden als energieland. 

Dat levert groei, inkomsten en banen op. 

 Het kabinet streeft naar een evenwichtige mix van groene en grijze energie uit binnen- en 

buitenland. De realiteit is dat Europa voorlopig afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen. 

Gas biedt flexibele reservecapaciteit bij een groot aandeel hernieuwbare energie en door 

te investeren in CCS
4
-technologie wordt fossiele energie schoner. Dat is ook belangrijk 

voor de Nederlandse economie. Juist Nederland kan daarvan profiteren, als gasland en 

wereldwijde koploper op het gebied van CCS. Ook kernenergie is nodig. Kernenergie 

draagt volgens het kabinet bij aan de diversificatie van energiebronnen en leidt niet tot 

uitstoot van CO2. Op korte termijn wil het kabinet het percentage duurzame energie laten 

groeien tot 14% in 2020 en 16% in 2023.
5
 

 De aansluiting bij de Europese afspraken: CO2-uitstoot met 20% terugbrengen (in 2020 

t.o.v. 1990). 

1.3.5 Rijksprioriteiten 

Op 22 juni 2015 heeft de minister een brief gestuurd aan de tweede kamer met daarin de 

prioriteiten volkshuisvesting. Hierin geeft de minister de belangrijkste thema’s aan voor de 

corporaties. Dit in verband met het maken van prestatieafspraken met de gemeentes.  

 

In deze brief worden de volgende thema’s benoemd die met voorrang aan de orde komen in de 

periode 2016 tot en met 2019: 

 Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep; 

 Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de afspraken in het 

Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector; 

                                                      
2
 Zie: sectorakkoord Energie 2008-2020 (gesloten tussen het Rijk en marktpartijen in de energiesector). Hierin beloven de 

energiemaatschappijen dat ze zullen investeren in duurzame energieproductie en CO2-afvang en -opslag. Netbeheerders 
zullen zich inspannen de elektriciteitsnetten geschikt te maken voor een sterke toename van decentraal opgewekt 
vermogen. 
3
 Met de Subsidieregeling Duurzame Energie+ worden technische ontwikkeling en ondernemerschap gestimuleerd. 

4
 CCS = Carbon capture en storage, CO2-afvang en –opslag. 

5
 Zie het Energierapport van de regering (2011).  

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/05/07/sectorakkoord-energie-2008-2020-convenant-tussen-rijksoverheid-en-energiebranches-in-het-kader-van-het-werkprogramma-schoon-en-zuinig.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/subsidieregeling-duurzame-energie-sde
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/10/energierapport-2011.html
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 Huisvesten van urgente doelgroepen; 

 Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting in verband met het langer zelfstandig 

wonen. 

Hierbij merkt de minister op:  

 

Citaat brief minister Blok aan tweede kamer d.d. 22 juni 2015. 

1.3.6 Provincie Flevoland 

De Provincie Flevoland heeft ook een duidelijke ambitie op het gebied van duurzaamheid en 

energieneutraliteit. Op hun website wordt dit als volgt verwoord:  

‘Energieneutraal in 2020 (exclusief transport): dat is onze ambitie op het gebied van 

duurzaamheid. Belangrijke pijlers voor de realisatie van dit doel zijn grote windparken als Zuidlob, 

Sternweg en de Noordoostpolder, maar ook de Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij 

Flevoland (DE-on). Duurzaamheid bereik je enkel door samenwerking en draagt bij aan de 

gewenste versnelling van de verduurzaming van de energiehuishouding in Flevoland.’ 

1.3.7 Gemeente Dronten 

De gemeente Dronten heeft ook beleidsplan opgesteld aangaande duurzaamheid. Dit plan uit 

2012 heet ‘Duurzaam Dronten 2012-2016’ en kent twee hoofddoelen afgeleid van de millennium 

doelen. 

 In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu (millenniumdoelstelling 7) en 

 In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp (millenniumdoelstelling 8). 

Deze twee hoofddoelen zijn in het beleidsplan vervolgens uitgewerkt in zes speerpunten die 

richting geven aan de beleidsuitvoering de komende jaren. Dit zijn de volgende: 

1. Fairtrade: Ondersteunen van eerlijke handel 

2. Participatie: Stimuleren en ondersteunen van participatie, diversiteit en samenwerking. 

3. Leefomgeving: Stimuleren van duurzaam vervoer, wonen en beheer. 

4. Energie & Klimaat: Ambities wat betreft het klimaat en energiebesparing. 

5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

6. Samenwerken: Samen met ondernemers, inwoners, maatschappelijke instellingen, 

scholen etc. 

Vanaf 2007 mag gemeente Dronten zich een CO2 neutrale gemeente noemen betreft de 

gebouwde omgeving. Dit komt door de grote hoeveelheid windmolens in de gemeente. Dit is dus 

niet langer een ambitie van de gemeente. Gemeente Dronten heeft de ambitie nu opgerekt naar 

het klimaatneutraal zijn. Het transport van burgers en goederen zal dan ook moeten worden 

gecompenseerd met duurzaam opgewekte energie.   

De definitie die de gemeente gebruikt is volgens ‘Duurzaam Dronten’: Binnen de 

gemeentegrenzen wordt minimaal evenveel energie opgewekt als gebruikt, waarbij de CO2 

opname groter is dan de CO2 uitstoot. 
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1.3.8 Huurders Belangen Vereniging  

De Huurders Belangen Vereniging (HBV) heeft ons de afgelopen jaren volop gesteund bij het 

verduurzamen van onze woningen. Onlangs heeft zij een enquête gehouden onder haar leden. 

Een aantal vragen zijn voor het onderwerp energieneutraliteit zeker van belang. Deze zijn 

hieronder genoemd en de antwoorden zijn in grafiekvorm weergegeven. De antwoorden van de 

122 respondenten zijn verdeeld over de mogelijke antwoorden, die vooraf door de HBV zijn 

gedefinieerd. 

Vraag 1 

‘OFW staat voor duurzaam. In alle moderniseringsprojecten van de afgelopen jaren is minimaal 

energielabel B gehaald en daar waar kon zelfs een energielabel A. Dit om de energiekosten voor 

de huurders omlaag te krijgen. Hoe belangrijk is dit voor u als huurder?’ 

 

 

 

 

 

Vraag 2 

‘In alle moderniseringsprojecten van OFW heeft de zittende huurder geen huurverhoging 

gekregen. De huurverhoging gaat pas in als er na modernisering een mutatie cq. Verhuizing 

plaats vindt.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 3 

‘Als u van OFW een aanbieding zou krijgen om tegen meerprijs in de huur zonnepanelen op uw 

dak te plaatsen, zou u dan geïnteresseerd zijn?’ 
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1.3.9 Woonbond 

De Woonbond heeft het ‘Convenant energiebesparing huursector’ mede ondertekend. De 

Woonbond stimuleert als belangenvereniging van huurders energiezuinig woongedrag. De 

Woonbond heeft de afgelopen zomer bijvoorbeeld een campagne gevoerd om te komen tot het 

isoleren van woningen. Tijdens de campagne ‘Er zit geld in samen isoleren’ inspireert en 

ondersteunt de Woonbond groepen huurders om samen met corporaties energiebesparende 

maatregelen te nemen. Huurders werden aangespoord deze zomer te gebruiken om met andere 

bewoners te overleggen en ideeën te ontwikkelen om samen energie te besparen. Vervolgens 

kunnen huurders met een plan naar de verhuurder stappen. De bewonerscommissie die dit het 

beste doet wint een prijs, de ‘gouden stokstaart’ van de Woonbond. 

 

De Woonbond stimuleert en faciliteert energiebesparing door huurders. Daartoe heeft zij 

energiecoaches opgeleid en ondersteunt ze dit met voorzieningen als de Energiebus.   

1.4 Definities 
Er zijn veel definities, interpretaties en aanvliegroutes als het gaat om energie en duurzaamheid 

in de woningbouw. Minder milieubelasting, energiebesparing, cradle to cradle, circulaire 

economie of verduurzaming zijn begrippen die worden gebruikt. Daarnaast bestaan er veel 

mogelijke definities voor vastlegging en monitoring van duurzaamheidsdoelstellingen: 

 CO2 neutraal 

 GPR 

 Klimaatneutraal 

 Nul Op de Meter (NOM) 

 Passief 

 Autarkisch 

 EPC nul, Energie Index (EI) nul 

 Energieneutraal 

 

OFW streeft naar ‘energieneutraliteit’. De definitie daarvan is: De energievraag voor 

ruimteverwarming, warm tapwater, huishoudelijke elektra en technische installaties
6
, is op 

jaarbasis geringer dan de hoeveelheid zelf opgewekte duurzame energie. Dit is een gemiddelde 

over de gehele woningvoorraad van OFW. Niet iedere woning hoeft dus energieneutraal te zijn. 

Dit is de meest ruime definitie van energieneutraal, omdat ook het huishoudelijk energieverbruik 

van onze huurders meetelt.  

 

Energieneutraal waarbij de gebouw gebonden energie, te weten: energie voor verwarming, warm 

tapwater en technische installaties
6
, wordt gecompenseerd met zelf opgewekte duurzame 

energie, is een minder ambitieuze keuze. Hierdoor is het een mogelijke tussenstap naar de 

ruimere definitie van energieneutraal. 

1.5 Samenwerking 

Bij de totstandkoming van dit beleid zijn nadrukkelijk stakeholders en onze medewerkers 

betrokken: 

 Op 30 maart 2015 vond bespreking plaats met het beleidsplatform van OFW, een brede 

delegatie van de hele organisatie.  

 

 

                                                      
6
 Voor de meeste woningen van OFW: elektriciteitsgebruik cv-ketel en mechanische ventilatie box 

https://www.eigenhuis.nl/onshuisverdienthet/
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 Op 27 mei 2015 zijn stakeholders als gemeente en HBV geraadpleegd over de meest 

wenselijke route naar energieneutraliteit. Stakeholders steunen de keuzes van OFW. Wel 

geven zij aan, het belangrijk te vinden dat energieneutraliteit op of aan de afzonderlijke 

woningen gerealiseerd wordt. Niet elders. Geen windmolens of een warmtenet. In goed 

overleg met bewoners, met aandacht voor wooncomfort, kwaliteit van binnenklimaat plus 

eenvoudige en goed bedienbare installaties  

 

Adviesbureau Atriensis heeft ons bijgestaan met berekeningen en studie naar de route om te 

komen tot een energieneutraal woningbezit.  

1.6 Leeswijzer 

Dit document geeft in het tweede hoofdstuk een verdieping op een viertal hoofdredenen voor het 

verduurzamen van woningen. In het derde hoofdstuk wordt het bestaande beleid met betrekking 

tot het verduurzamen van onze woningen toegelicht. De argumenten waarom er is gekozen voor 

deze aanpak, voordelen, nadelen en de financiële uitgangspunten worden toegelicht. Wat het ons 

uiteindelijk heeft gebracht en wat we hebben geleerd van onze jarenlange moderniseringsaanpak 

wordt eveneens genoemd. 

Het document geeft in het vierde hoofdstuk een toekomstvisie over de toekomstige 

verduurzamingsaanpak van OFW. Hoe groot de opgave is om te komen tot energieneutraliteit 

wordt hier omschreven. In hoofdstuk vier wordt benoemd welke maatregelen wij nemen op de 

korte en middellange termijn op de weg naar energieneutraliteit. Tevens wordt omschreven wat 

deze transformatie oplevert ten opzichte van het doel ‘Energieneutraal’. Het vijfde en laatste 

hoofdstuk geeft conclusies en een samenvatting van de maatregelen op weg naar 

energieneutraal.  

2 VERDUURZAMEN 

2.1 Inleiding 
Het energiezuinig maken van de woningvoorraad draagt in belangrijke mate bij aan 

toekomstbestendige woningen. De landelijke overheid zal de komende jaren flink gaan bijsturen, 

om de gestelde ambities op het gebied van energiebesparing  en duurzame opwekking van 

energie te kunnen waarmaken.  

‘Alle burgers wonen in 2050 in een energieneutraal huis (per saldo geen CO2 uitstoot)’, aldus het 

‘Energieakkoord voor duurzame groei’ uit 2013. OFW neemt deze uitdaging aan. Er zijn voor 

OFW meerdere aanleidingen om energieneutraliteit na te streven:  

1. Woonlasten - Minder energieverbruik beperkt woonlasten 

2. Milieu - Verbruik van fossiele brandstof belast het milieu 

3. Comfort en gezondheid - Energiezuinige woningen zijn meestal comfortabel en gezond 

4. Toekomstwaarde - Energiezuinige woningen zijn langer exploitabel en vertegenwoordigen 

een hogere marktwaarde 

Voor ons gelden alle vier aanleidingen in hun onderlinge samenhang bij de route naar 

energieneutraliteit. Er is niet één aanleiding die specifiek prevaleert. De samenhang telt.  

In ons beleidsplan is de ambitie verwoord om energie neutrale woningen te hebben in 2030 (voor 

gebouw gebonden energie). Hiertoe zouden wij een studie doen naar een geschikt 

energieconcept voor energie neutrale woningen. Uit de stakeholdersbijeenkomst van OFW is 

gekomen, dat onze stakeholders een duidelijke voorkeur hebben voor de meest ruime definitie 
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van energieneutraal (totale gas- en elektraverbruik compenseren met duurzaam opgewekte 

energie).  

Onze stakeholders en wijzelf vinden dat de ruime definitie van energieneutraal, de meest zuivere 

is, omdat deze het beste aansluit bij de belevingswereld van mensen. Deze definitie is ook 

begrijpelijk over te brengen naar onze huurders. Daarom kiezen wij nu voor de definitie:  

De energievraag voor ruimteverwarming, warm tapwater, huishoudelijke elektra en 

technische installaties
7
, is op jaarbasis geringer dan de hoeveelheid zelf opgewekte 

duurzame energie.  

Wij hebben op dit moment 4.416 woningen in de gemeente Dronten. Bij de aanname dat het 

gemiddelde gasverbruik momenteel 1.000 m
3
 per woning per jaar

8
 en het gemiddelde 

huishoudelijke elektraverbruik 3.000 kWh per woning per jaar is 
9
, bedraagt de uitstoot van CO2 

van onze woningen op jaarbasis ruim 14.000 ton
10

. In totaal is er zo’n 1.900 hectare tropisch 

oerwoud met in totaal zo’n 700.000 tropische bomen nodig om deze CO2 ieder jaar weer in O2 

om te zetten. 

 

       4.416 woningen        14.000 ton CO2                 700.000 bomen 

Per woning is de gemiddeld uitstoot 3.190kg CO2. Bij een modernisering besparen wij reken-

kundig gemiddeld 1.225m3 gas per jaar per woning. Dat is per gemoderniseerde woning een 

uitstoot vermindering van 2.180kg CO2. Duurzaam opwekken van elektriciteit kan goed met 

zonnepanelen. Per zonnepaneel wordt er ruim 100kg CO2 per jaar bespaard. Vergeleken met de 

totale uitstoot van CO2 van onze woningen (14.000ton CO2), ligt er dus een ambitieuze opgave 

voor ons en de gehele samenleving (Energie Akkoord voor duurzame groei).     

 

De term energieneutraal zoals wij deze in ons beleidsplan als onderzoeksvraag en lange termijn 

ambitie hebben gebruikt, is de volgende:  

De energievraag voor gebouw gebonden energie, te weten: energie voor verwarming, 

warm tapwater en technische installaties
6
, wordt gecompenseerd met zelf opgewekte 

duurzame energie. 

Volgens deze definitie bedraagt de uitstoot van CO2 van onze woningen op jaarbasis ruim 9.200 

ton. In dat geval is totaal is er zo’n 1.250 hectare tropisch oerwoud met in totaal zo’n 460.000 

tropische bomen nodig om deze CO2 ieder jaar weer in O2 om te zetten. 

Omdat de gestelde definitie 40% zwaarder is, dan de definitie energieneutraal voor gebouw 

gebonden energie, zullen we het jaartal van realisatie opschuiven naar 2050. Deze ambitie halen 

in 2030 is gezien onze investeringsmogelijkheden en de huidige stand van de techniek geen 

                                                      
7
 Voor de meeste woningen van OFW: elektriciteitsgebruik cv-ketel en mechanische ventilatie box 

8
 Bron: Atriensis 

9
 Inclusief elektragebruik technische installaties, bron: Atriensis. 

10
 Omrekenfactor volgens CBS publicatie: Berekening CO2 emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement 

van elektriciteit in Nederland. Sept. 2012. CO2 emissie factor elektriciteit volgens de Integrale methode. 
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realistisch doel. Daarom sluiten we aan bij de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord 

voor duurzame groei. Het jaar 2050 lijkt ver weg maar toch leert de praktijk dat afwachten geen 

verstandige strategie is.  

2.2 Woonlasten 
Een aantal jaren geleden werd bij de betaalbaarheid van woningen alleen gekeken naar de 

huurlasten. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat betaalbaar wonen ook door andere aspecten 

wordt bepaald, zoals energielasten, servicekosten en lokale heffingen. Deze bredere benadering 

van de woonlasten is ondertussen een algemeen ingebed begrip in de sector. OFW stuurt al 

jaren op de woonlasten en dit vormt tevens de kern van haar verduurzamingsaanpak.  

In de media ligt de focus nu sterk op de hoogte van de huren. Dit vanwege de aandacht van de 

landelijke politiek voor de efficiency van corporaties en omdat de energieprijzen de afgelopen  

jaren nauwelijks zijn gestegen. De energieprijzen zijn echter de afgelopen vijftien jaar wel drie 

keer zo snel gestegen als de gemiddelde inflatie. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser 

en Nederland loopt, ten opzicht van de rest van Europa, ver achter in het realiseren van 

duurzame energie opwekking. Een voorspelling dat de energieprijzen op lange termijn zullen 

gaan stijgen is dan ook niet meer dan logisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:  Rigo, Rapport de Woonlastenbenadering 2013  

Uit een recente studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2014 blijkt, dat 

energiekosten nog steeds een belangrijk onderdeel vormen van de jaarlijkse onkosten van 

huishoudens. Volgens het PBL gaf een Nederlands huishouden in 2012 ruim € 1.800,- per jaar uit 

aan gas en elektriciteit. Dit was 6,4% van het besteedbare huishoudensinkomen. Deze 

huishoudelijke energiequote is gedaald ten opzicht van 2009 maar wel gestegen ten opzichte van 

2006 en 2002.    

 

 

 

Citaat: Planbureau voor de Leefomgeving, Beleidsstudie Energiebesparing voor wie loont dat? 
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Uit het onderzoek van het PBL bleek tevens dat huurders die in een slecht geïsoleerde woning 

(E/F/G label) woonden, ondanks hun aandacht voor energiezuinig woongedrag, gemiddeld een 

energiequote van 10% van hun besteedbaar inkomen hadden. Dus hoewel zij een lagere 

energierekening hadden dan vergelijkbare huishoudens met een hoger inkomen, was het 

aandeel van het besteedbaar inkomen dat nodig was voor de energierekening hoger.  Zie 

onderstaande grafieken die dit illustreren. 

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, Beleidsstudie Energiebesparing voor wie loont dat? 

Verduurzamen vanwege betaalbaarheid is dus nog steeds een valide argument. Dit blijkt uit 

studies van Planbureau voor de Leefomgeving en RIGO, maar ook uit onze dagelijkse praktijk. 

Reacties van huurders na een moderniseringsproject ondersteunen het belang van 

energiebesparing in het kader van betaalbaarheid. Op de volgende pagina wordt inzichtelijk 

gemaakt aan de hand van onze eigen gegevens wat effect is van energiebesparende 

maatregelen op de betaalbaarheid. Dit zijn berekende effecten aan de hand van 

energiemodellen. In de paragraaf ‘Meten is weten’ wordt dieper ingegaan in de manier van 

rapporteren over energiebesparing.   

Split incentives 

In de corporatiesector wordt regelmatig een discussie gevoerd over de zogenaamde ‘split 

incentives’. Hiermee wordt bedoeld dat investeringen in duurzaamheid/energiebesparing door de 

corporatie gedaan worden en de voordelen hiervan bij de huurders liggen. OFW heeft hier geen 

moeite mee. Corporaties ontlenen immers hun bestaansrecht aan het zorgen voor betaalbare 

huisvesting voor die doelgroepen, die anders vanwege hun inkomen geen mogelijkheden hebben 

op de woningmarkt. Door te investeren in duurzaamheid wordt de betaalbaarheid van het wonen 

gestimuleerd.  
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2.3 Milieu 

Klimaatverandering beïnvloedt extreme weersomstandigheden, zoals orkanen, overstromingen, 

droogste en hittegolven. Van een individuele ramp kan nooit met zekerheid worden gezegd dat 

die door klimaatverandering is veroorzaakt. Wel weten we zeker dat het klimaatsysteem een 

groot wereldwijd evenwicht is en het toegenomen broeikaseffect de balans verstoort. Het effect 

hiervan is: 

 De temperatuur stijgt; 

 Extremere weersomstandigheden, bijvoorbeeld door toename van het aantal en de 

hevigheid van stormen of verandering neerslagpatronen; 

 Het zee-ijs neemt af (zie onderstaande beelden); 

 Stijgende zeespiegel; 

 Verzurende oceanen (CO2 lost op in water); 

 Meer misoogsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedekking door zee-ijs van de Noordpool in 1980 en 2012, zoals deze waargenomen door 

satellieten van NASA. Bron: Greenpeace. 

Het terugdringen van de CO2 uitstoot, het bestrijden van klimaatverandering en aandacht voor de 

schaarste van energiebronnen vraagt op korte termijn aandacht van ons allen. De Europese Unie 

en Nederlandse overheid maken beleid om klimaatverandering tegen te gaan. Daartoe sluit de 

Nederlandse overheid convenanten met diverse brancheorganisaties, lokale overheden en 

andere organisaties. De corporatiesector heeft haar verplichtingen hierin genomen, door in 2008 

het ‘Convenant energiebesparing huursector’ af te sluiten. OFW onderschrijft de hierin 

opgenomen doelstellingen en stuurt op nakoming van hetgeen in dit convenant is vastgelegd.  

Voor ons toekomstige beleid sturen wij op hetgeen is vastgelegd in het ‘Energieakkoord voor 

duurzame groei’ uit 2013 (Alle burgers wonen in 2050 in een energieneutraal huis). 

http://www.knmi.nl/cms/content/109077/extreem_weer_en_klimaatverandering
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Ontwikkelingen CO2 uitstoot en temperatuurstijging, Bron: WUR 

Uit bovenstaande grafiek blijkt wel dat het geen vraag meer is of de temperatuur stijgt maar dat 

het alleen de vraag is hoeveel deze door zal stijgen.  

2.4 Comfort en gezondheid 

Hoe gezond is het eigenlijk om te wonen in een energiezuinig huis? Dergelijke vragen worden 

steeds vaker gesteld door kritische woonconsumenten. Slecht werkende duurzame installaties en 

kritische geluiden over het slechte klimaat in zwaar geïsoleerde woningen vormen de 

voedingsbodem voor dit kritische geluid.  

Juist deze geluiden pleiten voor een integrale aanpak van het verduurzamen van woningen. Door 

onderwerpen als gebruiksgemak, wooncomfort, gezondheid, dummy proof en de woontechnische 

kwaliteit mee te wegen in de planvorming, is de kans op mislukking in de ogen van de gebruikers 

een stuk kleiner. Het laten toetsen van onze plannen bij bewonerscommissies en huurders-

belangenvereniging, is dan ook een essentiële stap in het proces van verduurzamen van onze 

woningen. Als onze klanten onze keuzes logisch vinden is de kans ook groter dat zij de kwaliteit 

van de woning waarderen en positief spreken over ons als organisatie.  

Gezondheid 

Voorwaarde voor draagvlak voor groot-onderhoud,  woningverbeteringen of moderniseringen is 

dat de woningen na de aanpak gezond en comfortabel zijn te bewonen. Hiervoor gelden een 

aantal criteria. Dit zijn de volgende: 

 Luchtkwaliteit in de woning is goed door voldoende luchtverversing 

Onvoldoende ventilatie veroorzaakt een te laag zuurstof (O2) gehalte en een  te hoog  

koolstofdioxide gehalte (CO2) gehalte in de lucht. Ook wordt er onvoldoende vocht afgevoerd 

hetgeen schimmel veroorzaakt. 

 Gelijkmatige warmteverdeling zonder koude zones 

In koude zones is er kans op condens en vocht en hier kunnen schimmels en hypoallergenen 

ontstaan. 

 Voldoende warmte in de woning 

Belangrijk voor een behaaglijk en comfortabel woonklimaat. 
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 Voldoende daglicht in de woning. 

Licht is belangrijk voor een algeheel welbevinden De biologische klok en de 

stofwisselingsprocessen worden er door beïnvloed.  

 Het klimaat is zelf te regelen zonder dat dit ongewenste effecten geeft. 

Gevoel van zelfbeschikking is belangrijk voor het woongenot maar ook de mogelijkheid om 

de temperatuur aan te passen aan het bioritme is belangrijk (’s avonds hebben mensen meer 

behoefte aan warmte dan ’s ochtend).   

 Bewoners komen niet in aanraking met gevaarlijke stoffen, bacteriën of straling 

bijvoorbeeld: asbest, koolmonoxide, legionella of radon. 

Dit heeft direct te maken met de gezondheid van onze bewoners. Deze gevaarlijke stoffen 

hebben een (in)direct negatief effect op de gezondheid 

 Geen ongedierte doordat de gebouwschil voldoende dicht is. 

Ongedierte is niet wenselijk in huis. Muizen en ratten kunnen ziektekiemen overdragen. De 

bouwregelgeving heeft het bij de dichtheid van de gebouwschil over muisdicht. Insecten zijn 

natuurlijk niet te voorkomen 

 Er is voldoende afvoer van vocht in de woning. 

Vocht leidt tot schimmel- en algvorming, het geeft een muffe geur en een bedompt klimaat.  

2.5 Toekomstwaarde 
Wat het doorvoeren van energiebesparende maatregelen betekenen voor de vastgoedwaarde 

van onze woningen is moeilijk te zeggen. Moderniseringen zullen zeker bijdragen aan meer 

toekomstwaarde maar ook aan een hogere marktwaarde. Het is echter onwaarschijnlijk dat de 

gehele investering terugverdiend wordt bij de verkoop van de woning. Dit geldt ook voor 

maatregelen als zonnepanelen. Het is echter de vraag of dit erg is. Belangrijk bij deze afweging is 

hoe we onze woningen beschouwen, als beleggingsobject of als exploitatiemiddel. OFW heeft 

altijd sterk gestuurd op de woning als exploitatiemiddel en daarom op toekomstwaarde. Kortom 

de verhuurbaarheid op lange termijn was belangrijk en daardoor werd de investering op lange 

termijn (vrijwel) terugverdiend. De bedrijfswaardeberekeningen die per project worden opgesteld, 

geven daarbij een goede indicatie.  

De nieuwe Woningwet stelt dat corporaties hun woningen ook op marktwaarde moeten 

waarderen. Daarbij geven deskundigen aan dat duurzaamheidsmaatregelen wel degelijk bij 

dragen aan de waarde van de woning. De verhuurbaarheid en de aantrekkelijkheid van woningen 

en ander vastgoed, is volgens makelaars wel degelijk mede afhankelijk van de duurzaamheid van 

het object. De trend dat kantoren massaal worden voorzien van een betere thermische schil en 

voorzien van duurzame installaties is hier het bewijs van. Beleggers vinden deze investering 

blijkbaar de moeite waard met het oog op de toekomstwaarde van hun pand.  

 

 

 

 

 

 

Bron: publicatie ING bank, Energiebesparing in bestaand Vastgoed 
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3 BESTAANDE AANPAK 

3.1 Integrale aanpak  
Duurzaamheid is al jaren een integraal onderdeel van het beleid van OFW. Bij de ontwikkeling 

van plannen voor nieuwbouw en modernisering, wordt duurzaamheid/energiebesparing als 

integraal onderdeel van de planontwikkeling meegenomen. In een vroegtijdig stadium wordt het 

energieconcept voor de woningen uitgewerkt. Bij de uitwerking van het energieconcept wordt 

bezien in hoeverre aan de eisen van subsidiemogelijkheden kan worden voldaan.  

De laatste jaren is OFW door het moderniseren van grote groepen van haar woningen, bezig 

geweest met het verduurzamen van haar woningbezit. Het woningbezit van OFW bestaat voor 

een groot deel uit woningen uit de midden jaren zestig tot de midden jaren zeventig. Deze 

woningen waren allemaal in een korte periode toe aan groot onderhoud. Voor OFW reden om 

niet te kiezen voor een ‘plank voor plank’ aanpak maar om te kiezen voor een integrale aanpak 

van deze groep woningen. Direct ‘in één keer goed’ investeren betekent, dat in de toekomst 

minder investeringen noodzakelijk zijn, om aan de strengere eisen in de toekomst te voldoen.  

Het telkens een beetje investeren om aan de nieuwe eisen te voldoen, zal gedurende de hele 

levensduur van de woningen tot aanzienlijk hogere kosten leiden. Een half uitgevoerd maatregel 

leidt op langere termijn tot meer vervangingsinvesteringen.  

De moderniseringsaanpak is een Integrale aanpak omdat er bij de projectdefinitie niet alleen 

wordt gekeken naar de technische staat of de energetische prestaties van de woningen maar ook 

naar de plattegronden, de aantrekkelijkheid van de wijk, de verhuurbaarheid van de woningen, de 

betaalbaarheid, de veiligheid van de woningen en de financiële parameters van deze groep 

woningen. Het moderniseren van woningen betekent dat deze woningen naar verwachting weer 

voor 40 jaar met plezier zijn te bewonen. Wijken waar mensen langjarig met plezier willen wonen, 

hebben een belangrijke duurzaamheidscomponent in zich. De levensduurverlenging van 40 jaar 

wordt verwerkt in de financiële parameters van het complex. 

Er wordt voor de start van het project een technische en woontechnische analyse van de 

woningen gemaakt. Deze analyse wordt vervolgens besproken met de bewonerscommissie als 

afvaardiging van de huurders in dit complex. Dit om te verifiëren of de problematiek die wij zien, 

ook door hen in de dagelijkse praktijk zo wordt ervaren. Uiteindelijk wordt de definitieve analyse 

gebruikt als startdocument voor de planuitwerking van de modernisering.  

Een OFW modernisering is niet een op een te vergelijken met schilrenovaties die elders in het 

land worden uitgevoerd. OFW combineert onderhoudswerkzaamheden die anders over een 

langere periode worden verdeeld. De onderhoudsintervallen worden afgestemd op het jaar van 

modernisering. In de moderniseringen worden badkamers en keukens vervangen, asbest wordt 

gesaneerd, gasleidingen worden gecontroleerd en zo nodig vervangen, de meterkasten worden 

vervangen, de elektra bedrading wordt gecontroleerd en zo nodig vervangen, plafonds van 

zachtboard worden vervangen door gipsplaten (o.a. in verband met brandgevaar), stucwerk wordt 

gerepareerd en eventuele gaskachels worden vervangen door cv installaties. Vaak is ook een 

esthetische upgrading vereist om de uitstraling van de wijk te verbeteren. Kortom de woningen 

worden integraal aangepakt. Dit is ook de reden dat wij de term modernisering gebruiken in 

plaats van termen als groot onderhoud of renovatie. Maatregelen dienen vaak meerdere doelen 

zodat het moeilijk is om kosten toe te rekenen aan een doel.   

Energetisch heeft OFW als doelstelling minimaal een B-label te halen volgens de methodiek 

zoals deze gold tot 1 januari 2015. Meestal werd in de recente moderniseringen echter een 

energielabel A gehaald. De gebouwschil van de woningen na recente moderniseringen heeft 

isolatiewaardes die grotendeels voldoen aan de huidige eisen van het bouwbesluit voor 

nieuwbouw. Deze eisen zijn overigens recent per 1 januari 2015 aangescherpt. 
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3.2 Financiële uitgangspunten 

Bij moderniseringen investeert OFW ongeveer € 75.000,- inclusief de BTW per woning.                   

De levensduur van de woningen wordt vervolgens met 40 jaar verlengd. De zittende huurders 

betalen geen huurverhoging na de modernisering. Bij verhuizing wordt de huur verhoogd naar de 

hogere streefhuur. Tijdens de modernisering blijven de huurders in hun woning wonen. Per 

complex verschillen de financiële parameters. Bij de meest moderniseringen zal een Internal 

Rate of Return (IRR) van rond de 5% kunnen worden gerealiseerd. Wanneer de boekwaarde van 

het complex laag is zal de onrendabele investering ook beperkt zijn.  

OFW investeert naast de energetische en esthetische verbetermaatregelen in de vorm van de 

schilrenovatie, circa € 25.000,- incl. BTW per woning aan andere onderhoudswerkzaamheden. 

Dit maakt onderdeel uit van de totale investering van € 75.000,- incl. BTW per woning. Door het 

gelijktijdig uitvoeren van al deze onderhoudswerkzaamheden, in plaats van het fragmentarisch 

aan te pakken, wordt er een kostenbesparing gerealiseerd van zeker € 5.000,- per woning. Het is 

immers efficiënter uit te voeren. Door de onderhoudsaanpak vroegtijdig af te stemmen op de 

toekomstige bestemming van de woning, wordt nog eens circa € 2.000,- per woning aan 

planmatig-, verhuis- en klachtenonderhoud bespaard, in de periode van labeling tot uitvoering 

modernisering.  

 

 

  

 

 

Verhouding kosten bij modernisering 137 won. Dronten en 95 won. Swifterbant 

3.3 Resultaten bestaande aanpak 
Veel woningen van OFW zijn van een energielabel E/F/G naar minimaal een B-label gegaan. In 

2008 had zo’n twintig procent van de woningvoorraad van OFW een energielabel A of B. In 2014 

is dit percentage al verhoogd naar zo’n vijftig procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling energielabels woningen OFW 



Pagina | 19  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cumulatieve besparing gasverbruik woningen OFW 

= Besparing t.o.v. het jaar 

Het aantal E/F/G labels van OFW is na de afronding van het moderniseringsproject 

Chaletwoningen in Dronten nog 38 stuks. Na de moderniseringen van de Greente-Zuid en 

Spelwijk in Swifterbant is dit aantal nog maar 9 stuks. Na afronding van de moderniserings-

aanpak voldoet het woningbezit van OFW ruim aan een gemiddelde Energie index van 1,25 
11

 

conform het ‘Convenant energiebesparing huursector’ uit 2008. Tevens heeft op een enkele 

uitzondering na het gehele woningbezit een energielabel D 
6
 of beter.   

Energetisch gezien is er door OFW vooral geïnvesteerd in de thermische kwaliteit van de schil. 

Kortom de eerste stap van de Trias Energetica (vraagvermindering) was voor OFW de afgelopen 

jaren leidend bij het verduurzamen van de woningen. Naast de milieuoverwegingen is een 

belangrijke drijfveer voor deze aanpak, de woonlastenbenadering geweest. Op de 

energierekening krijgen onze huurders geen huurtoeslag.  

Onze huurdersbelangen vereniging geeft aan dat onze huurders na modernisering van hun 

woning gemiddeld €  480,- per jaar terug kregen op hun energierekening. Er zijn situaties bekend 

dat huurders € 800,- per jaar terug krijgen omdat ze na modernisering ook bewuster met energie 

omgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekende besparing op gasverbruik, bepaald door middel van de energielabelmethodiek 
6 

Door het tijdig labelen van complexen en de integrale moderniseringsaanpak zijn onze 

onderhoudskosten fors lager dan vergelijkbare corporaties. Het in ‘een keer goed’ principe levert 

op langere termijn efficiency op en daarmee kostenbesparing. 

Kosten onderhoud € / VHE 2011 2012 2013 

L1861-Stichting Oost Flevoland Woondiensten 944 763 1070 

Gemiddeld profiel met accent op eengezinswoningen 1442 1370 1376 

Nederland 1340 1309 1287 

Bron: Corporatie Benchmark Centrum (CBC)  

                                                      
11

 Volgens energielabelmethodiek geldend tot eind 2014 
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3.4 Wat hebben wij geleerd?  

Ondertussen is OFW al 15 jaar actief bezig met het verduurzamen van onze woningen. Van deze 

projecten hebben wij veel geleerd. Hieronder zijn de belangrijkste punten opgenomen van 

hetgeen wij hebben geleerd.  

 Voer consistent beleid. 

 Kleinschalig experimenteren met nieuwe techniek of nieuwe methodes dan pas opschalen. 
Medewerkers van OFW leren vooral ervaringsgericht.  

 Het principe van: ‘in een keer goed’. Oftewel kies niet voor halve maatregelen maar los het in 
een keer goed op en kijk daarbij integraal naar alle aandachtsgebieden. 

 Kies natuurlijke momenten voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen, zodat deze 
kunnen worden gecombineerd met de onderhoudswerkzaamheden. 

 Tijdens de planvorming streven naar win-win situaties voor huurders en OFW.  

 Bij de huurders vooraf draagvlak creëren door deze mee te nemen in de planontwikkeling. 

4 VISIE OP VASTGOED 

4.1 Strategisch voorraad beleid 
In ons Beleidsplan 2012-2017 staat dat we op termijn een energieneutraal woningbezit ambiëren. 

Gezien de keuze van definitie, is deze ambitie nu gesteld op 2050. Met dit beleid sturen wij op 

hetgeen is vastgelegd in het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ uit 2013, te weten: ‘Alle 

burgers wonen in 2050 in een energieneutraal huis’. Wij naderen de doelen van het ‘Convenant 

energiebesparing huursector’ en verwoorden nu onze lange termijn visie, om te komen tot een 

energieneutraal woningbezit. Hetgeen de overheid omschrijft als de noodzakelijke route.  

Een ambitieus doel met een lange horizon geeft ons weinig energie. Te vaag en te ver weg; dit 

geeft niet het commitment en de drive die nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Daarom 

hebben we gekozen voor een getrapte aanpak. Deze hebben we op hoofdlijnen verwoord in ons 

‘Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw’. 

Op de route naar energieneutraliteit in 2050 horen voor OFW met de huidige inzichten de 

volgende vijf stappen: 

 Stap 1 
We gaan tot en met 2018 door met onze huidige moderniseringsaanpak. In 2018 is de 

gemiddelde Energie-Index van de door te exploiteren voorraad 1,25 of beter, in combinatie 

met de afwezigheid van energielabels E of slechter, volgens de tot eind 2014 geldende 

methodiek. Ook het verwijderen van open-verbrandingstoestellen hoort bij deze doelstelling 

(zie ook beleidsplan Basiskwaliteit). Dit doel van de maximale Energie-Index sluit aan bij het 

landelijke Convenant Energiebesparing Huursector.  

 

 Stap 2 

In de jaren 2016-2028 worden er verschillende grondgebonden woningen vraag gestuurd 

voorzien van zonnepanelen. Ook de appartementencomplexen worden aanbod gestuurd 

voorzien van zonnepanelen.  

 

 Stap 3 

In de jaren 2019-2029 worden de woningen uit de jaren 1973-1980 op een natuurlijk moment 

(moment van groot-onderhoud), getransformeerd door middel van ‘Extra-onderhoud’. Het 

‘Extra onderhoud’ betreft onder andere een schilrenovatie, waarbij de gebouwschil 

energetisch naar het niveau van een Nul op de Meter (NOM) woning wordt gebracht, de 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/energieconvenant--in-2021-naar-energielabel-b.xml
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zogenaamde NOM-jas. ‘Extra onderhoud’ is een integrale aanpak die net als bij de 

moderniseringen, kijkt naar alle relevante aandachtsgebieden voor de woningen. Er worden 

ook een aantal zonnepanelen aangebracht, maar de woningen zijn nog niet energieneutraal 

omdat de technische installaties voor duurzame warmte opwekking nog niet worden 

toegevoegd. Dit omdat de technologische ontwikkeling nu nog niet zo ver is dat er een goed 

en betaalbaar alternatief is voor de gasgestookte cv-ketel. Warmte netten op basis van 

bijvoorbeeld houtpallets, zijn in onze situatie met veel grondgebonden woningen in ruim 

opgezette wijken geen alternatief. Vanzelfsprekend volgen wij de technologische 

ontwikkelingen en zullen wij te zijner tijd bekijken wanneer het een geschikte moment is om 

hiermee aan de slag te gaan.   

 

 Stap 4  

In de jaren 2030-2040 worden op het natuurlijke moment van groot-onderhoud, de woningen 

uit 1980-1991 voorzien van een Nul op de Meter (NOM) gebouwschil en technische 

installaties voor duurzame energieopwekking, die deze woningen gelijk energieneutraal 

maken. Naar verwachting zijn er dan installaties voor duurzame warmteopwekking, die 

werkelijk een betaalbaar alternatief vormen voor de gasgestookte cv-ketel. Dit blijft natuurlijk 

een suggestie omdat het over verre toekomst gaat. Wellicht ontwikkelt de techniek zich 

sneller dan zou er eerder kunnen worden gestart met deze stap.  

 

 Stap 5 

In de jaren 2030-2040 worden de woningen uit de jaren 1973-1980, die in voorgaande jaren 

zijn voorzien van een energetisch goede schil, eveneens voorzien van installaties die 

duurzame warmte opwekken. Naar verwachting zijn er dan installaties voor duurzame 

warmteopwekking, die werkelijk een betaalbaar alternatief vormen voor de gasgestookte cv-

ketel. Dit blijft natuurlijk een voorspelling omdat het over verre toekomst gaat.  

In de jaren 2040 tot en met 2050 zijn naast het aanbrengen van een installaties voor duurzame 

energieopwekking, geen andere energetische maatregelen omschreven. Het is waarschijnlijk dat  

de woningen van de bouwjaren 1991-2000, op een natuurlijk moment worden voorzien van extra 

isolatie op het niveau van de Nul op de Meter (NOM) woningen. Daar waar dit nog niet het geval 

was in ieder geval. Op dit moment is dit echter erg ver in de toekomst en daarom niet 

omschreven in het stappenplan.  

Bewuster bewonersgedrag kan veel energiebesparing opleveren. OFW wil naast de technische 

maatregelen, energiezuinig woongedrag stimuleren. Hier valt veel winst te behalen. Er zijn 

huurders die succesvol 30% besparen op hun energierekening. Als al onze huurders iets doen 

aan energiebesparing, dan wordt de CO2 uitstoot van onze woningen substantieel minder.   

 

 

 

14.000 
ton CO2 

0 CO2 
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4.2 Moderniseringen 

Volgens ons ‘Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw’, maken wij eerst de 

moderniseringen af van de woningen uit de begin jaren zestig tot de begin jaren zeventig. Dit 

betekent dat we onze moderniseringsaanpak continueren. Recente moderniseringsprojecten 

hebben een gebouwschil die qua isolatiewaarde te vergelijken is met de nieuwbouweisen van het 

huidige bouwbesluit. Oftewel deze woningen zijn al voorzien van de zogenaamde NOM (Nul op 

de Meter) jas. Latere transitie naar NOM woningen kan door het toevoegen van installaties voor 

duurzame energieopwekking.   

Bouwdeel Isolatiewaarde 
Gevels Rc ≥ 5 m

2
K/W 

Vloeren Rc ≥ 3,5 m
2
K/W 

Daken Rc ≥ 6 m
2
K/W 

Ramen U ≤ 1,4 W/m
2
K 

Deuren U ≤ 2 W/m
2
K 

Panelen Rc ≥ 4 m
2
K/W 

Uitgangspunten isolatie NOM jas, bron: Atriensis 

Milieu 

Wat draagt een modernisering bij aan de vermindering van de uitstoot aan CO2? Wanneer wij 

rekenen met een oude woning met een energielabel E/F/G (1961-1973), die wordt 

gemoderniseerd naar energielabel A (NOM-jas), dan zal rekenkundig de besparing ongeveer 

2.180kg CO2 per woning zijn. Na afronding van de moderniseringsprojecten zal de CO2 uitstoot 

355.000kg minder zijn. 

4.3 Zonnepanelen 
In ons voorraad beleid hebben wij het over een ‘Energiepakket’. Dit vullen we in door 

zonnepanelen aan te brengen op onze woningen. Verder hebben wij in ons voorraad beleid 

geschreven dat wij de daken van onze appartementencomplexen zullen voorzien van 

zonnepanelen.  

Inmiddels is er binnen de corporatiesector al de nodige ervaring met het klantgestuurd aanbieden 

van zonnepanelen en/of zonneboilers. Volgens onze collega’s is de animo onder huurders relatief 

groot, zeker als de kosten beduidend lager zijn dan de besparing op de energierekening. De 

onzekerheid over het aantal deelnemers bij de klantgestuurde aanpak is te ondervangen door 

jaarlijks budgetten en quota vast te stellen en dit vooraf naar de huurders te communiceren. 

Betaalbaarheid 

Een belangrijke reden om te investeren in zonnepanelen is dat ze direct bijdragen aan de 

betaalbaarheid van het wonen. Een euro huurverlaging leidt bij huurders met recht op 

huurtoeslag tot een kleiner voordeel dan één euro verlaging van de energierekening. Daarnaast 

willen we mensen hiermee stimuleren om bewuster gedrag te vertonen: zonnepanelen kunnen de 

aanleiding én de beloning daarvoor zijn.  

Een rekenvoorbeeld: als wij het onrendabele deel van de investering in zonnepanelen zouden 

aanwenden voor huurverlaging, kunnen wij gedurende 39 maanden een huurkorting van € 16,00 

per maand aanbieden. Met dezelfde onrendabele investering in zonnepanelen, heeft de huurder 

gedurende 25 jaar een maandelijks voordeel van ongeveer € 16,00.  
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We brengen de panelen ‘roerend’ aan op onze daken middels een railsysteem. Daardoor is het 

mogelijk om de vergoeding door de huurder via de servicekosten te laten verlopen. Voor ons is 

het voordeel dat het bedrag dan niet meetelt in de netto-huur en we dus niet in de knel komen 

met Passend Toewijzen. Voor de huurder biedt dit het voordeel dat het bedrag niet jaarlijks 

verhoogd wordt als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging. 

 

Railsysteem over de dakpannen voor de bevestiging van zonnepanelen 

Saldering 

Wat is salderen? Op de energierekening staat hoeveel energie een huishouden geleverd heeft 

gekregen van het energiebedrijf. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u hebt 

terug geleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Niet alle energie die terug wordt 

geleverd, telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens en 

deze ligt al jaren op 5.000 kWh. Ieder huishouden mag dus tot 5.000 kWh terug geleverde 

elektriciteit van het eigen verbruik aftrekken. Voorwaarde is wel dat het een huishouden betreft 

met een klein verbruik aansluiting (3x80Amp.). Minister Kamp heeft recentelijk aangekondigd de 

salderingsregeling te willen evalueren en vanaf 2020 geldt er mogelijk een andere regeling. Dit is 

dus een risico voor het toepassen van zonnepanelen voor huurders. Expert zijn echter van 

mening dat er over een aantal jaren accutechnologie beschikbaar zal zijn waardoor de elektriciteit 

goed kan worden opgeslagen.  

Energieambassadeurs 

‘Kleinschalig proberen en dan pas opschalen’ is een van de geleerde punten uit onze 

moderniseringsprojecten. Dit willen wij ook doen bij de zonnepanelen. In eerste instantie willen 

wij een ‘pilot’ doen, door vraaggestuurd  zonnepanelen aan te brengen op de woningen van onze 

‘energie enthousiastelingen’. Huurders die ons de afgelopen jaren hebben benaderd met de 

vraag naar zonnepanelen of huurders die reageren op oproepen daartoe op onze website of 

bewonersblad. OFW zoekt hier naar ‘energieambassadeurs’. Huurders die actief bezig zijn met 

energiebesparing en het omlaag brengen van de energierekening. Zeker omdat er kosten in 

rekening worden gebracht bij de huurders en de besparing nog maar moet blijken, is het goed 

deze groep te faciliteren. Deze huurders kunnen het verhaal vertellen naar onze andere huurders 

en proberen eventuele scepsis weg te nemen. Ook vertrouwen wij erop dat met een monitorings-

mogelijkheid van de zonnepanelen, bewustwording met betrekking tot het energieverbruik wordt 

bereikt. Deze aanpak heeft dus een tweeledig karakter het fysiek aanbrengen van duurzame 

opwekking maar ook het coachen van huurders naar energiezuinig woongedrag. 
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Appartementencomplexen 

Voor aanbrengen van zonnepanelen op de daken van onze appartementencomplexen, geldt 

feitelijk hetzelfde principe als bij de individuele zonnestroominstallaties. De zonnepanelen zouden 

de algemene voorzieningen kunnen voorzien van stroom. Financieel kan het echter interessanter 

om de zonnestroom te verdelen (met een zonnestroomverdeler) over de woningen, zodat de 

opgewekte stroom gesaldeerd kan worden op iedere huisaansluiting. De kosten van de verdeler 

moeten hierbij in ogenschouw worden genomen. Saldering op de algemene voorzieningen kan 

alleen als er sprake is van een klein verbruik aansluiting (3x80Amp.) en de opgewekte 

hoeveelheid stroom onder de 5.000 kWh blijft. Het fiscale regime is bij appartementencomplexen 

sterk bepalend voor de te kiezen oplossing.  

Milieu 

De argumenten voor betaalbaarheid zijn genoemd maar wat dragen zonnepanelen bij aan het 

milieu. Wanneer er 8 zonnepanelen worden aangebracht dan geeft dat een besparing van ca. 

1.750 kWh per jaar. Dit bespaart dus direct een uitstoot van 823kg CO2 per zonnestroom 

installatie van 8 zonnepanelen per jaar. Als de huurders volop belangstelling tonen voor het 

zonnepanelen project en de geprognotiseerde aantallen worden gehaald, dan zal in 2028 de CO2 

uitstoot met 2.699.400kg zijn gereduceerd.  

4.4 Extra onderhoud 
Woningen met de bouwjaren 1973 -1980 zullen vanaf 2019 toe zijn aan groot-onderhoud. De 

kozijnen en de dakpannen zullen dan in dermate slechte staat zijn, dat de waterdichtheid niet kan 

worden gegarandeerd. Het groot-onderhoud is ook voor deze woningen het natuurlijke moment 

om een schilrenovatie op NOM (Nul op de Meter) niveau uit te voeren.  

Uiteraard nemen wij hierin de integraliteit mee als belangrijkste pijler van onze bestaande 

verduurzamingsaanpak. Ook bij deze nieuwe projecten wordt niet alleen de schil energetisch 

goed gemaakt, maar er wordt ook gekeken naar: veiligheid, comfort, uitstraling, toekomstwaarde 

en verhuurbaarheid. Deze aanpak hebben wij genoemd: ‘Extra onderhoud’. 

De eerste extra onderhoudsprojecten zullen volgens ons voorraadbeleid vanaf 2019 in uitvoering 

worden genomen. De extra onderhoudsaanpak heeft vanuit energieperspectief tot doel om de 

‘NOM jas’ aan te brengen. Oftewel om de buitenschil dermate goed te isoleren dat 

energieneutraliteit tot de toekomstige mogelijkheden behoort.  

Het ‘Active House’ concept wordt door ons als inspiratiebron gebruikt voor de extra onderhoud 

aanpak van de woningen. Een toelichting over dit concept en over het passief huis concept is 

opgenomen in de bijlagen 6.1 en 6.2. Wederom wordt er integraal naar de woningen gekeken. De 

exacte investering en invulling van de ingreep wordt projectspecifiek bepaald en vastgesteld naar 

aanleiding van een integrale probleemanalyse.  

Een aangepakte woning moet primair gezond, comfortabel en prettig bruikbaar zijn, is 

vanzelfsprekend energiezuinig, opgebouwd uit verantwoorde materialen en kwalitatief goed 

gebouwd. Dit is een ambitieuze formulering die ook een behoorlijke investering vraagt. 

Daarentegen is er op dit moment in de bouw een interessante ontwikkeling aan de gang. Onder  

druk van de economische crisis en de teruglopende bouwproductie hebben een aantal 

bouwbedrijven en toeleveranciers renovatieconcepten ontwikkeld. Deze concepten gaan uit van  

verdergaande industriële productie en veel minder van ambachtelijke uitvoering ter plekke. Het 

project ‘De Stroomversnelling’ heeft in belangrijke mate bijgedragen aan deze ontwikkeling. Op 

dit moment lijken deze concepten financieel nog niet sterk te concurreren met de traditionele 

aanpak, maar naar verwachting zullen de prijzen onder invloed van schaalvergroting en 

verdergaande industrialisering gaan dalen. Dit biedt kansen voor de ‘Extra onderhoud’ aanpak 

van OFW. 
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Energetisch zullen de ‘extra onderhoud’ woningen moeten voldoen aan de huidige bouwbesluit 

eisen. Verder zullen ze zo moeten worden uitgevoerd, dat toekomstige toevoeging van duurzame 

opwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen en zonneboilers mogelijk is.  

Nul op de Meter renovatieconcepten zijn in de meeste gevallen geënt op het maximaal in de 

fabriek vervaardigen van zo veel mogelijk bouwdelen. Er zijn daarom renovatieconcepten die 

bijvoorbeeld geen tegels meer in de badkamers toepassen maar gekleurd glas. Er wordt gebruik 

gemaakt van gevelsystemen die voor de bestaande gevels worden gezet of er tegenaan worden 

gemonteerd. Vaak zijn deze gevels van een licht materiaal als houtskeletbouw of PS isolatie met 

stucwerk of steenstrips. Het gevelmateriaal moet in ieder geval licht zijn, omdat het verzwaren 

van de fundering vanuit kostenoverwegingen geen goede optie is.  

De Energiesprong geeft op haar website volop informatie over de verschillende nieuwbouw en 

renovatieconcepten. Het is goed om bij de genoemde prijzen te realiseren dat dit altijd over een 

‘vanaf’ prijs gaat. Kosten voor kwaliteitswensen die we hebben vanwege het beperken van de 

onderhoudslasten, maatregelen voor een gezond binnenklimaat, extra esthetische wensen of 

asbestsaneringen komen er bij. Sinds mei 2014 is door de Energiesprong een website opgezet 

met een overzicht van een groot aantal NOM renovatie en nieuwbouwconcepten. Zie ook: 

http://www.woningconcepten.nl/concepten.  

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een renovatieconcept          Afbeelding 3D laser scanner 

In de bestaande moderniseringsprojecten heeft OFW altijd budgetten aangehouden van  

€ 75.000,- inclusief de BTW per woning. Dit was inclusief een € 25.000,- voor de keukens, 

badkamers en andere onderhoudswerkzaamheden in de woning. Het budget voor de 

schilrenovatie was hierdoor € 50.000,- inclusief de BTW. Naar verwachting worden op de langere 

termijn beide onderdelen goedkoper onder invloed van de hierboven genoemde techniek. 

Daarom is het onze inschatting dat een NOM jas renovatie, integraal benaderd als onze 

moderniseringen, over een jaar of vijf € 65.000,- inclusief de BTW per woning zal gaan kosten. 

Dit is dan wel het prijspeil van 2015. Wij monitoren deze ontwikkeling. 

Het grote probleem bij het fabrieksmatig fabriceren van grote bouwelementen als daken en 

gevels, zijn de aanwezige maatverschillen bij met name bestaande woningen. Er is echter een 

nieuwe techniek die hiervoor een oplossing biedt, het 3D laser scannen. Met deze techniek wordt 

iedere unieke woning volledig digitaal ingemeten en verwerkt in een 3D tekening of BIM  

(bouwinformatie model). Hierdoor is het mogelijk om productielijnen digitaal aan te sturen, met de 

maatgegevens van iedere unieke woning. Zo hoeft er niet meer te worden gewerkt met grote  

naden tussen de bouwelementen om maattoleranties op te vangen. In het verleden was dat vaak 

de doodsteek voor het fabrieksmatig maken van grote bouwelementen in de renovatie.  

 

http://www.woningconcepten.nl/concepten
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Milieu 

Wat draagt een ‘extra onderhoud’ project bij aan de vermindering van de uitstoot aan CO2? 

Wanneer wij rekenen met een woning met een energielabel D (bouwjaar 1973-1980), die wordt 

getransformeerd naar een energiezuinige woning met een zogenaamde NOM-jas en 8 stuks 

zonnepanelen, dat zal de rekenkundige besparing ongeveer 2.120kg CO2 per woning zijn. Na 

afronding van de ‘extra onderhoud’ projecten zal de CO2 uitstoot 1.002.760kg minder zijn. 

4.5 Gedragsprogramma 
Dit programma richt zich niet op bouwkundige of installatietechnische ingrepen. Het gaat om de 

invloed van het gedrag van de bewoner zelf op het energieverbruik. Hiermee kan zonder 

technische ingreep aan de woning zelf toch energiebesparing gerealiseerd worden.  

Anders dan bij technische ingrepen is deze vorm van energiebesparing volledig afhankelijk van 

het gedrag van de bewoner zelf. De bewoner moet het belang inzien van energiebesparing en 

bereid zijn daar moeite voor te doen. Wij kunnen dit bijvoorbeeld ondersteunen door onze 

huurders actief te wijzen op de verschillende uitleesmogelijkheden van de slimme meter. En 

wanneer een huurder kiest voor zonnepanelen, ook een makkelijk bruikbare info-display over de 

opgewekte én verbruikte energie te installeren. 

De investeringen voor deze aanpak zijn relatief beperkt. De bewoner wordt betrokken bij het 

thema energiebesparing en geïnspireerd om zijn gedrag aan te passen. Omdat het initiatief tot 

deelname bij bewoners ligt, mag grote motivatie verwacht worden. Een marketingcampagne kan 

ertoe leiden dat onder bewoners een positieve houding over deelname een de gedragscampagne 

ontstaat. Huisbezoeken horen hier mogelijk bij. Uiteindelijk moet de beslissing om deel te nemen 

vanuit de huurders zelf komen. Het gaat om het realiseren van intrinsieke motivatie.   

Het rendement van een programma is afhankelijk van een aantal onzekere factoren en van een 

zorgvuldige uitvoering. De uitkomst is daarmee onzeker. 

Het positief beïnvloeden van het gedrag van bewoners middels een relatief generiek 

gedragsprogramma kan op verschillende manieren. Van belang is om lessen uit de 

gedragswetenschap te benutten, zoals: 

 Vertrekpunt is intrinsieke motivatie 

 Van je buurtbewoners neem je eerder iets aan dan van gezagsdragers 

 Feedback is noodzaak om juist gedrag te stimuleren 

 Vermijd ‘reboundgedrag’: geen benutting van besparing op de energierekening voor een 

nieuwe breedbeeldtelevisie 

 In veel gevallen is ondersteuning en coaching nodig om kennis in handelen te vertalen 

Een veelgebruikte aanpak is daarbij is het inzetten van energiecoaches. Soms zijn dit 

professionals. Of juist een tot energiecoach opgeleide huurder. Een energiecoach krijgt dus een 

opleiding, maar vaak ook een aantal materialen mee. Dit varieert van voorlichtingsmateriaal tot 

radiatorfolie, standby killer of energiezuinige LED-lampen. Inmiddels zijn er twee energiecoaches 

actief in Dronten, beide bestuurslid van de HBV. Met hen zullen we dit gedragsprogramma dan 

ook verder vorm en inhoud geven. 

Milieu 

Wat de bijdrage is van een gedragsprogramma aan de energieneutraliteit van het woningbezit 

van OFW, is moeilijk te voorspellen. Er zijn succesverhalen bekend maar ook evenzoveel 

trajecten die niet opleverden wat er van werd verwacht. Huishoudelijke apparaten worden ook 

steeds energiezuiniger maar hebben onze huurders de middelen om deze zuinige apparaten te 

kopen? Wanneer we met een ambitieuze besparing van 15% van het totale energieverbruik 

rekenen, dan levert dit programma direct 2.113.056kg CO2 besparing op.   
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4.6 Meten is weten 

Uit een aantal studies blijkt dat de daadwerkelijke energiebesparing niet overeenkomt met 

berekende energiebesparing op basis van energielabelmethodiek of de energie prestatie 

coëfficiënt (EPC). Meestal valt het voordeel van de energiebesparende maatregelen tegen 

volgens deze onderzoeken. Er is ook onderzocht hoe dit kan. Het planbureau voor de 

leefomgeving (PBL) geeft hiervoor een drietal hoofdoorzaken.  

De eerste oorzaak is het zogenaamde ‘reboundeffect’. Dat effect is een gedrag aanpassing van  

bewoners van een woning, na het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen. Omdat 

ze door de maatregelen minder energie zullen verbruiken, kiezen ze voor comfort verbetering 

door meer ruimtes te verwarmen en langer te stoken. Hierover geven wij voorlichting bij de 

energiebesparingsprojecten. Maar uiteindelijk vinden wij de keuze voor comfort een recht van 

onze huurders. 

De tweede oorzaak is imperfectie van de rekenmodellen. Alle energetische rekenmodellen blijven 

theoretisch en het kan in de praktijk toch afwijken. Hierbij speelt mee dat de onderlinge 

verschillen in energieverbruik fors zijn. Energieverbruik tussen vergelijkbare huishoudens in 

dezelfde woningen, kan zelfs een factor twee verschillen. Een ander aspect die daarin meespeelt, 

is dat bij het bepalen van de energielabels van bestaande woningen, er behoudend wordt 

opgenomen. Kortom dat wat niet kan worden opgenomen, wordt voorzichtigheidshalve 

meegenomen als ongeïsoleerd. Hetgeen vooral effect heeft voor de oudere woningen met een 

slecht energielabel, omdat hierover de minste gegevens beschikbaar zijn. Het resultaat is dat 

woningen met slechte energielabels in werkelijkheid dus beter scoren dan verwacht.  

De derde oorzaak is dat vooral installatietechnische verbetermaatregelen niet altijd waarmaken 

wat er wordt beloofd door de fabrikant. Dit komt omdat de fabrikanten in ideale testomgevingen 

de besparingsresultaten bepalen en vaststellen, terwijl de werkelijke toepassing soms verre van 

ideaal is. Ook worden de installaties in de praktijk niet altijd goed onderhouden. Gevolg hiervan is 

dat de energiebesparing soms niet geheel uitkomt. Om dit effect zo veel mogelijk te verminderen 

kiest OFW ervoor om periodiek haar verwarming- en mechanische ventilatie installaties te laten 

onderhouden. Duurzame verwarmingsinstallaties worden ook continu gemonitord op het efficiënt 

functioneren.  

Bovenstaande geeft argumenten om niet langer aan te sluiten bij berekende energiebesparing op 

basis van energiemodellen maar om aan te sluiten bij de werkelijke energiegebruiken. Vanwege 

privacy zijn deze gegevens niet op woningniveau beschikbaar, maar tegenwoordig hebben de 

netwerkbedrijven websites waarin energieverbruiken per zes woningen zijn op te vragen.   

OFW doet meer met een proef van een aantal netwerkbedrijven om het energieverbruik van 

particulieren beschikbaar te stellen aan deelnemers. OFW doet mee met de proef van onze 

netbeheerder Liander. Deze proef ‘Energie in beeld’ lanceert een website waarin de 

energieverbruiken per groep woningen opvraagbaar zijn. Na een eerste mislukte proef om de 

website te lanceren, zal deze naar verwachting over circa 2 maanden beschikbaar zijn. 

Met deze dienst kunnen wij onder andere: 

 De hoeveelheid verbruikte energie inzien; 

 De hoeveelheid opgewekte energie inzien; 

 Verbruik op provincie, gemeente, buurt en postcodegebied vergelijken; 

 Historische gegevens vanaf 2008 inzien. 

Naar onze mening is het werkelijke energieverbruik de beste methode om te rapporteren op onze 

verduurzamingsdoelstellingen. Wat het echter kwetsbaar maakt, is het gedrag van onze huurders 

dat maar in zeer beperkte mate is te beïnvloedden door ons als corporatie. Dit maakt niet altijd 

transparant wat de werkelijke resultaten zijn van onze inspanning.  
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OFW gaat in 2016 en 2017 ook haar energielabelmethodiek omzetten naar het ‘Nader 

Voorschrift’. Deze laatste regeling is de nieuwe norm voor energielabeling (BRL 9500) en vraagt 

bij het bepalen en veel verdergaande opname van de bestaande situatie als bij de oude 

labelmethodiek (Epa ISSO). De nieuwe energielabels (energie index) zijn dus nauwkeuriger en 

door de verdergaande opnames ook kwalitatief hoogwaardiger dan de bestaande energielabel 

methodiek (geldend tot eind 2014).  

Deze nieuwe Energie index getallen en de gegevens van ‘Energie in beeld’, geven ons 

verdergaande kennis over de berekende en werkelijke energieverbruiken in onze woningen. Daar 

waar we in dit plan de berekeningen nog opstellen aan de van referenties, gemiddelden en 

berekeningen volgens de oude Epa methodiek, zal dit straks betrouwbaarder en nauwkeuriger 

kunnen. Tijdens het opstellen van ons nieuwe ondernemingsplan zullen wij op basis van de 

nieuwe gegevens nieuwe meetbare tussendoelen formuleren om ons op te kunnen 

verantwoorden.   
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4.7 Planning 

Onderstaande tabel geeft de geplande projecten aan per aanpak en tijd. Tevens is de bijdrage 

van de maatregel aan de doelstelling energieneutraal opgenomen.  

Woningen Uitvoering in Omschrijving aanpak Bijdrage aan 
energie neutraliteit 
in afname uitstoot 
in kg CO2 

Bouwjaar 1961-1973 
 

2015 - 2018 
 

Modernisering  
(NoM jas) 
 

ca. 2.180/won. 

Greente-Zuid Swift. 2016/2017 Modernisering 207.100 

Spelwijk Swift. 2017 Modernisering 98.100 

Groenlandstr. Dronten 2017/2018 Afronden modernisering 49.800 

Bouwjaar 1973-1980 
 

2019 - 2028 Extra Onderhoud 
(NoM jas en                          
8 zonnepanelen) 
 

ca. 2.120/won. 

Vendelier Swifterbant 2019/2020 Extra Onderhoud 25.440 

Banier Swifterbant 2020/2021 Extra Onderhoud 63.600 

Fazant I en II Dronten 2021/2022 Extra Onderhoud 245.920 

Morinel Dronten 2022/2023 Extra Onderhoud 199.280 

Koolzaadhof Biddingh. 2023/2024 Extra Onderhoud 91.160 

Holborn won. Swift. 2024/2025 Extra Onderhoud 53.000 

Schuttershof Swifterbant 2025/2026 Extra Onderhoud 42.400 

Hogerhuis Dronten 2026/2027 Extra Onderhoud 161.120 

Fazant III Dronten 2027/2028 Extra Onderhoud 120.840 

Woningen bouwjaar  
1980-2015 en 
Gemoderniseerde won. 
 

2016 - 2028 Energiepakket                    
(8 zonnepanelen)

9 

 

ca. 823/won. 

80 stuks 2016 Zonnepanelen 65.840 

250 stuks 2017 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2018 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2019 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2020 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2021 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2022 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2023 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2024 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2025 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2026 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2027 Zonnepanelen 205.750 

250 stuks 2028 Zonnepanelen 205.750 

Appartementencomplexen 2017 - 2018 Zonnepanelen 
 

ca. 103/pv paneel. 

700 stuks 2017 Zonnepanelen 72.100 

900 stuks 2018 Zonnepanelen 92.700 

 
Totaal  
 

 
2015 - 2030 

 
Diversen technisch 
 

 
4.057.400 

In 2030 zullen wij ten opzichte van het doel van 14.000ton CO2 (besparing in 2050), 4.057ton CO2 

besparing realiseren met de technische maatregelen. Wanneer wij 15% besparing van het 

energiegebruik door een gedragsprogramma  zouden kunnen realiseren, kunnen we hier 

2.113ton CO2 besparing bij optellen. In 2030 is het resultaat dan 6.170ton CO2 besparing. 
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Wanneer wij na 2030 door zouden gaan met energiebesparing, in hetzelfde tempo (270ton CO2 

per jaar, exclusief gedragsprogramma) als dit in de periode 2015-2030 wordt uitgevoerd, dan 

zouden wij in 2041 energieneutraal zijn volgens de smalle definitie (duurzaam opwekken alle 

gebouw gebonden energie) en in 2059 volgens de gekozen brede definitie (totale energiegebruik 

van elk huishouden moet worden gecompenseerd door evenzoveel duurzaam opgewekte 

energie). Hierbij merken wij op dat energie in het algemeen ook steeds schoner wordt. Waar in 

het verleden een kWh nog 0,6kg CO2 veroorzaakte (alleen fossiel), is dit ondertussen door de mix 

van duurzaam opgewekte stroom en fossiele brandstoffen 0,47kg CO2 per kWh
12

. 

4.8 Financiële uitgangspunten 

Dit beleidsplan kijkt erg ver vooruit. Er is natuurlijk nog veel onzeker wanneer er zo ver vooruit 

wordt gekeken. De route naar 2030 is al concreter dan hetgeen vanaf 2030 zou moeten 

gebeuren. De komende jaren hebben wij echter goed in beeld welke projecten er staan gepland.  

Onderstaand is een tabel zoals deze is opgenomen in onze Meerjarenbegroting 2017 – 2021. De 

projecten zoals deze staan genoemd in de paragraaf planning zijn in deze begroting verwerkt 

(voor de periode tot en met 2021).   

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Woningverbetering      

Badkamers 600 612 624 637 650 

Modernisering Greente-Zuid (95 woningen) 3.500     

Modernisering Spelwijk (48 woningen) 3.552     

Afmaken modernisering 

Groenlandstraat/Spiegelstraat/Kombuisstraat 

(112 woningen) 

 1.994 

 

   

Vendelier Swifterbant (levensduur 

verlengende ingreep en doelgroep 

verruiming van 12 woningen) 

   780  

De Banier Swifterbant (levensduur 

verlengende ingreep) 

    1.950 

PV-projecten 500 1.440 1.000 1.000 1.000 

Totaal woningverbetering 8.152 4.046 1.624 2.417 3.600 

      

Nieuwbouw      

20 appartementen  3.307    

Totaal nieuwbouw 0 3.307 0 0 0 

 Bron OFW Meerjarenbegroting 2016 – 2021. 

Verdere financiële gegevens en invloed van deze investeringen op de totale financiële positie van 

OFW zijn te vinden in onze jaarbegrotingen en de meerjarenbegrotingen.  

 

                                                      
12

 Bron: Berekening van CO2 emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland, 

CBS, ECN, AgentschapNL en PBL, 2012.  
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5 CONCLUSIES  

OFW streeft naar ‘energieneutraliteit’. De definitie is: De energievraag voor ruimteverwarming, 

warm tapwater, huishoudelijke elektra en technische installaties, is op jaarbasis geringer dan de 

hoeveelheid zelf opgewekte duurzame energie. Deze definitie van energieneutraliteit is volgens 

ons en onze stakeholders de best uitlegbare en meest transparante. Transparant omdat deze 

direct is te monitoren door de gemeten en afgerekende energieverbruiken.  

Omdat de gestelde definitie 40% zwaarder is, dan de definitie energieneutraal voor gebouw 

gebonden energie, zullen we het jaartal van realisatie opschuiven naar 2050. Deze ambitie halen 

in 2030 is gezien onze investeringsmogelijkheden en de huidige stand van de techniek geen 

realistisch doel. Daarom sluiten we aan bij de doelstellingen van het landelijk ‘Energieakkoord 

voor duurzame groei’. 

Door deel te nemen aan ‘Energie in beeld’ van het netwerkbedrijf en door de nieuwe methode 

voor energielabeling in te voeren, krijgen wij steeds beter de werkelijke energiegebruiken van 

onze huurwoningen in beeld. We zullen dit gebruiken om in onze nieuwe ondernemingsplan, 

nieuwe (tussen)doelen te definiëren.  

OFW voert al jaren een consistent beleid aangaande energiebesparing. Het moderniseren wordt 

gekenmerkt door: het integraal kijken naar de woningen, de transformatie ‘in een keer goed’ aan 

te pakken op een natuurlijk moment. Ook het meenemen van onze huurders in de planvorming 

creëert draagvlak en is een belangrijke pijler onder onze bestaande werkwijze. OFW kan de 

moderniseringen binnen een aantal jaren afsluiten met een mijlpaal. Te weten, de doelstellingen 

uit het ‘Convenant energiebesparing huursector’ worden behaald.  

Uit de diverse berekeningen blijkt dat de transformatie van ons woningbezit naar energieneutraal, 

volgens de gekozen brede definitie, een forse opgave is. De noodzaak voor deze maatregelen 

vanwege het milieu is evident. Volgens deskundigen is het misschien al wel twee over twaalf en 

de vraag is niet of de aarde opwarmt maar alleen hoelang de opwarming doorgaat. Is energie-

besparing utopisch en alleen interessant voor milieuenthousiastelingen? Nee zeker niet. 

Energiebesparing geeft de kans om woningen integraal te verbeteren. Door op een natuurlijk 

moment ook te kijken naar de woontechnische kwaliteit, kwaliteit van het binnenklimaat, 

verhuurbaarheid, de veiligheid en esthetische uitstraling maakt het mogelijk woningen te 

realiseren met toekomstwaarde.  

Woningen met toekomstwaarde moeten natuurlijk wel betaalbaar blijven. Door te verduurzamen 

wordt het mogelijk om te sturen op woonlasten. Dit kan door de energierekening van onze 

huurders omlaag te brengen door het nemen van diverse technische maatregelen en 

energiebewustwording bij onze huurders.  

Dankzij een investeringsprogramma in diverse maatregelen in energiebesparing en 

energieopwekking en daarnaast een gedragsprogramma die qua resultaat onzeker is, zullen wij 

in 2030 circa 42% besparing op CO2 uitstoot van onze woningen realiseren. Dit doen wij door na 

de moderniseringen grootschalig in te zetten op zonnepanelen en op een integrale Nul op de 

Meter (NOM) schilrenovatie voor de woningen uit de jaren 1973-1980.  

Wanneer wij na 2030 door zouden gaan met energiebesparing, in hetzelfde tempo (270ton CO2 

per jaar, exclusief gedragsprogramma) als dit in de periode 2015-2030 wordt uitgevoerd, dan 

zouden wij in 2041 energieneutraal zijn volgens de smalle definitie (duurzaam opwekken alle 

gebouw gebonden energie) en in 2059 volgens de gekozen brede definitie (totale energiegebruik 

van elk huishouden moet worden gecompenseerd door evenzoveel duurzaam opgewekte 

energie).  
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6 BIJLAGEN 

6.1 Passief huis 
Een van de denkrichtingen voor het verduurzamen van woningen is het passief huis concept. Dit 

concept vindt zijn basis in de eerste stap van de Trias Energetica. Oftewel de energiebehoefte 

van de woningen wordt maximaal terug gedrongen Een passief gebouw is extra goed geïsoleerd 

met Rc waardes boven de 7 m
2
.K/W voor de gehele gebouwschil. Als gebouwd wordt in zware 

materialen als steen of beton is het gewenst de massa van die materialen zo veel mogelijk 

binnen de isolatie te brengen. Die massa kan warmte opslaan dat stabiliseert de temperatuur in 

het gebouw. Isolatie aan de buitenkant van het gebouw is daarmee aantrekkelijk bij gebruik van 

zware bouwmaterialen.  

Passieve gebouwen zijn luchtdicht. Door een mechanische ventilatie installatie met warmte terug 

winning, wordt steeds even veel verse lucht ingebracht als vuile lucht wordt afgezogen. Daardoor 

kan de warmte van de verwarmde binnenlucht in het stookseizoen worden overgedragen aan de 

binnengebrachte frisse buitenlucht.  

Een passief gebouw wordt op het zuiden georiënteerd. Afwijken van 20 tot 30 graden van het 

zuivere zuiden zijn nog toegestaan. Een passief gebouw heeft grote ramen aan de zuidkant en 

veel kleinere ramen aan de noordkant. Een passief gebouw heeft ook interne zonering. Dat wil 

zeggen dat ruimten waar warmte gewenst is aan de zuidkant liggen. Dat zijn: woonkamers, 

kinderkamers en dergelijke dus aan de zuidkant. Ruimten die warmte produceren of geen warmte 

nodig hebben liggen aan de noordkant. Dat zijn: keukens, trappenhuizen, bergplaatsen, garages 

en dergelijke. 

Een passiefhuis is een gebouw dat voldoet aan de eisen van het passiefhuiscertificaat. Om als  

passiefhuis aangemerkt te worden, mogen de woningen mogen niet meer dan 15 kWh/m² per 

jaar verbruiken voor ruimteverwarming. Dit betekent dat een haardroger een woning van 100m
2 

zou kunnen verwarmen. Vaak is lichaamswarmte van de bewoners al genoeg om een dergelijke 

woning te verwarmen.  

Voordelen passief huis Nadelen passief huis 

Investeren in de gebouwschil is duurzaam.  
 

Luchtdichtheid vraagt begrip voor het concept 
en daardoor aanpassing woongedrag. 
 

Isolatie vraagt weinig tot geen onderhoud in de 
beheerfase. 
 

Ventilatie installatie vraagt onderhoud. 
 

Door oriëntatie en ontwerp wordt de zon 
maximaal benut. 
 

Passief huis concept kan bijna nooit geheel in 
bestaande bouw (oriëntatie). 
 

Goede dichte gebouwschil resulteert ook in 
goede geluidsisolatie. 
 

Oververhitting in de zomer is een risico.  
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6.2 Active House  

De Active House zou men kunnen zien als een doorontwikkeling van de passief huis gedachte. 

De huidige Nul op de Meter concepten van allerlei marktpartijen zien hiervan afgeleid. De focus  

ligt sterker op de woonconsument en in mindere mate op het energieconcept. Het passief huis 

principe is prachtig voor energie enthousiastelingen, die door een dergelijke woning slim te 

bewonen, enorme besparingen kunnen bewerkstelligen op hun ruimteverwarming. 

Active House is een andere visie op het bouwen. Uitgangspunt is dat het binnenklimaat, comfort 

en energie in balans zijn en dat het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal 

staat. Een Active House heeft een positieve CO2-voetafdruk en geeft meer dan het neemt.  

 

Met name in de aspecten gezondheid en comfort onderscheidt Active House zich van het Passief 

huis concept. Dit sluit aan bij de visie van OFW over duurzaamheid. Een duurzaam gebouw moet 

primair gezond, comfortabel en prettig bruikbaar zijn en is dan vanzelfsprekend energiezuinig, 

opgebouwd uit verantwoorde materialen en kwalitatief goed gebouwd.  

Voordelen Active House Nadelen Active House 

Past bij de beleving van de bewoner. Minder goede schil en daardoor meer warmte 
verlies dan Passief huis. 
 

Isolatie vraagt weinig tot geen onderhoud in de 
beheerfase. 
 

Duurzame opwekking gaat 20-25 jaar mee. 
Herinvestering gedurende de levensduur is 
dus noodzakelijk. 

Gezond binnenklimaat. 
 

Minder concreet als de Passief huis 
concepten. 
 

Integrale aanpak, maakt gebruik van een 
duurzaamheidsradar (zie afbeelding).  
 

Niet altijd volledig realiseerbaar in bestaande 
woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheidsradar Active House, Bron: Publicatie Active House een internationale richtlijn
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