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AGENDA

• Wat is duurzaamheid?

• Breder kader

• Duurzaamheidsbeleid Wonen Zuid

• Inzet energiecoach en energiebesparingstips

• Mogelijkheden voor woningeigenaren

• Uitdagingen voor de toekomst

Missie: ‘Wij helpen mensen te wonen zoals zij wensen              

binnen de mogelijkheden die zij hebben’



WAT IS DUURZAAMHEID?

• Van Dale: ‘Het milieu weinig belastend’

• Encyclo.nl: ‘Dat de invloed van de activiteiten van de mens geen blijvende 

schade aanricht aan het milieu, zodat ook toekomstige generaties er 

gebruik van kunnen maken’

• ‘Wikipedia: ‘In een duurzame wereld zijn mens (people), milieu (planet) en 

economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet 

uitputten’ 

• VN-commissie Brundtland: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften 

van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige 

generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te 

brengen’
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• Aantal aardbewoners stijgt van 7 miljard naar 10 miljard (+43%)

Filmpje Julia Roberts is mother nature

http://www.conservation.org/nature-is-speaking/Pages/Julia-Roberts-Is-Mother-Nature.aspx


VRAAG 1: DUURZAAM OF NIET?

• Emissie tijdens gebruiksfase lager

• Grote CO2-uitstoot over gehele levenscyclus

• Productie en recycling van accu’s

• Zwaar (2.000 kg)

• Elektriciteit vaak uit kern-of bruinkoolcentrales
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VRAAG 2: DUURZAAM OF NIET?

• Heel veel water voor 1 kg vlees

• Biogassen uit koeienmest

• Grote CO2-uitstoot

• Methaan (broeikaseffect)

• Kap bomen voor veeteelt (vlees en zuivel)

‘Tot de schijt ons doodt’ 
(Braks, oud-minister van landbouw)
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VRAAG 3: DUURZAAM OF NIET?

• Geluidshinder , horizonvervuiling, gevaar voor vogels

• Geen CO2-uitstoot

• Meest duurzame hernieuwbare energie

• Wind raakt niet op
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VRAAG 4: DUURZAAM OF NIET?

• Weinig CO2-uitstoot tijdens gebruik (10 tot 100 x minder)

• Opslag van radioactief afval (240.000 jaar gevaarlijk)

• Bij ongeval enorme milieuschade
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BREDER KADER

• Wereldwijde aanpak nodig

• Eerste aanzet met Klimaatakkoord Parijs 2015

• Opwarming blijft met akkoord niet binnen 2oC

• Massale bomenkap

• Plastic soup

• Bestrijdingsmiddelen

• China en India
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BREDER KADER

• India  heeft de meest vervuilende steden

• Meeste doden door luchtvervuiling in China en India
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BREDER KADER

• Landen met grootste CO2-uitstoot door de jaren heen….



BREDER KADER

• Klimaatakkoord

• Doel: CO2-uitstoot met 49% verminderen (1990-2030)

• Thema’s - werkvelden
• Industrie
• Mobiliteit / transport
• Gebouwde omgeving
• Elektriciteit
• Landbouw en landgebruik



BREDER KADER

• Hoofdpunten Klimaatakkoord

1. Kosten mogen niet hoger zijn dan besparing → als toch, springt 

overheid bij

2. Uiterlijk 2030 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af

3. Eind 2021 moeten gemeenten weten welke wijken aardgasvrij

4. Niet-verplichte isolatiestandaard vanaf 2021

5. Het CV-ketelverbod is voorlopig van de baan

6. Belasting op gas gaat omhoog, op elektriciteit omlaag

7. Corporaties als startmotor verduurzaming 

Klimaatakkoord.nl 



VOORWAARDEN VOOR SUCCES

1. Mentaliteit

2. Geld

3. Realiteitszin
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AANLEIDINGEN BETAALBAARHEID EN DUURZAAMHEID

• Betaalbaarheid van het wonen steeds meer onder druk

• Stijgende woonlasten vooral door stijgende energielasten

• Missie Wonen Zuid

• Twee van de vier Rijksprioriteiten voor corporaties

• Geresulteerd in werkgroep betaalbaarheid (en duurzaamheid) met onze 

drie Huurdersorganisaties

• Doel: onderzoeken en waar mogelijk nemen maatregelen ter bevordering 

betaalbaarheid

• Ontzien kwetsbaarste doelgroepen



MAATREGEL LOKALE HEFFINGEN

• Beïnvloeding lokale heffingen

• Gebruikersdelen

• Grote verschillen per gemeente (70% verschil)

• In prestatieafspraken aandacht voor matiging

• Duurste gemeenten laatste drie jaar laagste stijging

• Verschil daardoor nog ongeveer 50%

• Onduidelijk of als gevolg van prestatieafspraken hierover

• Lokale heffingen voor gebruikers ook meegenomen in 

woonlastenpresentatie voor woningzoekenden



MAATREGEL INFORMEREN(1)

• Woonlastenpresentatie voor woningzoekenden

• Doelen:

• informeren over totale woonlasten

• wijzen op mogelijkheid huurtoeslag

• inzicht in betaalbaarheidsrisico

• Maken van realistische woonkeuze en voorkomen betalingsproblemen

• Woonlastenmodule van Vabi – huishoudprofielen van Nibud



MAATREGEL INFORMEREN(2)



MAATREGEL INFORMEREN(3)

• Bij oranje en rood advies aansturen op adviesgesprek

• Doel: bewust maken verhoogd betaalbaarheidsrisico

• Gespreksonderwerpen

• Goed budgetteren

• Sparen voor onvoorziene uitgaven

• Alternatieven bieden

• Bij oranje geen ‘bindend’ advies

• Bij rood weigering woning als echt onverantwoord

• Tips

• Ook bij intakegesprek indien nodig



MAATREGEL INFORMEREN(4)

• Resultaten

• Gebruik wordt gemeten

• Vier veel voorkomende huishoudens: 880 per maand (28 per dag)

• Exacte berekening: 740 per maand (24 per dag)

• Ongeveer 20 adviesgesprekken per maand

• Klanten worden bewuster en maken soms ook andere keuze

• Afzien van verhuizen

• Op zoek naar alternatief, al dan niet met onze hulp

• Zet aan tot nadenken op welke kosten bespaard kan worden

• Urgent woningzoekenden blijven kiezen vanuit emotie en noodzaak



MAATREGEL INFORMEREN(5)

• Latere ‘bijvangst’ is meer inzicht in betaalbaarheidsrisico’s

• 6-sporenbeleid betaalbaarheid en duurzaamheid

• Woningen komende 5 jaar op sloopnominatie geen huurverhoging

• Goede schatting besparing energielasten bij maatregelen (F€IN)

• Ongeveer 700 streefhuren verlaagd tot kwaliteitskortingsgrens (KKG)

Lage inkomens, ook in 
woningen met lage huurprijs



6-SPORENBELEID

• 6-sporen:

1. Bewustwording en gedragsbeïnvloeding

2. Minimaal naar C, liefst B bij renovaties en streefhuur ≤ KKG

3. E, F en G weg ermee

4. Innovaties in nieuwbouw

5. Zonnepanelen alle nieuwbouw en deel bestaande bouw

6. Duurzame sloop, materialen, milieuaspecten (water, circulariteit,…)

• €52 miljoen extra in 8 jaar (2018 t/m 2025)

• Duurzaamheid als middel betaalbaarheid van woonlasten



BEWUSTWORDING EN BEÏNVLOEDING

• Aantal acties in uitvoer of reeds uitgevoerd:

• Energiecoach

• Aankoop verbruiksgegevens netbeheerder

• Folder energiebesparingstips

• Iconen ontwikkeld per spoor

• Motivatieteksten per leefstijl

• Folders zonnepanelen en renovatie

• Inzet F€IN-tool 

• Filmpjes effectief gebruik installaties

• Woonlastenpresentatie voor woningzoekenden
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UITGANGSPUNTEN BESTAAND BEZIT

• Spoor 2 en 3

• Verband streefhuurprijsklasse  inkomenspositie en energielasten

• Hoe lager de huur, des te hoger de energielasten

• Hoe lager de huur, des te groter het betaalbaarheidsrisico en dus de 

verantwoordelijkheid van Wonen Zuid

• Doorberekening investering in huurprijs afhankelijk van streefhuurprijsklasse:

• ≤ €424,44 : 0% (100% voor rekening WZ)

• €424,45 t/m €651,03: 50% (50% rekening WZ)

• €651,04 - €720,42: 75% (25% rekening WZ)

• > €720,42: 100% (0% rekening WZ)
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SPOOR 2

• Renovaties en streefhuren ≤ €424,44 naar minimaal C, liefst B

• ‘No regret’ richting CO2-neutraal in 2050

• C /B ‘beste’ voor huurder, kijkende naar werkelijke besparing energielasten 

versus hoogte huurverhoging/investering

• Investeringscapaciteit Wonen Zuid

• Waarom streefhuren ≤ €424,44?

• Veel sociale minima en inkomens 

nét daarboven

• Hoge betaalbaarheidsrisico’s

• Al zouden ze huurverhoging willen betalen, ze kunnen het niet

• Recent 700 streefhuren verlaagd ≤ €424,44 

• Totaal 2.100 woningen in spoor 2 (ruim 15%)
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SPOOR 3

• E, F en G weg ermee!

• Spoor 2 gaat vóór spoor 3

• Totaal 1.700 woningen in spoor 3 (ruim 12%) 



SPOOR 4

• Innovaties, verdergaand dan Bouwbesluit, woonlasten per saldo omlaag

• 1 juli 2018 gasloos, 2020 BENG, 2050 CO2-neutraal

• Nul-op-de-meter

• Totaal voor 600 woningen (40% alle nieuwbouw)



SPOOR 5

• Zonnepanelen bij nieuwbouw

• Alle nieuwbouw standaard met zonnepanelen

• Totaal 1.500 woningen

• Zonnepanelen bij bestaande bouw

• Vraag gestuurd bij eengezinswoningen en daken appartementencomplexen

• Totaal 1.400 woningen (ruim 10%)

• Servicekosten helft van gegarandeerde opbrengst

• Salderingsregeling vanaf 2023 afgebouwd



SPOOR 6

• Alle sloop volgens concept duurzame sloop

• Sloop voor deel door mensen met afstand tot arbeidsmarkt

• Hergebruik sloopmateriaal, liefst op de locatie zelf

• Toepassen duurzame materialen en productietechnieken

• Voorkomen hittestress (watermanagement, ‘ontstening’ tuinen,…)

• Circulair bouwen

• CO2-footprint eigen organisatie



Energie besparen?

Hoe zuinig  en duurzaam ben jij?  

Energiecoach Mathy Jacobs (huurders Wonen Zuid)
• Afspraak voor tips en advies thuis 
• Huiskamergesprek samen met buren (+/- 6 p)
• Bewonersbijeenkomst in het complex  (+/- 15- 20 p)
• Facebook (mathy jacobs wonen zuid) voor tips en 

info energiebesparing
• Website (volgt  info en folder tips download)



BEWONERSBIJEENKOMSTEN

HUISBEZOEKEN MAATWERK

PRESENTATIES (RENO – NIEUWBOUW)



HUISBEZOEKEN EN VERSLAGLEGGING

Huisbezoeken energiecoach bijna 60 stuks
- Op verzoek via klantenservice, verhuur, social media
- Tijdens verhuur en bij nazorg gesprekken
- Ca. 300 klanten gesproken telefonisch en fysiek

13%

27%

21%

8%2%

13%

6%

2%
8%

Huisbezoeken naar ontstaan afspraak

FB

KS

nazorg

TB/TO

OhZ

Tautus

Verhuur

HC

anders





Brochure en energiebespaartips



Energiecoach Mathy Jacobs

VOLG MIJ



VOOR WONINGEIGENAARS EN HUURDERS

• Duurzaam Kerkrade

Vragen? duurzaam@kerkrade.nl

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

• Subsidies (VVE, warmtepompen, pellet kachels, zonneboilers, groenprojecten)

• Vereniging Eigen Huis (VEH)

• Inkoopcollectief energie

• Energiebesparingstips

• Ledenkorting aanschaf en onderhoud CV-ketel

mailto:duurzaam@kerkrade.nl


D’R GREENY IN DE WIJKEN

 

Duurzaamheidswagen d'r Greeny op locatie   

Datum Locatie Tijd 

Woensdag 15 mei Markt Carboonplein Spekholzerheide 10.00u - 13.00u 

Woensdag 22 mei Socioproject Eijgelshoven 10.00u - 13.00u 

Woensdag 29 mei Markt Carboonplein Spekholzerheide 10.00u - 13.00u 

Vrijdag 7 juni Markt Centrum Kerkrade 10.00u - 13.00u 

Woensdag  12 juni Socioproject Eijgelshoven 10.00u - 13.00u 

Vrijdag 21 juni Markt Centrum Kerkrade 10.00u - 13.00u 



UITDAGINGEN

Bestedings
ruimte

Belasting

en & 

verzek-

eringen

Verhuurderheffing, AW 

heffing, 

saneringsheffing

Vennoot-

schaps-

belasting



UITDAGINGEN

• Financiële ratio’s onder druk (LTV)

• (Bouw)kostenstijgingen

• Rendementen steeds verder onder druk

• Warmtevisie  en –plannen gemeenten

• Warmtenetten

• Afspraken Sociaal Huurakkoord versus eigen beleid

• Andere opgaves behalve duurzaamheid: betaalbaarheid, beschikbaarheid, 

wonen en zorg, kwetsbare doelgroepen,….

• Belemmeringen vanuit de wetgeving

• Europees en Passend toewijzen

• Beschermde status woningen (monument of beschermd stad-en dorpsgezicht)

• Wet natuurbescherming

• Vraag: hoe lang is betaalbaarheid van het wonen nog houdbaar?



TOT SLOT

• Interessante sites

• Conservation.org

• Ourworldindata.org 

• Welingelichtekringen.nl (wetenschap / natuur en milieu)

• Milieucentraal.nl

• Natuurenmilieu.nl

• Kerkrade.nl (wonen-en-leven / mijn-leefomgeving)

• Bespaarenergieinlimburg.nl  

• Milieudefensie.nl

• Airvisual (app)

• VHE.nl

• RVO.nl



TOT SLOT

• Interessante sites

• Zonnepanelenprojectparkstad.nl 

• Limburg.nl/duurzaamthuis

• Energiesubsidiewijzer.nl

• Energiebesparendoejenu.nl

• Boyanslat.com

• Klimaatakkoord.nl 



http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYhYjttqbSAhUF1xQKHXkIBAUQjRwIBw&url=http://www.keepcalm-o-matic.co.uk/p/bedankt-voor-jullie-aandacht-zijn-er-nog-vragen-35/&bvm=bv.147448319,d.d24&psig=AFQjCNF8--M7OyDoVxTdC3-3y0vKlAfYAw&ust=1487946497108331

