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Onderwerp  reactie advies beleid verduurzaming  

    

  

Geacht bestuur,   

Hartelijk dank voor uw reactie van 10 januari 2023 op onze adviesaanvraag over het beleid voor 

verduurzaming van de bestaande voorraad. In deze brief geven wij antwoord op uw punten.  

Ambitie verduurzaming per complex  

Het is prettig om te weten, dat u onze prioriteiten in de aanpak van de complexen deelt. Het spreekt 

vanzelf, dat wij deze prioriteitsvolgorde verwerkt hebben in onze planning van de uitvoering. Een 

beleidsstuk is niet de geëigende plek om hier ook verantwoording over af te leggen, dat gebeurt in het 

jaarverslag en de evaluatie van de prestatieafspraken. Wij houden bij de planning rekening met een 

mogelijke jaarlijkse bijstelling. Zoals u van ons gewend bent, maken wij bij de kaderbrief een integrale 

afweging van al onze investeringen in relatie tot de financiële mogelijkheden. Met de stijging van de 

bouwkosten zullen wij elk jaar opnieuw moeten bezien of een vertraging van de nieuwbouw gewenst 

is tegenover een versnelling van verduurzaming in de bestaande voorraad of juist andersom. De 

benoemde prioriteiten spelen in dat geval een belangrijke rol, omdat deze leidend blijven bij elke 

noodzakelijke bijstelling van de planning. Voor de aanpak van huurwoningen in VvE’s reserveren wij 

wel middelen, maar zal de uitvoering ervan sterk afhangen van de keuzes door de andere eigenaren. 

Waar nog lagere energielabels aanwezig zijn, nemen wij in de vergadering het initiatief, maar wij 

kunnen dus op voorhand geen uitvoeringsjaar benoemen.  

Prioriteiten in de uitvoering van de strategie  

Het is ook prettig om te weten, dat de planmatige uitvoering ook uw voorkeur heeft boven de 

individuele verbetering van woningen. Bij de afhandeling van aanvragen voor een individuele 

geriefverbetering zullen wij dan ook rekening houden met dit uitgangspunt. Voor woningen met een 

sloopvoornemen op middellange termijn zullen wij voor het einde van 2028 zodanige isolatie 

maatregelen nemen, dat de kwaliteit van de woning verbetert tot minimaal een label D.  Dit betekent, 

dat in de monitoring van de portefeuille ontwikkeling dus niet alle woningen op het niveau van de 



Standaard uitkomen, maar dat een deel daarvan zal afwijken. Voor de nieuwbouw en NoM woningen 

zal dit een afwijking naar boven zijn – dus beter dan de Standaard – voor de woningen met een 

voornemen tot sloop zal de energieprestatie lager zijn dan de Standaard.  

Hierbij gaat het om isolatie van de schil van de woning, voor de overgang naar een aardgasvrije 

warmtevoorziening volgen wij de planning van de gemeente. De volgorde van wijken vindt u ook terug 

in onze prioriteiten in de aanpak van complexen. Het afsluiten van alleen kookgas – dus met behoud 

van de gasaansluiting voor verwarming – kan echter ook al eerder, bijvoorbeeld bij mutatie van de 

woning. Wij zijn bezig om hier specifiek beleid voor te ontwikkelen.  

Differentiatie in huurverhoging voor isolatiemaatregelen  

Zoals in de voorgaande alinea al is vastgesteld, ligt de prioriteit in de verduurzamingsaanpak bij de 

planmatige uitvoering van isolatiemaatregelen, te beginnen bij de complexen met woningen die nog 

een lager energielabel hebben. Over het wel of niet vergoeden van verschillende maatregelen vinden 

op landelijk niveau nog steeds gesprekken plaats. Wij conformeren ons aan de regelgeving, waar het 

gaat over de bijdrage van bewoners. Overigens zien wij dat de woonlastenbenadering voldoende is 

geborgd in de hoogte van de vergoedingen in de tabel van Aedes en Woonbond. Wij zullen daar geen 

extra waarborgen of garanties richting de huurder aan verbinden, ook niet als het behalen van 70% 

(of eventueel toekomstig 50%) draagvlak in een complex ingewikkeld zal blijken te zijn.  

Differentiatie in vergoeding voor duurzame installatietechniek  

Het effect van isolatie en aardgasvrij verwarmen op de energierekening is bij grondgebonden 

woningen direct toe te rekenen. Een vergoeding hiervoor in de vorm van een huurverhoging of EPV is 

daarom goed te motiveren. Waar het gaat om aardgasvrij verwarmen is bij gestapelde bouw meestal 

in de bestaande situatie al een collectief systeem aanwezig. Feitelijk is er dan sprake van vervanging 

van de warmtebron. Een voortzetting van de afrekening via de servicekosten is dan voor de hand 

liggend. Om die reden is een herziening van het beleid voor servicekosten ook niet aan de orde.   

Voor zonnepanelen geldt dan eigenlijk een soortgelijke benadering. Bij eengezinswoningen komen de 

opbrengsten meetbaar direct ten goede aan de bewoner. Voor appartementen is het beschikbaar 

dakoppervlak voor zonnepanelen niet in verhouding tot het aantal woningen, die hier profijt van 

kunnen trekken. In plaats van een ingewikkelde verdeling per woning is een aansluiting op de 

collectieve elektrameter meer voor de hand liggend. De opbrengsten komen dan via de servicekosten 

ten goede aan alle bewoners. Overigens heeft Woonforte inderdaad nog geen specifiek beleid 

geformuleerd voor de plaatsing van zonnepanelen op hoogbouw.   

Als wij dit doen, dan zullen wij ons richten op de gebouwen in volledig eigendom. De VvE’s hebben 

hierin een eigen keuze en besluitvorming. Bij eengezinswoningen hebben wij alle huurders de 

gelegenheid gegeven om panelen te laten plaatsen, maar helaas zijn er ook geweest die – ook na 

herhaald aanbod – hiervan geen gebruik hebben gemaakt. Omdat de opbrengst van de 

zonnepanelen een positief effect oplevert voor de totale woonlasten, zullen wij bij mutatie deze 

woningen alsnog voorzien. Voor de vergoeding hanteren wij een woonlastenbenadering, waarbij de 

elektra opbrengst – of in andere woorden: vermeden elektra kosten – verdeeld wordt tussen de 

bewoner en Woonforte.  

Wat betreft de vervanging van cv-ketels door hybride warmtepompen zijn wij ons bewust van de 

impliciete landelijke afspraak om vanaf 2023 dit beleid kosteloos te gaan voeren. Zoals gezegd 

richten wij ons vooralsnog echter op de aanpak van woningen met een lager energielabel en nemen 

daarbij ook de installatietechniek in beschouwing. Zonneboilers blijken daarbij als alternatieve 

warmtebron toch minder efficiënt dan gedacht en hebben een duidelijk lager (verwacht) rendement 

dan een hybride warmtepomp. Als experiment is het daarom geslaagd, wij hebben hier lering en 



ervaring uit kunnen trekken. Omdat hybride warmtepompen ook nog steeds verder verbeteren, kiezen 

wij een soortgelijke aanpak bij de introductie van deze installaties.  

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben of van 

gedachten willen wisselen, dan zijn wij daar uiteraard altijd toe bereid.  Met vriendelijke groet,  

  

Hans van Haastrecht  

Manager Wonen  


