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Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met:

1.		 Inleiding
In 2017 introduceerde Aedes de Routekaart CO2-neutraal 2050. Middels de Routekaart is in 2018
de omvang van de verduurzamingsopgave door Aedes en de woningcorporaties in kaart gebracht.
Deze opgave blijkt enorm. De beschikbare middelen voor de planperiode tot 2050 zijn (anno 2018)
niet toereikend. Dit hangt samen met de enorme nieuwbouwopgave maar tevens met de stijgende
verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting, nieuw aangekondigde belastingen en beperkingen
in de aftrek van rentekosten van de winst.
Aedes, de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken, OnderhoudNL en de Stichting RGS spreken
frequent over Resultaatgericht Samenwerken (RGS). In dat kader is ook gesproken over de
noodzaak om de kracht van de kennisketen te mobiliseren opdat de Routekaart-doelstellingen
toch worden gerealiseerd. In 2018 presenteerde Aedes de eerste contouren van een Visie op
samenwerken. Aedes vroeg vervolgens de Leercirkel een bijdrage te leveren aan het realiseren
van de Routekaart CO2-neutraal. De Leercirkel is in een vijftal werkgroepen een verkenning gestart
naar de mogelijkheden en aandachtspunten op de route. Voor de Leercirkel is het essentieel dat
corporaties beslissingen over verduurzaming integraal, in lijn met de RGS-aanpak, oppakken.
Het gaat daarbij om zo hoog mogelijke reductie van CO2 door ingreepvarianten (energiegebruik)
maar anderzijds het zo beperkt mogelijk houden van de CO2-uitstoot gemoeid met de ingrepen
zelf (materiaalgebruik).
De corporatiesector staat de komende decennia voor een complexe opgave. Dit betekent
dat doelstellingen van grof naar fijn moeten worden uitgewerkt en bewaakt. De plannen zijn
grofmazig in het ondernemings- en portefeuilleplan (Portefeuillemanagement), nader uitgewerkt
in portefeuillestrategieën (Assetmanagement) en gedetailleerd in complexplannen (Property
management). Dit kunnen corporaties niet alleen. Resultaatgericht samenwerken is
in onze ogen essentieel! We onderscheiden daarbij drie domeinen, namelijk:
•	Vastgoeddomein (opdrachtnemers, leveranciers/producenten van materialen/producten en
installaties en adviseurs);
•	Sociaal domein (bewoners, leefbaarheid, inzetten van mensen met afstand op de arbeidsmarkt e.d.);
• Publiek domein; (provincie, gemeente, netbeheerders, energie- en warmteleveranciers).

Sociaal
domein

Vastgoeddomein

RGS met KPI’s
inclusief het
nieuwe
CO2MPAS:

Publiek
domein
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In het Vastgoeddomein kan het niet allemaal in één keer. Dit is voor de kasstromen van corporaties
niet realistisch maar ook ontbreekt hiervoor de capaciteit bij corporaties en opdrachtnemers
voor de voorbereiding en realisatie. In het Sociaal domein moeten we zorgen dat bewoners zijn
aangehaakt en willen meewerken. Tevens moet het Vastgoeddomein aanhaken op en meedenken in
de plannen binnen het Publiek domein (bijvoorbeeld warmtenetten).
Conclusie is dat de opgave op een verstandige wijze moet worden gefaseerd waarbij we op
natuurlijke momenten de juiste dingen doen. No regret dus! Belangrijk daarbij is om ambities te
monitoren. Tot 2021 is de energie-index nog belangrijk bij het volgen van de doelstellingen. Parallel
daaraan moeten we nu al starten met een andere denkrichting waarbij we vooral denken in de
reductie van de hoeveelheid energie, de besparing op CO2-uitstoot en de consequenties voor de
energie- en daarmee de woonlasten. Belangrijk is om hier maatstaven en meetmethoden voor te
presenteren en te borgen in de bestaande RGS-aanpak.

Kwaliteitsthema’s (bestaand)

KPI’s CO2mpas (nieuw)

Veiligheid

CO2 op energiegebruik

Gezondheid

Energiekosten als
onderdeel woonlasten

Energieprestatie
Duurzaamheid

CO2 op materiaalgebruik

Gebruikskwaliteit
(inc leefbaarheid)
Toekomstwaarde
(inclusief architectuur)
Wonen

visie

scenario’s

kwaliteitsuitgangspunten

prestatie
eisen

De lessen en aanbevelingen zijn opgenomen in deze CO2 Monitor voor de corporatiesector.
We noemen de monitor: CO2 Monitoring Pas, met de domeinnaam: CO2mpas.nl. De CO2 Monitor
is gekoppeld aan het RGS-procesmodel en de kwaliteitsthema’s daarbinnen. CO2 wordt als KPI
toegevoegd aan de RGS-kwaliteitsthema’s: energie en duurzaamheid. Naast CO2 gaan we in
de toekomst ook energieverbruik (als onderdeel van de woonlasten) actief monitoren binnen
het thema energie. We verwachten dat de CO2 Monitor richting geeft aan te maken keuzes en
ondersteunt bij het monitoren en verantwoorden van de klimaatdoelstellingen en de betaalbaarheid
van de verduurzamingsopgave. Dit unieke instrument is op 7 november 2018 door de Leercirkel
overhandigd aan de branchevereniging Aedes. Vanuit Aedes is het overgedragen aan de
corporatiesector. Het resultaat zal vervolgens door de Stichting RGS worden geborgd in
de nieuw te schrijven Leidraad RGS 2019 en de Model Vraagspecificatie RGS.
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2.		 Aedes Routekaart CO2-neutraal 2050

In het Energieakkoord van 2013 staan labelstappen centraal. Het doel is om in 2021 het
corporatiebezit op gemiddeld label B te hebben. Labels en de energie-index op woningniveau
blijken echter niet het gewenste resultaat te hebben en zijn achterhaald. Er wordt gewerkt
aan een Energieprestatie 2.0 die op 1 januari 2020 moet ingaan. De bepalingsmethode wordt
vastgelegd in de NTA 8800. De energie-index wordt daarbij vervangen door de energiebehoefte
per m2 vloeroppervlak (kWh/m2). In 2017 heeft Aedes met haar leden de Woonagenda 2017-2021
vastgesteld. Eén van de onderwerpen hierin is de verdere verduurzaming van het corporatiebezit.
Corporaties spraken af om in 2018 een plan aan te leveren hoe zij een CO2-neutrale woningvoorraad
bereiken in 2050. Concreet betekent dit 90% reductie in CO2 ten opzichte van de situatie in
1990, met een tussenstap van 49% reductie in 2030. Ook hier zijn labels en energie-indexen op
woningniveau straks niet meer relevant. Zo kan een corporatie, woningen op stadsverwarming
aansluiten en daarmee veel CO2 besparen. Het aantal labelstappen is daarbij echter nul. Andersom
zorgen sommige isolatiemaatregelen weliswaar voor een hoger energielabel, maar doen weinig
voor het milieu als geheel, daar er hoge emissies voor productie en verwerking tegenover staan. In
een nieuw af te sluiten Energieakkoord 2.0 staan daarom de reductie van CO2-uitstoot als geheel
en de hoeveelheid energie die we weten te besparen, centraal. Deze twee parameters zijn bepalend
voor de klimaatontwikkeling. Het Energieakkoord dient nog door het parlement te worden
verankerd in een Klimaatwet. Straks is er geen vrijblijvendheid meer. De corporatiesector zal het dan
ook echt moeten waarmaken!
Ter ondersteuning van de ambitie heeft Aedes de Routekaart CO2-neutraal ontwikkeld.
De Routekaart ondersteunt bij het opstellen van een verduurzamingsstrategie op hoofdlijnen.
Het is vooral een strategisch instrument dat corporaties op dit moment gebruiken in
het ondernemingsplan en het portefeuilleplan. Er worden 4 scenario’s onderscheiden
(4 ingreepvariaties en een 0-variant - geen ingreep in verband met sloop/onttrekking).
247 corporaties (90% van de leden, 80% van de corporaties) hebben de Routekaart ingevuld.
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3.		 Realiseren van de Routekaart in relatie tot andere uitdagingen
Voor 2,1 van de 2,4 miljoen corporatiewoningen zijn in de Routekaart ingreepscenario’s gekoppeld.
De kosten voor de transformatie naar CO2-neutraal komen volgens de Aedes berekeningen uit op
€ 108 miljard, ofwel € 3,4 miljard per jaar in de periode tot 2050 (in totaal circa € 52.000 per
woning). Voor dat bedrag wordt 70% CO2 bespaard. De overige 30% moet komen van verduurzaming vanuit externe energiebronnen voor de woningen (het Publiek domein: warmtenetten e.d.).
De kosten hiervan zullen via aansluitbijdragen, netbeheerkosten, energietarieven en belastingen in
rekening worden gebracht. Een omissie in de berekening van Aedes is dat alleen de CO2-reductie
op energiegebruik is meegenomen. De CO2-impact op materiaalgebruik is buiten beschouwing
gebleven. Om een volledig beeld te krijgen is deze factor wel meegenomen in deze CO2 Monitor.
Corporaties geven zo’n € 3,5 miljard per jaar uit aan onderhoud, € 1,3 miljard aan woningverbetering
en € 2,2 miljard aan nieuwbouw. Het totaal komt uit op € 7 miljard per jaar. Ondanks de verhuurheffing die in 2016, € 1,9 miljard bedroeg, maakten de corporaties in dat jaar nog een winst van
€ 3,3 miljard. Uit die winst zou de verduurzamingsopgave kunnen worden betaald. De kosten van
de Routekaart bedragen in de periode tot en met 2050 namelijk jaarlijks € 3,4 miljard euro.
De vraag is of dit realistisch is. De overheid wil namelijk ook een grotere inspanning van de
corporaties in de nieuwbouwopgave. Het aantal te bouwen sociale huurwoningen wordt verdubbeld
tot jaarlijks 34.000. Hiermee is € 2,2 miljard extra gemoeid. Daarnaast worden corporaties de
komende jaren zwaarder belast door de stijgende verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting
(VPB). Die gaan de corporaties jaarlijks € 1,1 miljard extra kosten. Tot slot zijn recent de mogelijkheden voor aftrek van de rentekosten van de winst beperkt (de zogenaamde ATAD). Het nadeel
komt uit op ruim € 0,3 miljard per jaar en wil de Woonbond het liefst dat de huren worden verlaagd.

Aedes geeft terecht aan dat er keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij gaat het om
beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Energie en duurzaamheid zijn zoals aangegeven
thema’s binnen kwaliteit. Verdubbeling nieuwbouw, beheersing woonlasten, verhoging belastingen,
beperking van de renteaftrek en vele miljarden per jaar extra in verduurzaming gaan niet samen.
Zet als corporatiesector in op volledige afschaffing van de verhuurdersheffing en koppel dit aan
het Energieakkoord 2.0! De middelen die daarmee vrijkomen kan de corporatiesector dan inzetten
voor verduurzaming van de voorraad. RGS en de CO2 Monitor zorgen voor forse efficiencyslagen.
Met RGS is een corporatie in staat om goede integrale afwegingen te maken en door te rekenen.
De praktijk leert dat dit voor forse besparingen zorgt.
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4.		 Resultaatgericht Samenwerken
Corporaties staan voor enorme uitdagingen op de thema’s Energie en duurzaamheid. Daarnaast
vragen ook andere kwaliteitsthema’s zoals veiligheid, gezondheid, gebruikskwaliteit (bouw- en
woontechnische kwaliteit) aandacht. De onderhouds- en installatieconcepten worden steeds
complexer en de digitalisering schrijdt voort. Goed gekwalificeerd personeel is lastig te vinden en
de regelgeving wordt steeds ingewikkelder en meeromvattend (denk aan Flora- en Fauna, asbest,
brandveiligheid). Huurders hebben met de nieuwe Woningwet meer inspraak gekregen. Corporaties
en opdrachtnemers zijn door de toegenomen complexiteit meer van elkaar afhankelijk geworden.
Die afhankelijkheid vraagt om modern opdrachtgeverschap in de vorm van Resultaatgericht
Samenwerken. Hoe doen we het slimmer en efficiënter? Welke activiteiten doet de corporatie zelf
en waar schakel je ketenpartners in?
In RGS wordt in het Vastgoeddomein ‘lean’ gewerkt waarbij activiteiten niet meer dubbel of in
drievoud geschieden. De opdrachtnemer wordt al in een vroeg stadium van het proces op een
transparante wijze geselecteerd en gecontracteerd. De opdrachtnemer neemt vervolgens een deel
van de taken van de opdrachtgever over zonder dat de corporatie het ‘stuurwiel’ uit handen geeft.
Door samenwerking is er een gezamenlijk belang. Hiermee worden versnippering en meerkosten
voorkomen. De kennis en kunde van opdrachtnemers, leveranciers en producenten wordt beter
benut en betrokkenen stemmen zaken goed op elkaar af.
In het procesmodel geeft de corporatie met betrekking tot het Sociaal domein aan hoe
bewoners/huurders worden betrokken bij het project. De wettelijke rechten vormen de ondergrens.
Bij verduurzaming is het extra belangrijk om bewoners goed mee te nemen. Wensen zijn dan tijdig
bekend. Dit bevordert de communicatie en de bereidheid om in te stemmen met de plannen in
geval van verbetering/investering van het woningcomplex. Denk daarbij aan het verkrijgen van
de benodigde 70% deelname bij verduurzaming. In het Publiek domein kunnen opdrachtnemers,
leveranciers en adviseurs de corporatie ondersteunen bij de juiste beslissingen bij (gefaseerd)
aanhaken op externe energiebronnen. Opdrachtnemers nemen desgewenst taken over bij het
aanvragen van vergunningen, ontheffingen en subsidies.
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RGS Procesmodel
Optimaliseren scenario

VII. BEHEER

Beoordeling
prestatiemetingen

Prestatiegeranties
afhandelen

Akkoord opleveren

Evaluatie en
beoordeing realisatie
Prestatiegeranties
afhandelen

VI. OPLEVERING
V. UITVOERING

Projectrealisatie

Informeren bewoners

Projectvoorbereiding
en uitvoeringsplanning

Goedkeuring begroting

Afsluiten aannemingsovereenkomst

Keuze voorkeursscenario
en raming

Bespreken
voorkeursscenario

Overleg bewoners

Bespreken opname

Bewonersbrief opname
Projecten definitief
Startnotities definitief

II. PLANONTWIKKELING

OPDRACHTGEVER

Optimaliseren maatregelen
en detailbegroting
Voorstel
maatregelen/scenario

Kwaliteitsuitgangspunten Gedetailleerde opname
en prestatie-eisen (KIB)
Ontwerp en Engineering
Voorbereidingsplanning

Afsluiten overeenkomst
Maken startdocument
Projectteams formeren
Meegeven projectinfo
Selectie Projecten
Selectie comakers
Opstellen Raamovereenkomst

I. INITIATIEF

Opleveren project

Toezicht op proces

IV. VOORBEREIDING

III. PLANUITWERKING

Prestatiemeting in
overeengekomen
onderhoudsinterval

SAMEN

Globale schouw

OPDRACHTNEMER

Portefeuillebeleid

RGS verloopt onder de voorwaarde van een scherpe marktconforme prijsstelling. Dit is geborgd
door te werken met spelregels over de prijsvorming. Uitgevoerde werken worden gezamenlijk
door opdrachtgever en opdrachtnemer geëvalueerd. Daarbij spelen kosten, kwaliteit, proces en
bewoner-/huurdertevredenheid een rol. De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemers.
De beoordelingsresultaten spelen een rol bij het wel of niet continueren van de inzet en
de eventuele ‘toedeling’ van toekomstige werken.
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5.		 Routekaart voorzien van de RGS CO2-monitor
Hoe werkt de RGS CO2-monitor?
CO2-reductie wordt een parameter voor bestaande en nieuwe gebouwen. De Leercirkel RGS heeft
zich gebogen over hoe die reductieambitie is te meten. We richten ons daarbij op twee belangrijke
vraagstukken die beiden in CO2-reductie en geld zijn uit te drukken, namelijk: energiegebruik en
materiaalgebruik gekoppeld aan benodigd onderhoud en verbetering.

Primaire energie
Duurzame energie
uit het net
+
Fossiele energie

Finale energie

Zelf gebruikte
duurzame energie
+
Ingekochte energie

CO2-emissie gebouw

Emissie ingekochte energie

€

Gezond
€

Energie

Ventilatie

Emissies

Comfort

€
Verlengen levensduur
Hernieuwbare materialen

Gezond
Materiaal

Ventilatie

Afval

Comfort

€

€

€
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De CO2-emissie wordt bepaald door de emissies als gevolg van het energiegebruik in de gebouwen
en de CO2-emissie van de ingrepen die aan die gebouwen worden gedaan. De maatschappelijke
doelstelling van vergaande CO2-reductie beperkt zich dus niet enkel tot het energiegebruik.
De CO2-emissie van de ingrepen/maatregelen dient ook te worden meegenomen. Het middel, de
ingreep, moet niet erger zijn dan de kwaal, het energiegebruik. Tegelijk moet dat geen excuus zijn
om niets te doen. Integendeel: de ingreep en het resultaat moeten juist leiden tot een optimale
balans in CO2-reductie. Dat is de opgave. Om de reductie van het energiegebruik te kunnen volgen
is allereerst nodig om het huidige werkelijke energiegebruik in beeld te brengen. Het gaat daarbij
om complex- of woninggebonden energiegebruik en de huishoudelijke energieconsumptie. Naast
verbruik is mogelijk ook sprake van teruglevering van energie aan het net (opgewekt door PV
of anderszins). De teruglevering dient in de berekening te worden meegenomen. Op portfolio
niveau zijn energiegegevens op postcode niveau voldoende bruikbaar. Diverse corporaties werken
reeds met de zogenaamde Nationale Energie Atlas – NEA (onder meer Ministeries van IenM en
EZ, Netbeheer Nederland). In de NEA worden de geaggregeerde energiegebruiken van het bezit
jaarlijks in kaart gebracht. Met de koppeling van CBS-gegevens over de gemiddelde energie-mix
per energiedrager zijn de CO2-emissies in dat jaar vast te stellen. In het verlengde van de NEA
ligt de ontwikkeling van PICO. Dit is een initiatief van onder meer TNO, Stedin, stichting ANNE en
enkele corporaties in de regio Utrecht. PICO beoogt de energietransitie te versnellen door inzicht
te bieden in de kansen voor verduurzaming van de energievoorziening in een gebied: welke kansen
zijn er en waar liggen die? De plankaarten en Big Data inzichten ondersteunen de stakeholders
in hun onderlinge dialoog en gezamenlijke besluitvorming. Het schaalniveau van de plankaarten
varieert van individueel gebouw tot regio, waarbij de focus niet ligt op het detail binnen één pand,
maar op het gebied.
Naar CO2-neutraal op natuurlijke momenten
Een fors deel van de toekomstig benodigde technische instandhouding is gekoppeld aan de
verduurzamingsopgave. Daar komen de twee emissiestromen dus tezamen. De woningvoorraad in
korte tijd in één keer naar CO2-neutraal brengen is financieel onhaalbaar. Het advies is om de juiste
activiteiten op het juiste moment te doen. Daarbij dient zoveel mogelijk te worden aangesloten
op natuurlijke momenten van onderhoud en verbetering zoals opgenomen in de meerjaren
onderhouds- en investeringsplanning (MJOP en MJIP). Vaak is de schildercyclus en daaraan
gekoppelde dakcyclus voor onderhoud aan het exterieur leidend. De praktijk van RGS laat zien
dat cyclus per complex uiteenloopt van 5-9 jaar. Bij het installatieonderhoud staan de CV en MV
installaties centraal. De vervangingscyclus van deze installaties loopt grofweg uiteen van 18-25 jaar.
Tevens kan per complex op wijkniveau worden bekeken wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten
op warmtenetten.
Vol inzetten op circulariteit!
Inzetten op verduurzaming op natuurlijke momenten zorgt voor vermindering van bouwafval en
CO2-emissie van materiaalgebruik. Het is belangrijk om nu echt stappen te zetten in circulariteit.
Bouwafval vormt de helft van het totale afval en wordt nauwelijks hergebruikt. Grondstoffen en
materialen zijn eindig en dus waardevol. Naast levensduurverlenging moeten we bij technische
instandhouding streven naar hergebruik. Initiatieven als circulariteit, urban mining en Madaster
(digitale registratie van vastgoedobjecten) zorgen voor nieuwe inzichten. Het documenteren,
registreren en archiveren van materialen in gebouwen, maakt hergebruik van materialen
eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval.
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6.		 Van Routekaart naar Routeplanner – de RGS CO2-monitor
Van Routekaart naar Routeplanner
De vastgoedopgave in de bestaande voorraad is complex. Corporaties zullen hun handen vol
hebben om dit intern te organiseren. Het gaat daarbij om de vertaalslag van het ondernemingsplan
(bestuur) naar een portefeuilleplan (portefeuillemanagement) en vervolgens de uitwerking in
portefeuillestrategieën (assetmanagement) en uiteindelijk de realisatie van gekozen scenario’s
(property management). Het bestuur van een corporatie formuleert en bewaakt de missie en
visie. Deze worden uitgewerkt in een ondernemingsplan en voorzien van volkshuisvestelijke
(beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit), maatschappelijke, organisatorische en financiële
doelen. Een van de deelproducten van een ondernemingsplan is het portefeuilleplan met een
portefeuillestrategie (huidige en wensportefeuille). Het portefeuilleplan bevat de vastgoedopgave
voor de korte en lange termijn om de wensportefeuille te bereiken en is grofmazig doorgerekend
op de effecten op de gestelde doelen. Het assetmanagement is verantwoordelijk voor de
programmering en bewaking van de realisatie van de vastgoedopgave (onder meer onderhoud,
investeringen/renovatie, verkoop en sloop). De programmering van het onderhoud en de
investeringen worden opgenomen in de MJOP en MJIP.

RGS CO2 Monitor

Beleid

Besturen onderneming

Strategisch
Portefeuillemanagement

Tactisch
Assetmanagement

Operationeel
Propertymanagement

Vaststellen Doelen en Alloceren geld
• Missie/Ondernemingsplan
• Bedrijfsbegroting en Statuten
• Beschikbaar stellen financiële middelen

Structureren Vastgoedportefeuille
• Portfefeuilleplan
• Woningmarkt- en Portefeuillestrategieën
• Maken integrale vastgoedbegroting en managen vermogen

CO2-ontwikkeling

+Energiebehoefte
(KWh/m2) en
Energiekosten (€)

RGS
CO2 Monitor
Deelvoorraad

Programma en bewaken Vastgoedopgave
• MJOP en MJIP
• Verkoop- en nieuwbouw programma
• Scenario-analyses en complexplannen

RGS
CO2 Monitor
Complex

Voorbereiding en realisatie Vastgoedopgave
• Voorbereiding/realisatie onderhoud
• Voorbereiding/realisatie investeringen

RGS
CO2 Monitor
Realisatie
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De ambities met betrekking tot de CO2-reductie van het energiegebruik en onderhoudsactiviteiten
en de reductie van de energiebehoefte en -kosten kunnen op elk niveau (voorraad, deelvoorraad,
complex) worden vastgelegd. De reductie kan dan vervolgens per jaar zichtbaar worden gemaakt.
Een corporatie kan kiezen voor een rechtlijnige reductie in de tijd. In de praktijk zal de reductie
mogelijk grilliger verlopen. Het is wel belangrijk om de ambitie beleidsmatig goed te borgen en
door middel van voortgangsrapportages in jaarverslagen goed te volgen en zo nodig bij te stellen.
Daarbij moet de stip op de horizon voor 2050 het doel zijn.
De planvorming en uitwerking in scenario’s verloopt bottom up en top down via de ‘beleidsachtbaan’. Daarbij is het belangrijk om de in aanvang normatieve modellen en berekeningen
(waaronder de Routekaart) te vertalen naar realistische praktische scenario’s op complexniveau
die ook financieel gestand kunnen worden gedaan. Het advies is daarom om deze opgave op een
zakelijke wijze tezamen met de ketenpartners op te pakken. Het gaat daarbij om een vertaalslag
van de Routekaart naar een Routeplanner! Het verdient aanbeveling om daarbij vol in te zetten
op Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Een groot aantal corporaties heeft hiermee inmiddels
positieve ervaringen opgedaan.
De CO2 Monitor gebruiken bij het opstellen van de vraagspecificatie
Onder vraagspecificatie verstaan we “de doelen, uitgangspunten en eisen die een opdrachtgever
stelt aan een werk of project, bij gegeven randvoorwaarden”. De vraagspecificatie verloopt
eveneens van hoog naar laag. Het Ondernemingsplan wordt uitgewerkt in beleidskaders voor een
portefeuillestrategie en aansluitend complexstrategieën. De beleidskaders handelen voornamelijk
over de ‘Waarom’ vraag. De ‘Waarom’ vraag wordt in de initiatief- en planontwikkelingsfase
uitgewerkt in een ‘Wat’ vraag en uiteindelijk in de planuitwerkingsfase in de ‘Hoe’ vraag.
De inrichting van de vraagspecificatie en de wijze van uitvragen naar de markt is mede afhankelijk
van het vastgoedbusinessmodel dat een corporatie hanteert of nastreeft. De Leidraad RGS
hanteert de volgende modellen:
• Vastgoedingenieur (bestek/werkomschrijving en prestatie-eisen);
• Vastgoedmanager (prestatie-eisen en functionele specificaties);
• Vastgoedregisseur (functionele specificaties).

Procesfasen

Business rol Opdrachtgever

Vraagspecificatie

Fase 0 - Portefeuillestrategie

Vastgoedregisseur

Waarom?

Vastgoedmanager

Wat?

Vastgoedingenieur

Hoe?

Fase I - Initiatief
Fase II - Planontwikkeling
Fase III - Planuitwerking
Fase IV - Opdrachtverstrekking
Fase V - Projectuitvoering
Fase VI - Oplevering
Fase VII - Beheer en exploitatie
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Bij RGS wordt de opdrachtnemer tenminste al bij de initiatieffase betrokken bij de uitwerking
van de ‘Wat’ vraag. Indien een corporatie kiest voor een projectoverschrijdende uitvraag dan
wordt de opdrachtnemer mogelijk zelfs al betrokken bij het formuleren van de ‘Waarom’ vraag.

Procesfasen

Vraagspecificatie

Fase 0

A.

Visie en
ondermeningsdoelen

Portefeuillestrategie

Open vraag portefeuilleniveau

Projectoverschrijdende vraag
> functionele specificaties

Complexstrategie en
Beleidskaders

Fase I

Sociaal/klant/
maatschappelijk

Projectgebonden vraag >
(vnl) functionele specificaties

Randvoorwaarden

Informatie

Planontwikkeling

Open vraag

Doelen en uitgangspunten (STEP)

Initiatief

Fase II

B.

Planuitwerking

Oplevering

Fase VII
Beheer en exploitatie

• Complexvisie
• Doelen & uitgangspunten
• Startnotitie
• Doorrekening/
haalbaarheid normatief

Energiebehoefte
(kWh/m2) en
Energiekosten (€)
Integreren publiek
domein in plannen

Keuze (mede) op
CO2 en energiekosten
gebalanceerd scenario

• Begroting
• Opdrachtverstrekking

70% deelname
bewoners

•P
 lan kwaliteitsbeheersing bij vraagspecificatie A, B en C.
• Traditioneel toezicht gekoppeld aan vraagspecificatie D.

• Kwaliteitsborging

Beperken afval en halen
doelen circulariteit

•O
 plevering prestatiekeuring bij vraagspecificatie A, B en C.
• Traditionele oplevering gekoppeld aan vraagspecificatie D.

• Oplevering

Voldoen aan prestatieeisen

•P
 restatiegaranties bij vraagspecificatie A, B en C.
• Traditionele garanties gekoppeld aan vraagspecificatie D.

• Aanvangskeuring
• Periodieke metingen
• Eindkeuring

Monitoring CO2 en
energiekosten

Projectgebonden vraag >
(vnl) prestatie-eisen

Proces en
dienstverlening

D.
Gesloten vraag

Projectgebonden vraag >

Opdrachtverstrekking

Fase VI

CO2-ontwikking

• Balanceren scenario’s
• Kiezen voorkeursscenario
• Uitwerking bestek/
werkomschrijving

Half open vraag

Fase IV

Projectuitvoering

•P
 ortefeuillestrategie
(deel)voorraad
• Doorrekening in
onderhouds- en
investeringsplanning

Meenemen sociaal
domein (bewoners) in
plannen

Techniek/kwaliteit

bestek/werkomschrijving

Fase V

KPI’s CO2 Monitor

•U
 itgangspunten naar
prestatie-eisen
• Nader uitwerken
procesvereisten
• Scenario’s (aard/tijdstip/cycli/kosten)

C.

Economie/markt

Fase III

Procesactiviteiten

De portefeuillestrategie en beleidskaders vertaalt de corporatie in doelen en uitgangspunten te
stellen aan complexen of groepen van complexen (deelvoorraad). In de Model Vraagspecificatie
RGS worden de doelen en uitgangspunten bij voorkeur uitgewerkt in ‘STEP’ (Sociaal, Techniek,
Economie en Proces). Binnen Techniek staan de kwaliteitsthema’s centraal zoals eerder behandeld
(zie hoofdstuk 1). Ook aan Sociaal, Economie en Proces kunnen corporaties in de vraagspecificatie
eisen stellen:
•	Sociaal/klant/maatschappelijk (bewonersbelang en – betrokkenheid, bewonerscommunicatie
en -participatie, de te behalen klanttevredenheid, Social Return on Investment en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen);
• Economie/markt (streefhuur, woonlasten, rendement);
• Proces en organisatie (taakverdeling, procesafspraken, dienstverlening).
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Inzet RGS bij het realiseren van de routekaart
De corporatie legt de uitvraag vast in een zogenaamde startnotitie. De na te streven kwaliteit
wordt bij voorkeur beschreven in zogenaamde functionele specificaties en dus niet meer in een
vooraf dichtgetimmerd bestek of werkomschrijving. De opdrachtnemer verricht de inventarisatie
en inspectie en doet een voorstel voor de maatregelen. De gekozen maatregelen worden
uitgewerkt in één of meerdere scenario’s (aard, cycli, kosten van maatregelen) over de gekozen
de exploitatieperiode. De uitgewerkte scenario’s worden doorgerekend op kosten maar ook op
opbrengsten en gepresenteerd op hun impact op de verschillende kwaliteitsthema’s. Daarbij maken
opdrachtnemers gebruik van tools als GPR, Breeam, EcoQuaestor of andere toepassingen.
De scenario’s worden bij voorkeur gepresenteerd in een overzichtelijk ‘dashboard’. Het dashboard
laat per scenario zien wat de investeringskosten en de beheerkosten over de exploitatieperiode
zijn, het rendement (Internal Rate of Return - IRR), de verwachte reductie op energiekosten en de
effecten op de woonlasten, alsmede de effecten op CO2 (energie en materialen). De opdrachtgever
kiest het gewenste scenario. De uiteindelijke contractering gebeurt voor een kortere periode,
namelijk de leidende onderhoudsperiode (veelal de cyclus van het schilderwerk). Op die manier
houdt de opdrachtgever vrijheid om bij te sturen vanuit het portefeuillebeleid en financieel beleid.
De afgesproken prestaties worden door middel van keuringen en metingen gecontroleerd.
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7. Uitgangspunten bij de berekening van de CO2-eductiescenario’s

De Routekaart van Aedes gaat uit van 4 scenario’s waarmee corporaties hun bezit kunnen
verduurzamen, namelijk:
A. Maximaal Isoleren binnen de schil;
B. BENG buiten de schil;
C. Maximaal isoleren + zonnepanelen;
D. NOM.
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de scenario’s door corporaties in de verhouding 14% (A), 10% (B),
38% (C) en 38% (D) worden toegepast op de complexen. De scenario’s leveren in deze combinatie
70% CO2-reductie op. De overige 30% moet uit verduurzaming vanuit externe energiebronnen
komen. De kosten van de 70% reductie komen uit op € 108 miljard. De doorrekening van Aedes is
gebaseerd op eengezinswoningen en houdt geen rekening met de extra CO2-emissie gemoeid met
de benodigde maatregelen. In het navolgende behandelen we de uitgangspunten die wij hanteren
bij de berekeningen. We blijven daarmee zo dicht mogelijk bij de Aedes uitgangspunten maar
hebben wel gezocht naar een verdere verdieping en verfijning. We verwachten dat de berekeningen
op die manier de werkelijkheid dichter zullen benaderen.
Scenario’s
Naast de 4 scenario’s (A, B, C en D) in de Aedes Routekaart hebben wij ook twee andere scenario’s
doorgerekend, namelijk:
•	Scenario Nix – dit betekent geen energetische maatregelen maar wel alle benodigde
maatregelen om het complex technisch in stand te houden;
• Scenario sloop/vervangende nieuwbouw.

Woningtypen
De doorrekening is gedaan aan de hand van niet 1 maar 2 veel voorkomende woningtypen. Het gaat
om een eengezinswoning en een meergezins portiek-etageflat:
•	Eengezinswoning: rijenwoning bouwjaar 1960-1969 met circa 110 m2 gebruiksoppervlakte.
Breedte h.o.h. 5,70m, diepte uitwendig 9,00m. Twee lagen met kap, gemiddelde van een blok
van 6 woningen. Energiegebruik van 1.500 m3 gas en 2.800 kWh elektra per jaar.
•	Meergezinswoning: portiekflat bouwjaar 1960-1969 heeft circa 70 m2 gebruiksoppervlakte.
Breedte portiek h.o.h. 18,30m, diepte uitwendig 9,90m. Begane grond + vier verdiepingen, plat
dak. (Begane grond voor ca 50% bewoond, verder bergingen.) Gemiddelde van een portiek van
8 woningen in een blok van 6 portieken. Energiegebruik van 1.100 m3 gas en 2.200 kWh elektra
per jaar.
Bij de doorrekening is de verhouding 65%/35% aangehouden. Dit komt overeen met de verhouding
eengezins- en meergezinswoningen in de corporatievoorraad. De gebruikte rekenmethodiek kan op
termijn eenvoudig worden uitgebreid met andere veel voorkomende woningtypen.
Van woningtype naar voorraadniveau
Alle berekeningen zijn (voor de 2 gekozen woningtypen) eerst gemaakt op het niveau van
een woning en vervolgens omgerekend naar voorraadniveau. Daarbij is uitgegaan van de
veronderstelling dat per jaar (tot 2050) 3% van de 2,4 miljoen corporatiewoningen worden
aangepakt. Dus ruim 70.000 woningen per jaar! Naast de aanpak in 1x is, in lijn met de
voorgaande hoofdstukken, ook gekeken naar fasering van de verduurzaming op natuurlijke
onderhoudsmomenten.
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CO2-emissie van energiegebruik
Voor de gekozen scenario’s is het huidige en toekomstige energiegebruik berekend. De optredende
CO2-emissie is het gevolg van het energiegebruik en de zogenaamde energiestromen. We hebben
ons rekenmodel hierop ingericht. Voor het meten van het uiteindelijke resultaat is het werkelijke
energiegebruik van belang. Zoals aangegeven in hoofdstuk 5 doen veel corporaties dit al met
de Energie Atlas en aanvullende toepassingen. Door koppeling van CBS-gegevens over de
gemiddelde energie-mix per energiedrager zijn de CO2-emissies in dat jaar voor de betreffende
voorraad of deelvoorraad vast te stellen. De CO2-prestatie van het energiegebruik van gebouwen
is te verbeteren door energiereductiemaatregelen, zoals energiebesparende maatregelen en
rendementverhogende installaties, en de toepassing van duurzame energie. De energiereductie
is berekend door de energievraag na ingreep te bepalen met het Passive House Planning
Package model (PHPP) en gemodelleerd in aansluiting op werkelijke verbruiken en te verwachten
besparingen. Bij duurzame energie van zon-PV-panelen onderscheiden we het directe effect op het
verlagen van de behoefte aan energie in de woningen en de duurzame energie die wordt geleverd
aan het net. De directe opbrengst van zon-PV-panelen zorgt dat een woning minder energie
importeert, en zorgt daarmee voor een CO2-reductie van het energiegebruik in de woning.

CO2-emissie gebouwen gebaseerd op meetbare energiestromen
Verduurzaming
van het energienet door
wind, aan het net geleverde
PV-stroom en duurzame
warmtebronnen

Energiebehoefte

CO2-emissie gebouw

is resultaat van isolatie,
efficiënte installatie en
direct gebruik duurzame
energie

Emissie van uit het net
ingekochte energie

Gezond
Energie

Ventilatie

Emissies

Comfort

€

€

€

De verduurzaming van de energievoorziening wordt bereikt door de beoogde toename van
het aantal windmolens, de inzet van duurzame energiebronnen voor warmtevoorziening en
de aan het net geleverde energie uit de zon-PV-panelen. Op deze manier sluit de berekening
aan op de beschikbare statistische gegevens over het gemeten energiegebruik in gebouwen
(door de netbeheerders en het CBS). In de berekening is de verduurzaming van de energie-mix
vanaf 2021 gemodelleerd met een jaarlijkse toename van het percentage duurzame energie.
We hebben varianten doorgerekend van 0%, 1,5% en 2,5%. Deze werkwijze leidt ertoe dat
ook de effecten van verbeteringen in de energie-mix op het CO2-emissieresultaat van
de portfolio zichtbaar gemaakt worden.
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CO2-emissie van materiaalgebruik
De CO2-emissie van materialen is in gebouwen niet ter plaatse te meten. We hebben daarom
gebruik gemaakt van beschikbare databases voor de milieu-impact van materialen. De grondslag
van de Nederlandse databases is afkomstig van EcoInvent. In bewerkte vorm komen deze data
terug in milieudatabases en rekenmodellen zoals GPR, BREEAM en EcoQuaestor. Het is voor de
toekomst van belang dat we een gedragen afwegingskader hanteren, dat aansluit op Europese
en nationale kaders en geënt op praktische toepassing in de bestaande bouw. In dit onderzoek
is gewerkt met de database van EcoQuaestor. Hierin zijn de CO2-emissie gegevens op niveau van
afzonderlijke materialen gekoppeld zijn aan de kostengegevens van de betreffende maatregelen.
Het verduurzamen van materiaalgebruik, in de zin van minder CO2-uitstoot, is in de berekeningen
gemodelleerd met een jaarlijks percentage afname van de CO2-emissie door innovatie. We hebben
varianten doorgerekend van 0%, 1,5% en 2,5%.

CO2-emissie van het (ver)bouwen gebaseerd op meetbare materiaalstromen en processen
Verduurzaming
van materialen door gebruik
hernieuwbare bronnen,
hergebruik en gebruik van
duurzame energie bij productie

Materiaalbehoefte

CO2-emissie bouwen

is resultaat van levensduur
gebouw en componenten,
de mate van ingreep en
keuze van materialen

Emissie van de gebruikte
materialen en processen

Gezond
Materialen

Ventilatie

Emissies

Comfort

€

€

€

Kosten
Voor de berekening van de investeringskosten is verondersteld dat de CO2-reducerende
maatregelen plaatsvinden in de context van onderhoud- en renovatieprojecten. De betreffende
bouwkosten zijn gemaakt met elementenbegrotingen vanuit de EcoQuaestor database.
De berekende bouwkosten zijn opgehoogd met 10% bijkomende kosten (honoraria, leges,
aansluitkosten), 21% BTW en afzonderlijke bedragen voor het ontruimen van zolders
(in voorkomende gevallen) en verhuisvergoedingen aan bewoners. De investeringskosten
van het gebruikelijke onderhoud en renovatie zijn bepaald aan de hand van een referentiebegroting
voor de beide woningtypen, die aansluit bij het actuele investeringsniveau van onderhoud
(€ 3,5 miljard per jaar) en renovatie (€ 1,3 miljard) van corporatiewoningen zoals
genoemd in hoofdstuk 3.
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Samenvattend
De genoemde uitgangspunten en variabelen zijn doorgerekend en in overzichten per “aanpak”
voorhanden.
Als voorbeeld is een aanpak bijgevoegd waarbij is uitgegaan van:
• A, B, C, D mix aanpak (14% A, 10% B, 38% C en 38% D) conform verdeling Aedes Routekaart.
• Aanpak 3% van de woningen per jaar tot 2050.
• 1,5% toename hernieuwbare energie per jaar vanaf 2021.
• 1,5% materiaal innovatie per jaar vanaf 2021.
De resultaten van deze aanpak zijn, dat:
•	De CO2-emissie op energiegebruik daalt naar 26% in 2050 ten opzichte van 1990 (en zit daarmee
in de buurt van de Routekaart berekening opgenomen in hoofdstuk 3).
• De CO2-emissie op materialen daalt naar 92% in 2050 ten opzichte van 1990.
• De gezamenlijke CO2-emissie daalt naar 32% in 2050 ten opzichte van 1990.
•	De extra kosten van de investeringen ten opzichte van de huidige jaarlijkse technische instandhoudingskosten bedragen € 105 miljard ofwel € 3,5 miljard per jaar in de periode tot 2050.
•	Een andere aanpak van de voorraad dan de in dit voorbeeld uitgewerkte mix aanpak,
leidt natuurlijk tot andere kosten. Er zal dus bij elk scenario voor hernieuwbare energie en
materiaalinnovatie gezocht moeten worden naar het best passende scenario op basis van
effectiviteit versus kosten.
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8.		 Resultaten van de doorrekening
In een tabel zijn de resultaten van verschillende “aanpakken” naast elkaar gezet. We maken daarbij
onderscheid in wel of geen verwachte toename van hernieuwbare energie en reductie van de
CO2-emissie door materiaalinnovatie (0%, 1,5%, 2,5%). De scenario’s zelf zijn uitgewerkt in geen
verduurzaming (Nix), 100% A, 100% B, 100% C, 100% D, de Aedes Mix (14% A, 10% B, 38% C en
38% D) en daarnaast sloop/vervangende nieuwbouw.
Resultatentabel
Investering per jaar (x miljard €)

Nix

A

B

C

D

Aedes

Nwbw

0

1,9

3,7

2,9

4,7

3,5

10,2

23%

30%

34%

33%

38%

35%

14%

59%

59%

35%

Geen verduurzaming energie-mix
Geen vermindering CO2 van materialen
Reductie CO2 in 2050 t.o.v. 1990

Verduurzaming energie-mix met 1,5% per jaar (d.i. ca. 55% duurzame energie in 2050)
Geen vermindering CO2 van materialen
Reductie CO2 in 2050 t.o.v. 1990

58%

60%

58%

60%

Opmerking: scenario’s Nix en A zijn niet waarschijnlijk i.v.m. de grote energievraag die hier overblijft.
Verduurzaming energie-mix met 1,5% per jaar (d.i. ca. 55% duurzame energie in 2050
Vermindering CO2 van materialen met 1,5% per jaar (d.i. ca. 45% in 2050)
Reductie CO2 in 2050 t.o.v. 1990

62%

66%

67%

67%

69%

68%

56%

Opmerking: scenario’s Nix en A zijn niet waarschijnlijk i.v.m. de grote energievraag die hier overblijft.
Verduurzaming energie-mix met 2,5%per jaar (d.i. ca. 90% duurzame energie in 2050)
Vermindering CO2 van materialen met 2,5% per jaar (d.i. ca. 80% in 2050)
Reductie CO2 in 2050 t.o.v. 1990

89%

89%

89%

89%

90%

89%

84%

Opmerking: scenario’s Nix, A en C zijn niet waarschijnlijk i.v.m. de grote energievraag die hier overblijft.

Conclusies bij geen toename hernieuwbare energie en reductie CO2-emissie door
materiaalinnovatie
•	Duidelijk wordt dat zonder verdere verduurzaming van de sociale woningvoorraad, de reductie
van de CO2-uitstoot blijft steken op 23% vermindering ten opzichte van 1990. Er zijn dan geen
meerkosten ten opzichte van de huidige uitgaven van € 4,8 miljard per jaar (referentieniveau).
•	Als integraal over de hele voorraad scenario A of B of C of D wordt uitgerold, komen we
in 2050 tot een reductie van 30% (A), 34% (B), 33% (C) en 38% (D) ten opzichte van 1990.
De investeringen bedragen respectievelijk € 1,9 miljard (A), € 3,7 miljard (B), € 2,9 miljard (C) en
4,7 miljard (D) per jaar bovenop het referentieniveau.
•	De Aedes Mix (14% A, 10% B, 38% C en 38% D) leidt – zonder verduurzaming van de energievoorziening en zonder reductie van de CO2-uitstoot van de maatregelen – tot een afname
van 35% in 2050. De kosten bedragen volgens het model € 3,5 miljard per jaar bovenop het
referentieniveau. De CO2-reductie van 35% is te verklaren door het toerekenen van geleverde
zon-PV aan het energienet, het rekenen met werkelijke verbruiken en van daaruit te verwachten
besparingen en tot slot het meenemen van het CO2-effect van materialen in de afweging.
•	Tenslotte is ook het effect van sloop/vervangende nieuwbouw doorgerekend. Door de materiaalimpact op CO2 wordt het effect op het energiegebruik volledig tenietgedaan. Daarnaast zijn
de kosten maar liefst € 10,2 miljard per jaar hoger dan het huidige referentieniveau.
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Conclusies bij wel een toename hernieuwbare energie en reductie CO2-emissie door
materiaalinnovatie
•	Meer realistisch is dat we mogen uitgaan van een toename van hernieuwbare energie
en een reductie in CO2-emissie door materiaalinnovatie. De kosten van de scenario’s en
de “mix aanpakken” blijven daarbij gelijk. De vraag is dan echter wat zijn realistische aannames.
Mogen we uitgaan van 1,5%, 2,5% of meer?
•	Uit de berekeningen blijkt dat een toename van 1,5% verduurzaming van de energievoorziening
per jaar (ofwel 55% duurzame energie in 2050) in de Nix aanpak al leidt tot 58% reductie.
In combinatie met 1,5% materiaalinnovatie loopt de reductie in de Nix aanpak op tot 62%.
•	Het is overigens de vraag in welke mate duurzame energie bij een ongewijzigde energievraag
daadwerkelijk voldoende beschikbaar is om in de behoefte te voorzien. De scenario’s Nix en A
zijn onwaarschijnlijk. De netto warmtevraag van de bestaande woningen is rond de
90 kWh/m2. Voor scenario’s A en C daalt dat naar 65 kWh/m2 en voor B en D naar
25 kWh/m2. Een hoge netto warmtevraag leidt tot een grote energiebehoefte.
Om die energiebehoefte (bijna) volledig duurzaam in kunnen vullen, is vraagreductie
een randvoorwaarde. Het is dus nodig een optimum te zoeken tussen vraagreductie en
de mogelijkheid om duurzame energie in te zetten. Immers alle sectoren van de samenleving
zullen gebruik willen maken van dezelfde duurzame energiebronnen.
•	De reductiedoelstelling van 90% wordt wel gehaald bij 2,5% toename van verduurzaming van de
energievoorziening en materiaalinnovatie. In tegenstelling tot huidige Routekaart pakken we dan
wel direct ook de CO2-emissie van gebruikte materiaalinzet mee. Of die 2,5% aanname realistisch
is, zal de toekomst uitwijzen.
•	Inzet op hernieuwbare energie en CO2-reductie door materiaalinnovatie zijn dus
randvoorwaarden voor het behalen van de CO2-doelstellingen in de sociale woningvoorraad.
Voor een belangrijk deel komen de gevraagde inspanningen hierdoor te liggen bij de
producenten van energie en van bouwmaterialen.
•	Voor woningcorporaties zijn in de praktijk bij onderhouds- en renovatieprojecten vooral twee
sturingsmiddelen voor CO2-reductie van belang, namelijk:
1. 	Het verminderen van de energievraag (opdat in de totale energiebehoefte zo veel mogelijk
met hernieuwbare energie kan worden voorzien)
2. Het kiezen van maatregelen/materialen met een zo laag mogelijke CO2-impact.
•	De scenarioafweging op CO2 wordt vanzelfsprekend gedaan vanuit een bredere RGScontext waarin ook andere kwaliteitsthema’s, financiële haalbaarheid voor de corporatie en
betaalbaarheid voor de huurder worden meegewogen.
•	Tot slot kan op basis van de berekeningen worden geconcludeerd dat de CO2-reductie bij een
gefaseerde aanpak op natuurlijke momenten niet veel verschilt van uitvoering in één keer.
Fasering op natuurlijke momenten verdient echter de voorkeur omdat dit beter aansluit op de
praktijk van de MJOP en MJIP, vroegtijdige afschrijving voorkomt en mogelijkheden biedt om
later aan te sluiten op verwachte innovaties. In één keer goed is echter ook een prima alternatief!
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9.		 Stapstenen & leerlessen
De belangrijke stapstenen, leerlessen en aanbevelingen voor nu en de nabije toekomst zijn:
1. Denk en handel integraal en samenwerkingsgericht!
2. Stop met de huidige focus op energielabels en indexen en verleg de focus naar reductie van CO2.
3.	Bij CO2-reductie zowel de energiebesparing als het materiaalgebruik van onderhoud en
verbetering, de woonlasten/energiekosten en de kosten van de maatregelen betrekken.
4. Richt de verschillende domeinen in:
•	Vastgoeddomein (opdrachtnemers, leveranciers/producenten van materialen/producten en
installaties en adviseurs),
•	Sociaal domein (bewoners, leefbaarheid, inzetten van mensen met afstand op de
arbeidsmarkt e.d.),
• Publiek domein; (provincie, gemeente, netbeheerders, energie- en warmteleveranciers).
5.	Vertrekpunt is de Nederlandse Energie Atlas (NEA) en de PICO Big-Data-kaart. Kijk in het
Publieke domein op lokaal en regionaal niveau met gemeenten naar de mogelijkheden om aan te
sluiten op warmtenetten op dit moment en in de toekomst.
6. Bepaal je stapstenen naar de toekomst: 2030, 2040 en 2050.
7.	Pak in het Vastgoeddomein de gecompliceerde verduurzamingsopgave aan tezamen
met opdrachtnemers, leveranciers en producenten. Zet daarbij vol in op Resultaatgericht
Samenwerken (RGS). De samenwerking met opdrachtnemers zorgt voor de broodnodige
procesinnovatie. Het actief betrekken van leveranciers en producenten zorgt voor versnelling in
de productinnovatie.
8.	Combineer de verduurzaming met de natuurlijke momenten van onderhoud en verbetering zoals
opgenomen in de MJOP en MJIP.
9.	Leg als opdrachtgever de uitvraag vast in een goede startnotitie. Beperk daarbij het aantal
planvarianten en scenario’s door op portefeuilleniveau eisen te stellen aan beschikbaarheid,
betaalbaarheid en kwaliteit. Vanuit CO2-emissie en het thema kwaliteit is sloop/vervangende
nieuwbouw een reële optie voor een deel van de voorraad. Vanuit de beschikbaarheid en
betaalbaarheid ligt dit echter de komende jaren minder voor de hand.
10.	Maak nu echt stappen in circulariteit. Sluit aan bij Europese en nationale kaders, zoals het
Rijksbrede programma circulaire economie. Denk daarbij aan levensduurverlenging en
hergebruik. Registreer materialen in gebouwen. Zorg voor hergebruik van materialen die bij
onderhoud en verbetering worden gesloopt/verwijderd.
11.	Maak verschillende scenario’s per complex en kies een voorkeurscenario. Het voorkeurscenario
borgen in de MJOP en MJIP.
12.	Borg de klimaatdoelstellingen en prestatieafspraken over CO2-reductie en energiekosten
beleidsmatig. Neem daarbij bij voorkeur ook de beperking van afval (circulariteit) mee als KPI.
Leg als corporatie over de gemaakte prestatieafspraken intern en via de Aedes Benchmark
jaarlijks verantwoording af.
13.	Leg verantwoording af aan het Sociaal domein. Maak de gemaakte afspraken en resultaten goed
zichtbaar.
14.	Om huurders mee te krijgen ervoor zorgen dat een eventueel hogere huur door verduurzaming
wordt gecompenseerd door lagere energiekosten. Hier ligt overigens ook een taak voor de
overheid om de energiebelastingen te beperken.
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Landelijk bespreekbaar maken vanuit branche-brede aanpak (aandachtspunten Aedes):
1.	Betrek in het Energieakkoord 2.0 ook de financiële kaders. Zet als corporatiesector bij de
overheid in op volledige afschaffing van de verhuurdersheffing om die middelen te kunnen
inzetten in de verduurzamingsopgave (in feite het uitbouwen van de huidige ‘kortingsregeling’!).
2.	Dring aan op een voortrekkersrol van de overheid vanuit het Publiek domein in de
verduurzamingsoperatie. Dit geldt voor alle lagen van de overheid (landelijk, regionaal en lokaal).
3.	Dring bij de overheid aan op beheersing van de energiebelastingen. Dit vooral ook om het
Sociaal domein gemotiveerd te krijgen en ook te houden.
4.	Met de introductie van de Energieprestatie 2.0 in 2020 verdwijnt de Energie Index. Dring bij
de overheid aan op inzicht in aanpassingen van het Woningwaarderingsstelsel (WWS).
De Energie Index weegt nu zwaar mee in de puntenwaardering en daarmee de maximale
huurstelling.
5.	Adviseer de overheid om op volle kracht in te zetten op een landelijk ‘bereik’ van de Energie
Atlas en ondersteun initiatieven die daar met plankaarten op doorbouwen (PICO e.d.).
6.	De CO2-emissie van materialen is in gebouwen niet ter plaatse te meten. Het is in de toekomst
van belang dat we een gedragen afwegingskader voor materiaal en circulariteit hanteren.
Het afwegingskader dient aan te sluiten op Europese en nationale kaders en geënt te worden op
praktische toepassing in de bestaande bouw. Daarnaast is een borging in de bouwpraktijk nodig.
Dit is dus voor de Aedes, OnderhoudNL, de Leercirkel RGS en de Stichting RGS een onderwerp
om samen met kennispartijen te agenderen, te ontwikkelen en te borgen.
7.	Stimuleer dat de nieuwe inzichten vanuit RGS CO2 Monitor door ontwikkelaars/adviesbureaus
worden verwerkt in bestaande duurzaamheidstools (GPR1, BREEAM, EcoQuaestor en andere
toepassingen).

1	De integrale weging ‘E&M’ op milieugebied zit sinds 2016 in GPR gebouw. Ontwikkeld en beproefd in een breed consortium (TKI-KIEM),
waarin naast marktpartijen en kennisinstituten ook OnderhoudNL en Aedes actief deelnamen.
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In 2017 introduceerde Aedes de Routekaart
CO2-neutraal 2050. Middels de Routekaart is
in 2018 de omvang van de verduurzamingsopgave door Aedes en de woningcorporaties
in kaart gebracht. Deze opgave blijkt enorm.
De beschikbare middelen voor de planperiode
tot 2050 zijn (anno 2018) niet toereikend.
Aedes vroeg vervolgens de Leercirkel een
bijdrage te leveren aan het realiseren van
de Routekaart CO2-neutraal. De Leercirkel
is in een vijftal werkgroepen een verkenning
gestart naar de mogelijkheden en aandachtspunten op de route.
We hebben de Aedes-scenario’s doorgerekend
en alternatieve scenario’s onderzocht. Conclusie
is dat de opgave op een verstandige wijze moet
worden gefaseerd waarbij we op natuurlijke
momenten de juiste dingen doen. No regret dus!
De CO2 Monitor geeft richting aan te maken
keuzes en ondersteunt bij het monitoren en verantwoorden van de klimaatdoelstellingen en de
betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave.
De CO2 Monitor is gekoppeld aan het
RGS-procesmodel en de kwaliteitsthema’s
daarbinnen.
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www.co2mpas.nl
Stichting RGS
Postbus 30

Coenecoop 5

T 0182 - 571 444

2740 AA Waddinxveen

2741 PG Waddinxveen

www.rgsnl.nl

