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1. Inleiding 
 
1.1 Inleiding 
 
In het ondernemingsplan 2018-2027 is aangegeven dat per complex in de Meerjarenbegroting rekening is 
gehouden met duurzaamheidsmaatregelen tot gemiddeld het niveau B m.u.v. complex 1 en 14. Deze 2 
complexen zijn ook buiten de prestatieafspraken gehouden.  
 
1.2 Gemeentelijk beleid 
 
Het College van B&W schreef in de RaadsInformatieBrief (RIB) van 3 april 2018 aan de Gemeenteraad van de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug: 
 
Inleiding 
“In onze gemeente hebben we samen met de samenleving een klimaataanpak opgesteld: de ‘Routekaart 
Klimaatneutraal Grondgebied 2035’. Concrete activiteiten uit de Routekaart zijn opgenomen in het 
programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal, het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en 
de Woonvisie. Bij het raadsvoorstel over de klimaataanpak (2017 – 454) en in de begroting 2018 wezen 
wij u reeds op de mogelijkheid dat na 2018 extra middelen nodig zijn. Enerzijds omdat ons eigen 
programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal steeds meer initiatieven in beweging brengt en 
daarmee de vraag naar facilitering en samenwerking doet toenemen. Anderzijds omdat de Rijksambitie 
om in 2050 van het aardgas af te zijn zeer grote extra inspanningen vraagt (proceskosten). Ook gaven 
wij in het raadsvoorstel en in de begroting 2018 aan dat wij de Woonvisie actualiseren en dat deze 
Woonvisie – met het onderdeel duurzaam wonen – maar tot en met 2018 financieel gedekt is met 
incidentele middelen. Bij de vaststelling van de klimaataanpak op 12 oktober 2017 is door uw raad 
vervolgens de motie ‘Heuvelrug duurzaam en klimaatneutraal’ aangenomen.” 
 
Opgaven vanuit het Rijk 
Naast de gemeentelijke klimaataanpak is inmiddels ook in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de 
toekomst’ en in het interbestuurlijk programma opgenomen dat het Rijk, gemeenten en andere 
overheden samen flinke niet vrijblijvende stappen op het gebied van klimaat (klimaatwet) gaan nemen. 
Dat betekent o.a. dat gemeenten een grote regierol krijgen op ‘aardgasvrij 2050’ (ruim 20.000 woningen, 
alle bedrijven en instellingen in de Utrechtse Heuvelrug) en dat gemeenten in regioverband een 
Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS- duurzame energieopwekking met bijvoorbeeld grote 
windturbines, energiebesparing en klimaatadaptatie) moeten opstellen. Als we alleen al de Rijksdoelen 
voor 2050 willen halen, moeten alle zeilen bij. Hier refereerden wij ook reeds aan in het 
overdrachtsdossier voor uw raad. 
 
Inventarisatie klimaat & energie 
Om de gemeentelijke klimaatdoelen en onze rol in de landelijke opgave te vervullen hebben we een 
inventarisatie gemaakt van maatregelen die in de periode 2019-2020 genomen kunnen worden op het 
gebied van: 
• de aanpak aardgasvrije gebouwde omgeving; 
• de Regionale Energie Strategie; 
• het faciliteren van projecten en initiatieven van onderop (uit de samenleving); 
• het faciliteren door middel van fondsen en subsidies (financieel instrumentarium gericht op de 
samenleving); 
• de benodigde aanpassingen in de eigen organisatie. 
We maken daarbij onderscheid tussen activiteiten die nodig zijn om een basistempo in de 
klimaatopgave te realiseren (uitvoeren van eerder gemaakte afspraken, van activiteiten die vanuit het 
Rijk op ons afkomen en het faciliteren van daarmee samenhangende initiatieven uit de samenleving) en 
optionele activiteiten die daarop aanvullend zijn. Het totaalbedrag gekoppeld aan het basistempo is 
€ 1.095.000,-in 2019 en € 650.000,-in 2020 . Het totaalbedrag voor optionele activiteiten is € 620.000,- in 
2019 en € 2.530.000,- in 2020.” 
 
De nieuwe Gemeenteraad zal het beleid het komende jaar moeten vaststellen.  
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1.3 Prestatie afspraken 2019 
 
Voor het maken van de prestatie afspraken van 2019 op het thema Duurzaamheid is afgesproken hiervoor een 
aparte thema bijeenkomst te houden. Deze bijeenkomst vindt plaats op 24 april 2018.  
 
2. Stand van Zaken Woningbouwvereniging Maarn eind 2017  
 
Eind 2017 was er inzicht in labels van de 14 complexen op basis van de opnamen in 2009. Op basis van deze 
labeling is in de meerjarenbegroting per complex gekeken hoeveel stappen nodig zijn om per woning te komen 
om het gewenste niveau gemiddeld B. Dit is in het Strategisch Voorraad Beleid en Beheerplan (SVB) 
opgenomen. 
In de meerjarenbegroting was opgenomen: 
2019: € 235.785  
2020: € 120.604 
2021: € 157.026 
Totaal € 513.415 
De bedragen zijn gebaseerd op het aantal stappen te nemen om het B-label te verkrijgen voor een bedrag van 
nominaal € 5.000,- In de begroting is dit bedrag geïndexeerd. Daarnaast is in de meerjarenbegroting rekening 
gehouden met het verstrekken van bijdragen aan huurders van de zgn. kluswoningen in complex I Tuindorp 
voor in totaal € 197.879 voor de komende 10 jaar. Dit bedrag is gebaseerd op een mutatie van 1 à 2 woningen 
per jaar, die vervolgens kunnen worden aangeboden als kluswoning voor verhuur. Dit is een reëel aantal, 
gezien het feit dat van 2005 tot en met 2016 29 woningen zijn gemuteerd en gerenoveerd, gemiddeld 2,6 
woning per jaar.  
 
3.  Onderzoek Delto 
 
Het onderzoek Delto heeft geleid tot vaststelling voor alle complexen voor de labeling per woning. In 
navolgende overzicht is aangegeven wat het resultaat is van het onderzoek. De gegevens zijn in EPAVIEW 
verwerkt. 
 

Complexnr. Plaats Complex Bouw 
jaar 

Label 
2009 

Aantal 
MJOB 
2017 

Label 
Delto 

Definief 
aantal 
Delto 

1 Maarn Tuindorp gerenoveerd 1924   B 11 
  Tuindorp gerenoveerd 1924 C 7 C 15 
  Tuindorp gerenoveerd 1924 D 11 D 2 
  Tuindorp gerenoveerd 1924 E 5 E 1 
  Tuindorp gerenoveerd 1924 F 1   
  Tuindorp gerenoveerd 1924 G 2   
  Tuindorp niet gerenoveerd 1924 D 2 C 1 
  Tuindorp niet gerenoveerd 1924 E 17 D 5 
  Tuindorp niet gerenoveerd 1924   E 11 
  Tuindorp niet gerenoveerd 1924 F 16 F 9 
  Tuindorp niet gerenoveerd 1924 G 8 G 14 
2 Maarn Klein Amsterdam; Doezelaan 1973 B 20 A 20 
3 Maarn Van Hemert tot Dinghofsplein 1974 B 18 A 18 
4 Maarsbergen Heygraefflaan 1975 B 24 A 24 
5 Maarn Tuindorpweg; Ted Visserweg 1983 C 28 C 

B 
26 
2 

6 Maarn Theresiahof;  Poortse Bos 1985 D 28 A 
B 

21 
7 

7 Maarsbergen Proosdijlaan; Ridder Fulcolaan 1988 C 20 C 
D 

12 
8 

8 Maarn Schoolplein 1989 B 14 C 16 
  Schoolplein 1989 C 2   
9 Maarn Acacialaan; Kapelweg 1990 B 10 B 9 
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C 1 
10 Maarn Groenlinglaan 1992 B 7 B 3 
  Groenlinglaan 1992 C 13 C 17 
11 Maarn Groenlinglaan 1993 B 2 B 8 
  Groenlinglaan 1993 C 21 C 15 
12 Maarn Goudvinklaan 1994 C 10 B 

C 
9 
1 

13 Maarsbergen Stinus Blomlaan 1998 B 8 A 
B 

1 
7 

14 Maarn Schoollaan; Sportlaan; 
Tuindorpweg 

1957 E 7 C 2 

  Schoollaan; Sportlaan; 
Tuindorpweg 

1957 F 5 D 6 

  Schoollaan; Sportlaan; 
Tuindorpweg 

1957 G 3 E 7 

Totaal     309  309 
 
3.1 De stand van zaken labeling 
 
Woningbouwvereniging Maarn heeft in de prestatie afspraken van 2018 aangegeven om in 2021 gemiddeld B-
label met energie-index 1,25 te realiseren voor haar woningbezit, met uitzondering van complex 1 en 14. Voor 
complex 1 was een dubbele labelsprong opgenomen.  We hebben al onze woningen in 2017 opnieuw laten 
labelen, zodat inzicht verkregen is in de te nemen maatregelen. Uit het onderzoek is gebleken dat ons bezit per 
label (zonder expliciet te kijken naar de E.I.) te verdelen is in: 
 

A 84 27,18% 
B 56 18,12% 
C 106 34,30% 
D 21 6,80% 
E 19 6,15% 
F 9 2,91% 
G 14 4,53% 
totaal 309 

 

   
 
3.2 Stand van zaken op basis Energie index (E.I.) 
 
Als we echter kijken naar E.I. te behalen 1,25 dan zijn er nog wel een aantal maatregelen noodzakelijk. 

Complex 1 E.I.   2.13  
Complex 2 E.I.   1.02 Voldoet 
Complex 3 E.I.   1.08 Voldoet 
Complex 4 E.I    1.07 voldoet 
Complex 5 E.I.   1.49  
Complex 6 E.I    1.20 Voldoet 
Complex 7 E.I.   1.78  
Complex 8 E.I.   1.51  
Complex 9 E.I.   1.34  
Complex 10 E.I.   1.47  
Complex 11 E.I.   1.47  
Complex 12 E.I.   1.32  
Complex 13 E.I.   1.23 Voldoet 
Complex 14 E.I    2.13  
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Vertaald naar labels met E.I. wordt dan de stand van zaken, voor alle complexen: 

  
 
 
En voor complex 2 t.e.m. 13: 

  
 
De gemiddelde energie index zonder complex 1 en 14 zit op 1.34, indien deze complexen mee gerekend 
worden op 1.56. Om de norm van 1.25 te halen moet dus nog wel e.e.a. gebeuren. 
T.o.v. de benchmark van de energie index van 1.73 (=gemiddelde alle corporaties die hebben deelgenomen aan 
Aedes Benchmark SHAERE in 2017) scoort Woningbouwvereniging Maarn op het totaal van alle complexen 
beter dan het landelijk gemiddelde. 
 

Gemiddeld label totaal vóór scenario 2 (incl. 
1-14) 

 
Gemiddeld label totaal vóór scenario 2 (excl. 1-
14) 

complex aantal gemidd.label totaal 
label 

 
complex aantal gemidd.label totaal 

label 
1 69 2,18 150,63 

 
1       

2 20 1,02 20,40 
 

2 20 1,02 20,40 
3 18 1,12 20,16 

 
3 18 1,12 20,16 

4 24 1,07 25,68 
 

4 24 1,07 25,68 
5 28 1,49 41,72 

 
5 28 1,49 41,72 

6 28 1,26 35,28 
 

6 28 1,26 35,28 
7 20 1,78 35,60 

 
7 20 1,78 35,60 

8 16 1,51 24,16 
 

8 16 1,51 24,16 
9 10 1,34 13,40 

 
9 10 1,34 13,40 

10 20 1,47 29,40 
 

10 20 1,47 29,40 
11 23 1,47 33,81 

 
11 23 1,47 33,81 

12 10 1,32 13,20 
 

12 10 1,32 13,20 
13 8 1,23 9,84 

 
13 8 1,23 9,84 

14 15 2,06 30,90 
 

14       
        

 
        

  309   484,18 
 

  225   302,65 
  

  
  

 
  

  
  

     gemiddeld 1,56 
 

     gemiddeld 1,34 
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4. Beleidsuitgangspunten Duurzaamheid  
 
Woningbouwvereniging Maarn wil voor 2021 label B met E.I. 1.25 behalen voor complex 2 t.e.m. 13. Bij 
nieuwbouw is het uitgangspunt nul op de meter en bij voorkeur aardgas loos. Dit hangt ook af van de 
mogelijkheden in de gemeente voor bijvoorbeeld een warmtenet. 
 
Woningbouwvereniging Maarn heeft 4 scenario’s doorgerekend, op basis van €5.000,- per te behalen stap per 
woning prijspeil 2018 en inclusief BTW, met als uitgangspunt : 

1. Alle woningen minimaal label B, dus inclusief complex 1 en 14. Als we dit voor 2021 willen bereiken 
kost dit € 1.881.550,- . Hierbij zij opgemerkt dat de maatregelen voor complex 1 dan €1.040.600 en 
voor complex 14 €211.750 kosten. 

2. Alle woningen minimaal label B, exclusief complex 1 en 14. Dit scenario kost € 629.200 . 
3. Alle woningen naar gemiddeld B brengen. Dat kost € 1.373.350. 
4. Woningen complex 2 t.e.m. 13 naar gemiddeld B brengen. Hiervoor zijn geen extra middelen nodig. 

 
Woningbouwvereniging Maarn kiest voor scenario 2, waarbij we dus verder gaan dan de Prestatie Afspraken. 
Het benodigd bedrag nemen wij op in de aangepaste meerjarenbegroting. In hoofdstuk 6 geven wij een 
overzicht van een aantal mogelijk uit te werken opties. 
Voor complex 1 en 14 zullen wij in het nog op te stellen Beleidsplan Duurzaamheid (planning gereed eind 2018) 
bezien welke maatregelen wij voor deze complexen nog zullen nemen. 
 
Na het uitvoeren van scenario 2 komen we uit voor alle complexen op een gemiddelde E.I. van 1.48 en als we 
uitgaan van complex 2 t.e.m. 13 op E.I. 1.23: 

Gemiddeld label totaal na scenario 2 (incl. 1-
14) 

 
Gemiddeld label totaal na scenario 2 (excl. 1-
14) 

complex aantal gemidd.label totaal 
label 

 
complex aantal gemidd.label totaal 

label 
1 69 2,18 150,63 

 
1       

2 20 1,03 20,56 
 

2 20 1,03 20,56 
3 18 1,10 19,75 

 
3 18 1,10 19,75 

4 24 1,07 25,74 
 

4 24 1,07 25,74 
5 28 1,30 36,50 

 
5 28 1,30 36,50 

6 28 1,20 33,70 
 

6 28 1,20 33,70 
7 20 1,30 26,00 

 
7 20 1,30 26,00 

8 16 1,30 20,80 
 

8 16 1,30 20,80 
9 10 1,33 13,34 

 
9 10 1,33 13,34 

10 20 1,31 26,28 
 

10 20 1,31 26,28 
11 23 1,32 30,45 

 
11 23 1,32 30,45 

12 10 1,31 13,10 
 

12 10 1,31 13,10 
13 8 1,23 9,85 

 
13 8 1,23 9,85 

14 15 2,07 31,00 
 

14       
        

 
        

  309   457,70 
 

  225   276,07 
  

  
  

 
  

  
  

     gemiddeld 1,48 
 

     gemiddeld 1,23 
 
 
5. Financiële consequenties Meerjarenbegroting 2018-2027 
 
Om het gewenste niveau van label B, E.I. 1.25 te behalen moeten de te behalen stappen opnieuw berekend 
worden.We gebruiken daarbij onderstaand schema. 
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Per complex op basis scenario 2: 
Complex Gemiddeld 

E.I. 2018 
Te behalen 
stappen 

Kosten op 
basis 
€5.000,- per 
stap totaal 
complex 
prijspeil 2018 

Reeds 
opgenomen 
in MJB per 
complex  

Jaar  
Uitvoering, 
opgenomen 
in 
aangepaste 
begroting  

Nieuw 
opgenomen 
bedrag*** 

Complex 1 E.I.   2.13 3 Via 
kluswoningen 

197.879 * 2018-2027 n.v.t. 

Complex 2 E.I.   1.02 Voldoet  -  n.v.t. 
Complex 3 E.I.   1.08 Voldoet  -  n.v.t. 
Complex 4 E.I    1.07 voldoet  -  n.v.t. 
Complex 5 E.I.   1.49 1 157.300 157.026 2021 168.405 
Complex 6 E.I    1.20 Voldoet  -  n.v.t. 
Complex 7 E.I.   1.78 1 169.400 107.175 2021 181.359 
Complex 8 E.I.   1.51 1 96.800 10.717 2021 103.634 
Complex 9 E.I.   1.34 1 6.050  2019 6.189 
Complex 10 E.I.   1.47 1 102.850 69.664 2019 105.216 
Complex 11 E.I.   1.47 1 90.750 114.013 2020 94.973 
Complex 12 E.I.   1.32 1 6.050 54.820 2020 6.332 
Complex 13 E.I.   1.23 Voldoet  -  n.v.t. 
Complex 14 E.I    2.13 3 Nog nader 

bepalen** 
-   

Totaal   629.200 513.415*  666.108 
 
* Bijdragen aan klussers, niet meegenomen in totaal. In de meerjarenbegroting zijn deze bedragen gehandhaafd. 
** Complex 1 en 14 worden nog nader bepaald in het op te stellen Beleidsplan Duurzaamheid, gereed eind 2018. 
*** Prijspeil jaar uitvoering 
 
6. Te nemen maatregelen 
 
We hebben Slim Energiebeheer n.a.v. het rapport Delto gevraagd om voor Woningbouwvereniging Maarn een 
aantal scenario’s uit te werken voor het nemen van maatregelen om onze doelstelling te behalen. Dit voorstel 
hebben wij op 17 april ontvangen en gaan wij nog nader uit werken.  
In het rapport zijn een aantal opties opgenomen enerzijds voor alle complexen, anderzijds voor alleen 
complexen 2 t.e.m. 13. 
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6.1 Opties voor alle complexen 
Scenario 1a: berekend over alle woningen  

• Alle woningen voorzien van spouwmuurisolatie. De gevels met een Rc van < 1,00 worden geïsoleerd 
met 6 cm isolatie met kwaliteitsverklaring  

• Alle woningen voorzien van dakisolatie. De daken met een Rc van < 1,00 worden geïsoleerd met 8 cm 
isolatie met kwaliteitsverklaring  

• Alle enkel glas wordt vervangen voor HR++ beglazing  
• Alle woningen met lokale gaskachel, conventionele ketel of VR-ketel worden vervangen door een 

HR107 ketel met kwaliteitsverklaring  
Effect: 

 
Scenario 2a: berekend over alle woningen  

• Scenario 1a +  
• Alle woningen voorzien van vloerisolatie. De vloeren met een Rc van < 1,00 worden geïsoleerd met 6 

cm isolatie met kwaliteitsverklaring. 
Effect: 

 
Scenario 3a: berekend over alle woningen  

• Scenario 2a +  
• CO2 gestuurde ventilatie, voor vraag gestuurde ventilatie dienen er winddruk gestuurde roosters (ZR) 

te worden aangebracht in diverse kozijnen  
Effect: 
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Scenario 4a: berekend over alle woningen  
• Scenario 3a +  
• PV panelen (6 stuks = 9,78 m2)  

Effect: 

 
 
6.2 Opties voor complexen 2 t.e.m. 13 
 
Scenario 1b: berekend over alle woningen zonder complex 1 en complex 14  

• Alle enkel glas wordt vervangen voor HR++ beglazing  
• Dak, vloer en gevels zijn al voorzien van isloatie  

Effect: 

 
Scenario 2b: berekend over alle woningen zonder complex 1 en complex 14  

• Scenario 1b +  
• CO2 gestuurde ventilatie, voor vraag gestuurde ventilatie dienen er winddruk gestuurde roosters (ZR) 

te worden aangebracht in diverse kozijnen  
Effect: 
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Scenario 3b: berekend over alle woningen zonder complex 1 en complex 14  
• Scenario 2b +  
• PV panelen (6 stuks = 9,78 m2)  

Effect: 

 
 
6.3 Conclusies 
 
De conclusie uit het rapport van Slim Energiebeheer: 
 
“Het woningbezit is door middel van een aantal energetische verbeteringen vrij eenvoudig naar een gemiddelde 
E.I. van 1.40 te krijgen. De berekeningen betreffen theoretische verbeteringen, in de praktijk zal moeten worden 
beoordeeld of de verbeteringen technisch mogelijk zijn.  
Voor woningbouwvereniging Maarn ligt de uitdaging bij de woningen van complex 1 en complex 14. Vooral bij 
complex 1 zijn de kosten om te komen tot een Energie-Index van 1,40 aan de hoge kant.  
 
Om te komen tot CO2 neutraal in 2050 dient er een andere mindset te komen. Een theoretische mogelijkheid 
welke nu in een pilotfase zit is bijvoorbeeld toepassen van hybride warmtepomp met PV panelen in combinatie 
met groengas, geproduceerd met AHPD technologie, uit afvalwater en keukenafval. Echter dit is niet meer op 
woningniveau, maar op gebiedsniveau!  
Met andere woorden CO2 neutraal zal een een andere manier van denken worden, waarbij meer factoren een 
rol gaan spelen dan alleen de woning.“ 
 
Woningbouwverenging Maarn zal op basis van het rapport en binnen de nu in de opgenomen bedragen gaan 
uitwerken welke maatregelen exact genomen gaan worden. Dat kan ook een combinatie van de diverse 
scenario’s zijn.  
 
7. Doorkijk CO2-neutraal 
 
In het kader van de in te vullen routekaart CO2-neutraal 2050  Aedes hebben we 2 scenario’s doorgerekend. 
 

1. Scenario Complex 1 en 14 Maximaal isoleren, overige complexen nul op de meter: 
Kosten Maximaal isoleren: €    924.000,- 
Kosten Nul op de meter:  - 11.787.500,- 
Kosten excl. BTW  € 12.711.500,-  
Kosten incl. BTW  € 15.380.915,- 
 
De huidige gemiddelde E.I. (volgens model Aedes) is 1,61. Dit wijkt iets af van de berekening Delto, hierbij 
komen wij op 1.57. Met dit scenario komen we in 2050 op een index van 0,23. 
 

2. Scenario Deels maximaal isoleren plus voor complexen 2 t.e.m. 13 zonnepanelen 
 

Kosten Maximaal isoleren: €    924.000,- 
Kosten Nul op de meter:  -   4.970.500,- 
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Kosten excl. BTW  €    5.894.500,- 
Kosten incl. BTW  €    7.132.345,- 
 
De huidige gemiddelde E.I. (volgens model Aedes) is 1,61. Dit wijkt iets af van de berekening Delto, hierbij 
komen wij op 1.57. Met dit scenario komen we in 2050 op een index van 0,83.  
 
We hebben dit scenario ingevuld in de routekaart Aedes.  
Onze conclusie is, dat met de huidige bekende maatregelen een volledige CO2 nog niet haalbaar is, we komen 
wel een eind in de goede richting. Het zou enorm helpen als er mogelijkheden komen voor externe 
warmtelevering. Er zal samen met de Gemeente, Provincie en Rijk gekeken moeten worden naar haalbare 
oplossingen. 
 
7.1 Consequenties voor de begroting op langere termijn 
 
Uit het rapport van Aedes wordt de omvang van de opgave duidelijk: 
 
De opgegeven duurzaamheidsstrategie voor 2050 resulteert in het totaal aantal woningen dat u per scenario 
over een periode van 33 jaar nog dient aan te pakken en een inschatting van het daarbij behorende budget. Dit 
budget geeft alleen de extra investeringen aan die voor de duurzame maatregelen genomen dienen te worden. 
We houden geen rekening met extra project,- en ontwikkelkosten of kosten voor woningverbeteringen. Deze 
vinden wel vaak gelijktijdig met de renovatie plaats (keuken, badkamer) Onderstaande tabel 2 geeft de 
resultaten van uw portefeuille,- en duurzaamheidsstrategie weer. Deze zijn vertaald naar het totaal aantal 
ingrepen en het daarvoor benodigde budget per scenario tot 2050. 
 

 
 
Dit betekent jaarlijks 10 woningen aanpakken voor een bedrag van jaarlijk € 216.131. In het Beleidsplan 
Duurzaamheid gaan we dit verder uitwerken. 
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7.2 Toelichting op de scenario’s 
Uit de Routekaart van Aedes: 

 

 

Scenario D:  Dit scenario gaat uit van scenario B en voegt hier het opwekken van de resterende energiebehoefte aan toe. 
Hierdoor ontstaat een nul-op-de-meter woning. Dit wordt bereikt door aan scenario B nog enkele maatregelen toe te voegen, 
waaronder zonnepanelen.

Inleiding
In het voorjaar van 2017 heeft Aedes samen met haar leden een nieuwe Woonagenda 2017-2021 vastgesteld. Hierin zijn 
diverse speerpunten vastgesteld waar Aedes zich op richt om ontwikkelingen te versnellen en ambities waar te maken. Een 
van de onderwerpen waarover is besloten is de verduurzaming van het corporatiebezit. Er is een nieuwe ambitie vastgesteld in 
lijn met een eerder in opdracht van Aedes uitgevoerd onderzoek. Daarin is vastgesteld in welke mate de corporatiesector in 
staat is om in 2050 een CO2 neutrale woningvoorraad te realiseren. Bij de Woonagenda is afgesproken dat alle 
woningcorporaties in 2018 een plan aanleveren waarin zij laten zien hoe zij bijdragen aan een CO2 neutrale woningvoorraad in 
2050.

Wat is CO2-neutraal?
Bij een CO2-neutrale woningvoorraad wordt de gehele woninggebonden energievraag en het huishoudelijk verbruik op duurzame 
wijze ingevuld. Dit betekent dus niet dat de corporatie voor iedere woning de energievraag op een woninggebonden wijze dient 
te organiseren. Er kan een restvraag overblijven die extern ingekocht dient te worden via leveranciers die deze op CO2-
neutrale wijze opwekken. In deze zin wijkt een CO2-neutrale woning af van een energieneutrale woning en een nul-op-de-
meter woning. 
Bij een energieneutrale woning wordt de gehele woninggebonden energievraag opgewekt op de woning zelf. Bij een nul-op-de-
meter woning wordt hiernaast ook het huishoudelijk gebruik opgewekt.

De scenario's
Er zijn 4 investeringsscenario's onderscheiden. De scenario’s zijn niet allemaal bij alle woningen praktisch uitvoerbaar. Gezien 
het abstractieniveau van de Routekaart en de maatregelen wordt aan dit bezwaar voorbijgegaan. 

Scenario A:  Maximaal isoleren binnen bestaande schil. 

Scenario B:  Extra isoleren bovenop mogelijkheden bestaande schil: gevel, dak, vloer, glas en ventilatie. 
Scenario C:  Dit scenario omvat de maatregelen uit scenario A en voegt hier twee maatregelen aan toe. Dit zijn in ieder geval 
zonnepanelen daarnaast kan bijvoorbeeld ook een lage temperatuurverwarming.

Gemiddelde corporatie meergezinswoning 75m2 GBO

Scenario A en C Maatregel Eenheid
Prijs per 
eenheid

Hoeveel-
heid

Prijs totaal 
scenario A

Prijs totaal 
scenario C

Vloer Isoleren begane grondvloer tot ca. Rc = 2 m2 26 8,81 229 229
Dak Isoleren dakconstructie van binnenuit tot ca. Rc = 2 m2 42 17,14 0 720
Gevel Spouwmuurisolatie aanbrengen m2 20 27,75 555 555
Kozijnen Glas vervangen voor HR++  binnen bestaande kozijnen Uraam = 1,8m2 126 16,95 2136 2136
Deuren Deur vervangen voor geïsoleerde deur m2 475 4 1900 1900

Aanbrengen decentraal MV systeem BKT pst 1750 1 1750 1750
Ombouwen verwarming met radiatoren naar LT verwarming pst 7677 1 nvt 7677

Zonnepanelen PV-installatie met 6 panelen (10m2) m2 277 10 nvt 2770
Totaalprijs scenario, excl. btw € 6.570 € 17.737
Totaalprijs scenario, incl. btw € 7.950 € 21.462
Afgeronde prijs exl. Btw wordt gebruikt in berekeningen € 6.500 € 17.500

Scenario B en D Maatregel Eenheid Prijs per 
eenheid

Hoeveel-
heid

Prijs totaal 
scenario B

Prijs totaal 
scenario D

Vloer Isoleren begane grondvloer tot ca. Rc = 4 m2 42 8,81 370 370
Dak Isoleren dakconstructie van buitenaf tot ca. Rc = 7 m2 116 17,14 1988 1988
Gevel (buiten)gevelisolatie aanbrengen tot ca. Rc = 5 m2 123 27,75 3413 3413
Kozijnen Vervangen glas door  triple glas Uraam=1,1 m2 179 16,95 3034 3034
Deuren Deur vervangen voor geïsoleerde deur m2 475 4 1900 1900

Aanbrengen balansventilatie met WTW pst 3325 1 3325 3325
Ombouwen verwarming met radiatoren naar LT verwarming pst 7677 1 7677 7677
Vervangen gasgestookte ketel voor Warmtepomp lucht met WP keurpst 13760 1 nvt 13760

Douche WTW aanbrengen pst 528 1 nvt 528

Zonnepanelen PV-installatie met 18 panelen (30m2) m2 238 30 nvt 7140
Totaalprijs scenario, excl. btw € 21.708 € 43.136
Totaalprijs scenario, incl. btw € 26.267 € 52.195
Afgeronde prijs exl. Btw wordt gebruikt in berekeningen € 21.500 € 43.000
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Gemiddelde corporatie eengezinswoning 98m2 GBO

Scenario A en C Maatregel Eenheid Prijs per 
eenheid

Hoeveel-
heid

Prijs totaal 
scenario A

Prijs totaal 
scenario C

Vloer Isoleren begane grondvloer tot ca. Rc = 2 m2 26 44,13 1147 1147
Dak Isoleren dakconstructie van binnenuit tot ca. Rc = 2 m2 49 53,3 2612 2612
Gevel Spouwmuurisolatie aanbrengen m2 20 46,79 936 936
Kozijnen Glas vervangen voor HR++  binnen bestaande kozijnen Uraam = 1,8m2 126 18,04 2273 2273
Deuren Deur vervangen voor geïsoleerde deur m2 475 4 1900 1900

Aanbrengen decentraal MV systeem BKT pst 1934 1 1934 1934
Ombouwen verwarming met radiatoren naar LT verwarming pst 11158 1 nvt 11158

Zonnepanelen PV-installatie met 8 panelen (12m2) m2 269 12,8 nvt 3443,2

Totaalprijs scenario, excl. btw € 10.802 € 25.403
Totaalprijs scenario, incl. btw € 13.070 € 30.738
Afgeronde prijs exl. Btw wordt gebruikt in berekeningen € 11.000 € 25.500

Scenario B en D Maatregel Eenheid Prijs per 
eenheid

Hoeveel-
heid

Prijs totaal 
scenario B

Prijs totaal 
scenario D

Vloer Isoleren begane grondvloer tot ca. Rc = 4 m2 42 44,13 1854 1854
Dak Isoleren dakconstructie van buitenaf tot ca. Rc = 7 m2 116 53,3 6183 6183
Gevel (buiten)gevelisolatie aanbrengen tot ca. Rc = 5 m2 121 46,79 5661 5661
Kozijnen Vervangen glas door  triple glas Uraam=1,1 m2 179 18,04 3229 3229
Deuren Deur vervangen voor geïsoleerde deur m2 475 4 1900 1900

Aanbrengen balansventilatie met WTW pst 3325 1 3325 3325
Ombouwen verwarming met radiatoren naar LT verwarming pst 11158 1 11158 11158
Vervangen gasgestookte ketel voor Warmtepomp lucht met WP keurpst 13760 1 nvt 13760
Douche WTW aanbrengen pst 528 1 nvt 528

Zonnepanelen PV-installatie met 22 panelen (35m2) m2 230 35 nvt 8050
Totaalprijs scenario, excl. btw € 33.310 € 55.648
Totaalprijs scenario, incl. btw € 40.305 € 67.334
Afgeronde prijs exl. Btw wordt gebruikt in berekeningen € 33.500 € 55.500

Scenario’s A en C gaan uit van de bestaande kwaliteit van de gebouwen en nemen het maximaal isoleren binnen die bestaande 
kwaliteit als basis. Dit leidt tot een gemiddelde isolatiewaarde per bouwdeel die zich laat vergelijken met het niveau dat het 
bouwbesluit van 1992 verplicht stelt. Woningen van na 1992 voldoen daarom aan deze kwaliteit en een verdere investering om 
aan de kwaliteit van scenario A te voldoen is daarom niet nodig. De maatregelen uit scenario A laten zich in de praktijk goed 
combineren met onderhoudswerkzaamheden in bewoonde toestand. Bij scenario C zal in verband met het aanbrengen van lage 
temperatuurverwarming in de meeste gevallen een tijdelijke uitverhuizing noodzakelijk zijn. De hiermee gepaard gaande kosten 
zijn niet meegenomen in de investeringsbedragen.

Bij de woningen van na 1992 worden wel kosten gerekend om de kwaliteit van scenario C te bereiken. Het ombouwen van de 
verwarming van een systeem met radiatoren naar een systeem met lage temperatuurverwarming (zoals vloerverwarming) zal in 
de meeste gevallen nog gerealiseerd moeten worden. Dit geldt ook voor het aanbrengen van zonnepanelen.

Bij de woningen van voor 1992 is het uitgangspunt dat het geheel aan maatregelen nog moet worden gerealiseerd. Om te 
komen tot een inschatting van omvang van de ingreep per woning is gebruik gemaakt van de oppervlakte van de bouwdelen 
uit de SHAERE-database. Gekoppeld aan een prijs per eenheid ontstaat een prijs per maatregel. De prijzen per maatregel 
opgeteld vormen de prijs per scenario.

Bij Scenario’s B en D is de te bereiken eindkwaliteit het uitgangspunt. Om deze te bereiken zal in nagenoeg alle gevallen een 
compleet nieuw isolatiepakket in of om de woning gerealiseerd moeten worden. Een zeldzame bestaande NOM- of BENG-woning 
(BENG staat voor Bijna ENerigeneutrale Gebouwen) uitgezonderd. Bij scenario B worden alleen werkzaamheden aan de schil 
uitgevoerd, het is mogelijk om dit in bewoonde toestand uit te voeren. Bij scenario D dient ook een compleet nieuw 
isolatiepakket in de woning uitgevoerd te worden. Het uitgangspunt is daarom dat scenario D wordt uitgevoerd in combinatie 
met een volledige modernisatie van het binnenpakket waarbij de woning wordt leeg verhuisd. Scenario B is een eerste stap 
naar NOM en kan daarom als tussenstap gezien worden naar scenario D. De kosten die gemoeid zijn met het tijdelijk uit huiis 
plaatsen van huurders zijn niet meegenomen in de investeringen.
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7.3 Scenario Complex 1 en 14 Maximaal isoleren, overige complexen nul op de meter 
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7.4 Scenario Deels maximaal isoleren plus voor complexen 2 t.e.m. 13 zonnepanelen 
 

 




