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Convenanten zijn maar papier

• Antwoord aan de samenleving: 20% besparing in periode 2008-2018

• Convenant 2008: additioneel 24 PJ in periode 2008-2020, label B of 2 labelstappen 
bij verbetering

• Convenant huursector 2012: gemiddeld EI=1,25 in 2020 (33% besparing in periode 
2008-2020)

• Energieakkoord 2013: sociale huur gemiddeld label B

Van droom naar daad
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De turbo erop

• Parijs is geen Kyoto

• Kabinet is ‘om’

• Groningen dwingt ons tot actie

• Klimaatwet in aantocht

Afrekenbare doelen



Sector in beweging

• Vernieuwingsagenda

• Routekaart naar CO₂-neutraal in 2050

• Rapporten Nieman, Finance Ideas

• Kennissessies, vernieuwingstafels

• CO₂-coaches

Huidige verbeteringen door:

• Integrale renovaties of NoM

• Groot onderhoudsprojecten

• Energetische programma’s gericht op 
energielabel B, energielabel A met 
gebruikmaking van STEP

Bron: Atriensis - Programma extra 5 PJ sociale sector

Naar afrekenbare doelen
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Routekaart CO₂-neutraal 2050 – lange termijn
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A. Maximaal isoleren binnen mogelijkheden bestaande schil

B. Schil ingrijpend isoleren tot BENG-1 eis

C. Maximaal isoleren + zonnepanelen Maar ook duurzame opwek!

D. NOM

Ingrepen B en D  tijdrovend + overlast bewoners!

Route C sluit aan op route A. Een keuze om vanuit route A

uiteindelijk route C te bereiken, is een ‘no-regret’-aanpak.

https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-
duurzaamheid/instrumenten/routekaart-co2-neutraal.html

4 scenario’s

Maar 
andersom 
ook!

https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/instrumenten/routekaart-co2-neutraal.html


SER Energieakkoord – 5 PJ pakket – korte termijn
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Uitvoeringsagenda Energieakkoord januari 2018

https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/wet--en-
regelgeving/verduurzamingsmaatregelen-corporaties-zijn-alternatief-voor-labelverplichting.html

https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/wet--en-regelgeving/verduurzamingsmaatregelen-corporaties-zijn-alternatief-voor-labelverplichting.html


SER energieakkoord – 5 PJ pakket – korte termijn
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Pakketprogramma extra 5 PJ sociale sector



Wat betekent dit concreet?

Huidige verbeteringen door:

• Integrale renovaties of NoM

• Groot onderhoudsprojecten

• Energetische programma’s gericht op energielabel B, energielabel A

Bron: Atriensis - Programma extra 5 PJ sociale sector

Gasabsorptiewarmtepompen: 40.000 woningen

• D.w.z. gemiddeld 120 woningen per corporatie òf 1.000 complexen totaal

Hybride individuele warmtepompen: 105.000 woningen

• D.w.z. gemiddeld 318 woningen per corporatie òf 1 op de 19 woningen

Warmtepompboilers: 35.000 woningen

• D.w.z. gemiddeld 106 woningen per corporatie òf 1 op de 58 woningen

Additioneel 5 PJ in 2018 + 2019 +2020 (+ 2021)



Warmtepomp in de lift
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Rapporten Nieman, Finance Ideas: 

stapsgewijze aanpak meest economisch!

Daarnaast: veel aandacht voor warmtepompen

• Energiebesparendoejenu

• Netwerkagenda netwerkbedrijven

• Uneto-Vni

Ontwikkelingen versterken elkaar



Welke stappen zetten?
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Korte termijn

• Ontwikkelen standaardaanpak ketelvervanging door hybride systeem

• Eerst pilots, daarna ‘business as usual’

Lange termijn

• Routekaart naar CO₂-neutraal

• Integreren hybride in pakket als opmaat naar all-electric

Korte en lange termijn


