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Voorwoord 
 
Energie is overal om ons heen. We krijgen ergens energie van, iets kost ons energie en zonder 
energie kunnen we niet bestaan. Dit duurzaamheidsbeleid is gericht om het verduurzamen van ons 
woningbezit, zodat het comfort van de woningen verbetert, de woonlasten voor onze huurders 
betaalbaar blijven en de CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Volgens ons kan een duurzaam resultaat 
alleen behaald worden door goede samenwerking. De basis van dit duurzaamheidsbeleid is gelegd in 
2017. Deze basis is tot stand gekomen met inbreng van velen. De huurders, medewerkers, de 
gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, onze huurdersverenigingen en partners op het gebied van 
verduurzaming hebben allen hun bijdrage geleverd. Het duurzaamheidsbeleid ‘De duurzame reis van 
SallandWonen’ is een beleid waar wij trots op zijn, omdat het breed gedragen is en vanwege de hoge 
ambitie die we uitspreken. We gaan met veel energie aan de slag om deze duurzame ambitie te 
realiseren. Dit duurzaamheidsbeleid is een actualisatie van de eerder genoemde basis. 
 
Doel voor langere termijn is CO2-arm in 2050. In deze versie van ons duurzaamheidsbeleid  hebben 
we bewust twee tussendoelen geformuleerd. Het eerste doel  is gemiddeld label B eind 2020 en het  
tweede doel is gemiddeld label A voor 2030.  
 
 
Hierbij is het wel van belang dat de manier waarop labels of energie-indexen wordt berekend zal 
wijzigen. Per 1 juli 2020 vervangt NTA 8800 de huidige methodieken. 
 
Marijke Kool, directeur-bestuurder 
juni 2019 
  



Duurzaamheidsbeleid SallandWonen – vastgesteld in MT van juli 2019     2 

 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ............................................................................................................................................ 4 

2. Afspraken, doelstellingen en ontwikkelingen ................................................................................... 5 

3. Het vertrekpunt ................................................................................................................................. 6 

3.1 Huidig bezit in beeld ................................................................................................................ 6 

3.2 Portefeuilleplan ........................................................................................................................ 6 

3.3 Energieverbruik en woningwaardering .................................................................................... 6 

3.4 Benchmark ............................................................................................................................... 7 

3.5 Woningstrategieën ................................................................................................................... 7 

3.6 Oorzaak milieubelasting .......................................................................................................... 7 

4. Het beleid ......................................................................................................................................... 8 

4.1 De afweging ............................................................................................................................. 8 

4.2 Een reis met tussenstations .................................................................................................... 8 

4.2.1 Fase 1 – 2020, Fase 2 2020 tot 2030.................................................................................. 8 

4.3 Speerpunten .......................................................................................................................... 10 

4.3.1 De bewoner centraal.......................................................................................................... 10 

4.3.2 Trias Energetica ................................................................................................................. 10 

4.3.3 Isoleren is ventileren .......................................................................................................... 10 

4.3.4 Voorbereid op CO2-arm .................................................................................................... 10 

4.3.5 Energieneutraal of Nul Op de Meter .................................................................................. 11 

4.3.6 Vastgoedsturing ................................................................................................................. 11 

4.3.7 Integrale benadering .......................................................................................................... 11 

4.3.8 Bewezen toepassingen en materialen............................................................................... 11 

4.3.9 Voordeel woonlasten voor huurder .................................................................................... 12 

4.3.10 Kosten voor de baten..................................................................................................... 12 

4.3.11 Bewonersgedrag ............................................................................................................ 12 

4.3.12 Energie opwekken ......................................................................................................... 12 

4.4 Circulair bouwen .................................................................................................................... 12 

4.5 The Natural Step.................................................................................................................... 12 

4.6 Uitdragen duurzame ambitie ................................................................................................. 13 

4.7 Subsidies benutten ................................................................................................................ 13 

5. Financiële uitvoerbaarheid ............................................................................................................. 14 

6. Uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen ........................................................................................... 14 

6.1 De gelegenheden voor verduurzamen .................................................................................. 14 

6.1.1  Nieuwbouw en transformatie ......................................................................................... 14 

6.1.2 Groot Onderhoud ............................................................................................................... 14 



Duurzaamheidsbeleid SallandWonen – vastgesteld in MT van juli 2019     3 

6.1.3 Planmatig onderhoud......................................................................................................... 15 

6.1.5 Op verzoek ........................................................................................................................ 15 

6.2.2 Leren door te doen ............................................................................................................ 16 

6.2.3 Ervaringen delen ................................................................................................................ 16 

6.2 Energie opwekken ................................................................................................................. 16 

6.3 Uitdragen duurzame ambitie ................................................................................................. 16 

6.4.1 Benutten klantcontact ........................................................................................................ 16 

6.4.2 Medewerkers maken het verschil ...................................................................................... 16 

6.4.3 De organisatie als voorbeeld ............................................................................................. 16 

6.4 De organisatie ........................................................................................................................ 16 

6.5.1 Positie in de organisatie .................................................................................................... 17 

 

 

  



Duurzaamheidsbeleid SallandWonen – vastgesteld in MT van juli 2019     4 

1. Inleiding 
 
Duurzaamheid is en blijft voor SallandWonen één van de belangrijkste opgaven. Dit komt tot uiting in 
de missie van ons Strategisch Plan 2016 – 2020 ‘Omdat goed wonen belangrijk is’. Deze luidt: 
 
SallandWonen werkt aan betaalbaar en duurzaam wonen in Salland voor mensen die daar zelf 
minder goed in kunnen voorzien. 
 
Volgens SallandWonen gaat duurzaam en betaalbaar wonen hand in hand, zoals de missie ook 
aangeeft.. Een belangrijk aspect van duurzaamheid is energiebesparing. Met de insteek van 
SallandWonen leidt deze energiebesparing tot een verlaging van de woonlasten voor onze huurders. 
Op deze manier leidt duurzaamheid tot én comfortabele én betaalbare woningen! 
 
Dit duurzaamheidsbeleid is gericht op het verbeteren van het comfort, de behaaglijkheid en op 
zorgdragen voor energiebesparing van ons woningbezit. Ook het terugdringen van de CO2 uitstoot bij 
het realiseren, onderhouden en slopen van onze woningen maakt onderdeel van dit beleid. De 
comforteisen ten aanzien van gebruiksgemak, zoals het hebben van een toilet op de eerste 
verdieping, vallen buiten de scope van deze duurzame reis. Dit duurzaamheidsbeleid is een update 
van het duurzaamheidsbeleid van juli 2017. Telkens wanneer er een aanleiding is, dan wel in ieder 
geval eens per 2 jaar houden we dit beleid tegen het licht en toetsen we het op ambitie en 
betaalbaarheid en passen we dit beleid zo nodig aan. 
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2. Afspraken, doelstellingen en ontwikkelingen 
 
We leven in de tijd dat we beseffen dat fossiele brandstoffen langzamerhand schaars worden en dat 
de CO2 -uitstoot tot klimaatopwarming leidt met alle gevolgen van dien. De urgentie is hoog om de 
klimaatveranderingen zo veel als mogelijk te stoppen en op zoek te gaan naar duurzame 
energiebronnen. In 2015 is hiervoor een klimaatverdrag gesloten door 195 landen tijdens de 
klimaatconferentie in Parijs. Een juridisch bindend akkoord waarin is afgesproken de 
temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. Ook binnen Nederland en met 
corporaties zijn afspraken gemaakt om een bijdrage te leveren aan deze wereldwijde opgave.  
 
Er zijn met diverse partijen afspraken gemaakt op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. 
De belangrijkste afspraken, doelstellingen en ontwikkelingen die van invloed zijn op dit 
duurzaamheidsbeleid zijn onder elkaar gezet. 
 

• Geactualiseerde Convenant Energiebesparing Corporatiesector 
In 2012 hebben Aedes, de Woonbond en de ministeries van VROM en WWI samen dit convenant 
gesloten. Hiermee is beoogd  in 2021 ten hoogste een gemiddelde Energie‐Index van 1,4 
(gemiddeld energielabel B) te bereiken voor de totale huurwoningenvoorraad van de corporaties.  

 

• Convenant Energiebesparing Woningcorporaties Overijssel 
Op 28 juni 2012 heeft SallandWonen dit convenant getekend. Met de provincie Overijssel zijn 
afspraken gemaakt over energiebesparing in relatie tot woonlastenontwikkeling. 
 

• Strategisch plan ‘Omdat goed wonen belangrijk is’  
Het Strategisch Plan van SallandWonen is in 2016 opgesteld. De belangrijkste strategische 
doelstelling voor het duurzaamheidsbeleid is: ‘Wij investeren in duurzaamheid door het verhogen 
van het wooncomfort, het beperken  van de uitstoot van schadelijke gassen en het zo laag 
mogelijk houden van de energielasten.’ 
 

• Prestatieafspraken met gemeenten Olst-Wijhe en Raalte 
In 2016 zijn kaderafspraken gemaakt met de gemeente Olst-Wijhe en de gemeente Raalte voor  
de periode 2017-2021. Hieronder de zaken die relevant zijn voor het duurzaamheidsbeleid: 
o Partijen willen woonlasten beheersbaar houden. 
o SallandWonen stuurt op een gemiddelde energie-index van maximaal 1.4 in 2020, waarbij 

90% van het woningbezit een energie-index heeft van maximaal 1,8 (volgens Nader 
Voorschrift). 

o SallandWonen hanteert het uitgangspunt dat de berekende besparing altijd hoger is dan de 
huurverhoging die voor de diverse duurzaamheidsmaatregelen wordt gevraagd (bij gelijk 
gebruik van de woning). 

o Er wordt samen opgetrokken op het gebied van bewustwording over duurzaamheid. 
 

• Overheidsdoelstelling: CO2-arm in 2050 
In 2050 moet de Nederlandse energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van 
CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. In 2030 moet de uitstoot met 
49% zijn verminderd. Om deze doelen te halen neemt de Rijksoverheid maatregelen en maakt zij 
afspraken met andere partijen. De landelijke afspraken worden vastgelegd in een Klimaatakkoord. 

 

• Europees energieakkoord voor duurzame groei en de Europese richtlijn EPBD 
In december 2016 presenteerde de Europese Commissie een groot pakket voorgestelde maatregelen 
op het gebied van energie, met onder meer voor woningcorporaties belangrijke wijzigingen van 
richtlijnen. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale 
gebouwen (BENG) zijn. 

 
 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_nl.htm
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3. Het vertrekpunt 
 

3.1 Huidig bezit in beeld 
Bezit naar Energielabels 
Eind 2018 heeft 83% van ons bezit een energielabel C of beter. Dit komt neer op circa 4500 
woningen. De gemiddelde Energie-index is 1,44 In grafiek 1 is de verdeling van ons woningbezit 
zichtbaar naar de energielabels. 
 

 
 
 

3.2 Portefeuilleplan 
SallandWonen heeft een portefeuilleplan waarin de wensportefeuille voor 2027 in beeld is gebracht. 
Hierin zijn doelen geformuleerd ten aanzien van betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de 
woningvoorraad en leefbaarheid. Het duurzaamheidsbeleid en het portefeuilleplan zijn nauw met 
elkaar verbonden. Met name rondom de doelen betaalbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad is 
het duurzaamheidsbeleid gericht op het realiseren van de geformuleerde wensportefeuille. 
 
Het portefeuilleplan geeft aan dat er in onze regio vergelijkbare betaalbaarheidsproblemen zijn ten 
opzichte van het Nederlands gemiddelde. De huren in de regio liggen iets lager dan het landelijk 
gemiddelde. Daar staat tegenover dat de kosten voor energiegebruik in de regio relatief hoog zijn, met 
name bij de eengezinswoningen. Aangezien SallandWonen in het bezit is van relatief veel grote 
eengezinswoningen ligt hier een opgave. De opgave is gericht op het betaalbaar houden van de 
woonlasten (huurlast en energiekosten), met de nadruk op het beheersen van de energiekosten. 
 

3.3 Energieverbruik en woningwaardering 
Energieverbruik 
Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de energie-index, maar ook naar het energieverbruik. Dit 
geeft inzicht in de energielasten van onze bewoners en in veel gevallen ook inzicht over de CO2 
uitstoot die hiermee gepaard gaat. De gasprijzen zijn onlangs gestegen en de verwachting is dat een 
verdere stijging van de gasprijs in de nabije toekomst reëel is, wat een direct gevolg heeft voor de 
woonlasten. 
 
Woningwaardering  
SallandWonen investeert niet zelf in zonnepanelen, maar werkt hiervoor samen met Wocozon. 
Wocozon is de eigenaar van de panelen. Toen we de samenwerking met Wocozon zijn gestart zijn er 
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afspraken gemaakt met de huurdersorganisatie over het corrigeren van de Woningwaardering voor de 
aangebrachte panelen wanneer de woningwaardering wordt gebruikt voor het bepalen van de huur.   
 
 

3.4 Benchmark 
Aedes maakt voor de benchmark van de energieprestatiegegevens van corporaties gebruik van 
SHAERE. Dit is de officiële monitor Convenant Energiebesparing Huursector. De actuele benchmark 
toont de energetische prestaties van eind 2018. In bijlage 1 is de prestatie van SallandWonen naast 
de gemiddelde prestaties van de deelnemende corporaties geplaatst. 
 
Uit bijlage 1 blijkt dat de energetische prestatie van SallandWonen boven het landelijk gemiddelde ligt. 
De gemiddelde energie-index van SallandWonen resulteert eind 2018 al in een energielabel C. De 
CO2 uitstoot zit iets onder het landelijk gemiddelde. Het aandeel zonnepanelen op onze woningen is 
met 13,9% ruim boven het landelijk gemiddelde (4,8%). 

3.5 Woningstrategieën 
We realiseren duurzame nieuwbouw, maar verduurzamen ook ons bestaande bezit. De potentie en 
het strategielabel (doorexploiteren of verkoop) van een woning zijn bepalend voor de manier waarop 
we de woning verduurzamen. De potentie bepalen we door de verhuurbaarheid op korte en lange 
termijn, de oriëntatie van de woning en (de mogelijkheid tot het verbeteren van) de toegankelijkheid en 
technische staat. We maken onderscheid in drie categorieën. 

• Doorexploiteren met veel potentie (tot na 2050) 

• Doorexploiteren met minder potentie (tot voor 2050) 

• Verkoop 
Iedere strategie levert op haar beurt een bijdrage aan het gevarieerde woningaanbod dat inspeelt op 
de verschillende woonwensen van onze huurders. Daarnaast zorgen de strategieën samen voor het 
bereiken van de wensportefeuille en de duurzaamheidsdoelstelling. 
 

3.6 Oorzaak milieubelasting 
Het is belangrijk te beseffen dat de milieubelasting van een woning voor een groot deel wordt 
veroorzaakt tijdens het bouwen, renoveren en slopen. Zo’n 60% van de CO2 uitstoot vindt plaats op 
deze momenten en 40% tijdens het gebruik van de woning door de bewoners. Daarnaast brengt het 
bouwen, renoveren en slopen veel materiaalgebruik met zich mee. En ook fossiele brandstoffen raken 
op. SallandWonen vindt het dan ook van belang om aandacht te hebben voor de milieubelasting 
tijdens het bouwen, renoveren en slopen. Dit moet in de toekomst verder worden uitgewerkt. 
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4. Het beleid 
 

4.1 De afweging 
Het doel van dit duurzaamheidsbeleid is om ons woningbezit te verduurzamen, het comfort en de 
woonlasten voor de huurder te verlagen en de CO2 uitstoot te verkleinen. Hierbij houden we rekening 
met onze financiële mogelijkheden. Daarnaast is het bewonersgedrag medebepalend voor het comfort 
en de CO2 reductie. Aandacht voor verduurzamen gaat hand in hand met aandacht voor het 
bewonersgedrag. Tot slot heeft SallandWonen een belangrijke voorbeeldfunctie. Een duurzame 
organisatie vraagt inzet van medewerkers en aandacht voor CO2 uitstoot bij de inkoop van producten 
en diensten, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met dit beleid en het verder 
doorontwikkelen van dit beleid dragen wij daar als SallandWonen zo goed mogelijk aan bij. Er hebben 
veel zaken invloed op de duurzame opgave en daarbij is het zaak om een juiste afweging te maken. In 
figuur 1 is aangegeven welke zaken in samenhang met elkaar afgewogen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Afwegingsaspecten duurzaamheidsbeleid in samenhang 

 

4.2 Een reis met tussenstations 
De ambitie van SallandWonen is dat ons woningbezit in 2050 CO2-arm is. Hiermee sluiten wij aan bij 
de lange termijn doelstelling van de overheid. Dit is een mooie maar tegelijkertijd verre reis om af te 
leggen. De eindbestemming lijkt abstract en geeft weinig energie omdat de reis simpelweg te ver lijkt. 
Daarom kiezen we voor een reis met tussenstations, een gefaseerde aanpak. En per tussenstation en 
fase stellen we ons een aantal doelen. De optelsom van deze doelen brengt ons bij de 
eindbestemming van onze duurzame reis, een CO2-arm woningbezit. 

4.2.1 Fase 1 – 2020, Fase 2 2020 tot 2030 

Dit duurzaamheidsbeleid richt zich op de eerste 2 fasen van onze reis. Deze 1e periode staat in het 
teken van het onderzoeken van geschikte energieconcepten en hier ervaring mee opdoen. Daarnaast 
gaan we in deze periode alle gelegenheden benutten om ons bezit te verduurzamen. Dit doen we in 
een omgeving waarin de nieuwe ontwikkelingen, kansen en regelgeving elkaar snel opvolgen. Deze 
worden door ons gevolgd en benut. Hierbij heeft SallandWonen een duidelijke ambitie om haar bezit 
te verduurzamen. SallandWonen is geen koploper in het direct op grote schaal toepassen van nog 
niet bewezen innovaties, maar wenst wel zoveel mogelijk woningen te verduurzamen. Wij staan wel 
open voor experimenten op kleinere schaal. Op deze manier profiteren niet een paar, maar vele van 
onze huurders. Ook de kennis en ervaring bij anderen stelt ons in staat tot een juiste aanpak te 
komen. Eén ding is zeker, alle maatregelen die we nemen zijn voorbereid op het eenvoudig CO2-arm 
maken van ons woningbezit in de toekomst, rekening houdend met de strategie van de woning. 
 
De gemiddelde energie-index die SallandWonen wenst te bereiken is 1,4. Met deze energie-index 
heeft het woningbezit van SallandWonen eind 2020 gemiddeld een energielabel B.  
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Met het voorgenomen Groot Onderhoud en de versnelling van duurzaamheid nadert SallandWonen in 
2030 Label A. ( In 2015 is de rekenmethode aangepast, Nader Voorschrift, waardoor een reëel 
verloop van de prestatie moeilijk weer te geven is )    
 
 
SallandWonen heeft een hoge ambitie om te verduurzamen en een sterke wil om eind 2020 grote 
stappen te hebben gezet in het verduurzamen van het woningbezit. Tegelijkertijd is het ook een feit 
dat het behalen van de duurzame ambitie afhankelijk is van de bereidheid van de huurder. Op dit 
moment geeft bijna twee derde (63%) van de huurders aan dat SallandWonen haar geld moet steken 
in het isoleren van de woningen. Hierbij vindt de helft van de huurders dat het isoleren tot het 
onderhoud behoort. Enerzijds leeft het isoleren van woningen dus onder huurders en anderzijds is 
men niet/beperkt bereid hiervoor te betalen in de vorm van een huurverhoging. De gemeenten, 
huurdersverenigingen, partners en medewerkers geven allen aan dat SallandWonen gewoon aan de 
slag moet gaan als ze dat wil. 
 
SallandWonen gaat om haar duurzame ambitie te realiseren het heft in handen nemen. Hierbij 
hanteren wij twee sporen: 
1. Inzetten op bewustwording en medewerking van huurders. 
2. Inzetten op het verduurzamen van het woningbezit zonder volledig afhankelijk te zijn van de 

huurders.  
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4.3 Speerpunten 
Het beleid rust op een aantal belangrijke speerpunten. Deze speerpunten zijn de basis voor de 
vertaling van het beleid naar concrete plannen. Daarmee zijn de speerpunten kader stellend. 

4.3.1 De bewoner centraal  

SallandWonen heeft als kerntaak het huisvesten van mensen. Goed en betaalbaar wonen door 
bewoners staat centraal. Het is van belang dat de kwaliteit van onze woningen aansluit bij de 
bewoners van nu en de toekomst. Voor bewoners zijn het wooncomfort, het gebruiksgemak en de 
energielasten drie belangrijke aspecten als het gaat om duurzaamheid.  

• Het wooncomfort houdt onder meer verband met een prettig binnenklimaat (geen tocht en 
vocht).  

• Het gebruiksgemak ervaart een bewoner in de toegepaste installaties en de kennis die nodig 
is om deze op een juiste manier te gebruiken voor een prettig, gezond klimaat met lage 
energielasten. 

• De energielasten zijn het resultaat van de duurzame kenmerken van de woning en de manier 
waarop de bewoner de woning en installaties in de woning gebruikt. 

 
De uitdaging ligt in het bieden van een prettig wooncomfort met zo laag mogelijke energielasten, 
waarbij de installaties zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. Tegelijkertijd beseffen wij ons dat de koers 
richting CO2-arm effect heeft op het gebruiksgemak van met name installaties. Het toepassen van 
installaties, ook al zijn deze in de basis nog onbekend bij bewoners, gaat SallandWonen niet uit de 
weg. Wel wordt het gebruik van installaties tot een minimum beperkt om de duurzame doelstellingen 
te bereiken, waarbij dan eerst die installaties gekozen worden die eenvoudig in het gebruik zijn.  

4.3.2 Trias Energetica  

Of het nu gaat om renoveren of nieuwbouw, in beide gevallen zijn de principes van Trias Energetica 
het uitgangspunt. De Trias Energetica is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te 
maken. De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van 
gebouwen. Deze drie stappen zijn: 
1. Zorg voor een optimaal geïsoleerde woning: beperk het energieverbruik door verspilling tegen te 

gaan. 
2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-

energie.  
3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte 

te voorzien. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van lage temperatuurverwarming of het beperken 
van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen. 

4.3.3 Isoleren is ventileren 

In een goed geïsoleerde woning is ventileren een vereiste voor een gezond binnenklimaat. Zo niet dan 
loopt  het CO2 gehalte in de woning op. Dit betekent dat alle woningen die volledig geïsoleerd worden 
tevens voorzien worden van (CO2 gestuurde) mechanische ventilatie of een ventialatiesysteem, 
waarbij de warmte uit de ventilatielucht wordt gewonnen en voldoende zelfregelende ventilatieroosters 
bevatten. Hier blijven we de technische ontwikkelingen op de voet volgen. Op het moment dat er al 
ventilatieroosters aanwezig zijn wordt beoordeeld of de capaciteit hiervan afdoende is. Aanwezige 
reguliere ventilatieroosters (niet zelf regulerend) worden niet vervangen, tenzij deze hieraan toe zijn 
vanuit de levensduur van het kozijn of glas. 
 
Bij woningen waarvan enkel het dak, de gevel of de vloer geïsoleerd is, volstaat natuurlijk ventileren. 
Aandachtspunt zijn de woningen waar in het verleden ventilatie- of spuimogelijkheden zijn 
weggehaald of verminderd.  

4.3.4 Voorbereid op CO2-arm 

Bij alle duurzame maatregelen die bij de bouw, het onderhoud of de renovatie worden uitgevoerd, 
houden wij rekening met het op termijn CO2-arm kunnen maken van de woning. Dit geldt voor alle 
categorieën. Op deze manier zijn ook woningen met minder potentie nog in staat CO2-arm te worden 
als de noodzaak ontstaat om de strategie van de woning te wijzigen. 
 
Voorbereid op CO2-arm betekent: doe geen dingen waar je later spijt van krijgt, dus: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_ontwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebouw
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• Als de duurzame doelstelling bereikt kan worden door enkel stap 1 van de strategie voor Trias 
Energetica laat het hier dan bij. 

• Als je isolatie aanbrengt, doe niet overal een beetje, maar daar waar je het aanbrengt doe je het 
optimaal. 

• Bij vervanging van kozijnen kiezen we voor kozijnen geschikt voor triple glas en zelfregelende 
ventilatieroosters. 

4.3.5 Energieneutraal of Nul Op de Meter 

Een woning is energieneutraal als voor de woning gebonden activiteiten per saldo geen energie van 
“buiten” hoeft te worden toegevoegd  en er dus sprake is van een energie-index van 0. Een woning is 
Nul Op de Meter (NOM) als alle activiteiten in de woning (ook die van de bewoner) geen 
energierekening teweeg brengen. Hierbij wordt uitgegaan van een energie-index van -0,4. 
 
SallandWonen is van mening dat de stap van energieneutraal naar NOM niet opgelost moet worden 
op woningniveau. De kosten zijn fors en de NOM woningen zijn momenteel nog vaak voorzien van, 
voor de bewoners, ingewikkelde installaties. 
 
De meest verregaande duurzame maatregel die SallandWonen doorvoert is het energieneutraal 
maken van een woning. Dit doen we alleen bij nieuwbouw en herstructurering. Echter bij 
herstructurering staan we uitzonderingen toe. SallandWonen staat open voor het bereiken van NOM 
door gebruik te maken van collectief opgewekte duurzame energie.  

4.3.6 Vastgoedsturing 

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij vastgoedsturing. Bij vastgoedsturing vindt de integrale 
afweging plaats welke maatregelen en strategie gevoerd gaan worden voor onze woningen.  

4.3.7 Integrale benadering 

Duurzaamheid staat niet op zichzelf, maar heeft een relatie met nagenoeg alle activiteiten die 
SallandWonen verricht. Dit betekent dus ook dat alle activiteiten een relatie hebben met 
duurzaamheid. Veel activiteiten bieden een kans om tegelijkertijd ook de duurzaamheid te verbeteren. 
Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld asbesthoudend dakbeschot. Op het moment dat dit wordt 
verwijderd zijn we bezig met het dak en is er een kans om tegelijkertijd dakisolatie en zonnepanelen 
aan te brengen. Een klacht over tocht; toon bewoners de mogelijkheden die er zijn om het comfort te 
verbeteren en de energielasten te verlagen.  
 
Van iedere medewerker wordt verwacht bij de activiteiten die hij/zij voorbereidt en uitvoert de kans te 
verkennen om tegelijkertijd een bijdrage te leveren ten aanzien van duurzaamheid.  
 
Of het nu een woning is die muteert of een huurder die een verzoek heeft voor een duurzame 
verbetering aan de woning. In beide gevallen gaat het om kansen om meer te doen dan de situatie 
vereist. In deze eerste fase wordt ervaring opgedaan met het beter benutten van deze kansen. De 
kans in het uitbreiden van duurzame maatregelen ligt verscholen in twee zaken: 

•Meer aanbieden dan de huurder in eerste instantie verzoekt. Als een huurder zonnepanelen wenst is 
het goed om te wijzen op de mogelijkheden om de woningen verder te verduurzamen en vice versa. 

•Meer woningen te verduurzamen dan enkel de woning in kwestie. Als een woning wordt voorzien van 
zonnepanelen en/of isolatie is het de moeite waard om de mogelijkheid te verkennen om 
naastgelegen woningen ook te verduurzamen. 
 
 

4.3.8 Bewezen toepassingen en materialen 

De ontwikkelingen en innovaties op het gebied van energieneutraal volgen zich snel achter elkaar op. 
Vooral op het gebied van de installaties gaan de ontwikkelingen in sneltreinvaart. SallandWonen volgt 
deze ontwikkelingen, maar past enkel bewezen installaties en technieken toe. Onze bewoners zijn 
geen proefkonijnen. SallandWonen past bewezen installaties en materialen toe, ook al zijn deze in 
eerste instantie voor bewoner in de basis nieuw. Dan zorgen we voor een goede instructie. 
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4.3.9 Voordeel woonlasten voor huurder 

Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan voor SallandWonen hand in hand. Het is een basisprincipe dat 
de bewoners een verlaging van de woonlasten hebben door de duurzame maatregelen (bij 
gelijkblijvend Energiegebruik van de woning).  

4.3.10 Kosten voor de baten 

SallandWonen hanteert het principe dat de kosten in het verduurzamen voor de baten komen, in de 
vorm van een huurverhoging. De wijze waarop een huurverhoging wordt doorberekend naar de 
huurder wordt in deze eerste fase nader uitgewerkt en geïmplementeerd. 

4.3.11 Bewonersgedrag 

SallandWonen voelt zich verantwoordelijk voor het milieu en stimuleert bewoners om rekening te 
houden met het milieu en energiezuiniger leven. Wij kiezen ervoor om meerdere wegen te 
bewandelen om bewoners bewust te maken van hun gedrag en het effect op de eigen energielasten, 
het wooncomfort en het milieu.  
 
Ook komt er steeds meer techniek in een woning, waarbij het gebruik en onderhoud van belang is 
voor het comfort, de levensduur en het energievoordeel voor de huurder. SallandWonen zet in op het 
ontzorgen en het adviseren van huurders als het gaat om het onderhoud en gebruik van de 
woninggebonden installaties. Hierbij kan gedacht worden aan het adviseren over het gebruik van 
installaties en ventilatieroosters. 

4.3.12 Energie opwekken 

Het opwekken van duurzame energie is een belangrijke pijler bij het realiseren van de duurzame 
opgave. SallandWonen is hiervoor sinds 2015 een samenwerking aangegaan met WOCOZON voor 
het plaatsen van zonnepanelen op ons woningbezit, daar waar mogelijk.  
 
Naast de mogelijkheden om per woning energie op te wekken en CO2-arm te zijn, zijn er ook 
collectieve vormen van energie opwekking, zogenoemde energie besparende maatregelen op 
gebiedsniveau (EMG). Te denken valt aan een zonnepanelen- of een windmolenpark of aansluiting op 
een warmtenet met duurzame bron. SallandWonen is niet degene die hierin investeert of dit in 
eigendom heeft. Wel gaan wij mogelijkheden verkennen voor samenwerking met partijen die een 
dergelijk park in exploitatie willen nemen, waarbij ons woningbezit hierop kan aansluiten. 
 

4.4 Circulair bouwen 
SallandWonen kiest ervoor om zich stapsgewijs de principes van circulair bouwen verder eigen te 
maken en te implementeren. Momenteel koopt SallandWonen nog in op economische grondslag. In 
de komende jaren wil SallandWonen naar inkoop waarbij er een gezond evenwicht is tussen de 
economische en ecologische grondslag. Tot 2021 worden verbeteringen behaald en worden plannen 
gemaakt voor verdere verbeteringen voor 2021 en verder. Dit betekent dat SallandWonen in deze 
eerste fase bij haar inkoop rekening begint te houden met de herkomst en het (her)gebruik van 
grondstoffen en materialen, waarbij dit maximaal 5% meer mag kosten dan bij volledig economisch 
inkopen. Bij nieuwbouw wordt een ontwerp gemaakt dat de levensduur van een gebouw verlengt. Dit 
kan door inpandig voor flexibiliteit in gebruik te zorgen en aan de buitenzijde goed aan te sluiten bij de 
omgeving. Ook dienen woningen energiezuinig te zijn. Voor bestaande woningen, die niet meer 
aansluiten bij de portefeuille, wordt bij de keuze om tot sloop over te gaan het effect op de 
milieubelasting meegenomen. Bij een alternatief voor sloop wordt gedacht aan beheer en onderhoud, 
renovatie, functieverandering en hergebruik van het casco. 
 

4.5 The Natural Step 
Ook de 4 principes van The Natural Step spreken ons aan. SallandWonen gaat bekijken in welke mate 
deze principes doorgevoerd kunnen worden in de organisatie, waarbij wij rekening houden met het 
andere aspect in onze missie, namelijk ‘betaalbaar’.  
 
De principes van The Natural Step zijn: 

1. Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken. 
2. Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken. 
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3. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen. 
4. Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften. 

 
De principes van The Natural Step zijn van toepassing op zowel de activiteiten die een organisatie 
uitvoert, als de organisatie zelf. In deze eerste fase van onze reis zetten wij ons in om op ieder van 
deze principes resultaten te behalen en verbeteringen te realiseren. Ook worden plannen gemaakt 
voor verdere verbeteringen voor 2021 en verder. 
 
In 2019 is SallandWonen gestart met het meetbaar maken van duurzaamheid, de milieuprestatie, 
gezondheidskenmerken, de gebruikskwaliteit en de toekomstwaarde van gebouwen met behulp van 
GPR gebouw. Nadat we steekproefsgewijs een aantal projecten hebben beoordeeld gaan we aan de 
slag met het vaststellen van onze ambities op deze extra parameters. Bij een volgende update worden 
de gestelde ambities opgenomen. De methodiek van GPR Gebouw kan gebruikt worden voor de 
normering van de principes van The Natural Step. 
 

4.6 Uitdragen duurzame ambitie 
Het is van belang dat onze duurzame ambitie bekend is bij onze huurders, partners en omgeving en 
dat ons gedrag ook is afgestemd  op onze ambitie. Hierbij levert iedere medewerker, van directie tot 
vakman en van opzichter tot administratief medewerker, een even grote bijdrage. SallandWonen heeft 
een voorbeeldfunctie en ook onze organisatie heeft voldoende mogelijkheden om verder te 
verduurzamen. Deze mogelijkheden gaan wij benutten.  
 

4.7 Subsidies benutten 
De overheid stelt diverse subsidies beschikbaar om corporaties aan te moedigen het bezit te 
verduurzamen. SallandWonen ziet het als haar plicht deze subsidies optimaal te benutten. Dit biedt 
ons financieel de mogelijkheid om onze duurzame ambitie te realiseren en toont tegelijkertijd onze 
inzet in het realiseren van onze duurzame opgave.  
 
SallandWonen is bekend met de beschikbare subsidies op het gebied van het verduurzamen en houdt 
zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van deze subsidies. Op deze wijze zijn we in 
staat in te spelen op de toekomstige subsidies en deze ten volle te benutten. 
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5. Financiële uitvoerbaarheid 
 
In het Strategisch Plan ‘Omdat goed wonen belangrijk is’ staat “Met ons vermogen kunnen we onze 
missie realiseren”. Het duurzaamheidsbeleid is gericht op het realiseren van een belangrijk deel van 
onze missie. De inzet van ons vermogen is daarmee een logische keuze. Tegelijkertijd is financiële 
continuïteit voor SallandWonen essentieel, zodat we nu en in de (verre) toekomst onze taak als 
sociale volkshuisvester kunnen vervullen. Ons vermogen mag dus ingezet worden maar is 
tegelijkertijd het financiële kader voor onze ambities. 
 
Het duurzaamheidsbeleid is financieel uitvoerbaar. De mate waarin het uitvoerbaar is, is afhankelijk 
van het tempo en de aantallen woningen die we per jaar verduurzamen en andere ambities. 
SallandWonen staat opgelijnd voor genoeg betaalbare woningen van een goede kwaliteit (dus ook 
duurzaam). Dit leidt automatisch tot een spanningsveld bij het bepalen van de andere keuzes die we 
moeten maken (huurbeleid, nieuwbouwprogramma). Bij de begrotingsbehandeling zorgen we er per 
jaar voor dat we de gestelde normen (5- jaarsgemiddelden) niet overschrijden. Dit kan dus betekenen 
dat de ambitie niet gehaald wordt als de financiële middelen er niet zijn. Het kan ook zijn dat we de 
ambitie eerder halen, omdat de financiële ruimte er wel is. 
 

6. Uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen 

6.1 De gelegenheden voor verduurzamen 
Er zijn diverse momenten tijdens de levensduur van onze woningen, die geschikt zijn om de woningen 
te verduurzamen. Om de doelen uit dit duurzaamheidsbeleid te bereiken, is het van belang dat deze 
gelegenheden worden benut. Hieronder zijn de gelegenheden benoemd die zich voordoen om 
duurzame maatregelen te treffen. Per gelegenheid is benoemd welke maatregel we gaan uitvoeren. 

6.1.1  Nieuwbouw en transformatie 

De woningen die nu worden gerealiseerd hebben een levensduur voorbij 2050. Dit maakt het van 
essentieel belang dat deze woningen energieneutraal zijn. Alle nieuw te bouwen woningen zijn 
energieneutraal. Hierbij wordt kritisch gekeken naar een gezond binnenklimaat en het 
bewonersgedrag. Bij transformatie van vastgoed naar woningen geldt hetzelfde principe als de 
nieuwbouw. De levensduur gaat voorbij 2050. Bij transformatie worden de woningen energieneutraal 
gemaakt. 

6.1.2 Groot Onderhoud 

Bij de onderhoudswerkzaamheden is de mate van verduurzamen afhankelijk van de woningstrategie. 
In hoofdstuk 3.2 zijn de woningstrategieën omschreven.  
 
Voor de komende periode (10 jaar)  wordt bij circa 175 woningen groot onderhoud uitgevoerd. Bij dit 
groot onderhoud wordt instandhoudingsonderhoud gecombineerd met woningverbetering. Eén van de 
belangrijkste woningverbeteringen is het verduurzamen van de woning. De woningstrategie bepaalt de 
mate waarin de woning wordt verduurzaamd. 
 
Doorexploiteren met veel potentie (tot na 2050) 
Deze woningen hebben na het groot onderhoud een energie-index van 1,2 of beter (label A), waarbij 
de zonnepanelen, die geplaatst worden via Wocozon, niet meegerekend worden in het bereiken van 
deze index. De woningen zijn allemaal voorbereid op energieneutraal. Met het plaatsen van 
zonnepanelen streven wij er naar bij deze woningen een energie-index van 0,8 of beter te realiseren. 
 
Doorexploiteren met minder potentie (tot voor 2050) 
Deze woningen hebben na het groot onderhoud minimaal een energie-index van 1,2 tot 1,4 (label B). 
Ook hier geldt dat de zonnepanelen, die geplaatst worden via Wocozon, niet meegerekend worden in 
het bereiken van deze index. De ene woning geniet langer van het leven dan de ander en daar hoort 
een bijpassende investering en dus energie-index bij.  
 
Verkoop 
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Deze woningen worden gemiddeld over 15 jaar verkocht met een bandbreedte van 1 tot 30 jaar. Deze 
woningen hebben na het groot onderhoud minimaal een energie-index van 1,2 tot 1,4 (label B). Ook 
hier geldt dat de zonnepanelen, die ook op deze verkoopwoningen geplaatst worden via Wocozon, 
niet meegerekend worden in het bereiken van deze index. We willen slim investeren in woningen die 
voor verkoop zijn aangewezen, om te voorkomen dat maatschappelijk geld verloren gaat. Tegelijkertijd 
moeten we oog houden voor de huurders die nu en mogelijk nog jaren deze woningen bewonen. 
 
Bij het groot onderhoud maken de zonnepanelen via Wocozon onderdeel uit van het 
maatregelenpakket. De zonnepanelen leveren gemiddeld genomen nog een extra labelsprong op. 

6.1.3 Planmatig onderhoud 

Regelmatig wordt gepland onderhoud gepleegd aan de woningen om de kwaliteit in stand te houden.  
Dit moment grijpen we ook aan om bewoners actief te benaderen voor het plaatsen van zonnepanelen 
via Wocozon. 
Verder is het uitgangspunt dat er geen woningverbeteringen worden uitgevoerd bij het planmatig 
onderhoud indien bij de woningen binnen een termijn van 5 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd. 
Hierbij wordt een vertaling gemaakt van het duurzaamheidsbeleid naar de praktijk. Hierbij is maatwerk 
gewenst, zodat bijvoorbeeld zonnepanelen niet op daken worden geplaatst waar op korte termijn de 
dakbedekking wordt vervangen. Ook is er in overleg ruimte om werkzaamheden van het POH eerder 
of later uit te voeren. Het uitgangspunt is dat de afstemming van POH en verduurzaming op een zo 
efficiënte wijze wordt opgepakt met behoud van de kwaliteit van het vastgoed. 
6.1.4 Mutatie 

Het moment van mutatie is een ideale gelegenheid om de woning te verduurzamen.. Om te zorgen dat 
optimaal gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie worden dakdoorvoeren en dakramen, waar 
mogelijk, verplaatst naar het ongunstige dakvlak en worden zonnepanelen geplaatst door Wocozon. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor die woningen die: 

•Binnen een termijn van 5 jaar aangepakt worden bij het groot onderhoud. 

•De strategie sloop hebben. 
 
 

6.1.5 Op verzoek 

Zonnepanelen 
Onze huurders hebben de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op hun woning. Hiervoor is 
SallandWonen een samenwerking aangegaan met Wocozon. Wocozon levert de panelen en blijft hier 
eigenaar van. De huurder profiteert door de energiebesparing die de zonnepanelen opleveren. Op het 
moment van schrijven zijn er al 1500 woningen voorzien van zonnepanelen. Afhankelijk van het 
woningtype en de mogelijkheden worden 6 tot  12 zonnepanelen geplaatst.  
 
Het plaatsen van (voldoende) zonnepanelen is afhankelijk van de mogelijkheden en ligging van het 
dakvlak. Dakramen en dakdoorvoeren vormen hier regelmatig een obstakel. Om die reden is het 
uitgangspunt dat dakramen worden weggehaald en anders verplaatst naar het andere dakvlak als die 
de mogelijkheid voor het plaatsen van het juiste aantal zonnepanelen verhinderen. Dit laatste gebeurt 
voor rekening van SallandWonen. 
 
Een uitzondering wordt gemaakt voor die woningen met het label doorexploiteren waar binnen een 
termijn van 5 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd. Bij deze woningen zijn zonnepanelen niet 
toegestaan omdat de daken (mogelijk) bij groot onderhoud worden vervangen. 
 
Woningaanpassingen 
Jaarlijks vragen circa 30 individuele huurders een woningaanpassing aan die gericht is op het 
verduurzamen van de woning. De huurders die uit zichzelf de wens hebben om de woning te 
verduurzamen leveren een belangrijke bijdrage en zijn een voorbeeld voor anderen. We denken met 
hen mee om de woonlasten te verlagen en het wooncomfort te verhogen. Dit betekend dat we ons 
best doen om verduurzaming op verzoek zoveel mogelijk te honoreren en te realiseren. 
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6.2.2 Leren door te doen 

Wat was er eerder: de klant die wist hoe een smartphone werkt of de smartphone? In de meeste 
gevallen is een product of dienst er eerder dan de klant die weet hoe het product of dienst werkt. Dit 
heeft een fabrikant nog nooit belet om een nieuw product op de markt te brengen. De klant leert met 
het product om te gaan door het in de praktijk te gaan gebruiken. Vanuit deze gedachte is  
SallandWonen van mening dat een woning met, voor de bewoner, nieuwe technieken automatisch 
leidt tot verandering van gedrag. Een bewoner wordt op deze manier genoodzaakt zich te verdiepen in 
de nieuwe manier van wonen. Dit is ten slotte een logisch gevolg van de doelstelling om in 2050 alle 
woningen energieneutraal te hebben. Uiteraard vraagt dit de nodige aandacht en begeleiding. 
SallandWonen stelt hier capaciteit voor beschikbaar. Enerzijds ligt de begeleiding in het klantcontact, 
het beantwoorden van een vraag. Anderzijds ligt de begeleiding in het ontwikkelen van een 
gebruikershandleiding en gebruikersfilmpjes. 

6.2.3 Ervaringen delen 

Er zijn in Nederland al vele pilots waarbij corporaties op verschillende manieren woningen 
energieneutraal hebben gebouwd en gerenoveerd. Veel van deze pilots zijn na oplevering ook 
gemonitord. Er is al veel bekend over de ervaringen van bewoners en de kansen en knelpunten. 
SallandWonen wil leren van deze ervaringen en een bijdrage leveren aan het gezamenlijk verbeteren 
van inzichten in de juiste aanpak. SallandWonen zoekt samenwerking met (regionale) 
woningcorporaties om samen ervaring op te doen en kennis te delen. 
 

6.2 Energie opwekken 
SallandWonen gaat tot 2021, naast het plaatsen van zonnepanelen, ervaring opdoen met andere 
vormen van duurzame energieopwekking, die geschikt zijn voor een individuele woning of collectief 
voor woongebouwen..  
 

6.3 Uitdragen duurzame ambitie 

6.4.1 Benutten klantcontact 

Elk  klantcontact en elke activiteit ziet SallandWonen als kans om duurzaamheid onder de aandacht te 
brengen met als doel: 

• het verbeteren van het wooncomfort van de klant; 
• het verlagen van de woonlasten voor de klant; 
• het bereiken van onze duurzame opgave. 

6.4.2 Medewerkers maken het verschil 

Doordat elk klantcontact een kans is duurzaamheid onder de aandacht te brengen kunnen ook alle 
medewerkers van SallandWonen het verschil maken als het gaat om duurzaamheid. Een vakman die 
een klacht verhelpt, kan een suggestie doen om de woning te isoleren en een incassomedewerker 
kan een huurder met betaalbaarheidsachterstand voorstellen zonnepanelen te plaatsen. 
 
Naast de klantcontacten zijn er andere manieren om duurzaamheid te verbeteren. Hiervoor passen we 
de principes van Lean en The Natural Step toe. De ene medewerker heeft een idee om minder koffie 
te verspillen en een andere medewerker spreekt collega’s erop aan het beeldscherm van de PC uit te 
doen. De duurzame verbetering is dus zo groot en zo klein als we deze zelf zien. 

6.4.3 De organisatie als voorbeeld 

Goed voorbeeld doet goed volgen is het principe van dit onderdeel. Alleen als wij als organisatie 
duurzaam bezig zijn (en dit uitdragen) zijn wij geloofwaardig richting onze huurders. Medewerkers 
hebben vele ideeën om van SallandWonen een duurzame organisatie te maken. SallandWonen 
moedigt medewerkers aan de organisatie te verduurzamen. De omvang van de verbetering doet hierin 
niet ter zake, alle verbeteringen zijn van belang.  
 

6.4 De organisatie 
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6.5.1 Positie in de organisatie 

Duurzaamheid heeft een prominente en centrale positie binnen de organisatie van SallandWonen. Het 
is van belang dat er integrale afwegingen worden gemaakt die vertaald worden naar de vele en 
uiteenlopende werkzaamheden. De strategische afweging rondom het thema duurzaamheid is 
ondergebracht bij de werkgroep vastgoedsturing, die in 2017 wordt ingericht. Hierbij geldt dit 
duurzaamheidsbeleid als kapstok.  
 
Er wordt tijd vrij gemaakt binnen de organisatie om aandacht te besteden aan het in gang zetten, 
coördineren en monitoren van het verduurzamen van het bezit en de bewustwording van 
bewonersgedrag. 
 
6.5.2 Woningbezit categoriseren 

In de werkgroep vastgoedsturing wordt het woningbezit van SallandWonen ingedeeld naar de 

woningstrategieën (zie 3.5). Ook worden hier de energetische maatregelen uitgewerkt per 

woningstrategie en eventueel bijgesteld gedurende de loop der jaren. 

 

Voor het bewaken en sturen op de duurzame ambitie wordt de actuele status van het woningbezit 

continu gemonitord. Ook worden de verwachte ontwikkelingen op basis van de genomen of geplande 

maatregelen hierin meegenomen. Dit stelt ons in staat om bij te sturen als dit nodig is. 

 

7. Borgen 
Naast de monitoring van de voortang van de verduurzaming staan in dit beleidsstuk diverse 
wensen, maatregelen en acties benoemd. Deze worden vertaald in een actieplan. Dit actieplan 
wordt vastgesteld, nadat het in dit stuk genoemde beleid is geaccordeerd.  
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Bijlage 1 Aedes benchmark 2018 
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Bijlage 2 

Ten opzichte van ons vorig vastgesteld duurzaamheidsbeleid hebben er diverse wijzigingen 
plaatsgevonden in de verwachtingen. De wijzigingen zijn in onderstaande tabellen weergegeven. 
 
De eerste tabel geeft het verschil in aantallen van de duurzaamheidsmomenten. Het betreft 
gemiddelde eenheden per jaar. 
 

 Beleid 2017  Actueel beleid  

Aantallen 2020-2024 2025-2029 2020-2024 2025-2029 

GOH 126 109 187 125 

Mutatie 66 51 0 0 

Op verzoek en 
POH 

160 136 50 47 

totaal     

 
Door het verschil in aantallen zijn er ook verschillen in de bedragen die we voor duurzaamheid uit 
gaan geven. Het deel van GOH betreft alleen het investeringsdeel bij Groot Onderhoud. Conform ons 
investeringsstatuut bedraagt dit 50% van de totaalinvestering (inclusief sanitair).  
 

 Beleid 2017  Actueel beleid  

X € 1.000,- 2020-2024 2025-2029 2020-2024 2025-2029 

GOH 4.300 4.400 6.900 5.500 

Mutatie 536 457 0 0 

Op verzoek  en 
POH 

674 640 725 785 

totaal     
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