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doelstelling energiebeleid/ 
beoogde effecten

 Beheersbare woonlasten 
huurders.

 Versterken marktpositie 
en waarde ontwikkeling 
vastgoed.

 Minimaliseren CO2 
uitstoot.

 Op termijn naar CO2 
neutraal zien te komen 
(2045)



Relatie vastgoedsturing



Uitgangspunten en 
randvoorwaarden
 Gasprijzen stijgen harder dan de inflatie.
 Convenant energiebeparing huursector (juni 

2012).
 Convenanten in steden Breda en Tilburg.
 Jaarlijks controle op financierbaarheid.



Energiebeleid WonenBreburg 2020 

 Het bezit heeft energielabel “B” of ten minste 
twee labelsprongen ten opzichte van 2010.

 Plannen zijn uitgewerkt volgens het principe van 
trias energetica.

 Bij de realisatie van plannen zijn bewoners op de 
hoogte van eigen invloed op verbruik.

 Woonlasten zijn niet hoger dan wanneer geen 
maatregelen zouden zijn getroffen.

 Er wordt slechts geïnvesteerd in rendabele 
maatregelen voor huurder en verhuurder



Energiebeleid voor 2020 (vervolg 1)

 Huurverhoging bij realisatie energetische 
maatregelen 64% van de extra verhoging van 
maximale huur volgens WWS.

 Huurverhoging maximaal het bedrag aan 
gemiddelde energiebesparing gebaseerd op 
werkelijke verbruiksgegevens.

 Geen woonlastenwaarborg of hardheidsclausule. 



Energiebeleid voor 2020 (vervolg 2)

 Complexen met veel lage inkomens krijgen 
prioriteit.

 Slechtste complexen worden vervolgens het eerst 
uitgevoerd.

 Voorkeur voor combinatie met 
onderhoudsmaatregelen.

 Jaarlijkse evaluatie op behalen doelstellingen.
 Communicatie met huurders op projectniveau en 

op gedragsbeïnvloeding. 



Financiering

 Energetische investeringen (gemiddeld €9.000,-
per woning) moeten worden terugverdiend 
middels (streef)huurverhoging, waarvoor op 
bedrijfsniveau middelen worden aangetrokken. 

 Totale energetische plannen zijn berekend op 
160 miljoen euro. Kostendekkend in 25 jaar?

 Subsidies zijn zeer beperkt te verkrijgen 
(Convenant gemeente Tilburg €1.000,- per 
woning)



Organisatie

 In 2010 gestart met enkele pilots in Tilburg
 Vanaf 2011 energiebeleid opgenomen in alle 

groot onderhoudsplannen met financiële 
doorrekening op complex niveau 
(levensduurverlenging en streefhuurverhoging 
cruciaal).

 WonenBreburg werkt niet met vaste partners 
maar besteedt werken aan (pilot met 
ketensamenwerking in uitvoering).



Conclusies n.a.v. realisaties 
 Werkelijke energie verbruiken liggen gemiddeld 30 tot 40% 

beneden het theoretische verbruik.
 Individuele benadering van huurders door een binnen het 

complex bekend zijnde consulent werkt goed (80% 
afgesloten AHOKS ruim haalbaar).

 Combinatie met groot onderhoudsmaatregelen en 
verbeteringen is van groot belang



Conclusies n.a.v. realisaties (2)

 Lage inkomens met 
huurtoeslag hebben 
woonlasten voordeel i.v.m. 
huurtoeslag.

 Huurtoeslag belangrijke 
slagingskans factor

 Realisatie doelen vooral 
afhankelijk van financiële 
mogelijkheden 



 http://www.youtube.com/watch?v=JO
cAjta9-ho


