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Routekaart naar  

CO2-neutraal 

RVO door 

W/E en Woonbond 



Twee parallelle trajecten in 2017 en 2018: 

•    Koop:  advies en energiecoaching voor eigenaar bewoners (NMF 

en energie cooperaties) 

•    Huur:   30 energiecoaches per jaar in 3 trainingen (Woonbond) 

•    Doel: lokale afstemming van de inzet van energiecoaches  

Drents Energie Loket 

 

 
 

 

 

Energiecoaches in Drenthe 



Ontwikkeltraject RVO 

Lokale routekaart naar CO2-neutraal 

• Ontwikkeling W/E adviseurs en RvG 

• Praktijkcases: Actium Assen + Antares Venlo 

• Groene huisvesters, Woonbond energiecafe 

• Brede klankbordgroep:  

 

 

 

 



Wat ontbreekt? 

• Eenvoudig inzicht in de 

energiebesparingsopgave 

• Aansluiting op lokale situatie 

• Aansluiting op wat bewoners belangrijk 

vinden 

• …een handig hulpmiddel! 



Lokale routekaart naar CO2-neutraal 



Lokale routekaart naar CO2-neutraal 
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CO2-convergentie 



Energiekosten per woning 



Investeringskosten per woning per 

jaar 



Kortom 

Lokale routekaart naar CO2 –neutraal = 

 Inzicht in de lokale verduurzamingsopgave 

Data van gemeente, corporatie(s) en huurder 
erin 

CO2 -emissies, energiekosten per woning, 
investeringskosten 

Eenvoudig, gebruiksvriendelijk 

Gevoel voor de bal in een oogopslag 

Hulpmiddel voor bij het juiste gesprek! 

 



Aanbod Woonbond 

 

instrument Routekaart (RVO) 2017-2018 

 

Doel: 

•    Inzicht en begrip bij huurdersorganisatie en verhuurder  

•    Gezamenlijk draagvlak  

•    Verkenning van visies en scenario’s op CO2 neutrale voorraad 

•    Betaalbaarheid én woningkwaliteit nu en in de toekomst 

 

Middelen: 

•    Helder inzicht in woonlasten en financierbaarheid 

•    Verzamelen van informatie lokale partijen 

•    Link met SVB en MJOP 

•    Goed hulpmiddel bij prestatie afspraken 
 

 

 

Routekaart naar CO2-neutraal 



1. Samen aan de Ambitie CO2/Energieneutraal werken 

 Nut, vragen stellen. Wanneer CO2/energieneutraal in eigen beleid 

 en de prestatieafspraken? 

 

2. Verken de woningvoorraad (woningen/complexen) 

• logische segmenten (bouwjaar, type, technisch, strategisch) 

  

3. Definieer mogelijke eindbeelden, scenario’s en routes 

•   All electric, Nul op de Meter 

•   label A/B en duurzame warmtenet 

•   anders (biogas, waterstof)? welke opties biedt de regio? 

  Welke segmenten gaan in welke stappen naar CO2-neutraal? 

 

4. Resultaat:  Versie 1 Routekaartverkenning CO2 neutraal 

  zie voorraad verkenner RVO 

 

 

 

 

Routekaart naar CO2-neutraal 1 



5.  Corporatie: check versie 1 van de routekaart  

•   Strategisch voorraadbeleid  

•   Financieel (haalbaar, betaalbaar) 

•   MJOP: welke complexen eerst 

 

6.  Bijstellen Routekaart (versie 2) 

•    Presentatie:  Routekaart versie 2  

•    Conclusies betaalbaarheid, woningkwaliteit 

 

8. Actiepunten voor vervolg (aan de slag): 

•   Verzamel informatie van gemeente, netbeheerder 

•   Warmtevisie en opties voor duurzame opwek in de wijk (wind, pv) 

•   Gasverouderingskaart netbeheerder: welke wijken eerst? 

•   een plan voor de eerste 5 tot 10 jaar maken 

•   nieuw beleid, afspraken maken (woonlasten, uitvoering, overleg) 

•   overlegproces met gemeente(n), netbeheerder 
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Aanbod Woonbond Routekaart 

Voor: Huurdersorganisatie en verhuurder 

 

Inzet: Adviseur en energieconsulent 

 

Uitvoering: 

• Voorbereiding 

• Twee gesprekken (binnen enkele maanden) 

• Resultaat 

 

Meer informatie, interesse?  

Neem even contact op: 



Optie: GPR gebouw en GPR vastgoed 

• 5 thema’s 

• Milieubelasting 
zo laag mogelijk 

• Kwaliteit zo hoog 
mogelijk 

• Gedurende de 
levensduur 

• Ambivalentie 
i.p.v. dogmatiek 



Verantwoording met GPR Vastgoed 

• Analyseren, simuleren, benchmarken, 
monitoren 
 

• Overzicht en inzicht voor het juiste 
gesprek 
 

• Urgentie in beeld zet mensen in 
beweging 
 

• Voor bestuurders, bouwers, bewoners 
 

• Openbaar, transparant, laagdrempelig 
 

• Gebouwendata van heel NL 
 

• Verder verrijken met eigen data  
(bijv. netbeheerder) 

http://staging.gprvastgoed.com/#/


GPR Vastgoed zet duurzaamheid op de kaart 


