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1. INLEIDING 
  

1.1 Inleiding en aanleiding  

Woningstichting Anna Paulowna wil haar bestaande woningvoorraad verder verduurzamen.  Enerzijds is dit 

wenselijk, omdat Woningstichting Anna Paulowna graag een bijdrage wil leveren aan een duurzame wereld en 

anderzijds wil ze haar bewoners een comfortabele en energiezuinige woning bieden waarbij de woonlasten 
betaalbaar blijven.  

Woningstichting Anna Paulowna wil haar middelen graag efficiënt inzetten en zoveel mogelijk huurders laten 

profiteren. In deze beleidsnotitie worden de uitgangspunten voor het verbeteren van de voorraad aangegeven. Er 
wordt een plan geformuleerd hoe dit aan te pakken.   

  

1.2 Afbakening beleidsplan  

 

Dit energie-beleidsplan zal zich richten op de zelfstandige woningen. 

 

Duurzaamheid  

In de organisatie wordt gesproken van Duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid is echter een zeer breed begrip.  

  

In een duurzame wereld zijn mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht. De aarde 
kan het totaal van onze consumptie dan dragen, ook op langere termijn.   

  

Aspecten die een rol spelen bij duurzaamheid zijn o.a.:  

1. Energie  

2. Milieu – grondstoffen/water/afval  

3. Gezondheid  

4. Gebruikskwaliteit  

5. Toekomstwaarde  

6. Gelijkwaardigheid/eerlijke handel  

  

In dit beleidsplan richten we ons vooral op het aspect energie. We kunnen dan ook het beste spreken van een 

energiebeleidsplan. In eerste instantie zal het gaan om energiebesparing in de bestaande voorraad.  
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2. WAAROM ENERGIEBELEID  

  

2.1 Missie en Visie Woningstichting Anna Paulowna 

Uit de missie en visie komen een aantal aspecten naar voren die duidelijk een kader zijn voor het energiebeleid van 

Woningstichting Anna Paulowna.   

  

• Goed wonen  

• Acceptabele woonlasten  

• Voor mensen met lagere inkomens (smalle beurs)  

• Leefbare dorpskernen  

• Ook voor toekomstige generaties goed wonen  

• Investeren in duurzaamheid  

  

  

2.2 Waarom energiebeleid?  

De redenen voor Woningstichting Anna Paulowna om een energiebeleidsplan op te stellen zijn meerledig.  

  

Milieu  

De eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen is in zicht. En zeker ook de voorraad in Nederland. We zullen 

minder afhankelijk moeten worden van deze brandstoffen. Daarnaast zullen wij er met z’n allen voor moeten zorgen 
dat er minder de CO2 uitgestoten wordt om schadelijke gevolgen voor onze aardbol zoveel mogelijk te beperken. 

Woningstichting Anna Paulowna kan en wil hier als maatschappelijke organisatie een bijdrage aan leveren.  

  

Waarde vastgoed  

Energiebesparing heeft met woonlasten te maken maar ook met comfort, gezondheid en een prettig binnenklimaat. 

Een energiezuinig huis is naar de toekomst toe waardevoller en beter verhuurbaar. Daarmee draagt 

energiebesparing direct bij aan de waarde van het vastgoed van Woningstichting Anna Paulowna. Daarnaast is het zo 

dat wanneer je niet investeert in de energiekwaliteit van de huidige woningvoorraad er een steeds grotere 

scheefgroei ontstaat ten opzichte van nieuwe(re) woningen.   

  

Basiscomfort bieden  

Woningstichting Anna Paulowna wil een goede woning bieden met een fatsoenlijk basisniveau. Dat betekent dat er 

een gezond en comfortabel binnenklimaat moet zijn. Een goed geïsoleerde en geventileerde woning kan hier een 

bijdrage aan leveren.  

  

Woonlasten  

De energielasten vormen een substantieel deel van de woonlasten. Om deze woonlasten voor onze huurders niet 
steeds hoger te laten worden is het belangrijk om te zorgen voor energiezuinige woningen.  

    

2.3 Afspraken en kaders  

Er zijn diverse afspraken en kaders waar Woningstichting Anna Paulowna mee te maken heeft op het gebied van 

energiebeleid.   
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2.3.1 Aedes convenant met het Rijk 

Aedes heeft de afspraak met het Rijk gemaakt dat woningen van corporaties in 2020 gemiddeld op een B-label zitten. 

Woningstichting Anna Paulowna is geen lid van Aedes. De afspraken die Aedes heeft gemaakt gelden dus niet zonder  

meer voor onze corporatie. Dit neemt niet weg dat wij wel het nut onderschrijven, om zo snel mogelijk te komen tot een 
woningbezit met vrijwel uitsluitend groene energie labels.  

 

2.3.3 Afspraken met de gemeente  

Prestatieafspraken  

Met de gemeente Hollands Kroon zijn prestatieafspraken gemaakt. In deze prestatieafspraken wordt uitgegaan van 

hetgeen de corporaties zichzelf opleggen aan energiebeleid. De gemeente heeft geen energiebeleid. 

 

    

2.4 Wijzigingen in regelgeving energielabeling  

2.4.1 De energie labels sinds 2008  

Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel 

overhandigen aan de koper of huurder. Een verhuurder hoeft alleen een energielabel te overhandigen bij een nieuw 

huurcontract. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en is bedoeld om 

energiebesparende maatregelen te stimuleren. Het energielabel voor woningen loopt van A tot en met G. Het A-

label is het energiezuinigst en het G-label het minst zuinig. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.  

Sinds 1 juli 2011 is het energielabel een onderdeel in het woningwaarderingsstelsel.  In 2013 hebben wij ons gehele 
woningbezit laten voorzien van een energielabel. 

  

In onderstaande tabel is de labelverdeling met bijbehorende energie-index, WWS-punten en bouwjaarklasse 

aangegeven. Indien een woning geen label heeft wordt het label van de bouwjaarklasse aangehouden.   

  
 

   

2.4.2 Wijzigingen per 1-1-2015  

Het energielabel ziet er vanaf 1 januari 2015 anders uit. De onderliggende rekenmethodiek van het energielabel is 

gewijzigd. De indeling in letters (A t/m G) verdwijnen en worden vervangen door een cijfer. En er komt een 

vereenvoudigd energielabel dat vooral van belang is voor de koopsector.  

  

Woningwaarderingsstelsel   

De nieuwe rekenmethode van het energielabel heet Nader Voorschrift. Deze methode leidt tot een andere Energie-

Index (EI) van huurwoningen, voortaan aangegeven met cijfers in plaats van de letters A t/m G. Dat heeft gevolgen 
voor onder meer het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem dat de maximale huurprijs van woningen 

Label Energie index Bouwjaarklasse

EGW MGW EGW/MGW

     

A++ < 0,5 44 40  

A+ 0,5 - 0,7 40 36  

A 0,7 - 1,05 36 32 2002 en later

B 1,05 - 1,3 32 28 2000 t/m 2001

C 1,3 - 1,6 22 15 1992 t/m 1999

D 1,6 - 2,0 14 11 1984 t/m 1991

E 2,0 - 2,4 8 5 1979 t/m 1983

F 2,4 - 2,9 4 1 1977 t/m 1978

G >2,9 0 0 1976 en ouder

WWS punten
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bepaalt. In het WWS wordt een nieuwe tabel opgenomen die het aantal WWS-punten bij de nieuwe EI aangeeft. 

Woningen kunnen door het Nader Voorschrift in een andere EI-puntenklasse belanden, met als gevolg een 
verandering in de maximale huurprijzen van woningen.  

  

    

Nieuwe systematiek EI – WWS-punten  

Energie-index      WWS-punten per woning  

getal  EGW MGW 

< 0,6  44  40  

0,6 - 0,8  40  36  

0,8 - 1,2  36  32  

1,2 - 1,4  32  28  

1,4 - 1,8  22  15  

1,8 - 2,1  14  11  

2,1 - 2,4  8  5  

2,4 - 2,7  4  1  

> 2,7  0  0  

   

Onze energie labels worden inmiddels bepaald conform de nieuwe berekeningsmethode.  
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3. DOELEN EN AMBITIES VAN WONINGSTICHTING ANNA PAULOWNA 

  

3.1 Wat wil Woningstichting Anna Paulowna bereiken?  

a) In Jaar 2023 is het gemiddelde energielabel minimaal een B voor woningen waarvoor bepaald is dat ze 
worden door geëxploiteerd. 

b) Bij woningen waarbij besloten is dat ze zullen worden gesloopt of verkocht wordt afhankelijk van de situatie 

bekeken of er nog isolerende voorzieningen aan de woningen worden toegevoegd. Als de kosten hiervoor 
niet of nauwelijks worden terugverdiend in de restant exploitatieperiode doen we dit in principe niet.   

c) In 2023 zijn de woningen, waarvan is besloten dat deze door geëxploiteerd worden, geïsoleerd (schil) en 

voorzien van een HR 107 ketel volgens de basiskwaliteit.  

d) Zoveel mogelijk bewoners laten profiteren van investeringen in duurzaamheid. Dat betekent dat we liever 

meer woningen iets verduurzamen dan enkele woningen met hoge kosten naar energieneutraal brengen. 

Dus efficiënte inzet van middelden.  

e) Een ingreep voor verbetering aan een woning nu, mag geen belemmering zijn om in de toekomst het 

energielabel verder te verbeteren naar bijvoorbeeld nul-op-de-meter (“no-regrets” maatregelen).  

f) Woningstichting Anna Paulowna wil de mogelijkheid onderzoeken om een pilotproject “nul-op-de-meter” of 

een “0-energiewoning” uit te voeren. Daadwerkelijke uitvoering hiervan dient zo min mogelijk in conflict te 

zijn met het gestelde onder punt d). 

  

3.2 Trias energetica  

Om een besparing van gasverbruik te realiseren en de CO2-uitstoot te verkleinen kan verreweg het grootste voordeel 

behaald worden door het energetisch verbeteren van de woningen.  

Bij het energiezuiniger maken van woningen kunnen we het beste uitgaan van het principe “Trias energetica”. Dit is 

een drie stappen strategie voor het energiezuiniger maken van gebouwen. De drie stappen zijn:  

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; 

bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van 

gevels en daken.  

2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals 

wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van 
een zonneboiler of een zonnepaneel  

3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in 

de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door 

gebruik te maken van een warmtepomp, lage 
temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming), 

of het beperken van leidinglengtes van verwarming- en 
ventilatiesystemen.  

In bijlage 1 is per stap aangegeven welke maatregelen je kunt nemen.  

  

Dit betekent voor de woningen van Woningstichting Anna Paulowna dat we in eerste instantie proberen de 

energievraag voor verwarming en warm water zoveel mogelijk terug te dringen. Goed isoleren van de schil (dak, 
gevel, vloer en ramen) moet het uitgangspunt zijn.  

Vooral bij de woningen met een laag energielabel (D, E, F en G) is hier nog veel winst te behalen Niet bij alle 

woningen zal het altijd mogelijk zijn om de schil volledig te isoleren. Om dan toch gemiddeld op label C of B te 
komen zal er gezocht moeten worden naar andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld zonne-energie, of een 

alternatieve toepassing voor verwarming. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonneboiler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonneboiler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnepaneel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnepaneel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtepomp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtepomp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloerverwarming
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De wijze (de techniek) waarop we met name stap 2 en stap 3 van de Trias Energetica willen realiseren is niet 

uitputtend beschreven in dit stuk. De technische ontwikkeling gaan in een dusdanig hoog tempo dat het van het 
moment afhangt, welke toepassingen er beschikbaar zijn en welke toepassingen daarbij de meest rendabele 

oplossing bieden.  

   

3.3 Wat willen we gaan doen?  

Basiskwaliteit  

In 2023 moeten de door te exploiteren woningen van Woningstichting Anna Paulowna voldoen aan de basiskwaliteit 
op energetisch gebied. Alle woningen die worden door geëxploiteerd, worden geïsoleerd. 

Dat betekent indien mogelijk:  

• Dakisolatie  

• Gevelisolatie  

• Vloerisolatie  

• Ramen voorzien van dubbel glas  

• HR-ketel - individueel of collectief, of indien mogelijk, bij voorkeur een andere duurzame 

verwarmingsmethode  

Deze verbeteringen worden zoveel mogelijk uitgevoerd op natuurlijke momenten, gekoppeld aan het 

onderhoudsplan. . 

  

Projecten – renovaties en onderhoud  

Als een complex projectmatig wordt verbeterd en minimaal 25 jaar wordt door geëxploiteerd is minimaal label B het 

streven.  

  

Prioriteit  

De slechtste labels hebben de hoogste prioriteit om te verbeteren. Het streven is om in 2023 geen enkel  D, E en F-

label meer te hebben bij woningen die worden door geëxploiteerd. Grotendeels wordt dit gedaan door het isoleren 
van de woningen en door het aanbieden van zonnepanelen, maar ook zal dit gedeeltelijk gebeuren door het slopen 

van woningen en vervangen door nieuwbouw.  

   

3.4 Hoe gaan we dat doen? – uitgangspunten energiebeleid  

3.4.1 Relatie Strategisch voorraadbeleid en energiebeleid  

Hieronder wordt aangegeven welke ingreep wordt uitgevoerd bij welk strategie in het Strategisch voorraad beleid 
(SVB). Dit is in hoofdlijn de strategie. Per complex zal altijd een complexafweging gemaakt moeten worden waarin 

financiën, huurgrenzen, betaalbaarheid en technische mogelijkheden worden meegenomen.  

  

Door exploiteren  

• De woningvoorraad moet indien mogelijk voldoen aan de basiskwaliteit energie → rondom isoleren (dak, 

gevel, vloer) + HR107 ketel. Indien mogelijk, bij voorkeur een andere duurzame verwarmingsmethode. 

• Indien woningen worden door geëxploiteerd is minimaal label B het streven.  

• Voor complexen met gemeenschappelijke ruimten wordt ook gestreefd naar energiebesparing. Alternatieve 
energiebronnen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, worden aan de huurders aangeboden tegen een 

verrekening in de gemeenschappelijke servicekosten.  
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Sloop/herstructurering  

• Bij woningen die op de nominatie staan om gesloopt of geherstructureerd te worden, wordt terughoudend 
met het aanvullen van energiebesparende maatregelen omgegaan. Afhankelijk van de situatie wordt 

bekeken of er nog isolerende voorzieningen aan de woningen worden toegevoegd. Indien de ketel aan 

vervanging toe is wordt deze wel vervangen door een HR107 ketel. Uitgangspunt voor deze woningen is heel 
en veilig; geen verbeteringen of verslechteringen. 

  

Verkoop  

• Bij verkoop gaat het om winstmaximalisatie. Onderhoud en beheer is gericht op instandhouding van de 

huidige kwaliteit. Investeringen die niet terugverdiend kunnen worden, worden niet gedaan.   

• Maatregelen die terug te verdienen zijn, kunnen wel worden uitgevoerd. Dit kan zijn doordat het 
verkoopwaarde verhogend werkt, of dat de maatregel in korte termijn terug te verdienen is.  

 

Nieuwbouw   

• Nieuwbouw voldoet aan het bouwbesluit (vanaf 1-1-2015 EPC minimaal 0,4) is label A++. 

• Nieuwbouw (in principe) altijd gasloos.  

• Altijd onderzoek tegen welke kosten een lagere EPC of “0 op de meter” mogelijk is.  

 

Zonnepanelen   

Zonnepanelen vormen een afzonderlijk onderdeel in de verduurzaming van het bezit. Gemiddeld levert een 

zonnepaneleninstallatie één labelsprong per woning op. We gaan uit van een standaard installatie met zes 

zonnepanelen. 

• Bij mutatie plaatsen we zonnepanelen op woningen. We houden daarbij rekening met de staat van onderhoud 

van het dak voor wel/niet plaatsing. De kosten worden in de huur aan de nieuwe bewoner in rekening gebracht. 

• Bij isolatieprojecten en/of groot onderhoud bieden we (vooralsnog) huurders zoveel mogelijk kostendekkend 

een zonnepaneleninstallatie aan, tegen een maandelijks huurbedrag.  

• We bieden zittende huurders een zonnepaneleninstallatie aan tegen geldende kostprijzen.  

 

3.4.2 Prioritering  

Hoe bepaal je welke woningen of complexen het eerst worden aangepakt en welke later? Hierbij spelen een aantal 
aspecten een rol.  

  

1. D, E en F-labels zo snel mogelijk aanpakken  

2. Aansluiting bij onderhoudsplan en meerjareninvesteringsplan  

3. Woningen waar de verhuurbaarheid matig of slecht is → naast energetische aanpak ook een bredere aanpak 

onderzoeken naar betere verhuurbaarheid.  

Dit is niet een strikt volgordelijke prioritering maar zijn wel aspecten waarop prioritering kan worden aangebracht.  

   

3.4.3 Terugverdienen en huurverhoging 

• Uitgangspunt is dat investeringen in de restant levensduur terug te verdienen zijn.  

• Terugverdientijden: bij investeringen voor o.a. energiebesparingen zal gekeken worden wat de restant 

levensduur is en of het reëel is deze te verlengen gezien het type en kwaliteit van de woning. Als dit mogelijk is 

heeft de woning een hogere bedrijfswaarde waardoor investeringen eerder terug te verdienen zijn.  

• Huurverhogingen = maximaal 65% van de theoretische besparing.  Het kan zijn dat de huurgrens van passend 

toewijzen, door de huurverhoging die vanwege de zonnepanelen wordt berekend, wordt overschreden. Voor 
een- en tweepersoonshuishoudens is dit € 592,55. Voor  drie- en meerpersoonshuishoudens is dit € 635,05, 

prijspeil 2017. Als de huurprijs boven deze huurgrens voor een volgende huurder, in het kader van passend 
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toewijzen, te hoog is, dan kan de huurprijs bij toewijzing worden verlaagd naar de grens van passend toewijzen, 

al naar gelang de mogelijkheden van de woningzoekende om aan een passende woning te komen. In dat geval 
zal het terugverdienen van de ingreep in hoofdzaak met levensduurverlenging gerealiseerd kunnen worden. 

• Er zal zoveel mogelijk gewerkt worden met het verkrijgen van instemming van de huurders voor de 

werkzaamheden met bijbehorende huuraanpassing. Dit vereist maatwerk en inzet van veel contacturen door de 
woonconsulenten. De grens van 70% instemming van de huurders is hierbij belangrijk.  

  

3.4.4 Financieel kader  

In de begroting 2018 zijn voor de jaren 2018 tot en met 2024 de volgende investeringen opgenomen voor 

energiebesparende maatregelen volgens het model “aangenaam besparen”: 

• 2018  € 1.427.910,-  77 woningen 

• 2019  € 1.832.160,-  78 woningen 

• 2020  € 2.357.520,-  85 woningen 

• 2021  € 3.210.240,-  124 woningen 

• 2022  € 2.165.680,-  169 woningen 

• 2023  € 1.352.450,-  69 woningen 

• 2024  €    973.280,-  76 woningen 

 

Uitgangspunt was tot nu toe alle woningen minimaal op label C te brengen. In dit plan gaan we van een ambitieuzere 

doelstelling uit. We willen waar mogelijk al het bezit wat we door exploiteren op label B brengen en we hebben de 

periode waarin we de maatregelen uitvoeren gehalveerd naar 6 à 7 jaar. De investeringen zijn bij het opmaken van 
de (meerjaren)begroting 2018-2027 financieel doorgerekend. Het programma is financieel haalbaar. 

 

Daarnaast worden isolerende maatregelen getroffen, in combinatie met het reeds geplande levensduur verlengend 

onderhoud, voor de volgende woningen: 

• 2018  €     425.000,-  6 woningen Zandvaart (cpl C) 

• 2018  €    565.000,-  8 woningen Sluisweg (cpl C) 

• 2019  €     330.000,-  6 woningen Burg. Mijnlieffstraat (cpl i) 

• 2020  € 3.620.000,-  60 woningen Kemphaanlaan (cpl L) 

• 2025  € 4.300.000,-  92 woningen Meerkoetstraat e.d. (cpl Y) 

• 2025  €    825.000,-  36 woningen Hyacintenstraat/Narcissenstraat (cpl B36) 

• 2025  €    137.500,-  5 woningen Zandvaart (cpl C) 

• 2025  €    440.000,-  16 woningen Nieuweweg (cpl E) 

• 2025  €      82.500,-  3 woningen Narcissenstraat (cpl K30) 

• 2025  €      55.000,-  2 woningen Ceresplein (cpl G) 

 
 

NB: De op deze pagina genoemde jaartallen, bedragen en werkzaamheden zijn gepland op basis van de 

huidige inzichten (november 2017). Inzichten kunnen in de toekomst mogelijk wijzigen.   
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4. HOE STAAT WONINGSTICHTING ANNA PAULOWNA ER VOOR? 

De woningen van Woningstichting Anna Paulowna zijn (vrijwel) allemaal gelabeld. Het labelen blijft echter een 

continu proces. Bij het doen van energiebesparende investeringen worden woningen opgenomen en worden 

eventuele wijzigingen of verbeteringen doorgevoerd. Ook bij onderhoud en renovatie moeten de verbeteringen in 

de woningen worden doorgevoerd in het label. Voor nieuwbouwwoningen is er geen verplichting om ze te labelen. 

Nieuwbouwwoningen hebben minimaal label A++.  

  

4.1 De huidige stand van zaken, 2016. 

Het gemiddelde label van Woningstichting Anna Paulowna is een D. 

De verdeling is als volgt: 

 

 

 
 

Het aantal woningen met een groen energielabel (A++ t/m C) bedraagt:  381 

Het aantal woningen met een niet-groen energielabel (D t/m G) bedraagt:  929   

 

4.2 De toekomstige stand van zaken, 2023. 

Het huidige strategisch voorraadbeleid is als uitgangspunt genomen voor het energiebeleid.  

 

Indien we de labelverbeteringen op de eerder in dit stuk beschreven manier vormgeven, dan komen we eind 2023 

(globaal) op de volgende verdeling: 

• Woningen met een energielabel van B en/of hoger     1.159 woningen 

Energielabels

31-12-2016 Aantal %

A++ 13 1,0%

A+ 0 0,0%

A 19 1,5%

B 201 15,3%

C 148 11,3%

D 525 40,1%

E 343 26,2%

F 59 4,5%

G 2 0,2%

1.310 100,0%
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• Woningen met een E-label. Dit zijn de woningen die te koop staan        56 woningen 

(Narcissenstraat, Hyacintenstraat, Zandvaart, Nieuweweg, Ceresplein)  
Bij de bepaling van dit aantal is geen rekening gehouden met mogelijke 

toekomstige verkopen. 

• Complex Y 92, Meerkoetstraat, Sportlaan, Zijperlaan, Leeuwerikplein 

en Gruttoplein. Deze woningen hebben een E-label. De woningen worden  

in 2025 in levensduur verlengd, in combinatie met energie verbeterende  
maatregelen.    `           92 woningen 

 

Totaal          1.307 woningen 

Het gemiddelde label is dan een B-label.  

Er blijft een klein aantal woningen in stand met een slecht label. Dit zijn de woningen waarvan de toekomst onzeker 
is. De woningen staan nu op de nominatie om verkocht te worden. In deze woningen wordt in principe geen of 

nauwelijks energetische verbetering meer gedaan. Voor complexen met het label “te verkopen” zou dit op verzoek 

van de bewoner wel (kostendekkend) gedaan kunnen worden, maar dat is in deze doorrekeningen niet 
meegenomen.  

Omdat het grootste deel van het bezit een B-label heeft of krijgt, en omdat de gepleegde nieuwbouw en de te 

plegen nieuwbouw minimaal een A(++) label heeft, komt het gemiddelde energielabel eind 2023 zonder meer uit op 
B. Het is voorstelbaar dat dit gemiddelde B-label al een jaar eerder (eind 2022) wordt bereikt, als blijkt dat bij de 

herlabeling positievere energie-indexen aan de geïsoleerde woningen worden toegekend, dan waar wij in onze 

(conservatieve) prognose mee rekenen. 

  

5. FINANCIEN  

  

5.1 Investering  

Voor de investeringsbedragen wordt verwezen naar paragraaf 3.4.4. 

De investeringen zijn doorgerekend in de meerjarenbegroting 2018-2027 en zijn financieel passend.  

 

5.2 Subsidiemogelijkheden  

STEP  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt met de STEP-regeling verhuurders om de 

energieprestatie van huurwoningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren. De stimuleringsregeling komt voort uit 

het Nationaal Energieakkoord. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2018. Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen. De nieuwe Energie-Index moet binnen 24 

maanden na beschikking tot subsidieverlening zijn afgemeld in de centrale database EP-online.  

 

6. PLANNING  

Zie hiervoor de bijlage 2 “aangenaam besparen”. 

  

7. BEWONERSPARTICIPATIE  
Als er huurverhogingen worden gevraagd voor de verbetering van de woning is er instemming van bewoners nodig. 

Woningstichting Anna Paulowna wil 65% van de theoretisch berekende besparing doorvoeren als huurverhoging.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/sociale-huurwoning-huren
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/sociale-huurwoning-huren
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energieakkoord
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energieakkoord
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Op deze manier gaan bewoners erop vooruit, ze besparen meer energie en kosten dan dat er huurverhoging wordt 

gevraagd.   

Om zoveel mogelijk instemming, medewerking en enthousiasme van bewoners te krijgen is het belangrijk om 

vroegtijdig te starten me het betrekken van bewoners. Dat begint bij het betrekken van de HOWBVAP. Maar 

vervolgens zullen ook op complexniveau bewoners betrokken moeten worden en enthousiast gemaakt worden.   

  

Om bewoners enthousiast te krijgen kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld “energieambassadeurs”. 

Bewoners waarbij de woning al is geïsoleerd en hen laten vertellen welk comfort en financiële voordelen dat 

oplevert.  

Daarnaast moet het voor bewoners niet te ingewikkeld zijn. 

Laat bewoners een (beperkte) keuze in welk pakket ze wel en niet afnemen. Wees duidelijk in wat het betekent voor 

de bewoner: overlast, huurverhoging maar ook voordelen: comfort en lagere stookkosten.  

  

8. ORGANISATIE  

Het uitvoeren van het energiebeleidsplan vraagt flinke inzet van de hele organisatie.  Als er 

gemiddeld ruim 100 woningen per jaar worden uitgevoerd, betekent dat voor al deze woningen 

voorbereidingen, communicatie met bewoners, gesprekken voeren met bedrijven, etc.  

Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het managen van dit proces en het bewaken van de doelen een 
plaats krijgt in de organisatie en dat jaarlijks herijkt en gepland wordt voor de komende jaren.   

De volgende aspecten in de organisatie spelen een rol:  

Financiën:   Is het financieel haalbaar. Jaarlijkse herijking (meerjaren)begroting en planning.  

Wonen:  Menskracht, woonconsulenten, bewonerscommunicatie, gesprekken voeren met bewoners, 

individueel bezoeken, voorbereiden, aansturen en uitvoeren. 

 Woningen na de isolatie-ingreep laten herlabellen. Administratieve verwerking. Kennis opbouwen en 

gebruiken voor opvolgende ingrepen.  

  

9. COMMUNICATIE  

Communicatie is zeer belangrijk voor het bereiken van de doelen van dit energiebeleidsplan.  

Communicatie binnen Woningstichting Anna Paulowna zelf, communicatie met de huurders, HOWBVAP en 

communicatie met belanghouders zoals de gemeente.  

  

Met de volgende partijen zal gecommuniceerd moeten worden:  

• Gemeente → prestatieafspraken en ambitie uitspreken en bespreken. Wat kan gemeente betekenen in 

voorlichting, samen optrekken in bij bewonersgedrag en energiebesparing, etc.  

• HOWBVAP → informeren over energiebeleid, vertegenwoordiging naar de achterban. HOWBVAP kan ook rol 

spelen als energieambassadeur. 

• Bewoners → als duidelijk is wat mogelijkheden en plannen zijn, communiceren aan bewoner. Bewoners 

betrekken in wat haar wensen zijn, eventueel ook andere verbeteringen meenemen. Brieven, website, 
facebook, krant, bewonersblad, energieambassadeurs, etc.  

• Collega’s → collega’s informeren en enthousiasmeren. Zij zijn ook ambassadeurs. Duidelijk informeren wat 

de plannen zijn, wat voordelen zijn, etc.  

• Partners → aannemers die een rol in het verbeterproces kunnen spelen betrekken in de planvorming.  

 

10. RISICO’S  

• Te lange tijd besteden aan voorbereiden voordat er actie ondernomen wordt. De tijd tot de datum waarop 

het gas “op is” (2050) is steeds korter. Ondertussen wel gewoon doorgaan met plannen en uitvoeren.  
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• Isoleren niet overal mogelijk --> dat zal zeker zo zijn. Andere mogelijkheden moeten hier onderzocht worden. 

En de toekomstwaarde van deze woningen wellicht overwegen.  

• Kosten te hoog   

• Heeft de organisatie de capaciteit om werkzaamheden uit te voeren?  

• Bewoners willen niet meewerken. 

• We halen de “beloofde” theoretische besparing niet. Dit levert ontevredenheid op en slechte PR. 

   

11. HOE VERDER?  

De stappen die de gezet moeten worden om het energiebeleidsplan uit te rollen:  

  

1. Financiële haalbaarheid doorrekenen  

2. Bespreken en instemming MT  

3. Ter advies voorleggen aan de leden (n.a.v. de Veegwet d.d. 1-7-2017) 

4. Bespreken met HOWBVAP 

5. Instemming Raad van Toezicht 

6. Bespreken en instemming RvT  

7. Informeren gemeente  

8. Na instemming eerste complexen voorbereiden  

9. Jaarlijks “vinger aan de pols houden” voor wat betreft de realisatie van de vooraf geschatte 
energiebesparing, stand van zaken energiebeleid (de labels), wat is er bereikt, hoe ver zijn we en wat gaan 

we nog doen – herijken energiebeleid in relatie tot SVB.  
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BIJLAGE 1 MAATREGELEN VOLGENS HET PRINCIPE TRIAS ENERGETICA  

  

Trias energetica  

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door 

isolatie van gevels en daken.  

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

bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel  

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

voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in 

de vorm van vloerverwarming), of het beperken van 
leidinglengtes van verwarming- en ventilatiesystemen.  

  

1 Beperk de energieverliezen  

- Dakisolatie  

- Gevelisolatie  

- Vloerisolatie  

- Leiding isolatie  

- Voorzieningen voor een droge kruipruimte  

- Extra geïsoleerde beglazing   

- Beperking van tochtverschijnselen  

- Hergebruik van (afval) warmte uit ventilatielucht en (douche)water  

  

2  Gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en warmte  
- Zonnewarmte voor warmwater  

- Zonnewarmte voor het ondersteunen van de centrale verwarming  

- Stroomopwekking door middel van zonnecellen (pv panelen)  

- Warmtepompen (warmte uit aarde, buiten- en ventilatielucht)   

- Hout gestookte verwarmingsinstallaties  

- Windmolens (windturbines)  

  

3  Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk.  
- Inregelen van de verwarmingsinstallatie  

- Modulerende hoog rendementsketel  

- Pompschakelaars op de vloerverwarming  

- Energiezuinige ventilatie box (gelijkstroom ventilatoren)  

- Energiezuinige verlichting  

- Bewegingsmelders  

- “Stand-by killers”  

- HR(e) verwarmingsketel (waarmee tevens elektriciteit kan worden gemaakt)  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonneboiler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonneboiler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnepaneel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnepaneel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtepomp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloerverwarming
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BIJLAGE 2 AANGENAAM BESPAREN  

 

AANGENAAM BESPAREN / BETONVLOEREN
Cpl.: Straat: huisnummers: bouwjaar: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

SVB SCOOP 2014 - 2020

B36 Hyacintenstraat + 3 t/m 25 + 4 t/m 26 + 5 t/m 27 1930 € 750.000,00

E38 II Nieuweweg  23I + 23 t/m 33 + 35 t/m 53 +  55 t/m 61 1952 € 400.000,00

K30 I Narcissenstraat 28 t/m 34 1964 € 75.000,00

S80 III Verhoeffpark Past. 1 t/ 10 en 25 t/m 38 1969

S80 IV Verhoeffpark Past. 67 t/m 80 1969

S80 's HeerenlooVerhoeffpark Past. 11 t/m 24 1969

C36 III Zandvaart 38 t/m 48 + 84 t/m 98 1948 € 125.000,00

H16 Hyacintenstraat 18 t/m 48 1963

C36 I Mijnlieffstraat Burg. 3 t/m 29 1948

C36 II Sluisweg 2 t/m 16 1948

J25 IV Mijnlieffstraat Burg. 31 t/m 41 1960

G28 I Tulpenstraat 2 t/m 48 1956 € 356.000,00

G28 II Ceresplein 4 t/m 7 1956 € 50.000,00

I11 I Mijnlieffstraat Burg. 88 t/m 98 1959

L60 Kemphaanlaan 2 t/m 120 1974 € 978.000,00

Y92 Gruttoplein + Gruttoplein + Leeuwerikplein + Leeuwerikplein + Meerkoetstraat + Sportlaan + Zijperlaan1 t/m 12 + 13 t/m 21 + 1 t/m 9 + 10 t/m 21 + 62 t/m 128 + 1 t/m 19 + 1 t/m 111972 € 1.382.642,00

K30 I Narcissenstraat 41 t/m 49 1964

E38 I Smidsweg 19 t/m 53 1952

SVB SCOOP 2020 - 2030

K16 Heldringstraat Ds. 2 t/m 32 1964 € 284.800,00

K30 II Pietersestraat L. 1 t/m 41 1964 € 372.500,00

K34 Mijnlieffstraat Burg. + Sportlaan 20 t/m 54 1964 € 341.700,00

K37 Keijzerlaan Corn. + Keurisstraat K. + Perksingel Burg. + Rezelmanstraat D.C. + Waiboerstraat C.R.22  t/m 34 + 1 t/m 13 + 2 t/m 16 + 2 t/m 16 + 1 t/m 131964 € 657.300,00

K84 Foreeststraat van + Foreeststraat van  + Gijtenbeekstraat J. van + Raapplein Mr. + Pareaulaan Ds.1 t/m 45 + 2 t/m 30 + 2 t/m 48 + 1 t/m 15 + 1 t/m 271964 € 420.000,00

T94 Balen Blankenstraat van + Geerligslaan J.C. + Pareaulaan Ds. + Raapplein Mr. + Stammesstraat D. + Stammesstraat D. + Wijkstraat J.C. van + Wijkstraat J.C. van2 t/m 30 + 51 t/m 79 + 29 t/m 59 + 4 t/m 28 + 1 t/m 19 + 2 t/m 18 + 33 t/m 45 + 48 t/m 641971 € 1.673.200,00

T128 Geerligslaan J.C. + Keurisstraat K. + Perksingel Burg. + Rezelmanstraat D.C. + Rezelmanstraat D.C. + Waiboerstraat C.R. + Waiboerstraat C.R. + Wijkstraat J.C. van + Wijkstraat J.C. van 1 t/m 49 + 2 t/m 32 + 18 t/m 44 + 18 t/m 38 + 21 t/m 35 + 2 t/m 16 + 15 t/m 27 + 1 t/m 31 +  2 t/m 461971 € 2.278.400,00

U44 Philipponastraat Past. + Philipponastraat Past.19 t/m 61 + 2 t/m 44 1971 € 783.200,00

V9 Philipponastraat Past. 1 t/m 17 1971 € 158.900,00

W57 Bergmanstraat P. + Pietersestraat L. + Poldermanstraat 2 t/m 10 + 2 t/m 50 + 1 t/m 53 1973 € 1.008.100,00

X20 Keijzerlaan Corn. + Rezelmanstraat D.C.2 t/m 20 + 1 t/m 19 1973

M54 Jonkerlaan Mr. Dr. 1 t/m 107 1982 € 600.000,00

N39 Olreelaan Dr. + Warnerslaan Burg.2 t/m 32 + 28 t/m 72 1982 € 695.500,00

O22 Berbeelaan Weth. + Veenislaan Dr. + Veenislaan Dr.1 t/m 15 + 2 t/m 16 + 15 t/m 25 1985 € 284.800,00

P16 Jonkerlaan Mr. Dr. 109 t/m 139 1986

Q26 I Berbeelaan Weth. 22 t/m 44 1987 € 213.600,00

Q26 II Berbeelaan Weth.  35 t/m 61 1987 € 249.200,00

R4 Berbeelaan Weth. 18, 18a, 20 en 20a 1987 € 71.200,00

Aa24 Vrouw Steenlaan 18 t/m 64 1990

Ab32 Siffelslaan Zr. 14 t/m 44 + 58 t/m 88 1992

Ac45 I Jonkerlaan Mr. Dr. + Siffelslaan Zr.48 t/m 78 + 53 t/m 93 1994

Ac45 II Jonkerlaan Mr. Dr. + Siffelslaan Zr.46 + 39 t/m 49 + 51 1994

S80 I Verhoeffpark Past. + Verhoeffpark Past.51a en 52a + 53 t/m 66 1994

S80 II Verhoeffpark Past. Wijksteunp. 10a 1 1994

Ad30 Vreedenhoff I 2 t/m 60 1998

Ae30 Vreedenhoff II 62 t/m 128 2001

Ae30 I Vreedenhoff wijksteunpunt 66 1 2001

Af Pareauhof Ds. (12 app.+ 2 alg. ruim) 3 2004

Z48 Rietgorslaan 1 t/m 48 2006

W57 Kwaaitaalvloeren € 285.000,00

T94 Kwaaitaalvloeren € 470.000,00

T128 Kwaaitaalvloeren € 640.000,00

U44 Kwaaitaalvloeren € 220.000,00

V9 Kwaaitaalvloeren € 45.000,00

10% Kostenstijging € 129.810,00 € 166.560,00 € 312.120,00 € 291.840,00 € 196.880,00 € 122.950,00 € 88.480,00 € 278.264,20 € 0,00 € 0,00

€ 1.427.910,00 € 1.832.160,00 € 2.357.520,00 € 3.210.240,00 € 2.165.680,00 € 1.352.450,00 € 973.280,00 € 1.540.000,00 € 0,00 € 0,00

aantal


