
	  

Prestatieafspraken	  

Input	  vanuit	  het	  Energieakkoord	  	  
	  
In	  het	  SER-‐Energieakkoord	  is	  afgesproken	  dat	  gemeenten	  en	  woningcorporaties	  op	  basis	  van	  hun	  
woonvisie	  jaarlijks	  prestatieafspraken	  maken	  over	  duurzaam	  renoveren.	  Samengevat	  gaat	  het	  om:	  

A. Op	  	  naar	  een	  energieneutrale	  woningvoorraad	  
1. Partijen	  streven	  naar	  een	  energieneutrale	  gebouwde	  omgeving	  in	  2050	  	  
2. Voor	  de	  sociale	  verhuur	  is	  de	  inzet	  gemiddeld	  EnergieIndex	  1,25	  (label	  B)	  in	  2020	  
3. Niet-‐groene	  labels	  (D	  t/m	  G)	  en	  open	  verbrandingstoestellen	  in	  de	  woning	  zijn	  

ongewenst.	  Het	  uitfaseren	  daarvan	  verdient	  prioriteit.	  
B. Lagere	  of	  gelijkblijvende	  woonlasten	  

4. Er	  wordt	  ingezet	  op	  een	  integrale	  benadering	  van	  huur-‐	  en	  energiekosten.	  
5. Investeringen	  in	  energiebesparing	  moeten	  (ook	  op	  de	  lange	  termijn)	  leiden	  tot	  lagere	  of	  

gelijke	  woonlasten	  (bijv	  gegarandeerd	  via	  een	  woonlastenwaarborg)	  dan	  wanneer	  geen	  
energiebesparende	  maatregelen	  worden	  gedaan.	  	  	  

6. Afspraken	  maken	  over	  het	  bestrijden	  van	  energiearmoede	  bij	  lage	  inkomens.	  
	  
Analyse	  
Zorg	  vooraf	  voor	  een	  goede	  analyse.	  	  

• Wat	  is	  de	  gemiddelde	  Energie-‐Index?	  
• Hoeveel	  open	  verbrandingstoestellen	  zijn	  er	  en	  waar	  zitten	  deze?	  
• Wat	  zijn	  de	  woonlasten	  van	  zittende	  en	  nieuwe	  huurders?	  
• Wees	  open	  naar	  de	  ander	  over	  de	  investeringsmogelijkheden	  zodat	  geen	  verkeerde	  

verwachtingen	  ontstaan.	  Corporaties	  kunnen	  gemeenten	  bijvoorbeeld	  inzicht	  geven	  via	  het	  
Aedes	  Corporatie	  Benchmark	  Centrum.	  	  

	  
Durf	  te	  leren	  
Het	  opstellen	  van	  prestatieafspraken	  is	  voor	  sommige	  partijen	  nieuw.	  Zij	  zijn	  zoekende	  naar	  hun	  rol	  en	  
strategie	  bij	  het	  realiseren	  van	  de	  afspraken	  die	  in	  het	  Energieakkoord	  zijn	  gemaakt.	  Bij	  ieder	  project	  
doen	  partijen	  nieuwe	  inzichten	  op	  en	  ontwikkelingen	  in	  de	  duurzaamheidwereld	  gaan	  snel.	  Stel	  daar	  je	  
verwachtingen	  op	  in,	  ruim	  mogelijkheden	  in	  voor	  evaluatie	  en	  bijstelling	  en	  durf	  te	  leren.	  	  
	  
Tijdspad	  
Maak	  afspraken	  over	  het	  tijdpad	  en	  de	  concrete	  maatregelen	  om	  te	  komen	  tot	  een	  energieneutrale	  
woningvoorraad.	  De	  doelstelling	  voor	  de	  periode	  van	  de	  prestatieafspraken	  is	  	  een	  tussenstap	  naar	  
energieneutraal	  in	  2020	  voor	  nieuwbouw	  en	  in	  2050	  voor	  de	  gebouwde	  omgeving.	  Korte	  termijn	  keuzes	  
moeten	  bijdragen	  aan	  het	  einddoel.	  Ga	  uit	  van	  EnergieIndex	  (dit	  is	  de	  norm	  na	  1-‐1-‐2015).	  	  
	  
Wees	  helder	  over	  de	  belangen	  en	  rollen	  van	  de	  partijen	  
Streef	  naar	  gedeelde	  belangen	  en	  leg	  die	  vast:	  Lagere	  of	  gelijke	  woonlasten,	  Comfortverbetering,	  
Vermindering	  CO2,	  Veiligheid	  en	  Vochtreductie,	  Verhuurbaarheid,	  Waardeontwikkeling	  etc.	  
	  
Maak	  een	  heldere	  rolverdeling:	  De	  corporatie	  heeft	  als	  eigenaar	  van	  het	  vastgoed	  en	  maatschappelijk	  
ondernemer	  rol	  vanuit	  het	  ondernemingsplan	  met	  doelstellingen	  voor	  de	  BBSH	  velden	  over	  de	  kwaliteit	  
van	  de	  woningen,	  verhuur,	  bewonersparticipatie,	  financiële	  continuïteit,	  leefbaarheid,	  wonen	  en	  zorg. 
De	  huurdersorganisatie	  kan	  als	  betrouwbare	  afzender	  voor	  huurders	  werken	  aan	  draagvlakontwikkeling	  
en	  een	  gedragsprogramma	  voor	  energiezuinig	  gedrag	  (o.a.	  inzet	  van	  	  energiecoaches	  Woonbond).	  	  



De	  gemeente	  speelt	  haar	  rol	  vanuit	  de	  woonvisie,	  omvang	  van	  de	  kernvoorraad,	  het	  toewijsregels	  aan	  
de	  doelgroep	  en	  het	  motiveren	  van	  burgers	  voor	  energiebesparing	  en	  een	  duurzame	  leefomgeving.	  	  
	  
Maak	  afspraken	  over	  concrete	  acties	  die	  de	  verschillende	  partijen	  uitvoeren	  en	  tijdspanne.	  	  
De	  corporatie	  legt	  de	  jaarlijkse	  investering	  in	  energiebesparende	  maatregelen	  vast.	  
Welke	  maatregelen	  of	  renovaties	  worden	  wanneer	  uitgevoerd.	  
Zij	  geeft	  aan	  hoe	  zij	  bewoners	  betrekt	  op	  de	  energie	  aanpak.	  
Hoe	  is	  het	  huurprijsbeleid	  van	  energie	  maatregelen	  en	  draagt	  dit	  bij	  aan	  gelijke	  of	  lagere	  woonlasten.	  	  
Hoe	  werkt	  zij	  samen	  in	  de	  keten	  aan	  verbetering	  van	  de	  EmergieIndex.	  	  
Wanneer	  zijn	  de	  open	  toestellen	  uitgefaseerd.	  
	  
De	  huurdersorganisatie	  legt	  vast	  welke	  acties	  zij	  uitvoert	  voor	  draagvlak	  en	  energiezuinig	  gedrag.	  
Zij	  geeft	  aan	  hoe	  zij	  bewoners	  vroegtijdig	  betrekt	  en	  aanhaak	  	  op	  wat	  leeft	  (wat	  heeft	  u	  al	  gedaan,	  waar	  
heeft	  u	  last	  van	  en	  wat	  wilt	  u	  verbeterd	  zien)	  
	  
De	  gemeente	  legt	  haar	  campagnes	  gemeentebreed	  vast	  gericht	  op	  draagvlak	  voor	  energiebesparing.	  
Geeft	  aan	  wat	  de	  gemeente	  bijdraagt	  aan	  armoedebestrijding	  en	  woonlastenverlaging.	  
Zij	  legt	  vast	  wat	  haar	  bijdrage	  is	  aan	  het	  uitfaseren	  van	  open	  toestellen	  (via	  de	  brandweer	  en	  GGD).	  
Maakt	  afspraken	  over	  de	  gemeentelijk	  bijdrage	  aan	  energiezuinig	  nieuwbouw-‐	  en	  renovatieprogramma.	  	  
	  
Doe	  ervaring	  op	  met	  bijvoorbeeld	  ketensamenwerking,	  gebiedsgerichte	  aanpak,	  stroomversnelling	  etc.	  
Spreek	  pilots	  af	  en	  evalueer	  deze	  zodat	  er	  leerervaring	  ontstaat.	  
Laat	  particuliere	  aanpak	  bij	  de	  gemeente	  en	  in	  de	  keten.	  	  
Benut	  het	  nemen	  van	  maatregelen	  in	  de	  woning	  voor	  het	  stimuleren	  energiezuinig	  gedrag.	  
	  
Woonlasten	  apart	  item	  in	  de	  prestatieafspraken	  
Zijn	  de	  huidige	  woonlasten	  van	  huurders	  lokaal	  in	  beeld	  gebracht	  per	  wijk	  of	  complex?	  	  
Zo	  ja,	  benut	  deze	  voor	  de	  afspraken.	  Zo	  nee,	  maak	  daarover	  afspraken.	  
	  
Lage	  inkomens	  
Wat	  is	  het	  programma	  voor	  de	  groep	  huurders	  met	  energiearmoede,	  wordt	  daarop	  extra	  ingezet?	  	  
Stel	  aan	  de	  hand	  van	  een	  norm	  vast	  hoeveel	  huurders	  te	  hoge	  woonlasten	  hebben	  en	  waar	  zij	  wonen.	  
Het	  Niet-‐Veel-‐Maar-‐Toereikend	  (NVMT)	  budget	  van	  het	  Sociaal	  Cultureel	  Planbureau	  (SCP)	  is	  een	  
onafhankelijke	  overheidsnorm	  die	  Aedes,	  VNG	  en	  de	  Woonbond	  hanteren	  om	  voor	  armoede.	  
Welke	  rol	  hebben	  de	  verschillende	  partijen?	  	  Wat	  doet	  de	  gemeente	  vanuit	  het	  armoedebeleid?	  	  
	  
Lagere	  of	  gelijke	  woonlasten	  
Wat	  wordt	  de	  huur	  bij	  combinatie	  van	  energiebesparende	  maatregelen	  in	  combinatie	  met	  planmatig	  
onderhoud,	  renovatie	  of	  een	  vraaggerichte	  aanpak?	  	  
Welke	  afspraken	  leiden	  ertoe	  dat	  de	  woonlasten	  (huur	  en	  energie)	  van	  zittende	  huurders	  dalen	  of	  gelijk	  
blijven	  na	  renovatie	  of	  energiebesparende	  maatregelen?	  Welke	  zekerheden	  geef	  je	  bewoners?	  
Welke	  campagnes	  voor	  energiezuinig	  bewonersgedrag	  worden	  gestart?	  
Combineer	  je	  een	  vraaggerichte	  aanpak	  met	  planmatig	  onderhoud	  of	  renovatie	  zodat	  er	  pakketten	  
ontstaan	  waaruit	  bewoners	  kunnen	  kiezen.	  
	  
Welke	  afspraken	  zijn	  er	  over	  duurzame	  opwekking	  en	  het	  terugdringen	  van	  (collectieve)	  elektra	  kosten	  
in	  gestapelde	  bouw,	  FLAT	  OP	  LED	  gericht	  op	  woonlastenverlaging.	  
Heeft	  de	  corporatie	  ruimte	  om	  te	  investeren	  in	  duurzame	  opwekking,	  is	  investering	  door	  derden	  
gewenst	  en	  mag	  de	  bewoner	  dit	  zelf	  doen	  (Zelf	  Aangebrachte	  Voorzieningen).	  
	  
Hoe	  worden	  de	  woonlasten	  gepresenteerd	  bij	  het	  woningaanbod	  en	  vindt	  er	  gerichte	  woningkeuze	  en	  
toewijzing	  op	  basis	  van	  inzicht	  in	  woonlasten	  plaats?	  	  



Tenslotte:	  verbeter	  de	  leefbaarheid	  
Maak	  afspraken	  over	  het	  verkoopprogramma	  en	  stel	  daaraan	  ook	  minimum	  eisen	  voor	  de	  EnergieIndex.	  	  
Een	  groene	  woonomgeving	  draagt	  bij	  aan	  betere	  leefbaarheid.	  	  Stimuleer	  groenprojecten	  en	  participatie	  
bij	  vergroening	  van	  de	  leefomgeving,	  maak	  daarover	  concrete	  afspraken.	  
	  
Monitoring	  	  	  
Dit	  verdient	  een	  plek	  in	  de	  prestatieafspraken.	  	  Zo	  kan	  de	  voortgang	  jaarlijks	  in	  beeld	  gebracht	  worden:	  
het	  gemiddelde	  energielabel,	  aantal	  verbeterde	  woningen,	  inzicht	  in	  uitfaseren	  open	  toestellen	  en	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  woonlasten.	  
	  
Meer	  informatie	  
	   Marlou	  Boerbooms	  (EnergieAmbassadeur)	  
T	  	   0651225442	  	  
E	   mboerbooms@hurenmetenergie.nl	  
W	   www.hurenmetenergie.nl	  


