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Introductie 

Gespreksleider Michel Jehae heet het gezelschap van ruim 30 personen welkom in de Studio van 

Theater Dakota in Den Haag. Zij zijn afkomstig van woningcorporaties, huurdersorganisaties,  

gemeente Den Haag (B&W; gemeenteraad; ambtelijke organisatie), bedrijven en natuur- en 

milieuorganisaties. Hij licht het programma toe. Er zijn eerst twee presentaties en vervolgens een 

interview met wethouder Wonen en Duurzaamheid Joris Wijsmuller. Daarna volgen de ronde tafels.   

In 2015 zijn in 11 steden, in 6 provincies, ronde tafel bijeenkomsten gehouden. Op woensdag 25 

november wordt een eindmanifestatie gehouden in Utrecht. Meer informatie zie: www.stookjerijk.nl 

(op deze website staan alle verslagen en presentaties).   

Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

Michel Jehae vraagt Alex Ouwehand  waarom de NMZH samen met de Woonbond deze bijeenkomst 

dit jaar weer, voor de tweede keer, organiseert. Alex Ouwehand geeft aan dat energiebesparing voor  

de NMZH prioriteit heeft en dat in de huursector  nog grote stappen moeten worden gezet in de 

bestaande woningvoorraad. Vorig jaar sloot de bijeenkomst met een felle discussie tussen 

corporaties en raadsleden over de doelen voor energiebesparing, de (on)mogelijkheden in de 

naoorlogse hoogbouw en de financiële beperkingen van de corporaties. In het afgelopen jaar is veel 

gebeurd in aanloop tot nieuwe prestatieafspraken, Alex vindt het goed om nu weer de balans op te 

maken. En ook te zien hoe de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties 

is verlopen..  

Presentatie Woonbond: Energiebesparing en betaalbaarheid in prestatieafspraken 

Jaap van Leeuwen  geeft aan dat de Woonbond zich  richt op zowel energiebesparing als de 

http://www.stookjerijk.nl/


2 
 

betaalbaarheid van sociale huurwoningen. De totale woonlasten (huur en energie) staan voorop. De 

positie en de rol van huurders en huurdersorganisaties is daarbij heel belangrijk. Het Energieakkoord 

(2013) geeft de doelen voor energiebesparing in de sociale huursector (gemiddeld label B in 2020). 

De nieuwe Woningwet geeft de huurder meer mogelijkheden om invloed uit de oefenen op het 

voorgestelde beleid van de gemeente (woonvisie; in Den Haag: Volkshuisvestelijke Agenda), de 

biedingen van de corporaties en de prestatieafspraken. En tevens op mogelijkheden om als huurder 

zelf in de woning verbeteringen aan te brengen (Zelf Aangebrachte Voorzieningen – ZAV). De 

Woonbond is daar trots op. Hij constateert dat de huurdersorganisaties in Den Haag goed zijn 

betrokken en gehoord in het proces dat heeft geleid tot de huidige concept-prestatieafspraken. Hij 

mist nog wel een formele rol van hen in het driepartijenoverleg.  

Een meersporenbeleid bij energiebesparing in prestatieafspraken is nodig:  

1. Kleine maatregelen en gedrag,  

2. Renoveren (naar C, B of A) rekening houdend met toekomstige wijzigingen (no regret) 

3. Energieneutrale projecten (Nul Op de Meter). 

Daarbij belangrijk rekening te houden o.a. de wensen van de huurders en de werkelijke 

verbruikscijfers. Hij geeft diverse voorbeelden van  afspraken over betaalbaarheid in diverse steden, 

De Woonbond, de NMZH en vertegenwoordigers van Haagse huurdersorganisaties hebben op 5 

november een vooroverleg gehad over de wensen en mogelijkheden met betrekking tot 

energiebesparing en betaalbaarheid. Een terugkoppeling: 

1. Voorlichting huurders in de wijk over kleine maatregelen, gedrag én gezond wonen (o.a. groene 

samenwerking voor heel Den Haag; Energiecoaches) 

2. Woonlasten/energie onderzoek onder huurders, of huurdersraadpleging Den Haag  (2016/2017) 

3. Woonlastenbenadering uitwerken (voorraadbeheer toewijzing, etc.) 

4. Focus van de huurdersorganisaties op beschikbare en betaalbare huurwoningen 

5. Duurzaamheidsleningen van de gemeente ook open stellen voor huurders. Corporaties moeten 

hun  ZAV-beleid voor duurzaamheid aanvullen. 

Zie ook de presentatie. 

 

Vragen uit de zaal:  

Cindy Slaghuis (St. Aardewerk)  geeft aan dat zij in Den Haag al  succesvol bezig is met 

energiecoaches (huiskamer)gesprekken aan te gaan met bewoners.  

Rosita (huurder) wil meer informatie over energie en duurzaamheid naar de huurders. Zij heeft ook 

organisatie (Pangea-Saamhorigheid-Duurzaamheid) opgericht om daar meer aandacht voor te 

vragen. 

 

Presentatie Monitoring Energiebesparing Sociale Huursector Den Haag 
Bert Bakker, projectleider Stook je rijk bij de NMZH , geeft een toelichting over de energieprestaties 

van de Haagse corporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia  in 2014. Hiervoor heeft hij de 

monitoringgegevens gebruikt die zijn berekend met behulp van het rekenmodel Shaere (Sociale 

Huursector Audit Evaluatie Resultaten Energiebesparing) van Aedes. De daling van de Energie Index 

is een maat voor de verbetering van de energielabels en geeft de energiebesparing aan.  

Van alle drie, grote, woningcorporaties  waren de gegevens  aanwezig en kon ook de verbetering van 

2013 naar 2014 worden bepaald.. 
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De verbetering van de Energie Index in de Haagse huursector van de grote drie (Haag Wonen, 

Staedion, Vestia) in 2014 bedraagt gemiddeld 0.04, gelijk aan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte 

van 2013 is de voortgang met een derde gedaald. Echter, vergeleken met andere grote steden is 

voortgang in Den Haag duidelijk hoger (Rotterdam 0.02; Amsterdam 0,005). 

De gemiddelde Energie Index van de  huidige huurvoorraad van de corporaties ligt voor alle drie 

boven het landelijk gemiddelde van 1.65. Voor Haag Wonen 1.79 en voor Staedion 1.71 (beide label 

D). Vestia heeft een grotere verbetering bereikt, met name door de vervanging van open 

verbrandingstoestellen door HR-ketels,  maar heeft nog een hoge, gemiddelde Energie Index van 

2.06 (label E). De focus bij Vestia lag veel minder op schilisolatie, wat wel het geval was bij Haag 

Wonen en Staedion. 

Bert Bakker geeft in een aantal plaatjes nader inzicht in de verdeling van de energielabels in Den 

Haag. Als eerste de verdeling over de woningvoorraad van de afzonderlijk corporaties in de jaren 

2012-2014. Met elk jaar een verbetering ten gunste van de betere energielabels. Als tweede de 

verdeling per bouwjaargroep, waarbij de oudste bouwjaargroepen de slechtste  energielabels 

hebben. Beide  met gegevens van Shaere. Als derde de verdeling over de wijken in de Den Haag1. Dit 

kan goed worden gebruikt voor het stellen van prioriteiten door het aanpakken van de energie minst 

zuinige wijken. 

Bert Bakker ging vervolgens in op de doelen en daden van de nieuwe (concept)prestatieafspraken 

2015-2019. Er zijn geen concrete doelen, vergelijkbaar met het Energieakkoord, opgenomen. Wel 

voornemens van de corporaties bij labelstappen. Die zijn echter laag: 13.250 labelstappen voor 

70.000 woningen in 4 jaar. Daarom is wel een (middel)lange termijn visie nodig voor verduurzaming 

van de sociale woningsector om te monitoren wanneer tussendoelen (EI 1,25; NOM; 

klimaatneutraal) worden gehaald. Samenwerking en uitvoering is belangrijk in de prestatieafspraken. 

Met nader onderzoek naar rode complexen (‘F/G’ labels) als onderdeel van de woonlastproblematiek 

voor de regio Haaglanden (regionale prestatieafspraken). Rekening houdend met het werkelijk 

energieverbruik dat bij onzuinige labels gemiddeld fors onder de modelberekeningen ligt. Hierbij 

moet een verband worden gelegd  met duurzaam voorraadbeheer en de onderhoudscyclus van de 

woningcorporaties. Daar moet een beter inzicht in worden verkregen. Dit hangt ook samen met een 

noodzakelijke verruiming van de financiële mogelijkheden voor de corporaties. Inzetten op 

bewustwording, voorlichting, gedrag en huurdersinitiatieven is een belangrijk deel van de afspraken 

(zie ook presentatie Woonbond). Tevens is inzetten op duurzaamheidsprojecten als ‘zon op daken’ 

en het ‘Haags Warmte Initiatief’ belangrijk als onderdeel van de afspraken. 

De focus  op samenwerking en uitvoering is positief, maar hogere streefdoelen zijn nodig. 

Als aanbevelingen geeft Bert Bakker mee:  

1. Lange termijn visie nodig: passen in doelen 2040, met tussendoelen, en monitoring (EI en 

werkelijk energieverbuik en CO2-reductie) 

2. Focus op uitvoering en samenwerking: (2015-2019)  

Versterkte aandacht voor gedrag, woonlasten en duurzaam voorraadbeheer bij energiemaatregelen 

bestaande huurwoningen. 

3. Versterking: (2015-2019) Uitbouw samenwerking huurdersorganisaties, corporaties en gemeente 

(woonlasten/betaalbaarheid; comfort; verduurzaming)  

                                                           
1
 Uit: De Haagse corporatievoorraad, factsheets cijfers en energetische prestaties (DSO-Den Haag, aug 2015). 

Zie: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Factsheet-cijfers-en-energetische-
prestaties-van-de-Haagse-corporatievoorraad.htm.   

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Factsheet-cijfers-en-energetische-prestaties-van-de-Haagse-corporatievoorraad.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Factsheet-cijfers-en-energetische-prestaties-van-de-Haagse-corporatievoorraad.htm


4 
 

4. Financiën: Partijen blijven samen zoeken naar meer en betere financiering voor woco’s grote 

steden met veel hoogbouw. Samen met Woonbond en NMF’s (link met Energieakkoord)? 

Zie ook de presentatie. 

 

Vragen uit de zaal: 

Bas de Vreugd (Eagle Energy) vraagt waarom corporaties niet net als VvE’s gebruik maken van de 

STEP leningen. Welke knelpunten daarbij optreden komt later aan de orde. 

 

Interview met Joris Wijsmuller, wethouder wonen en duurzaamheid 

Michel Jehae vraagt Joris Wijsmuller  naar zijn ervaringen in het afgelopen jaar, na de eerste Stook je 

rijk bijeenkomst in Den Haag op 14 oktober 2014. De wethouder had toen een hoge ambitie, 

vergelijkbaar met de Energieakkoord (energielabel B in 2020), maar de  onderhandelingen met de 

corporaties en de huurdersorganisaties hebben geleid tot een andere inzet. Met meer realisme 

volgens Wijsmuller. De financiële reikwijdte (voorwaarden WSW/Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw; Verhuurdersheffing; Vestiaheffing) van de corporaties is nu te laag om de 

woningvoorraad  op peil te houden. Wel vindt nog een nadere beoordeling van de investeringsruimte 

van de corporaties plaats. Betaalbaarheid is vooropgesteld, mede op aandringen van de 

huurdersorganisaties. Het bod van de corporaties gaf te weinig ruimte voor forse verduurzaming. 

Voorop staat dat zoveel mogelijk huurders worden bereikt als het gaat om energiebesparing en 

betaalbaarheid. Verdergaande doelen op energiegebied zijn problematisch omdat de financiële 

armslag van corporaties beperkt is om hier extra in te investeren. Daarover is hij, ook namens de 

grote steden (G4), is gesprek met minister Blok (BZK). O.a. over het gebruik van de STEP-subsidie 

voor naoorlogse (hoogbouw)woningen in de grote steden. Voor deze subsidie moeten minimaal 

twee labelstappen worden gemaakt. Vaak is er echter geen spouw, wat labelsprongen moeilijk 

maakt. Er moeten daarom naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht. Hij is daarover nu 

doorgedrongen bij het ministerie, om een STEP-regeling voor grote steden te maken. Een soort 

Green Deal. Als dit lukt, kan dit leiden tot een beter onderhoudsprogramma ook voor 

energieprestatiedoelen. Minister Blok is ook op bezoek geweest in Den Haag om de problematiek bij 

de portiekwoningen te laten zien. Echter een oplossing is er nog niet. 

Wijsmuller gaf aan dat ook met kleine corporaties (bilaterale) afspraken worden gemaakt, ook over 

de invulling duurzaamheid bij bestaande en nieuwe woningen. Ook met de grote drie zullen nadere 

bilaterale afspraken worden gemaakt over duurzaamheid, o.a. mbt PV-projecten en Haags Warmte 

Initiatief. 

Een goede jaarlijkse monitoring is noodzakelijk om tijdig te kunnen bijstellen. Dat is niet vrijblijvend. 

Er wordt niet alleen gekeken naar de energieprestatie, maar ook naar de afspraken bij concrete 

project zoals boven genoemd. Wijsmuller gaf als voorbeeld dat HaagWonen betrokken is bij de 

plaatsing van 244 zonnepanelen bij Groen Regentesse. HaagWonen heeft daar geen bezit, maar wil 

ervaring opdoen. 

In de prestatieafspraken zijn diverse afspraken en maatregelen opgenomen om huurders beter te 

bereiken en voorlichting te geven hun gedrag en het functioneren van hun woningen. Wijsmuller 

noemde o.a. de inzet van Duurzaam Den Haag en Haagse Buurtkracht.  
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Wijsmuller gaf op een vraag uit de zaal over het nog ontbreken van driepartijenoverleg  dat dit nog 

formeel tot stand moet worden gebracht bij de uitwerking va prestatieafspraken op korte termijn. De 

huurdersorganisaties moeten dan onder meer ook worden betrokken bij de jaarlijkse monitoring. 

 

Gezamenlijke ronde tafel woningcorporaties en huurdersorganisaties 
Deelnemers: 

Henk Schomaker, senior beleidsmedewerker bij Haag Wonen 

Niels van Boven, programmamanager duurzaamheid bij  Vestia 

Anneke Allewijn, adviseur strategie  bij Staedion 

Teun Scherpenzeel, vice-voorzitter bewonersraad Haag Wonen 

Ruud Klein: voorzitter HV Haag Wonen en HV Staedion 

(opmerking over huurdersvertegenwoordiging van Vestia: geen Haagse huurdersvertegenwoordiging 

meer, maar via Landelijke Huurdersraad 

Michel Jehae geeft aan dat is gekozen voor een gezamenlijke ronde tafel om te bespreken hoe de 

samenwerking is tussen woningcorporaties en huurdersorganisaties en hoe kan worden 

samengewerkt aan het realiseren van energiebesparing. 

 

Ruud Klein is intensief betrokken geweest bij de gesprekken en geeft aan dat betaalbaarheid een 

belangrijk uitgangspunt is geworden bij de gehele prestatieafspraken en ook bij de doelen voor 

energie en duurzaamheid. De financiële grenzen bij de corporaties zijn duidelijk, daar moeten de 

huurders niet onder leiden. De aandacht, in de prestatieafspraken, voor bewustwording/voorlichting 

over het gedrag en de ruimte voor de huurder om zelf maatregelen te nemen in de woning is goed. 

De huurdersorganisaties hebben echter nog geen formele rol in het proces in het gehele proces 

gehad en ook nog niet bij de verdere uitvoering. Dat moet nog verbeteren. 

Henk Schomaker geeft aan de samenwerking met de huurdersorganisatie goed te vinden en te 

waarderen. Zo waren bijvoorbeeld bij een bezoek van de G4 aan Mariahoeve in Den Haag de 

huurdersorganisaties goed aanwezig. De gezamenlijk insteek op betaalbaarheid is belangrijk. 

Teun Scherpenzeel geeft aan het belangrijk te vinden dat de groep lagere huren blijft bestaan, 

vanwege de betaalbaarheid. Veelal woningen met een slechter energielabel. En dat het energiedeel 

beperkter is dan gedacht.  

Voor Vestia lag de inzet in 2014 op de combinatie van veiligheid en duurzaamheid, aldus Niels van 

Boven. Het vervangen van open verbrandingstoestellen door HR-ketels was daarom belangrijk, wat in 

de cijfers (SHAERE) is terug te zien. 

Hij geeft ook aan dat de doelen niet ambitieus zijn, maar dat er wel een goede samenwerking is 

tussen de woningcorporaties en de gemeente om mogelijke (energie)maatregelen verder te 

onderzoeken, de kennis uit te diepen en tot pilots te komen, bijv. mbt zon. Een 

duurzaamheidswerkgroep komt daarvoor regelmatig bij elkaar. 

Anneke Allewijn geeft aan dat bewustwording van het eigen energieverbruik, kennis van de eigen 

energierekening en mogelijkheden voor besparing zeer belangrijk zijn. Juist bij na renovatie ontstaat 

een nieuwe situatie voor de huurder met meer comfort. Huurders zijn vaak beperkt bewust  van hun 

gedrag. Dat kan leiden tot een hoger energieverbuik dan mogelijk is. Het is goed dat in de 

prestatieafspraken daarom veel aandacht is besteed aan voorlichting en bewustwording over het 

gedrag in de eigen woning. 

 Informatievoorziening aan de huurder bij momenten van vervanging van de CV-ketel en renovatie is 
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daarom zeer zinnig. 

In de discussie komt ook naar voren dat bij onderhouds- en renovatieprojecten de huurder beter 

moet worden geïnformeerd over “het werken van de woning”. Henk Schomaker geeft aan dat bij 

Haag Wonen daarom ook scholen worden betrokken bij de educatie daarover. Kinderen kunnen een 

goed invloed uitoefenen op een zuinig energiegedrag van hun ouders.  

Wel of geen huurverhoging is een belangrijk punt bij het verbeteren van een huurwoning bij 

renovatie. Teun Scherpenzeel geeft aan dat in zijn complex van 3 flats lang (5 jaar) is gepraat tussen 

bewoners, architect en woningcorporatie over een forse renovatie en verbetering van energielabel 

(tot A) met allerlei uitgekiende maatregelen, ook uit financieel oogpunt. Alles is uiteindelijke 

uitgevoerd zonder huurverhoging. 

Die mogelijkheden verschillen per woningcorporaties. Vestia moet voldoen aan bepaalde financiële 

rendementseisen en dus huurverhoging vragen. Staedion zegt dat vervanging van open 

verbrandingstoestellen door CV-ketels niet maar bij renovatie wel huurverhoging wordt gevraagd. 

Betaalbaarheid speelt een rol wanneer bij renovatie tot energielabel B of hoger een hogere huur 

wordt gevraagd de onvoldoende wordt gecompenseerd. En mogelijk ook grenzen worden 

overschreden mbt huurgrenzen. Ook kan dit spelen bij mutatie van huurders waarbij de woning 

wordt aangepast met een aanzienlijke huurverhoging. De balans tussen betaalbaarheid, 

huurverhoging en een lagere energierekening moet worden bewaakt (woonlastenbenadering). 

Ronde tafel raadsleden 

Deelnemers: 

Robert Barker, raadslid Partij voor de Dieren 

Gerwin van Vulpen, raadslid Haagse Stadspartij 

Sanne Nusselder, Groen Links, voorzitter wg. Milieu (vervangt Esther Punte, 

fractievertegenwoordiger / ziek) 

(diverse partijen waren afwezig vanwege fractievergadering). 

 

Michel Jehae vraagt naar de rol van de gemeenteraad bij het proces om te komen tot de 

huidige prestatieafspraken, via de Volkshuisvestelijke Agenda en de biedingen van de 

woningcorporaties. Ook bij de vertegenwoordigers van de politieke partijen ligt de situatie 

een stuk moeilijker dan een jaar geleden bij het halen van de doelen van het Energieakkoord 

(“label B, 2020”).  

Gerwin van Vulpen heeft moeten erkennen in de afgelopen periode dat de wensen om 

hogere doelen vast te stellen en uit te voeren moesten worden bijgesteld, vanwege de 

financiële knelpunten. Dat heeft geleid tot meer realiteitszin. Waarbij hij nog wel de 

kanttekening zette dat het onderzoek van de WSW nog plaatsvindt. Hij geeft dat er meer 

creativiteit moet worden aangewend om met minder middelen in de eigen huurwoningen 

(energie)maatregelen te nemen. Ook moet beter worden gekeken naar de mogelijkheid om 

de plaatsing van zonnepanelen te realiseren via bewonerscollectieven. 

Bij Robert Barker is dat niet zo. Hij vindt dat er op energiegebied meer inzet moet zijn en 

hogere doelen moeten worden gesteld. De PvdD is het dan ook niet eens met de 

voorliggende prestatieafspraken. 
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Sanne Nusselder geeft aan dat bij GL de beperkingen ook duidelijk zijn. Maar zij ziet ook in 

de praktijk wel mogelijkheden om bij concrete projecten hogere energie=eisen te stellen en 

te halen. Bijvoorbeeld bij de woningen in de Bentelostraat, waar woningen met een G-label 

zijn gerenoveerd naar een B-label (ipv C) na tussenkomst van de gemeenteraad. 

Op de vraag van Michel Jehae over de interactie tussen de gemeenteraad en de 

huurdersorganisaties kwam naar voren dat er eigenlijk weinig onderling gesproken is over de 

nieuwe prestatieafspraken en de weg er naar toe. Dat zou wel moeten gebeuren. Dat wordt 

ook beaamd door de huurdersvertegenwoordigers in de zaal. “De agenda’s worden al 

getrokken. Zeker ook nu een jaarlijkse monitoring en bijstelling van de prestatieafspraken 

een belangrijke functie krijgt bij het werken aan verduurzaming.  

 

Afsluiting  
Michel Jehae vraagt Alex Ouwehand naar zijn conclusies. Hij vond het een positieve avond, 

minder gericht op verschillen, zoals vorig jaar, en meer gericht op het grijpen van kansen bij 

de uitvoering. De inzet huurders(organisaties) is belangrijk. De formele rol in het driepartijen 

overleg moet daarom wel op korte termijn worden vastgelegd. 

 


