UITNODIGING
‘Keuzes maken
voor de toekomst’
Verduurzaming vastgoedportefeuilles

15:30 uur

Ontvangst met koffie en thee

16:00 uur

Opening door de dagvoorzitter

16:10 uur

De subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van de woningvoorraad van de huursector en VvE’s
De subsidiemogelijkheden voor de verduurzaming van de
woningvoorraad voor de corporatiesector en voor verenigingen van
eigenaren (VvE’s). Verder komen de initiatieven met betrekking tot
aardgasvrije gebouwen en wijken aan bod en wordt stilgestaan bij de
stand van zaken rondom BENG en de NTA8800.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | Constan Custers

16:30 uur

Trends en ontwikkelingen technische installaties
Trends en ontwikkelingen over installaties in de gebouwde
omgeving. Wat betekent dit voor de keuzes die corporaties
moeten maken (bij nieuwbouw en renovaties)?
DWA | Jaap Neeleman

16:50 uur

Naar een duurzame woningportefeuille
Strategische aanpak om te komen tot een langetermijnplan voor
woningen. Waar lopen we tegenaan (lessons learned) en welke
stappen hebben wij gezet?
Staedion | Guido van de Wijgert

17:10 uur

Pitches / best practices (5 minuten)
istaDES - Eigen Haard | Michel Waanders
DWA | Rüdiger Drissen

17:25 uur

Discussie en conclusies
Dagvoorzitter en publiek

18:00 uur

Borrel

Dagvoorzitter is Martijn Spaan (DWA en gedetacheerd bij VNG)

Voor corporaties is de transitie naar aardgasvrij een van de grote uitdagingen
voor de komende tijd. In 2050 (in bepaalde gemeenten eerder) moeten alle
woningen aardgasvrij en CO2-neutraal zijn. Dat vraagt om actie, nu. Wat zijn de
alternatieven? Welke keuzes maak je? Wat doe je eerst en wat daarna?
Daarnaast passeren duurzaam beheer van blok- en stadsverwarming en duurzame energieinstallaties ook de revue. Energiebesparing en wetgeving hieromtrent staan hoog op de politieke
agenda. Voor veel corporaties is energie-exploitatie niet langer een kernactiviteit. De wetgeving
verandert snel, waardoor corporaties investeren om de benodigde kennis op peil te houden.

Mercure Hotel Amersfoort Centre | De Nieuwe Poort 20 in Amersfoort
Donderdag 8 november

Woningcorporaties, VvE’s, vastgoedeigenaren, kantooreigenaren, bouwers,
projectontwikkelaars, gemeenten, bewoners, energiebedrijven, netwerkbeheerders.

Aanmelden kan via www.dwa.nl/actueel/verduurzamingvastgoed

