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Inleiding



Duurzaamheid

• Klimaatverandering (uitstoot broeikasgassen)

• Uitputting natuurlijke grondstoffen

• Milieuvervuiling in water, lucht en bodem

• Aantasting natuurlijke leefomgeving en 

biodiversiteit

Draagkracht aarde

• 2018: 1,6 aardes nodig om mensheid te 

onderhouden

• 2050: 4,3 aardes nodig om mensheid te 

onderhouden

Bron: Global footprint network



Omgeving volop in beweging

• Energietransitie naar duurzame energie

• Van gas los (terugdraaien gaskraan Groningen)

• Opkomst deeleconomie (Snapcar, Airbnb, Spotify)

• Veranderende regelgeving (o.a. NTA 8800, klimaatwet, einde 

salderingsregeling en aansluitplicht gas)

• Van lineaire economie naar circulaire economie



Dilemma’s woningcorporaties

• Duurzaamheid geen doel op zich (focus op betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en basiskwaliteit)

• Wat is de incentive? Idealen versus kostenbesparing

• Wie betaalt de rekening energietransitie en verduurzaming? 

• Weerstand tegen verandering (organisatie en bewoners)

• Inzet nieuwe technologie en toepassingen

• Bewustwording en gedragsverandering bewoners



Duurzaamheid binnen Staedion



Duurzaamheidsbeleid Staedion

Beleidsplan duurzaamheid 2016-2020

• Staedion wil samen met bewoners het energieverbruik verduurzamen, 

energielasten verlagen en het thuisgevoel vergroten

Doelstellingen

• In 2021 gemiddeld label B (in 2030 minimaal label B)

• In 2050 zijn onze woningen klimaatneutraal

• Woningen aansluiten op duurzame bronnen

• Gebruik duurzame materialen

• Samenwerken met bewoners aan verlaging van energielasten



Programma aanpak

• Van werkgroep  programmateam duurzaamheid 

• Programmaplan en organisatie Duurzaamheid 

• Programmamanager duurzaamheid

• Sturing programma duurzaamheid, verbinden, focus en versnellen

• Interne organisatie, samenwerking externe stakeholders en communicatie



Duurzaamheidsprijsvraag 2018



Pilot PV-panelen (individueel)



Naar een strategische aanpak



Naar een strategische aanpak Focus

• Voor 2015 sturing op verbetering energieprestatie (project)

• Vanaf 2016 sturing energielabel B + STEP-subsidie (projecten)

• Koppeling maatregelen binnen planmatig onderhoud

• 2017 en 2018 onderzoek verduurzaming woningportefeuille (portefeuille)

• 2018 Portefeuillestrategie 2018-2030

• Uitwerking  en nadere invulling duurzaamheidsambitie

• Uitwerking Staedion routekaart CO2 neutraal (complex)

• Samenwerking op wijkniveau (warmtetransitie, wijkenergieplannen)

projectniveau

portefeuilleniveau

integraal



Portefeuille in kengetallen

Aantal kamers:

1 kamer – 5%
2 kamer – 21%
3 kamers –35%
4 kamers – 27%
5 kamers – 10%
6 of meer kamers – 2%

16%

44%
14%

18%

9%

Subsidiabele huurprijzen:

Tot
kwaliteitskortingsgrens
Tot 1e aftoppingsgrens

Tot 2e aftoppingsgrens

EGW 
13%

Appartement 
met lift 29%

Appartement 
zonder lift

54%
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Woningtype:

13%

22%

34%

17%

9%

3% 1%
Energielabels:

label A

label B

label C

label D

label E

label F

label G

Kengetallen huren:

DAEB: 92%   

NIET-DAEB: 8%

Gemiddelde huur: €539

Huren op 80% van maximaal redelijk

Spreiding portefeuille:

De helft van de woningen bevindt 

zich in 6 wijken: 

Laakkwartier en Spoorwijk, Bouwlust en 

Vrederust, Centrum, Moerwijk, Ypenburg, 

Transvaalkwartier

Kengetallen:

▪ Staedion heeft circa 36.000 woningen waarvan 

97% in Den Haag. 

▪ Zo’n 1 op de 7 woning in Den Haag is van 

Staedion. Ons aandeel is ongeveer 45% van de 

kernvoorraad. 

▪ Daarnaast verhuren wij 6.300 overige objecten als 

winkels, bedrijfsruimte en parkeerplaatsen



CO2 Routekaart (Aedes)



Onderzoek referentie-

complexen (DWA)



Warmtetransitie-atlas 

(Overmorgen)



Huidige duurzaamheidsambitie

Korte termijn:

• Staedion routekaart CO2-neutraal

• 2021 gemiddeld energielabel B

• 2025 F/G labels geminimaliseerd en 30% A- of B-label

• Nieuwbouw aardgasloos en BENG

Lange termijn:

• 15% klimaatneutraal in 2030

• Quick wins aardgasloos bestaand bezit

• Ambitie 5.000 woningen aansluiten op (duurzaam) warmtenet



We zijn nog niet klaar……



Vervolgstappen

• Oplevering Staedion routekaart CO2 neutraal 

• Aanpak transitiegereed maken complexen

• Invulling duurzaamheidsdoelstellingen portefeuillestrategie

• Afstemming op warmtetransitieplan gemeente Den Haag 

• Besluitvorming en realisatie LdM en HAL (warmtenet)

• Proeftuin Aardgasvrij Bouwlust/ Vrederust

• Uitrol project PV-panelen

• ……………



Lessons learned



Lessons learned

• Energietransitie alleen realiseerbaar door samenwerking tussen partijen

• Duidelijke boodschap en communicatie burgers/ bewoners cruciaal

• Duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheid partijen

• Duidelijkheid in business case noodzakelijk om partijen in beweging te 

krijgen

• Flexibiliteit in aanpak en proces

• Leer door te doen en wees bereid kennis te delen!




