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Doelstelling
“Een goede betaalbare woning in een nette buurt (voor de doelgroep)!”

Onze drijfveer in duurzaamheid wordt primair vanuit die opgave gestuurd 
en leveren van daaruit onze bijdrage
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Beschikbaarheid Betaalbaarheid Leefbaarheid
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De Drechtstedelijke verduurzamingsopgave vanuit 
corporatieperspectief



De verduurzamingsopgave in de Drechtsteden
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Warmtenet is de meest realistische manier voor de corporaties 
om haar ambities te halen, 

Corporaties trekken
gezamenlijk op

Lusten en lasten worden
gedeeld

Vroegtijdig duidelijkheid
en flexibiliteit

• Bod van de gezamenlijk 
optredende corporaties naar 
HVC 

• Start-businesscase o.b.v. 35.000 
corporatiewoningen hoog- en 
laaghangend fruit wordt 
gemengd

• Hoog- en laaghangend fruit wordt 
gemengd

• Kosten en risico’s in onderlinge 
samenhang investeringen en 
risico’s van zowel HVC als 
corporaties worden gewogen en 
gehonoreerd

• Vanzelfsprekend onder de 
voorwaarde van financiering en 
continuïteit in het realiseren van de 
kernopgave

• Aansluitbijdrages worden via een 
eenduidige tariefstructuur 
uitgezet zodat vroegtijdig 
begroot kan worden

• Duidelijke afspraken over 
isolatieniveau ’s en 
temperatuurregime

• Afstemming en optimalisatie 
renovatieplanningen en HVC



Hoe zit dat er financieel uit? (1/2)

AANSLUITING WN 
gereed op het 
warmtenet van de 
Drechtsteden

MAATREGEL:
- Woningschil naar (min.) label B
- Zonnepanelen
- Aansluitkosten netwerk en 

verwijdering gasaansluiting

INVESTERING:
= NO REGRET (5.000/label)
= te verrekenen in service 
= vastrecht en volgt aanleg 
netwerk in tijd.

ALL ELECTRIC
op het warmtenet van 
de Drechtsteden

MAATREGEL:
- Woning schil naar label A+++
- Zonnepanelen
- Verwijding gas en naar ALL-Electric 

(warmtepomp)

INVESTERING:
= 55.000
= te verrekenen in EPV 
= 30.000 installatie (incl PV)



Hoe zit dat er financieel uit?
(voor corporaties gezamenlijk)

I. Geen aansluiting: all-electric

II. 100% aansluiting warmtenet

III. 90% aansluiting warmtenet / 
10% all-electric

Niet realistisch: investering ca. 3 mrd EUR

Niet voorzien: warmtenet nu nog beperkt

Actuele doorrekening: gelet op warmtenetkaart en 
investering van 1,3 mlrd EUR







Actueel: haalbaarheidsonderzoek loopt

1. Op basis van gemeenschappelijke beleid en randvoorwaarden,

2. met als basis de eigen portefeuillestrategie (waarin voor de lange termijn de 
ontwikkeling van de voorraad is gedefinieerd in termen van beschikbaarheid, 
kwaliteit en betaalbaarheid),

3. liggen er gefaseerd per corporatie binnenkort gedetailleerd onderbouwde 
scenario’s en doorrekeningen

4. Corporaties verkennen collectief met HVC het perspectief van op een 
warmtenet aan te sluiten woningen en de financiële afspraken

5. Een afspraak daarover biedt de gemeenten perspectief om in samenwerking 
met HVC ook afspraken te maken over de aansluiting van de overige gebouwde 
omgeving









Bijzonder is de insteek op collectief belang

• Het uitgangspunt is een zo groot mogelijke dekking van het warmtenet tegen de 
laagst mogelijk maatschappelijke kosten

• HVC, corporaties, gemeenten hebben het commitment om qua effort of in 
aanpak bij te dragen aan die collectieve ambitie

• Financiële haalbaarheid voor iedere participant is daarin een collectieve zorg

• Niet het individueel gewin staat centraal maar de businesscase als geheel.  Dat 
maakt dat de komst van een regionaal warmtenet realistisch lijkt.



3 Samenwerking
Overleg Structuur corporaties

Programmaraad Vertegenwoordiging corporatiebestuurders

Bestuurlijk E-team BWD: gezamenlijke corporatiebestuurders

Strategisch E-team DWD: gezamenlijke vastgoedmanagers

Werkgroepen Afgevaardigden



Bestuurders hebben 1 ‘gemachtigde’ aangesteld

IJzersterke gesprekspartner door aanbod 35.000 woningen

Met corporaties kan het, zonder lukt niets



Dat gaat niet vanzelf: intern

• Gemachtigde ‘los’ van specifieke corporatie

• Permanent mandaat van corporatiesbestuurders nodig

• Draagvlak bij:
• Corporatiebestuurders

• Raden van Toezicht

• Werkvloer

• Huurders



Dat gaat niet vanzelf: extern

• Overleg- en samenwerkingscultuur overheden

• Verschillende werelden moeten leren samenwerken

• Draagvlak bij:
• Gemeenteraad

• Particulieren

• Netbeheerder

• Warmtebedrijf



4 Tussenresultaten
• Warmtevisie op hoofdlijnen op orde

• Goedkoopste oplossing in beeld

• Financiele (on-) haalbaarheid grotendeels in beeld

• Juiste partijen aan tafel

• Belangen corporaties duidelijk voor gemeenten en warmtebedrijf

• Gesprekken over kosten warmtenet gestart (€ 250 tot € 300 miljoen)

• Corporaties zetten hoog in voor laagste prijs

• …subsidie proeftuin aardgasvrije wijken voor gedeelte warmtenet



5 Do’s en don’ts
• Ga uit van 1 grote warmtevisie: goedkoopste

• Collectieve opgave centraal: elkaar helpen naar collectief draagvlak

• Financiële haalbaarheid voor iedere participant is daarin een collectieve zorg

• Spreek en onderhandel uit 1 mond

• Efficiente en effectieve samenwerking

• Intern en extern draagvlak: RvC, Huurders. Laat ze mee groeien!

• Betrek iemand met gezag

• Zet hoog in en heb lef




