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Voor u ligt het Duurzaamheidsbeleid van HW Wonen.  
Dit is de versie van 2021. De laatste externe- en interne 
ontwikkelingen en nieuwste inzichten zijn hierin verwerkt. 
Met ons Duurzaamheidsbeleid willen wij ervoor zorgen 
dat in de toekomst de betaalbaarheid van kwalitatief goed 
wonen voor onze huurders voorop blijft staan binnen een 
gezonde bedrijfscontinuïteit. Duurzaamheid speelt dan ook 
een belangrijke rol in de vijf pijlers die HW Wonen hanteert. 
HW Wonen zet zich in om huurders met een inkomen die 
behoren tot onze primaire doelgroep een passende  
woning te bieden. Comfortabel en gezond wonen, de 
woonomgeving, passend bij de portemonnee, het milieu  
en de dienstverlening zijn de vijf pijlers in ons Duur-
zaamheidsbeleid. Deze vijf pijlers zijn in lijn met ons 
Ondernemings plan 2019-2022. 

In dit Duurzaamheidsbeleid beschrijven wij hoe wij met 
onze ambities een bijdrage leveren aan een klimaatneutrale 
Hoeksche Waard 2050. De landelijke- en regionale doel-
stellingen zijn vertaald naar strategisch beleid. HW Wonen 
kijkt vooruit tot 2050. De opgave van de energietransitie 
zorgt ervoor dat een uitgestippeld pad noodzakelijk is 
om strategische doelstellingen te realiseren. Tussentijdse 
strategische- en operationele doelstellingen in 2030 en 
2040 zorgen ervoor dat 2050 dichterbij is dan het lijkt. Het 
is hierbij van belang dat onze acties op korte termijn passen 
in de strategische doelstellingen op de lange termijn. Hierbij 
zijn wij ondersteund door Adviesbureau Niemann. Hun 
adviezen zijn gebruikt in de totstandkoming van dit Duur-
zaamheidsbeleid. Het Programmaplan Duurzaamheid van 
de gemeente Hoeksche Waard geeft duidelijke regionale 
ambities die gebruikt zijn om onze doelen te stellen. 

Ons Duurzaamheidsbeleid geeft richting en kaders waar-
binnen wij onze strategische keuzes maken op complex-
niveau en hoe wij huurders betrekken binnen de energie-
transitie. Dit doen wij dorpsgericht. Zo kan stap voor stap 
onze vastgoedportefeuille gereedgemaakt worden voor 
een duurzame toekomst en huurders hierop worden voor-
bereid. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Samen 
met stakeholders en onze huurders zetten wij ons in om 
de energietransitie tot een succes te maken. Op sommige 
vragen zijn nu nog geen antwoorden te formuleren en 
andere vragen zijn concreet te beantwoorden. Wij actua-
liseren jaarlijks ons Duurzaamheidsbeleid. Het Duurzaam-
heidsbeleid is afgestemd met twee van onze belangrijkste 
stakeholders, namelijk de gemeente Hoeksche Waard en 
het Huurdersplatform. 

Het Duurzaamheidsbeleid bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel gaat in op (inter)nationale, lokale ambities en 
de ambities van HW Wonen met de bijhorende uitgangs-
punten. Het tweede deel gaat in op onze strategische lijn 
en hoe wij onze ambities willen bereiken met de daarbij 
horende financiële kaders.

Aanvullend op dit Duurzaamheidsbeleid wordt er een 
Duurzaamheidsprogramma 2021-2022 opgesteld. Dit Duur-
zaamheidsprogramma zal specifiek ingaan op de uitgezette 
acties voor 2021 en 2022. 

1. Inleiding
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Deel I  
Ambities en  
uitgangspunten
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2. Ambities - (inter)nationaal  
en lokaal
In ons Duurzaamheidsbeleid staan ambities centraal. In 
dit hoofdstuk gaan wij in op (inter) nationale en lokale 
ambities. Aan bod komen het Klimaatakkoord van Parijs en 
het Klimaatakkoord van Nederland. Vervolgens is het van 
belang om inzicht te geven in de regionale ambities van 
gemeente Hoeksche Waard. 

2.1 Klimaatakkoord van Parijs en Nederland

Op 12 december 2015 zijn 195 landen onder auspicien van 
de Verenigde Naties (VN) een belangrijk klimaatakkoord 
overeengekomen. De Europese Raad heeft de komst van 
dit klimaatakkoord verwelkomd, omdat het een mondiaal 
en juridisch bindend akkoord betreft. In het Klimaatakkoord 
van Parijs zijn de volgende strategische doelen afgesproken:

• Beperken van de opwarming tot ruim onder de twee 
graden en het bereiken van een balans tussen de uitstoot 
en vastlegging van broeikasgassen in de tweede helft van 
deze eeuw;

Nederland staat in internationaal verband voor de uitda-
ging om de mondiale uitstoot van broeikasgassen drastisch 
terug te brengen, waarbij in de tweede helft van de 21e 
eeuw, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, 
er mondiaal een balans moet zijn tussen de uitstoot en 
vastlegging van broeikasgassen, ofwel klimaatneutrali-
teit. Het Klimaatakkoord van Parijs is van belang voor het 
Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Voor Nederland zijn 
daarbij de Europese afspraken leidend. Het kabinet houdt 
onverkort vast aan de Europese afspraken voor 2020, 2030 
en 2050 en aan de afspraken uit het Klimaatakkoord dat is 
opgesteld in 2019. 

De Nederlandse energievoorziening is sterk verweven met 
energiemarkten in Europa en elders ter wereld. De wijze 
waarop we de transitie vormgeven moet tijd en ruimte 
bieden aan technologische doorbraken die we nu nog niet 
kunnen voorzien. Ook wil het kabinet lokale oplossingen 
en afwegingen kansen geven, zoals inzet van restwarmte 
van industrie in bestaande woonwijken. Het is belangrijk 
om in de sturing op CO₂-reductie flexibel te kunnen zijn. 
Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van techno-
logische vooruitgang en lokale oplossingen formuleert het 
kabinet het einddoel, maar schrijft het niet voor hoe dit 
exact moet worden bereikt. Op dit moment is aardgas uit 
Nederland de voornaamste energiebron voor de verwar-

ming van huizen, gebouwen, tuinbouwkassen en water uit 
de kraan. Om onze energievoorziening te verduurzamen zal 
deze inzet van aardgas fors omlaag moeten. Dit kan in de 
eerste plaats door in te zetten op energiebesparing. In het 
Klimaatakkoord van 2019 is onder andere afgesproken:

• Dat er in 2030 49% CO2-reductie wordt behaald ten 
opzichte van 1990. De nieuwe EU-doelstelling van 2021 is 
om 55% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 1990. 
Het is nog onduidelijk of Nederland hierin meegaat;

• Dat het kabinet de uitstoot van broeikasgassen in  
2050 met 95% wil terugdringen op Europees niveau;

• Dat nieuwbouw ‘’bijna energieneutraal’’ wordt  
gerealiseerd;

• Dat er voor 2030 wordt gestreefd naar tenminste gemid-
deld energielabel A voor gebouwen;

• Dat 20% van de gebouwde omgeving aardgasvrij is  
in 2030.

2.2 Ambities gemeente Hoeksche Waard

Wij bewegen ons van een fossiel gedreven economie 
naar een duurzame, CO₂-arme economie. Die transitie is 
al gaande, maar zal de komende decennia aan intensiteit 
winnen. Dat betekent dat wij op verschillende terreinen – in 
de gebouwde omgeving en elektriciteitsvoorziening, maar 
ook bij industriële processen en vervoer – grote veran-
de¬ringen zullen zien. Gemeente Hoeksche Waard heeft 
dan haar ambities kenbaar gemaakt in haar Programmaplan 
Duurzaamheid 2020. Hierin worden ambities opgedeeld 
in drie termijnen om inzichtelijk te maken welke doelen 
op welk termijn realistisch zijn. De ambities van gemeente 
Hoeksche Waard zijn als volgt opgedeeld en worden hierna 
nader toegelicht: 

• Ambitie op de lange termijn; strategische doelen  
2040 en 2050;

• Werkend perspectief; operationele doelen 2030;
• Programmaplan Duurzaamheid; inspanningen en  

activiteiten 2021-2022.

De ambitie van de Hoeksche Waard is om in 2050 klimaat-
neutraal te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat alles wat in de 
Hoeksche Waard gebeurt geen negatieve gevolgen heeft 
voor het klimaat. Om dit te bereiken is één van de strate-
gische doelen om in 2040 een energieneutraal eiland te 
zijn. Dat is tien jaar eerder dan de landelijke doelstelling.  
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De energie die in de Hoeksche Waard wordt verbruikt 
dient lokaal duurzaam opgewekt te worden. In 2021 
wordt het Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard rich-
ting energieneutraal opgesteld. Het is van belang dat de 
karakteristieke eigenschappen van de Hoeksche Waard 
behouden blijven of worden versterkt waar mogelijk. De 
andere strategische doelen om in 2050 klimaatneutraal te 
zijn, zijn ‘’in 2050 is de Hoeksche Waard 100% circulair’’, 
‘’In 2050 hebben we een veerkrachtig ecosystemen in 
de Hoeksche Waard’’ en ‘’De Hoeksche Waard is in 2050 
volledig klimaatadaptief’’. Een toelichting over de diverse 
begrippen die wij gebruiken in het Duurzaamheidsbeleid 
is te vinden in bijlage 1. In figuur 1 worden op de tijdlijn de 
doelen van gemeente Hoeksche Waard weergegeven.

De strategische doelen van gemeente Hoeksche 
waard
Gemeente Hoeksche Waard wil haar ambities waarmaken. 
Hiervoor gaan ze aan de slag met de volgende programma-
thema’s en willen ze versnellen waar dat kan:

Hoeksche Waard Klimaatneutraal 2050:
• Wij verminderen de CO₂-uitstoot en deze compenseren 

wij waar dat niet mogelijk is;
• Gezamenlijke ambitie: De Hoeksche Waard  

klimaatneutraal in 2050.

Hoeksche Waard 100% circulair 2050:
• Omdat de grondstoffenvoorraad eindig is en snel 

opraakt, werkt gemeente Hoeksche Waard toe  
naar een circulaire economie;

• Binnen zo’n economie behouden grondstoffen  
hun waarde en bestaat er geen afval meer;

• Daarnaast levert een circulaire economie een belangrijke 
bijdrage aan de CO₂-vermindering en zorgt deze voor het 
ontstaan van nieuwe markten en nieuwe werkgelegen-
heid;

• Wij worden op deze manier minder afhankelijk van  
de import van primaire grondstoffen.

Hoeksche Waard 100% klimaatadaptief 2050:
• De klimaatverandering heeft een grote impact op het 

leven in de Hoeksche Waard. Als eiland zijn we gewend 
aan de strijd tegen het water (overstromingen);

• Maar hebben we er ook profijt van gehad (vruchtbare 
landbouwgrond dankzij jonge inpoldering);

• Naast overstromingen van ‘buiten’ moeten we onze 
dorpen en landbouwgronden nu ook beschermen tegen 
water van boven (overvloedige regenval), droogte en 
hitte.

Veerkrachtige ecosystemen Hoeksche Waard 2050:
• De biodiversiteit in Nederland, maar ook in de  

Hoeksche Waard gaat snel achteruit;
• Doelstelling is de komende jaren deze trend om  

te buigen en de biodiversiteit te versterken;
• De Hoeksche Waard heeft de kenmerken om in  

Nederland koploper te worden. 

Figuur 1: tijdlijn doelen gemeente Hoeksche Waard 2021-2050.
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Hoeksche Waard energieneutraal 2040:
• In 2016 hebben de vijf voormalige gemeenten de ambitie 

vastgesteld voor de Hoeksche Waard om  
in 2040 energieneutraal te zijn;

• Een energieneutrale Hoeksche Waard levert een  
grote bijdrage aan onze klimaatdoelstelling;

• Deze doelstelling is ambitieuzer dan de landelijke streef-
datum 2050.

De operationele doelen van gemeente  
Hoeksche Waard
De strategische doelen liggen nog heel wat jaren voor ons 
en zijn nog moeilijk voor te stellen. Operationele doelen 
voor de middellange termijn zijn concreter en beter meet-
baar. We hebben de strategische doelen verdeeld in de 
volgende operationele doelen:

Operationele doelen 2030:
• In 2030 hebben we grote stappen gemaakt om 

 alle benodigde elektriciteit in de Hoeksche Waard  
duurzaam op te wekken;

• In de bebouwde omgeving besparen we 1,5% energie per 
jaar tot 2030;

• In de bebouwde omgeving besparen we tot 2030  
30% aardgas t.o.v. 2020;

• Bij 25% van onze bouw-en infraprojecten passen  
we circulariteit toe;

• Operationele doelen op weg naar een energieneutrale 
Hoeksche Waard.

De inspanningen en activiteiten van gemeente 
Hoeksche Waard 2021-2022
De gemeente heeft inspanningen en activiteiten voor 2021-
2022 weergegeven in haar Programmaplan Duurzaamheid. 
Deze inspanningen dragen bij aan de gestelde doelstel-
lingen en worden jaarlijks geactualiseerd.

Programmaplan Duurzaamheid; inspanningen en  
activiteiten 2021-2022:
• Zakelijk regionaal energieloket;
• Uitvoeren RRE-subsidie;
• Duurzaamheidslening voor inwoners;
• Verduurzamen bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed;
• Omgekeerd inzamelen consumentenafval;
• Buurtacties energiezuinig wonen;
• Regionaal energieloket woningeigenaren;
• Ambachtscentrum samen circulair;
• Stimuleren afvalvrije scholen;
• Organiseren innovatietafels;
• Uitvoeringsprogramma circulaire economie;
• Klimaatadaptief bouwen;
• Organiseren circo tracks;
• Pilot Shoreliner;
• Aanpak grootste knelpunten klimaatstresstest
• Project schone rivieren;
• Klimaatbestendige schoolpleinen;
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3. Ambities HW Wonen

In ons Duurzaamheidsbeleid gaan wij in op hoe wij maxi-
maal bijdragen aan aan de nationale en lokale ambities 
op het gebied van duurzaamheid. In dit hoofdstuk maken 
wij duidelijk wat wij verstaan onder duurzaamheid, welke 
maximale bijdrage wij leveren en voor welke grote opgave 
wij staan. Dit doen wij door concrete doelstellingen te 
formuleren. Er zijn veel vragen concreet te beantwoorden 
en wij nemen u graag mee in onze visie hoe wij denken 
een bijdrage te leveren om comfortabele en gezonde 
woningen in een energieneutrale Hoeksche Waard aan  
te bieden.

3.1 Visie op duurzaamheid

HW Wonen neemt in haar gedachtevorming de brede bete-
kenis van duurzaamheid met zich mee. In september 2017 
is met de Verduurzamingsmemo de eerste aanzet gegeven 
voor het denken over duurzaamheid en het ontwikkelen 
van een strategisch afwegingskader. Nu denken wij verder 
dan destijds. Het gaat bij duurzaamheid niet alleen om de 
energetische maatregelen, maar om de toekomstbesten-
digheid. Dit past bij de visie dat iedereen een goed thuis 
verdient. Dit thuis gaat niet alleen over de woning. Het gaat 

over wonen in een omgeving waarin je jezelf thuis voelt 
met een passende dienstverlening met maatwerk waar 
nodig, nu en in de toekomst. 

Een comfortabele en gezonde woning in een prettige 
woonomgeving die passend is bij de portemonnee 
van onze huurders, ‘met oog voor het milieu’.

Dát is de ambitie waar HW Wonen voor staat in haar 
bijdrage aan de energietransitie.

Definitie duurzaamheid 
• ‘’De aarde kan op langere termijn de consumptie 

van de mens verdragen’’.

Visie op duurzaamheid 
• Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om 

mee te doen in de energietransitie.
• Wij vinden dat elke stem telt en omarmen 

duurzame initiatieven van huurders.
• Het dient te passen binnen onze eeuwigdurende 

bedrijfscontinuïteit.

Figuur 2: tijdlijn doelen HW Wonen 2021-2050.



9HW WONEN DUURZAAMHEIDSBELEID

We doen dit omdat
• Iedereen kan zijn of haar duurzame steentje 

bijdragen
• De energietransitie doen wij met ons allen

Visie op Duurzaamheid - Vastgoed

‘’Ons vastgoed moet veilig,  
toekomstbestendig en flexibel zijn  
binnen onze norm- rendementen’’.

Visie op Duurzaamheid - Organisatie

‘’Onze medewerkers moeten onze  
duurzame ambities uitstralen’’.

Visie op Duurzaamheid - Huurders

‘’Onze huurders moeten comfortabel  
en gezond wonen met betaalbare  
woonlasten’’.

Nu onze visie op duurzaamheid duidelijk is, richten wij ons 
op onze bijdrage aan de landelijke- en regionale doelstel-
lingen. Wij dragen maximaal bij aan de transitie naar een 
energieneutrale Hoeksche Waard in 2040 en een klimaat-
neutrale Hoeksche Waard in 2050. HW Wonen wenst in 
2050 een CO₂-neutrale dienstverlening te hebben. In figuur 2 
worden onze doelen weergegeven.

3.2 Strategische doelstellingen HW Wonen  
2040 en 2050

Om maximaal bij te dragen aan landelijke- en regionale 
doelstellingen, nemen wij u graag mee in onze concrete 
doelstellingen. Onze ambities zijn als volgt opgedeeld en 
worden hierna nader toegelicht:

• Ambitie op de lange termijn; strategische doelen 2040  
en 2050;

• Werkend perspectief; operationele doelen 2030;
• Inspanningen en activiteiten 2021-2022; Uitvoeringspro-

gramma 2021-2022 (in lijn met de laatste twee jaar van 
het huidige ondernemingsplan).

Om de diverse strategische doelen voor de lange termijn 
eenduidig te houden, is gekozen om een onderscheid te 
maken tussen strategische doelen voor ons vastgoed, voor 
onze organisatie en voor onze huurders. Onderstaand 
zijn de zeven strategische doelstellingen van HW Wonen 
weergegeven:

Strategische doelstellingen lange termijn:

Vastgoed:
1.  Maximale bijdrage energieneutrale Hoeksche 

Waard 2040.
2.  Maximale bijdrage 100% circulaire Hoeksche Waard 

2050.
3.  Maximale bijdrage 100% klimaatadaptieve 

Hoeksche Waard 2050.
4.  Maximale bijdrage aan verkrachtige ecosystemen in 

de Hoeksche Waard 2050.
5.  Maximale bijdrage klimaatneutrale Hoeksche Waard 

2050.

Organisatie:
6. CO₂- neutrale dienstverlening HW Wonen 2050.

Huurders:
7.  Al onze huurders doen mee in de energietransitie.

3.2.1 Vastgoed

Voor ons vastgoed gaan wij de komende jaren aan de slag 
met vijf strategische doelstellingen. De thema’s staan allen 
in het teken van een maximale bijdrage van regionele doel-
stellingen door gemeente Hoeksche Waard. 

Maximale bijdrage energieneutrale  
Hoeksche Waard 2040
Met ons nieuwbouwprogramma en LVI-opgave met daarin 
bijna 1.000 nieuwbouwwoningen en bijna de helft van onze 
vastgoedportefeuille waarbij wij een LVI toepassen, kan 
worden gesteld dat wij komende tien jaar een zeer grote 
bijdrage leveren aan een energieneutrale Hoeksche Waard. 
Dit past in de veronderstelling dat wij vinden dat niets doen 
geen optie is en wij ons bewust zijn van de verantwoorde-
lijkheden die wij als woningcorporatie hebben binnen de 
energietransitie. 

HW Wonen draagt maximaal bij aan een 
energieneutrale Hoeksche Waard in 2040.

Maximale bijdrage 100% circulaire  
Hoeksche Waard 2050
Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie: 
‘Nederland circulair in 2050’ dat dateert uit 2016, heeft de 
overheid uitgesproken dat het tijd is voor een circulaire 
economie. Dit programma heeft een vervolg gekregen 
middels het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 
2020-2023. Onze visie op een circulaire Hoeksche Waard 
is dat wij circulariteit verkennen en toepassen waar 
mogelijk. Circulariteit passen wij in de huidige pioniersfase 
op kleinschalig niveau toe. Wij volgen de ontwikkelingen 
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rondom losmaakbaar bouwen, lichtgewicht bouwen, 
slopen met een beperkte milieubelasting en flexibel, 
aanpasbaar bouwen. Naarmate circulariteit zich in de 
toekomst verder ontwikkeld onderzoeken wij graag de 
toepassingsmogelijkheden hoe wij met onze projecten in 
kunnen spelen op de circulaire actualiteiten. Wij hebben 
circulariteit opgenomen in ons beleid ‘’Opdrachtgever-
schap en inkoop’’. 

HW Wonen draagt maximaal bij aan een 100% 
circulaire Hoeksche Waard 2050.

Maximale bijdrage 100% klimaatadaptieve  
Hoeksche Waard 2050
In de jaarlijkse Prestatieafspraken is samen met gemeente 
Hoeksche Waard en het Huurdersplatform Hoeksche 
Waard afgesproken dat er door gemeente Hoeksche 
Waard een beleid wordt opgesteld over klimaatadap-
tief bouwen. In dit beleid zal de visie op klimaatadaptief 
bouwen worden beschreven. Deze visie dient aan te 
sluiten op de visie die HW Wonen heeft op klimaatadap-
tief bouwen. HW Wonen heeft de eerste stappen rondom 
klimaatadaptief bouwen reeds gezet en evaluaties zijn 
bepalend voor de verdere vervolgstappen rondom 
klimaatadaptief bouwen verder te standaardiseren op 
projectniveau. 

HW Wonen draagt maximaal bij aan een 100% 
klimaatadaptieve Hoeksche Waard 2050.

Maximale bijdrage aan veerkrachtige 
ecosystemen Hoeksche Waard 2050
Biodiversiteit heeft veel cohesie met klimaatadaptie. 
HW Wonen spant zich in om de eerste stappen naar een 
verkrachtig ecosysteem te zetten. Wij zijn reeds kleinschalig 
begonnen waar het kan. Dit uit zich in het aanplanten van 
nieuwe bomen, het toepassen van bepaalde plantsoorten 
die insecten aantrekken en praktische oplossingen aan 
onze woningen rondom vogels bij zowel nieuwbouw als 
renovatie. Wij onderzoeken in samenwerking met stakehol-
ders hoe we biodiversiteit tot de standaard laten behoren 
in onze projecten en optimaal inspelen op ecologische 
actualiteiten. 

HW Wonen draagt maximaal bij aan veerkrachtige 
ecosystemen in de Hoeksche Waard 2050.

Maximale bijdrage klimaatneutrale  
Hoeksche Waard 2050
Door maximaal bij te dragen aan de diverse doelstellingen 
op regionaal niveau van gemeente Hoeksche Waard, 
draagt HW Wonen maximaal bij aan een klimaatneutrale 

Hoeksche Waard 2050. Zo zullen wij ons maximaal 
inzetten voor klimaatadaptie, circulariteit, biodiversiteit 
en energieneutraliteit. 

3.2.2 Organisatie

Voor onze organisatie gaan wij de komende jaren werken 
aan 1 thema. Dit zesde thema van onze strategische doelen 
is specifiek gericht op onze dienstverlening. Dit thema staat 
in tegenstelling tot onze strategische doelen voor ons vast-
goed dit keer niet in het teken van een maximale bijdrage, 
maar is een harde strategische doelstelling die tevens goed 
meetbaar is. 

CO₂-neutrale dienstverlening HW Wonen
HW Wonen streeft ernaar om in 2050 een CO₂-neutrale 
dienstverlening te hebben. Als organisatie stralen wij uit 
dat wij duurzame ambities hebben en dragen dit uit naar 
onze medewerkers, huurders en stakeholders, omdat wij 
vinden dat niets doen geen optie is. Van woningcorpora-
ties wordt verwacht dat ze als startmotor fungeren binnen 
de energietransitie en dat doen wij momenteel met ons 
No-Regret beleid binnen ons vastgoed. Als organisatie 
willen wij inzage krijgen in onze huidige footprint en wij 
gaan komende jaren werken aan een stappenplan richting 
een CO₂-neutrale dienstverlening in 2050. 

HW Wonen heeft in 2050 een CO₂-neutrale 
dienstverlening.

3.3.3 Huurders

Het zevende thema van onze strategische doelen is toege-
wijd aan onze huurders. Afgelopen jaar heeft in het Duur-
zaamheidsbeleid de huurder veel aandacht gekregen. Om 
de huurder centraal te stellen is het van belang om de 
huurders mee te laten doen in de energietransitie. 

Alle huurders doen mee in de energietransitie
De energietransitie doen wij niet alleen. Wij doen de ener-
gietransitie samen. Om dit te bereiken is het van belang 
dat alle huurders mee kunnen doen in de energietransitie. 
Elke stem moet worden gehoord en iedereen moet de 
kans krijgen om mee te mogen denken. Het is daarom van 
belang dat HW Wonen een strategische beweging maakt 
van eventuele onrust naar bewustwording. Zo ontstaat 
er vertrouwen bij onze huurders rondom de energietran-
sitie. Vertrouwen is de basis. In 2021 wordt er een uitvoe-
ringsprogramma communicatie opgesteld in 2021 om dit 
vertrouwen te winnen. 

HW Wonen betrekt alle huurders in de 
energietransitie.
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3.3 Werkend perspectief; operationele 
doelstellingen 2030 

De strategische doelen liggen nog decennia voor ons. 
Operationele doelen voor de middellange termijn zijn 
concreter en beter meetbaar. Ook voor ons werkend 
perspectief hebben wij de verdeling tussen vastgoed, orga-
nisatie en huurders gemaakt. We hebben de strategische 
doelen verdeeld in de volgende zes operationele doelen:

Operationele doelstellingen 2030:

Vastgoed:
1.  Een jaarlijkse verversing van de vastgoedportefeuille 

middels nieuwbouw.
2.  2029 4.100 woningen voorzien van een LVI-ingreep.
3.  2030 20% van de vastgoedportefeuille aardgasvrij.
4.  2030 gemiddeld Energie-Index 1,2 (naar 

verwachting behaald in 2029).

Organisatie
5.  2030 30% CO₂-reductie ten aanzien van de 

nulmeting uit 2021. 

Huurders
6.  Minimaal 75% van onze huurders voelt zich 

betrokken bij de energietransitie in 2030.

3.3.1 Vastgoed

Binnen onze operationele doelstellingen gaan wij voor ons 
vastgoed aan de slag met vier thema’s. De thema’s staan 
in het teken van de realisatie van onze nieuwbouw, levens-
duurverlengende ingrepen (LVI-ingrepen), percentage 
aardgasvrije woningen en de gemiddelde Energie-Index van 
onze vastgoedportefeuille.

Jaarlijkse verversing van de vastgoedportefeuille 
middels nieuwbouw
Begin 2018 heeft HW Wonen samen met gemeente Hoek-
sche Waard de ambitie uitgesproken om nieuwbouwwo-
ningen aardgasvrij te realiseren tot ‘bijna energieneutrale 
gebouwen’ en ‘nul op de meter’. Tot 2030 zijn er bijna 1.000 
nieuwbouwwoningen in het vooruitzicht. Die zijn energie-
neutraal.

Onder een energieneutrale woning verstaan we een  
‘nul op de meter’ (NOM) woning die voldoet aan de 
hoogste categorie van de EPV regeling. De netto warmte-
vraag bedraagt in kilowattuur per vierkante meter per jaar 
0 tot en met 30. Dit betekent dat woningen zelf moeten 
opwekken wat ze verbruiken voor gebouwgebonden én 
huishoudelijke energie. De woningen hebben een Ener-
gie-Index tussen -0,2 en -0,1. De diepgaande technische 

gegevens van onze NOM/EPV nieuwbouwwoning zijn  
opgenomen in ons technisch Programma van Eisen.

HW Wonen verstaat onder een bijna energieneutrale 
woning een woning met een EPC van nul. Dit betekent dat 
een woning zelf moet opwekken wat ze verbruiken voor 
gebouwgebonden energie. Deze woningen staan gelijk aan 
‘bijna energieneutrale gebouwen 2’ (BENG 2). 

HW Wonen bouwt tot 2030 naar verwachting bijna 
1.000 NOM / EPV nieuwbouwwoningen.

2029 4.100 woningen voorzien van een 
LVI-ingreep
Op 1 januari 2021 zal de NTA 8800 worden ingevoerd. 
Dit gaat leiden tot een wijziging in de vaststelling van het 
theoretisch energiegebruik van een woning. In het beleids-
stuk ’Energie-Index’ zijn de gevolgen voor de energielabels 
in kaart gebracht. De labelverspringingen zijn in 2020 reeds 
in kaart gebracht en pakken gunstiger uit dan door de 
overheid voorafgaand is gecommuniceerd. Een LVI is een 
zeer geschikt moment om duurzaamheidsmaatregelen door 
te voeren die de energievraag beperken. Bij alle duurzame 
maatregelen die worden uitgevoerd, houden wij rekening 
met het op termijn energieneutraal kunnen maken van 
de woning. Van 2020 tot 2029 voorzien wij circa 4.100 
woningen van een LVI ingreep. In bijlage 2 is de LVI plan-
voorraad 2022-2026 weergegeven waarin 2.408 woningen 
zijn opgenomen.

Voorbereid op energieneutraal betekent voor ons dat wij 
geen dingen doen waar wij later spijt van krijgen. Als wij 
isolatie aanbrengen in een woning, doen wij geen half 
werk. Wij isoleren onze woningen zo optimaal moge-
lijk met de technieken die momenteel beschikbaar zijn. 
Zo wordt de energetische vraag zo optimaal mogelijk 
beperkt. 

De ontwikkelingen en innovaties op het gebied van 
energieneutraal volgen zich snel achter elkaar op. Vooral 
op het gebied van de installaties gaan de technologi-
sche innovaties in een sneltreinvaart. Ook ontstaan er 
diverse landelijke initiatieven om als corporatiesector 
te ’versnellen’. Wij zien dit als een kans waardoor in 
de nabije toekomst de investeringen van energetische 
ingrepen of ’totaalconcepten’ mogelijk gedrukt worden. 
HW Wonen volgt deze ontwikkelingen, maar past bij LVI 
projecten grootschalig enkel bewezen installaties en 
technieken toe.

HW Wonen investeert in zonnepanelen zonder hier een 
bijdrage van de huurders voor te vragen. Op deze manier 
wordt ons bezit energiezuiniger en wordt de betaalbaarheid 
van onze huurwoningen op een positieve manier beïnvloed. 
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Bovendien is het zonnepanelenproject makkelijk te reali-
seren, doordat de medewerking van de huurders groot is 
in verband met beheersbare woonlasten. HW Wonen kiest 
zelf op welke woningen er zonnepanelen worden geplaatst. 
HW Wonen heeft met netbeheerder Stedin afstemming 
over de locatiekeuzes. 

HW Wonen heeft in 2029 circa 4.100 woningen 
voorzien van een LVI-ingreep.

2030 20% van de vastgoedportefeuille aardgasvrij
De landelijke doelstelling is om in 2030 20% van de 
bebouwde omgeving aardgasvrij te maken. De regionale 
doelstelling van gemeente Hoeksche Waard is om in 2030 
30% te besparen op het aardgasverbruik. Welke vorm wij 
ook kiezen, aantallen of percentage besparing, voor ons 
blijft het doel om tijdens het aardgasvrij maken van onze 
woningen, dat huurders de juiste balans krijgen tussen 
wooncomfort en veiligheid voor een betaalbare prijs.

HW Wonen heeft een juiste balans tussen aardgasvrij, 
wooncomfort en veiligheid voor een betaalbare prijs.

2030 gemiddeld Energie-Index 1,2 (naar 
verwachting behaald in 2029)
Met onze nieuwbouwwoningen en LVI-projecten die reeds 
in de planning staan, verwachten wij in 2029 een gemid-
delde Energie-Index te behalen van exact 1,2 voor al onze 
woningen in de vastgoedportefeuille. Dit staat gelijk aan 
energielabel A. Dit is een jaar eerder dan landelijk is afge-
sproken in het Energieakkoord. Innax, het adviesbureau  
dat ons bijstaat in het doorrekenen van onze vastgoed-
portefeuille, heeft dit voor ons uitgerekend en verzorgt 
jaarlijks de monitoring. 

HW Wonen heeft in 2030 een gemiddelde Energie-
Index van 1,2 (energielabel A).

3.3.2 Organisatie

Voor onze organisatie gaan wij binnen onze operationele 
doelstellingen aan de slag met één thema. Dit thema staat 
in het teken van een meetbare CO₂-reductie ten aanzien 
van onze nulmeting van 2021. 

2030 30% CO₂-reductie ten aanzien van de 
nulmeting uit 2021. 
In 2030 hebben wij een CO₂-reductie van 30% behaald 
ten aanzien van de nulmeting uit 2021. Zoals vermeld in 
onze strategische doelen wordt komende jaren duidelijk 
hoe ons stappenplan er uit komt te zien om te komen tot 
een CO₂-neutrale dienstverlening. Om te komen tot een 
CO₂-neutrale dienstverlening is het noodzakelijk om een 
tussentijdse meetbare doelstelling te hebben. Dit maakt 
het mogelijk om ons stappenplan bij te sturen waar dit 
noodzakelijk wordt geacht. Met het behalen van deze 
operationele doelstelling liggen wij dan ook op koers om 
ons strategisch doel te bereiken. 

HW Wonen haalt een CO₂-reductie van 30% in 2030 
ten aanzien van de nulmeting uit 2021.

3.3.3 Huurders

Minimaal 75% van onze huurders voelen zich 
betrokken bij de energietransitie in 2030
In 2030 zijn meerdere woningen van HW Wonen aard-
gasvrij. Dit in de vorm van onze nieuwbouwwoningen en 
ook door het aardgasvrij maken van bestaande woningen. 
Huurders in een aardgasvrije woning moeten de voordelen 
ervaren van het aardgasvrij wonen met bijhorend comfort 
en eenveilig gevoel. Huurders die tussen 2030 en 2050 
worden voorzien van een aardgasvrije woning dienen ook 
te worden betrokken bij het meedenken over de kansen 
in de toekomst die voor hun van belang zijn. Strategische 
communicatie omtrent het informeren over de verduur-
zamingsopgave blijft daarom ook belangrijk om onze 
huurders verder te betrekken bij de energietransitie. Door 
deze combinatie van factoren willen wij in 2030 75% van 
al onze huurders volgens KWH betrokken hebben bij de 
energietransitie. 

HW Wonen betrekt 75% van alle huurders bij de 
energietransitie volgens KWH in 2030.
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Nu de landelijke- en regionale doelstellingen voor de lange 
termijn helder zijn en onze bijdrage hieraan duidelijk is, is 
het van belang om de route ernaar toe in beeld te brengen. 
Hiervoor gelden diverse uitgangspunten en worden er 
steeds opnieuw keuzes gemaakt. 

Doelgroep
Wij stellen onze huurders centraal. Om onze primaire doel-
groep nu en in de toekomst te voorzien van een woning  
die passend is bij de portemonnee, zijn de gevolgen van  
het te kiezen energieconcept op het gebied van comfort  
en gezondheid en de energierekening van belang bij de  
afweging van een maatregel.  

De gekozen maatregel dient in het belang te zijn van 
onze primaire doelgroep.

No-Regret
Maatregelen op de korte termijn dienen voor te sorteren 
op de lange termijn waar we geen spijt van krijgen. Bij 
nieuwe inzichten kan blijken dat er een verkeerde stra-
tegische beslissing is genomen. Of er is een omweg inge-
slagen. Een omweg die leidt tot nieuwe inzichten is niet per 
definitie fout. 

Met de huidige kennis die wij hebben en vragen 
die nog niet te beantwoorden zijn vinden wij een 
evenwichtige balans tussen vooruitstrevendheid  
of terughoudendheid van belang.

Backcasten
Met onze doelstelling in het vooruitzicht houden wij stap 
voor stap het overzicht of onze acties voldoen aan onze 
gestelde kaders. Steeds vragen wij ons af of de volgende 
stap reeds helder is.

De huidige stappen die wij zetten dienen een logische 
voorbode op de vervolgstappen te zijn

Stakeholders
Om onze doelstellingen te bereiken is de samenwerking 
met onze stakeholders van essentieel belang. De sleutel tot 
succes in het verduurzamingstraject is een gezamenlijke 
aanpak waarin ieder zijn of haar verantwoording neemt. 

Samen met onder andere het Huurdersplatform Hoeksche 
Waard, gemeente Hoeksche Waard, Hoeksche Waard 
Duurzaam, (mede) woningcorporaties, Provincie Zuid-Hol-
land, Hollandse Waterschap Delta, Stedin en diverse advies- 
en onderzoekbureaus zal de energietransitie worden 
volbracht. 

Per doelstelling afwegen met welke stakeholders een 
samenwerking wenselijk of benodigd is.

Technologische innovaties en nieuwe (woon)
concepten 
Binnen financiële haalbaarheid passen wij graag techno-
logische innovaties toe. Dit kan in de vorm van jaarlijkse 
pilotprojecten. Een pilotproject zorgt voor de toepassing 
van de nieuwste technische innovaties of (woon)concept 
die kleinschalig worden uitgerold. De resultaten worden 
tijdig geëvalueerd. Indien de evaluaties gewenste presta-
ties laten zien kan een bewezen technologische innovatie 
grootschalig worden toegepast.

Pilotprojecten dienen te passen binnen de 
strategische lijn en de financiële kaders.

Meten is weten
Middels kwartaalrapportages onderzoeken we of de 
maatregelen die wij uitvoeren behalen wat we wensen te 
behalen. Daarnaast wordt het Duurzaamheidsbeleid jaar-
lijks herijkt. We blijven in control door jaarlijks interne- en 
externe ontwikkelingen te volgen en te integreren in ons 
beleid. Onze doelen voor vastgoed, organisatie en huur-
ders zijn dusdanig opgesteld dat deze zo optimaal mogelijk 
meetbaar zijn en zo kan er bijgestuurd worden waar dit 
noodzakelijk is. 

Wij monitoren actief onze voortgang en sturen bij 
waar dit noodzakelijk is.

4. Uitgangspunten van waaruit 
we te werk gaan
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Deel II  
Strategische lijn en 
financiële kaders
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5. Strategische lijn -  
hoe bereiken we onze doelen
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden welke 
uitgangspunten wij hanteren om te komen tot onze doel-
stellingen. In dit hoofdstuk gaan wij in op onze strategische 
lijn. Deze strategische lijn geeft inzicht in hoe wij komen 
tot onze doelstellingen. Duidelijk wordt waar wij nu staan 
en waar wij heen willen met welke bijhorende scenario’s. 
Vervolgens beschrijven we welke we zetten om onze doelen 
te behalen. Ook in dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt in 
vastgoed, organisatie en huurder.  

5.1 De tijdlijn in beeld

De jaren 2020 en 2021 staan voor woningcorporaties in 
het teken van een ‘’tussenjaren’’ voor duurzaamheid. 
Deze jaren zijn van groot belang om de strategische lijn te 
bepalen, operationele doelstellingen te formuleren voor 
2030, strategische doelstellingen te formuleren voor 2040 
en 2050, en scenario’s uit te werken. Er is dan ook strate-
gisch gekozen om de weg richting 2050 in te delen in drie 
decennia. Het huidige decennia is net begonnen en staat in 
het teken van onze huidige No-Regret aanpak en heeft een 
duidelijk vertrekpunt voor ons vastgoed met een duidelijke 
gemiddelde Energie-Index. 

Deze tijdlijn is gemaakt op basis van een zogenoemde 
S-curve. De S-curve is een gestileerde weergave van een 
transitie, die laat zien dat een transitieproces niet lineair 
verloopt, maar afhankelijk is van een groot aantal los van 
elkaar bestaande innovaties. Vaak komt het proces lang-
zaam op gang, komt dan in een versnelling terecht, waarna 
het tempo weer afzwakt; de vorm die zo in een grafiek 
ontstaat, lijkt op een S. Figuur 3 geeft een duidelijke tijdlijn 
waar we nu staan en waar we heen willen. 

Van korte termijn naar de langere termijn –  
van No-Regret naar klimaatneutraal
Omdat wij met de huidige Energie-Index systematiek met 
ons huidige No-Regret beleid kortetermijndoelstellingen 
nagenoeg verwachten te behalen, is het van belang om in 
toenemende mate onze blik te verleggen naar de toekomst, 
naar 2030, 2040 en zelfs 2050. De langetermijndoelstel-
lingen om het daadwerkelijke gebruik en de daarmee 
samenhangende CO₂-uitstoot verder te reduceren wordt de 
norm. Daarbij wordt het steeds belangrijker om af te wegen 
hoe kortetermijninvesteringen, gericht op het beperken 
van de energievraag, passen in deze langetermijndoelstel-
lingen van energieneutraal, CO₂-neutraal, klimaatneutraal 
en aardgasvrij. 

Figuur 3: tijdlijn 2021-2050 waar staan we en waar willen wij heen?
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2031-2040 – Aardgasvrij beleid – maximale 
bijdrage Energieneutrale Hoeksche Waard 2040
Het volgende decennium van 2031 tot 2040 staat dan ook 
in het teken van ‘Aardgasvrij’ beleid.  No-Regret beleid is 
dan niet langer de gewenste aanpak. Middels de S-curve 
theorie blijkt dat dit het decennium is waarin wij veel tech-
nologische innovaties verwachten. Wij verwachten dan ook 
dat wij een groot deel van onze bestaande woningvoorruit 
uit onze vastgoedportefeuille tussen 2031 en 2040 aard-
gasvrij maken. De exacte aantallen worden in strategische 
overleggen komende jaren voorgelegd. Dit vergt nader 
onderzoek op vastgoedportefeuilleniveau. Dit is dan ook 
onze maximale bijdrage die wij leveren aan een Energieneu-
trale Hoeksche Waard 2040. 

De Energie-Index van de vastgoedportefeuille van 
HW Wonen bedraagt in 2040 rond de 0,4.

2041-2050 – maximale bijdrage Klimaatneutrale 
Hoeksche Waard en een CO₂-neutrale 
dienstverlening HW Wonen
Tussen 2041 en 2050 werkt HW Wonen aan het verder 
aardgasvrij maken van haar vastgoedportefeuille. Wij zijn in 
2050 op portefeuilleniveau nog niet energieneutraal. Onze 
Energie-Index zal in 2050 tussen circa 0,1 en 0,0 bedragen. 
In dit decennium worden de laatste Cv-ketels vervangen 
voor de dan meest actuele warmtepompen of nieuwste 
beschikbare innovatieve oplossing. HW Wonen werkt in dit 
decennium toe naar een CO₂-neutrale organisatie in 2050. 
Een weg die in 2021 zal worden ingezet met als start een 
nulmeting van onze huidige footprint.  Om maximaal bij te 
dragen aan een klimaatneutrale Hoeksche Waard 2050 zal 
HW Wonen maximaal inzetten op klimaatadaptie, biodiver-
siteit en de circulaire bijdragen in haar projecten. 

De Energie-Index van de vastgoedportefeuille van 
HW Wonen bedraagt in 2050 rond de 0,1.

2051 en verder – Klimaatneutraliteit en volledig 
aardgasvrije vastgoedportefeuille 
Na 2051 zal HW Wonen haar maximale bijdrage hebben 
geleverd aan een volledige aardgasvrije vastgoedporte-
feuille en daarmee volledig energieneutraal zijn met haar 
vastgoedportefeuille. Alles wat HW Wonen doet, heeft 
geen negatieve gevolgen voor het milieu en de CO₂-uitstoot 
en die van andere broeikassen is nul, geheel in lijn met de 
ambitie van gemeente Hoeksche Waard om klimaatneu-
traal te zijn.

De Energie-Index van de vastgoedportefeuille van 
HW Wonen bedraagt na 2051 nul.

Scenario’s
Beleid op basis van één variabele is onvoldoende om 
voorbereid te zijn op mogelijke veranderingen. Door te 
werken met twee variabelen ontstaat er een assenkruis 
waarbinnen de belangrijkste ontwikkelingen met de kennis 
van nu worden weergegeven in vier scenario’s. Door onze 
vier scenario’s zijn wij in staat om voor elk scenario een 
eigen tijdlijn te ontwikkelen en zijn wij voorbereid om op 
verschillende wegen onze doelstellingen te behalen. De 
uitgewerkte scenario’s zijn opgenomen in bijlage 3.

5.2 De stappen die we de komende jaren zetten

Om te komen tot waar we heen willen hebben we onze 
strategische lijn net als onze strategische doelstellingen 
opgedeeld in vastgoed, organisatie en huurders. In figuur 4 
 is weergegeven hoe wij komen waar wij heen willen. Ook 
hier is gebruik gemaakt van de S-curve theorie. 

5.2.1 Vastgoed

Voor ons vastgoed hanteren wij een duidelijke strategische 
lijn. Wij zitten niet stil, bouwen nieuwbouwwoningen die 
voldoen aan de laatste eisen, renoveren een grote hoeveel-
heid bestaande woningen en volgen externe ontwikke-
lingen op de voet om de laatste kennis toe te passen. Dit 
doen wij op basis van No-Regret. 

2020-2030 No-Regret - de eerste stappen naar 
een aardgasvrije bestaande woningvoorraad
Op de eerste plaats geldt voor ons dat niets doen geen 
optie is. HW Wonen neemt haar verantwoordelijkheid 
gezien het feit dat wij de grootste vastgoedeigenaar zijn 
in de Hoeksche Waard met bijna 10.000 verhuurbare 
eenheden. Onze bedrijfscontinuïteit mag daarbij niet in het 
geding komen. Wij halen kennis op bij andere woningcor-
poraties en delen onze kennis met hun. Scenario’s op de 
lange termijn geven ons vertrouwen dat wij de goede weg 
inslaan. 

Het huidige No-Regret beleid is gericht op het 
beperken van de energievraag en het toepassen van 
de energieprestatievergoeding (EPV) bij nieuwbouw.
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Figuur 4: tijdlijn 2021-2050 hoe komen wij daar?

HW Wonen als startmotor voor de energietransitie 
in gemeente Hoeksche Waard - Niets doen is  
geen optie

• Ons fundamentele uitgangspunt is dat niets doen 
geen optie is. 

• Met het beperken van de energievraag gaan wij 
No-Regret verder met de weg die wij de afgelopen 
jaren zijn ingeslagen. 

• Duurzaamheidsingrepen vinden plaatst op het meest 
natuurlijke moment.

• De bedrijfscontinuïteit van HW Wonen mag niet in 
het geding komen.

• We werken samen met onze stakeholders aan de 
energietransitie zoals de RES en TVW.

• Daarnaast delen wij graag onze kennis en leren wij 
ook graag van andere corporaties. 

• Daarnaast worden vier scenario’s uitgewerkt en ons 
huidige beleid financieel doorgerekend. 

• Onze scenario’s geven ons vertrouwen dat wij de 
goede weg inslaan en correct anticiperen op toekom-
stige ontwikkelingen;

• Aankomend jaar wordt in het Duurzaamheidsbeleid 
voor bestaand vastgoed afgestapt van energielabels, 
er wordt gesproken over de warmtevraag.

Omdat wij binnen de energietransitie de eerste sector 
zijn die in actie komen, doen wij dit met onze No-Regret 
aanpak. Hiermee beperken wij de energetische vraag, 
maken wij onze woningen comfortabeler en veiliger voor 
onze huurders en elimineren wij de slechtste energielabels. 
Dit doen wij door met de huidige kennis die wij vandaag 
de dag hebben de schil van bestaande woningen aan te 
pakken. Dit betekend dat wij gevels, vloeren, dak zo goed 

als mogelijk na isoleren en de beste kierdichting toepassen 
bij kozijnen. Deze duurzaamheidsingrepen passen wij toe 
op het meest natuurlijke moment zoals een LVI. Aardgasvrij 
koken kan worden aangeboden bij een mutatie. Zo worden 
de huurders direct geconfronteerd met de eerste aardgas-
vrije stappen en is er geen keuze. Bij onze LVI-projecten 
plaatsen wij tot zeker 2022 onze Cv-ketels. Vanaf 2023 zijn 
wij voornemens om voor ons volgende Uitvoeringspro-
gramma 2023-2026 concretere stappen te maken omtrent 
het grootschalig plaatsen van (hybride) warmtepompen bij 
onze LVI-projecten. Het blijven plaatsen van Cv- ketels in 
bepaalde dorpen of wijken is niet uitgesloten. Kennis over 
warmtepompen wordt dan ook opgedaan bij onze nieuw-
bouwwoningen die NOM / EPV worden uitgevoerd. In 2022 
hebben wij tevens de kennis van de warmteconcepten per 
dorp of wijk en worden er besluiten genomen over welke 
installatietechnisch concept in welke woning per wijk of 
dorp worden toegepast. 

HW Wonen stelt in 2021 haar LVI beleid op met 
daarin de keuzes die gemaakt gaan worden omtrent 
praktische oplossingen die aansluiten bij de 
warmteconcepten uit de TVW.

De jaren 2020-2022 zijn belangrijke jaren om afspraken te 
maken met stakeholders. In samenwerking met gemeente 
Hoeksche Waard en overige stakeholders zijn de diverse 
warmteconcepten onderzocht. Eind 2019 is het startdo-
cument voor de Regionale Energie strategie (RES) opge-
steld. In de RES worden door gemeente Hoeksche Waard, 
provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Stedin, 
HW Wonen en andere maatschappelijke organisaties 
afspraken gemaakt over de opwek van duurzame energie 
door middel van zon en wind. Waar kan grootschalig duur-



18HW WONEN DUURZAAMHEIDSBELEID

zame elektriciteit opgewekt worden, rekening houdend 
met verschillende belangen? En hoe komen we tot een 
aardgasvrije gebouwde omgeving? Dit zijn de twee hoofd-
vragen die in de RES worden beantwoord.

Regionale Energie Strategie (RES)

• Samen met de stakeholders komen we tot de meest 
optimale benutting van het potentieel voor zowel 
energie- en warmtebronnen in gemeente Hoeksche 
Waard. De RES 1.0 is gereed en wordt ter vaststelling 
aangeboden aan de drie besturen van gemeente, 
provincie en waterschap. De vastgestelde RES 1.0 
wordt vóór 1 juli 2021 ingediend bij het Nationaal 
Programma RES (NPRES).

De Transitievisie Warmte (TVW) bevat een eerste 
verkenning van de regionale kansen voor het duurzaam 
verwarmen van de regio Hoeksche Waard. Er wordt in 
2021 kaart gebracht waar de warmtevraag in de regio 
zich bevindt, welke inzichten er al zijn en de bestaande en 
potentiële warmtebronnen worden in kaart gebracht. Op 
basis hiervan worden startkansen onderzocht die als basis 
dienen voor Uitvoeringsplannen op wijkniveau.

Verwacht wordt dat 2022 in het teken staat van een 
‘mogelijke versnelling’ door de samenwerkingsverbanden 
en de beschikbaarheid van het Uitvoeringsplan op wijkni-
veau. Hierin worden afspraken gemaakt op wijkniveau om 
te starten met het aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving. 

Binnen het huidige No-Regret beleid worden vanaf 
2023 de eerste bestaande woningen aardgasvrij 
gemaakt.

Transitievisie Warmte (TVW)

• Eind 2021 dient voor gemeente Hoeksche Waard de 
Transitievisie Warmte gereed te zijn. De gemeente 
dient als regisseur en HW Wonen draagt bij aan 
de ontwikkeling ervan. In de Transitievisie Warmte 
staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij 
verwarmen, geeft richting in de aanpak en heeft een 
basis waarop een wijk-voor wijk-stappenplan kan 
worden gebaseerd.  

Uitvoeringsplan op dorp- en wijk niveau

• Het Uitvoeringsplan komt naar verwachting in 2022 
tot stand na het rapport van de Regionale Energie 
Strategie en de Transitievisie Warmte. Dit plan moet 
op dorp- en wijkniveau invulling geven aan de te 
volgen stappen om te komen tot het aardgasvrij 
maken van de bebouwde omgeving wat zorgt voor 
een grote bijdrage aan een energieneutrale Hoek-
sche Waard 2040. In 2023 kan worden begonnen 
met het aardgasvrij maken van de bestaande 
woningvoorraad.

HW Wonen is actief in zowel de Stuurgroep en 
Projectgroep van de RES en TVW  en neemt intensief 
deel aan alle bewonersbijeenkomsten georganiseerd 
door gemeente Hoeksche Waard voor maximale 
zichtbaarheid in de samenleving.

Strategie op pilotprojecten tijdens  
No-Regret beleid
HW Wonen legt jaarlijks in de Prestatieafspraken met 
gemeente Hoeksche Waard pilotprojecten vast. Elk idee 
van een pilotproject moet worden getoetst of dit past 
binnen ons huidig No-Regret beleid. Gezien de razend-
snelle technologische ontwikkelingen is het goed om op 
kleine schaal ervaringen op te doen met nieuwe ideeën. 
Door voorafgaand gewenste prestaties en verwachtingen 
op te stellen kan tijdens de evaluatie worden bepaald of 
de pilot succesvol is of niet. Afhankelijk van dit resultaat 
kan worden gekozen of een grootschalige toepassing bij 
toekomstige projecten realistisch is. 

Voorbeelden pilotprojecten tijdens  
No-Regret beleid

• Procesinnovatie LVI projecten – conceptueel bouwen 
– lichtgewicht bouwen met houtskelet

• Proefdraaien blok woningen op een warmte concept 
met hoge zekerheid zoals All-Electric

• Klimaatadaptie en biodiversiteit verkennen
• Circulariteit verkennen

HW Wonen onderzoekt jaarlijks de mogelijkheden 
van pilotprojecten en legt deze vast in 
Prestatieafspraken met gemeente Hoeksche Waard.
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Strategie op Energie-Index eliminatie richting 
energielabel A in 2030
Het beperken van de energetische vraag is het uitgangs-
punt binnen onze No-Regret aanpak. Strategisch betekent 
dit dat de woningen met de slechtste Energie-Index voor-
rang hebben binnen de LVI planning. In deze fase van de 
energietransitie worden de slechtste Energie-Indexen dan 
ook geëlimineerd. De komende jaren verdwijnen dan ook 
nagenoeg alle energielabels E, F en G. 

Hieronder is schematisch weergegeven hoe het verloop van 
de Energie-Index eliminatie plaatsvind tussen 2020 en 2030 
op basis van de LVI begroting van 2021:

Strategie op Energie-Index eliminatie: 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
A+++

A++

A+

A x x x x x x x x x x

B x x x x x x x x x x

C x x x x x x x x x x

D x x x x x x x x x x

E x x x x x x x x x x

F x x x x x x x x x x

G x x x x x x x x x x

HW Wonen heeft in 2029 geen woningen meer in 
haar vastgoedportefeuille met een energielabel  
E, F of G

Innax heeft in 2020 berekend hoe onze Energie-Index 
verloop zal zijn per dorp tussen 2021 en 2030. De weer-
gegeven Energie-Index is het gemiddelde voor ons gehele 
woningbezit op portefeuilleniveau.

Energie-Index verloop prognose Innax op basis van 
begroting 2021:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1,5 1,42 1,4 1,36 1,27 1,25 1,23 1,23 1,2 <1,2

Innax berekend jaarlijks de gemiddelde Energie-Index 
van onze vastgoedportefeuille.

Strategie op eerste aardgasvrij gemaakte 
woningen
HW Wonen kiest er voor om de eerste aardgasvrije 
woningen inzichtelijk te maken op basis van de landelijke 
doelstelling van 2030. Onderstaand het schema van onze 
mogelijke invulling aan de landelijke doelstelling met 
aantallen  
aardgasvrije woningen om de doelstelling van 20% te 
behalen. In bijlage vier is de onderliggende berekening 
bijgevoegd.

De mogelijke aantallen aardgasvrije woningen in 
2030 in de vastgoedportefeuille van HW Wonen:

Nieuwbouw <2019 Tientallen aardgasvrije 
woningen opgeleverd

Nieuwbouw 2019-2020 117 (2019: 4, 2020: 113)

Nieuwbouw 2021-2030 ca. 1.200 (totaal aardgas-
vrije nieuwbouw > 1.100)

LVI 2023-2030 ca. 500 (20% van de  
> 2.350 LVI projecten  
tussen 2023 en 2030)

Totaal aardgasvrij 2030 ca. 1.900 (op een 
verwachte portefeuille van 
> 8.450 woningen in 2030)

Percentage ca. 20%

Conform de S-curve theorie beweegt ons No-Regret 
beleid richting 2030 naar aardgasvrij beleid.

Met het behalen van deze Energie-Indexen en aantallen 
aardgasvrije woningen behalen wij in 2030 volgens de 
doorrekening van Innax een aardgasbesparing op van circa 
40% in 2030 ten opzichte van 2020. Dit percentage ligt 
boven de regionale doelstelling van een aardgasbesparing 
in 2030 van 30%. Wij zetten dus met onze opgave in op een 
aanzienlijke bijdrage als startmotor in de energietransitie. 
Tevens laat de hoge aardgasbesparing zien hoe belangrijk 
het is om in 2030 een gemiddelde Energie-Index te hebben 
op portefeuilleniveau van < 1,2 (energielabel A) voor al 
onze woningen. In de doorkijk richting 2050 levert onze 
jaarlijkse opgave een aardgasbesparing op van 70% ten 
opzichte van 2020. Het verloop van de aardgasbesparing is 
weergegeven in tabel 1. 
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Tabel 1: gasbesparing 2020-2050, Innax 2020.  
 

Tabel 2: CO₂-reductie 2020-2050, Innax 2020.

De CO₂-reductie die door Innax is bepaald op basis van onze 
verduurzamingsopgave geeft tot 2030 een nauwkeurig beeld. 
Tot 2030 behalen we een verwachtte CO₂-reductie van circa 
35%. Een verdere doorkijk na 2030 is nog niet vast te stellen. 
Het verloop van de CO₂-reductie is weergegevn in tabel 2.

Strategie op Energieprestatievergoeding (EPV)
Om het wonen nu en in de toekomst betaalbaar te houden 
voor onze primaire doelgroep, brengen wij een energie-
prestatievergoeding (EPV) in rekening bij onze huurders 
in een NOM /  EPV woning. De EPV is een vergoeding die 
door de verhuurder aan de huurder in rekening gebracht 
mag worden als de woning is uitgevoerd met een minimale 
energieopwekking en een maximale warmtebehoefte.  
In de praktijk betekent dat een  NOM / EPV woning.   
De maximale EPV dient rechtvaardig te zijn in relatie tot de 
getroffen maatregelen. Bij een nieuw te bouwen NOM / 
EPV woning wordt direct de EPV doorberekend. 

Strategie op subsidies
De overheid stelt diverse subsidies ter beschikking om de 
vastgoedportefeuille te verduurzamen. Wij zien het als 
onze plicht om beschikbaar gestelde subsidies optimaal te 
benutten en maximaal in te zetten. Dit geeft ons de financiële 
mogelijkheid om onze duurzaamheidsambitie waar te maken 
en toont onze inzet bij het realiseren van onze duurzaam-
heidsopgave. In het Duurzaamheidsprogramma 2021-2022 
wordt ingegaan op de subsidies waar wij gebruik van maken.

5.2.2 Organisatie

Wij willen als organisatie een strategische lijn kiezen dat 
duurzaamheid altijd bij jezelf begint. Dit begint bij onze 
medewerkers, een duurzaam kantoor en een stappenplan 
naar onze CO. Het uitstralen van de duurzame ambitie is 
van belang om zelf serieus genomen te worden. 

Uitdragen duurzame ambitie en trots
Ons eigen gedrag dient overeen te komen met onze 
duurzame ambitie. Wij hebben een  voorbeeldfunctie en 
dragen dit ook uit. Wij zien ook mogelijkheden om onze 
verduurzaming naar een nóg hoger niveau te brengen. Het 
is van belang dat onze duurzame ambitie bekend is bij onze 
huurders, medewerkers, stakeholders en omgeving. 
Een goede communicatie over duurzaamheid naar de 
buitenwereld is dan ook cruciaal. Wij mogen best trots zijn 
op wat we al doen. Onbewust doen we al zeer veel en daar 
mag breed over worden gecommuniceerd.

Duurzaam kantoor
HW Wonen heeft haar kantoorgebouw gevestigd aan de 
Lamborghinilaan te Oud-Beijerland. Dit is een energiezuinig 
kantoorpand met onder andere zonnepanelen. HW Wonen 
onderzoekt in 2021 de mogelijkheden rondom het door-
ontwikkelen van het kantoorconcept en stelt in 2021 het 
thuiswerkbeleid op. Het ligt dan ook voor de hand dat na 
corona het kantoor anders zal worden gebruikt dan vóór 
corona. De werkgroep duurzaamheid zal in de tweede helft 
van 2021 dan ook ingaan op het geven van duurzame tips 
voor het thuiswerken. 

Stappenplan CO₂- neutrale dienstverlening  
HW Wonen 2050
Met de huidige footprint als vertrekpunt zijn wij in staat 
om een stappenplan te ontwikkelen.  Wij willen met dit 
stappenplan een strategisch pad ontwikkelen die onze 
route bepaald naar een CO₂- neutrale dienstverlening 2050. 
De eerste stap zal de route naar 2030 zijn. Welke stappen 
nemen wij richting 2030 en welke doelstellingen zijn dan 
realistisch? Dan wordt ook duidelijk hoe ver wij in 2030 zijn 
in relatie tot ons einddoel van 2050. De laatste stap is de 
stappen te bepalen die nodig zijn om tussen 2030 en 2050 
toe te werken naar het einddoel van een CO₂- neutrale 
dienstverlening HW Wonen 2050.

5.2.3 Huurders

Voor onze huurders is er een duidelijke strategische lijn. Om 
onze doelstelling van 2050 te behalen om al onze huurders 
te betrekken in de energietransitie, is het van belang om 
met elkaar een startpunt te bepalen. Uit het KWH onder-
zoek van 2018 blijkt dat slechts 32% van onze huurders op 
de hoogte is van de duurzaamheidsopgave van corporaties.

Strategische communicatie huurders – 
participatie en vertrouwen
Ons thema rondom onze strategische communicatie is 
‘vertrouwen’. U staat niet alleen, we doen het samen. Dat is 
ons uitgangspunt. Het vertrekpunt is om eventuele onrust 
over de energietransitie weg te nemen. Vertrouwen is het 
belangrijkste vertrekpunt in de energietransitie. En dat is een 
taak van HW Wonen en haar stakeholders om dat te winnen. 
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‘’Participatie en vertrouwen’’

• U staat als huurder niet alleen. We doen het samen. 
HW Wonen hecht veel waarde aan het participeren. 
Strategische communicatie staat dan ook volledig in 
het teken van het winnen van vertrouwen.

Dát is het uitgangspunt waar HW Wonen voor staat in 
deze complexe energietransitie.

Het is dan op de eerste plaats van belang dat zoveel moge-
lijk huurders zich bewust zijn van de veranderingen die 
komen gaan, ook al hebben ze andere zaken aan hun hoofd. 
Voor onrust is geen plaats meer. Het is daarbij van belang 
om inzicht te geven in wat de rol is van HW Wonen in de 
energietransitie en welke rol de huurder heeft. De huurders 
dienen op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen waar 
HW Wonen zich gedurende de onderzoeksfase in de RES en 
TVW zich mee bezig houdt. Ze dienen een kans te krijgen 
om mee te denken of hun initiatief kenbaar te maken aan 
ons. Ook dienen onze huurders op de hoogte te zijn van de 
wijkuitvoeringsplannen en welk warmteconcept voor hun 
woning beschikbaar komt in de wijk. 

De huurders dienen tot slot goed begeleid te worden bij het 
gebruik van hun nieuwbouwwoning en inzicht te krijgen in de 
voordelen die hun woning heeft met de recente LVI-ingreep 
die heeft plaatsgevonden. Voor zittende huurders dient er 
gecommuniceerd te worden over hoe energie bespaard kan 
worden. Zo worden deze huurders die niet in een nieuw-
bouwwoning wonen of wonen in een woning waar nog geen 
LVI-ingreep heeft plaatsgevonden, ze toch al betrokken 
worden om te besparen op hun woonlasten. Zo dragen ook 
deze huurders hun steentje bij om energie te besparen. Wij 
stellen een uitvoeringsprogramma communicatie op, dat 
bestaat uit de volgende zeven strategische punten:

Strategische communicatie huurders:
1. Geen onrust maar bewustwording en geen 

wantrouwen maar vertrouwen.
2. We zijn alvast begonnen – denkt u met ons mee?
3. De resultaten van de Transitievisie Warmte.
4. De wijkuitvoeringsplannen – de eerste stap naar 

aardgasvrij.

Aanvullende strategische communicatiemomenten:
5. Communicatie nieuwbouw NOM / EPV Woning – 

informeren gebruik.
6. Communicatie LVI – informeren energetische 

aspecten en wat heeft het u opgeleverd?
7. Huurders in beweging krijgen voor  

energiebesparing – zittende huurders stimuleren.

HW Wonen stelt een uitvoeringsprogramma 
communicatie op rondom de energietransitie en 
verduurzaming.

5.3 Uitvoeringsprogramma 2021-2022

Niet alleen de strategische doelstellingen liggen nog ver 
voor ons, ook de operationele doelstellingen voor 2030 
lijken nog ver weg. In lijn met ons huidige Ondernemings-
plan 2019-2022 stellen wij een Uitvoeringsprogramma 
2021-2022 op. Dit Uitvoeringsprogramma ligt in lijn met de 
laatste twee jaar van ons huidige Ondernemingsplan 2019-
2022. Conform het toekomstige Ondernemingsplan 2023-
2026 zal er dan een nieuw Uitvoeringsprogramma 2023-
2026 worden opgesteld, zodat er in lijn met elk toekomstig 
Ondernemingsplan er ook een Uitvoeringsprogramma voor 
duurzaamheid wordt opgesteld. Voor het Uitvoeringspro-
gramma 2021-2022 hebben we de volgende doelen gesteld:

Uitvoeringsprogramma 2021-2022:

Vastgoed
1. Nieuwbouwwoningen bouwen wij vanaf 2018 

NOM / EPV.
2. In 2022 streven wij naar een gemiddelde Energie-

Index van <1,39 (energielabel B) voor al onze 
woningen in de gehele vastgoedportefeuille.

3. Wij willen in 2021 en 2022 bijna 200 
nieuwbouwwoningen realiseren.

4. Wij willen in 2021 en 2022 bijna 700 LVI-projecten 
uitvoeren naar tenminste Energie-Index van  
< 1,39 (energielabel B).

Huurders en communicatie
5. Wij willen onze huurders trainen en coachen bij 

NOM / EPV woningen.
6. Wij helpen onze huurders bij het stimuleren om 

energie te besparen.
7. Wij omarmen duurzame initiatieven van onze 

huurders binnen ons ZAV-beleid.
8. Het voortzetten van het zonnepanelenproject met 

de voordelen voor de huurders.
9. Middels strategische communicatie willen wij 

dat KHW meetbaar 75% van onze huurders zich 
bewust is van de verduurzamingsopgave waar  
HW Wonen voor staat binnen de energietransitie.

10. Participatie en vertrouwen: Het strategisch 
betrekken en informeren van onze huurders over 
de vorderingen in de energietransitie.

Organisatie 
11. Wij laten een nulmeting uitvoeren van onze foot-

print om strategische vervolgstappen op te stellen.
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6. Financiële kaders

Onze huidige financiële inzichten zijn niet toereikend 
genoeg om tot 2050 gedetailleerd vooruit te kijken. Onze 
huidige begroting geeft een financiële doorkijk tot 2026. 

Haalbaarheid Duurzaamheidsbeleid
De landelijke- en regionale doelstellingen zijn ambitieus. De 
energietransitie brengt een flinke investering met zich mee. 
Er zijn omtrent de haalbaarheid diverse vragen nog niet te 
beantwoorden. Het wonen dient te allen tijden betaalbaar 
te blijven voor de primaire doelgroep en de bedrijfscontinu-
iteit van HW Wonen dient gegarandeerd te blijven. Hier-
voor zijn strategische keuzes nodig. De haalbaarheid van 
ons Duurzaamheidsbeleid is opgesteld met de veronder-
stelling wat wij maximaal kunnen bijdragen aan regionale 
doelstellingen en ambities. Daarnaast verwelkomen wij in 
de toekomst graag wet- en regelgeving die de energietran-
sitie moet gaan ondersteunen en alle uitvoeringsmaatre-
gelen- en besluiten die daaruit voortkomen. Tevens wordt 
er ruimte geboden aan technologische doorbraken die een 
aanvulling zijn om onze ambities waar te maken. 

Huurverhogingen of een verdere toepassing van de 
energieprestatievergoeding zijn in de toekomst niet 
uitgesloten.

Financiële kaders middellange termijn 2020-2030
Er is een vooruitblik te maken naar 2029. Van 2020 tot 
2029 pakt HW Wonen 4.100 woningen aan met renovaties 
en groot onderhoud naar ten minste Energie-Index ≤1,39 
(Energielabel B). HW Wonen investeert jaarlijks circa 15 
miljoen Euro voor deze ingrepen. Om onze doelstellingen 
te behalen dient onze jaarlijkse investering te worden 
verhoogd naar circa 25 tot 30 miljoen Euro. Dit is ook het 
bedrag wat wij jaarlijks begroten. Het aantal nieuwbouw-
woningen bedraagt tot 2030 circa 1.000 woningen. Dit 
vraagt om een jaarlijkse investering van circa 25 miljoen 
Euro. Tot 2029 verkoopt HW Wonen volgens de prognose 
met circa 50 woningen per jaar in totaal ruim 500 woningen 
uit de bestaande vastgoedportefeuille.

Financiële kaders lange termijn 2031-2050 
Waar in de beleidsperiode van 2020 tot 2030 de nadruk ligt 
op het verbeteren van de Energie Index bij de bestaande 
woningvoorraad, komt in deze lange termijn beleidsperiode 
de nadruk te liggen op energieneutraal, CO₂-neutraal en 
aardgasvrij. Door de technologische innovaties verwachten 
wij dat de kosten voor deze maatregelen naar verwachting 
lager zijn dan nu. 

Conclusie huidig beleid
Gemeente Hoeksche Waard wil in 2040 energieneutraal 
zijn. De Energie-Index behoord dan nul te zijn. De door-
rekening van HW Wonen laat zien wat wij werkelijk in de 
praktijk realiseren. Twee berekeningen geven met de kennis 
van nu een gemiddelde Energie-Index van circa 0,4 in 2040. 
Dit is wat wij naar verwachting maximaal kunnen bijdragen 
in 2040 aan een energieneutrale Hoeksche Waard. 

Wij verwachten met de huidige kennis energieneutraal te 
kunnen zijn tussen 2045 en 2060. Dit is op basis van een 
jaarlijkse lineaire afname van de Energie-Index. 

HW Wonen gaat komende periode onderzoeken wat de 
beste weg is om te komen tot een Energie- Index van nul. 
Hierbij is het van belang inzicht te krijgen in de gevolgen 
van het Energie-Index verloop als gevolg van keuzes tussen 
de hoeveelheid NOM / EPV nieuwbouwwoningen en 
LVI-projecten voor de bestaande woningvoorraad. Deze 
keuze hangt onder andere af van wat wij per jaar maximaal 
realiseren, zowel in financieel opzicht als qua personeelsbe-
zetting. 

Doelen op de korte termijn zijn slechts een indicatie of 
wij de juiste weg zijn ingeslagen. Echter, indien we tijdens 
monitoring zien dat we dreigen te ver achter te gaan lopen,  
bijvoorbeeld door zeer weerbarstige praktijk, moet er een 
passende oplossing worden gezocht.  Dit omdat het verschil 
tussen wat wij begroten en in de praktijk realiseren niet te 
veel mag oplopen.
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Bijlagen
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In deze bijlage is de begrippenlijst opgenomen, waarin 
wij uitleggen wat er met de verschillende termen wordt 
bedoeld die in dit beleidstuk aan de orde zijn gekomen.

Bijlage 1: Begrippenlijst

Energieneutraal (Gemeente Hoeksche Waard, 2040)
“Energieneutraal betekent dat er evenveel energie duurzaam lokaal opgewekt wordt als er gebruikt wordt”.
Dit kan worden toegepast in verschillende contexten. Vaak wordt het in de gebouwde omgeving gebruikt in de 
context van een nul-op-de-meter (NOM) woning. Waarbij de woning zelfvoorzienend is in haar eigen energie 
behoefte, zowel voor elektriciteit als voor warmte. 

Klimaatneutraal (Gemeente Hoeksche Waard, 2050)
Hiermee bedoelen we dat alles wat we in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. 
De Co₂-uitstoot en die van andere broeikassen is dan nul.

Route Co₂-neutraal 2050
Het kabinet kiest richting 2050 voor een bestendiging van de lijn dat we sturen op CO₂-reductie op Europees niveau. 
De route richting Co₂-arm 2050:
• 2030: ten minste 49% broeikasgasemissiereductie ten opzichte van 1990. 
• 2050: In Europees verband is een ambitieuze doelstelling van 95% broeikasgasemissiereductie in 2050 voor de 

hele economie afgesproken ten opzichte van 1990. Deze doelstelling is afgeleid van de internationale afspraak dat 
de mondiale temperatuur met niet meer dan 2°C mag stijgen.

• Dit impliceert een transitie van een energievoorziening gebaseerd op fossiele brandstoffen, naar een gebouwde 
omgeving waarvan de energievraag vergaand is teruggebracht en die wordt voorzien van een CO₂-arm opgewekte 
elektriciteit en warmte.

Energieneutrale woning (Aedes)
• Het gebouwgebonden energieverbruik en het huishoudelijk energieverbruik wordt energetisch gezien volledig zelf 

opgewekt. Het toetsingskader is NOM. 

Bijna Energieneutrale woning (RVO)
• Energetisch gezien wordt het gebouwgebonden energieverbruik volledig zelf opgewekt. Energie-Index is nul. Het 

toetsingskader is BENG 2.

Energieneutrale vastgoedportefeuille HW Wonen (Innax)
• HW Wonen heeft een energieneutrale vastgoedportefeuille bij een Energie-Index van 0,0.

Circulair
• Circulariteit betekent dat de grondstof of het 

materiaal dat nodig is om een product te maken na 
gebruik weer maximaal en zo hoogwaardig mogelijk 
kan worden gebruikt voor dezelfde of andere 
toepassingen.

Energie-Index
• De Energie-Index is in Nederland de nieuwe naam 

voor het energielabel, dat sinds 4 januari 2003 
bestaat voor de particuliere woning.

Klimaatadaptie
• Het watercyclusmanagement zal zich moeten aanpassen aan een veranderend klimaat met zo min mogelijk 

ontwrichting van de samenleving. 
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Bijlage 2:  
LVI Planvoorraad 2022-2026
Projectenoverzicht LVI 2021 -2026

Projectnummer Kern Projectomschrijving Aantal VHE Begrotingsjaar

DU-GW201 Goudswaard 84 Woningen Goudswaard 84 2024/2025

DU-GW202 Goudswaard W. Alexanderstraat, V. Almondestraat, 
Coorndijkstraat, Robijnstraat

19 2022/2023

DU-GW203 Goudswaard Coorndijkstraat (Gestapelde bouw) 16 2024/2025

DU-GR430 s-Gravendeel Wijk achter de Molen 64 2027/2028

DU-GR434 s-Gravendeel s-Gravendeel - Hekelstraat,Zwingelaan, 
Schrankstraat,Gr. Kruisstraat

79 2023/2024

DU-GR436 s-Gravendeel Anjerstraat,Dahliastraat, Narcisstraat (Etage 
zonder lift)

65 2025/2026

DU-HE402 Heinenoord J.F. Kennedystraat e.o. 70 2026/2027

DU-KW301 Klaaswaal Oranjewijk  Klaaswaal 34 2021

DU-KW302 Klaaswaal Klaaswaal - Marijkestraat,Vlietstraat, 
Paardebloemstraat,Sleutelbloemstraat, 
Dotterbloemstraat

54 2025/2026

DU-KW307 Klaaswaal Klaaswaal - Pinksterbloemstraat 63 2026/2027

DU-MA473 Maasdam Roodborst en Merel 40 2021

DU-MY311 Mijnsheerenland Burgemeester de Jonghplein 13 2021/2022

DU-MY312 Mijnsheerenland Mijnsheerenland - Eendrachtslaan en L. Van 
Praetstraat

54 2023/2024

DU-NB225 Nieuw-Beijerland Nieuw-Beijerland - Achterdoel, 
Wilhelminastraat e.o. 

84 2021

DU-ND326 Numansdorp Numansdorp - Bomenbuurt (incl. Hallinxweg 
en Nassaustraat)

104 2023/2024

DU-ND327 Numansdorp Numansdorp - Jasmynstraat, Lavendelstraat, 
Meidoornstraat,Rozenlaan

90 2024/2025

DU-ND341 Numansdorp Numansdorp - Van Beethovenstraat 102 2028/2029

DU-ND370 Numansdorp Numansdorp: Roerdompsingel, Patryslaan, 
Reigerplaats, Zwanenoord

102 2026/2027

DU-OB001 Oud-Beijerland Oud-Beijerland - Zeeheldenbuurt 47 2024/2025

DU-OB101 Oud-Beijerland Oud-Beijerland - Zoomwyck - EGW 183 2024 t/m 2026

DU-OB103 Oud-Beijerland Oud-Beijerland - Zoomwyck - MGW 114 2026/2027

DU-OB120 Oud-Beijerland Oud-Beijerland - Schilderswijk 103 2025/2026

DU-OB123 Oud-Beijerland Rembrandtstraat/Bosboomstraat/
Breitnerstraat/Witsenstraat

101 2022/2023

DU-OB124 Oud-Beijerland Oud-Beijerland - Mej. N. Schipperstraat, W. 
Vrijlandstraat

47 2025/2026
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Projectenoverzicht LVI 2021 -2026

Projectnummer Kern Projectomschrijving Aantal VHE Begrotingsjaar

DU-OB52 Oud-Beijerland Oud-Beijerland - Diepenhorstsingel, Burg. 
Hammerbaan, Grt. Ruygthe,Kyffhoeck, L. Meet

108 2024/2025

DU-PH251 Piershil Piershil - Kon. Julianastraat 12 2022

DU-PH252 
(DU-PH251)

Piershil Piershil - Margrietstraat, W. Alexanderstraat 11 2022

DU-PH254 Piershil Piershil - 
Bernhardstraat,Frisopad,Mauritsstraat

22 2022

DU-PU522 Puttershoek Arie van Drielstraat e.o. ( Afronding na 
vrijstelling)

89 2021

DU-PU524_D Puttershoek Puttershoek - Elzenstraat e.o. 141 2021

DU-PU525 Puttershoek Puttershoek - Nassaulaan, Plataanstraat 26 2024/2025

DU-PU526 Puttershoek Puttershoek - Te Hoecke 24 2023/2024

DU-ST614 Strijen Boomgaard en P.J. de Jongstelaan 47 2022/2023

DU-ST630 Strijen Gruttoflat 41 2021/2022

DU-WE570 Westmaas Westmaas - Oranjewijk 31 2021

GO-HE109 E Heinenoord Oranjewijk Heinenoord - Eengezinswoningen 62 2021

GO-HE109-S Heinenoord Oranjewijk Heinenoord - Seniorenwoningen 32 2021

GO-ND383 Numansdorp Numansdorp - EXCL te slopen woningen 65 2022/2023

GO-OB789 Oud-Beijerland Croonenburgh fase 2 92 2021

GO-OB790 Oud-Beijerland Oud-Beijerland - Croonenburgh Fase 3 73 2022/2023

GO-OB791 Oud-Beijerland Oud-Beijerland - Croonenburgh Fase 4 
(Ranonkelflat)

36 2024

GO-OB792 Oud-Beijerland Oud-Beijerland - Croonenburgh Fase 5 
(Begoniastraat)

26 2025/2026

DU-ST602 Strijen Strijen - Vogelbuurt 56 2026

DU-WE571 Westmaas Westmaas - De Roolaan, Karthuizerveld (SEN) 14 2022

DU-WE572 Westmaas Westmaas - De Roolaan, Gaarde, Pr. W. 
Alexanderlaan, Rootweide (EGW)

21 2026

DU-ZB279 Zuid-Beijerland Zuid-Beijerland - J. Pauwstraat, V. 
Oldenbarneveldstraat, Gr. Sabinastraat

32 2023/2024

DU-NB233 Nieuw-Beijerland x 18 2024
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Bijlage 3: Scenario-uitwerking

Binnen de scenario-uitwerking zijn wij uitgegaan van de 
volgende twee variabelen:

1. Maatschappelijke druk
 De maatschappelijke druk die wij ervaren om  

duurzaamheidsmaatregelen door te voeren in onze 
vastgoedportefeuille. Wij hanteren een onderverdeling 
in hoge- en lage maatschappelijke druk.

2. Technologische ontwikkelingen
 De technologische ontwikkelingen volgen wij op de 

voet. De technologische ontwikkelingen hebben wij 
onder verdeeld in snelle- en trendmatige technologische 
ontwikkelingen. 

In onderstaand figuur zijn de scenario’s weergegeven. 
Binnen deze twee variabelen zijn vier scenario’s uitgewerkt:
1. No-regret scenario;
2. Aanscherping 2050 scenario;
3. Vertraging scenario;
4. Optimistisch scenari
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Scenario 1: No-regret scenario, ons huidig 
scenario
Van de vier gekozen scenario’s is het No-Regret scenario 
ons huidig scenario. Dit scenario is in lijn met ons huidige 
beleid. Binnen dit beleid wordt er geïnvesteerd in een 
basisingreep, een kwaliteitsingreep en in een uitgebreide 
ingreep. 
• Alle landelijke- en regionale doelstellingen worden 

nagestreefd.
• In dit scenario worden no-regret maatregelen toegepast.
• We ervaren nu een gevoelsmatige hoge 

maatschappelijke druk om te verduurzamen. Echter, wij 
hanteren een lage maatschappelijke druk omdat onze 
inschatting is dat de huidige druk om te verduurzamen 
door de overheid nog verder opgevoerd kan worden.

Scenario 2: Aanscherping 2050 scenario
Dit scenario ontstaat bij een ‘’Green Deal’’ waarbij de Euro-
pese Unie in 2050 klimaatneutraal dient te zijn. De actuele 
ontwikkelingen in Brussel worden door HW Wonen zorg-
vuldig gevolgd. Onze inschatting is dat dit scenario waar-
schijnlijk is, maar dat er komende jaren nog geen concrete 
resultaten worden verwacht. 

Scenario 3: Vertraging scenario
Dit scenario kan zich ontvouwen indien de krapte op de 
woningmarkt zich dusdanig ernstig ontwikkeld, waardoor 
de landelijke focus wordt verlegd naar aanvulling van de 
woningvoorraad in plaats van het kwalitatief verbeteren 
van de bestaande woningvoorraad, of bij diverse langdurige 
negatieve conjuncturele ontwikkelingen.
• Alle landelijke- en regionale doelstellingen worden ver 

uitgesteld. HW Wonen blijft in dat geval jaarlijks haar 
eigen pad bewandelen met wat voor ons in de praktijk 
realiseerbaar is.

• Daarnaast kan het zijn dat technologische innovaties 
zich minder snel ontwikkelen dan gehoopt of voorspeld, 
of dat deze financieel nog niet interessant zijn. HW 
Wonen onderzoekt in dat geval altijd naar de meest 
gangbare technologische oplossing om tot de gewenste 
resultaten te komen.

Scenario 4: Optimistisch scenario
Hiervoor dient er meer duidelijkheid te komen omtrent 
subsidies, technologische ontwikkelingen en hoe de over-
heid omgaat met het niet behalen van doelstellingen (beter 
het geld investeren in duurzaamheidsmaatregelen dan een 
mogelijke boete betalen). Wij achten dit scenario vóór 2023 
niet waarschijnlijk. 
• Alle landelijke- en regionale doelstellingen worden 

behaald.
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Kern 0 4 113 33 51 - - - - - - - Aantal 
aardgas-
vrije LVI

Aantal 
aardgas vrije 
nieuwbouw

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Oud-Beijerland Nieuwbouw 0 0 60 0 211 106 45 0 29 451

LVI 77 136 249 208 87 155 40

Aardgasvrije LVI 15 27 50 42 17 31 8 190

Puttershoek Nieuwbouw 48 72 120

LVI 19 26 5 111 32

Aardgasvrije LVI 4 5 1 0 0 22 6 39

s-Gravendeel Nieuwbouw 0

LVI 55 30 21 44 29 35 43

Aardgasvrije LVI 11 6 4 9 6 7 9 51

Strijen Nieuwbouw 33 99 10 142

LVI 28 0 0 28 47 0 68

Aardgasvrije LVI 6 0 0 6 9 0 14 34

Numansdorp Nieuwbouw 41 10 63 54 43 211

LVI 103 94 30 30 72 30 185

Aardgasvrije LVI 21 19 6 6 14 6 37 109

Goudswaard Nieuwbouw 6 6

LVI 6 52 48 0 0 0 0

Aardgasvrije LVI 1 10 10 0 0 0 0 21

Heinenoord Nieuwbouw 20 20

LVI 0 0 32 38 0 0 0

Aardgasvrije LVI 0 0 6 8 0 0 0 14

Klaaswaal Nieuwbouw 20 20

LVI 0 0 27 55 35 0 0

Aardgasvrije LVI 0 0 5 11 7 0 0 23

Maasdam Nieuwbouw 22 22

LVI 0 0 0 0 81 0 0

Aardgasvrije LVI 0 0 0 0 16 0 0 16

Mijnsheeren-
land

Nieuwbouw 36 36

LVI 27 27 0 0 0 0 0

Aardgasvrije LVI 5 5 0 0 0 0 0 11

Bijlage 4: Berekening aantal 
aardgasvrije woningen
In deze bijlage is de berkening van het aantal aardgasvrije 
woningen in 2030 opgenomen. Voor deze berekening is 
uitgegaan van de begroting van 2022. 
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Kern 0 4 113 33 51 - - - - - - - Aantal 
aardgas-
vrije LVI

Aantal 
aardgas vrije 
nieuwbouw

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Nieuw-
Beijerland

Nieuwbouw 18 18

LVI 0 0 18 0 0 0 0

Aardgasvrije LVI 0 0 4 0 0 0 0 4

Piershil Nieuwbouw 10 10

LVI 0 0 0 0 0 0 0

Aardgasvrije LVI

Westmaas Nieuwbouw 26 26

LVI 0 0 0 21 38 0 25

Aardgasvrije LVI 0 0 0 4 8 0 5 17

Zuid-Beijerland Nieuwbouw 0

LVI 42 15 0 0 0 0 0

Aardgasvrije LVI 8 3 0 0 0 0 0 11

Jaarlijkse aardgasvrije LVI 71 76 86 85 78 66 79 541 1199

77

Jaarlijkse aardgasvrije nieuwbouw 0 4 113 43 41 325 102 231 169 45 54 72 1199

Totaal aantal aardgasvrije woningen 2029 1740
 Wens-
portefeuille 
2030

8.450 Ondergrens

2030 prognose

77 LVI 2030 aardgasvrij

80 nieuwbouw 2030

1740 totaal tot 2029

1897 aardgasvrije woningen in 2030

Percentage 
aardgasvrije 
woningen 2030 
op portefeuille-
niveau

22% Afronding 20% een indicatie inclusief eerste aantal aardgasvrije woningen van 
vóór 2019. Deze aantallen zijn mij (nog) niet duidelijk. Bij 20% all electric en 80% 
hybride binnen een no-regret beleid gericht op energiebesparing
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