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 Duurzaamheidsbeleid 

Duurzaamheid 



Established
in 1945

 Een integraal (modulair) beleid dat de duurzame visie van 
DUWO vertaalt naar harde resultaten

 Tevens handvatten biedt voor nieuwbouw, onderhoud en 
beheer

 Een bijbehorende routekaart waarin de doelstellingen op 
portefeuille niveau worden gepland

Beleid incl. routekaart 



 DUWO behaalt het doel om in 2050, voor het gebouw gebonden 
energieverbruik, gemiddeld CO2 neutraal te zijn. 

 We staan voor een duurzame vastgoedportefeuille waarbij DUWO 
gebruik maakt van bewezen technieken, ruimte voor pilots is 
beperkt tot één per jaar. 

Doelstelling algemeen 



 Wij werken aan CO2 reductie door actief bewoners te informeren 
over duurzaamheid bewonersgedrag 

 Onze nieuwbouw is al zuinig maar wordt nog zuiniger 

 Bij planmatig onderhoud zorgen wij voor een goede schil, 
zonnepanelen en een duurzame verwarmingsinstallatie 

 Onze beheerders grijpen ieder moment aan om stappen te zetten, 
een keuken wordt gasloos en lampen worden led 

Doelstelling specifiek  
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Established
in 1945

 Met duurzaam vastgoed alleen redden wij het niet, 
de bewoner is een belangrijke schakel

 Wij geven iedereen tips over duurzaam leven, 
efficiënt stoken en ventileren, inzicht in verbruik en 
indien wenselijk helpt een energiecoach

 Zet PR goodies in op dit thema, gebruik daarbij de 
hulp van huurdersorganisaties 

Spoor 1: duurzaam bewoners gedrag 



Spoor 2 + 3 : terugdringen energiebehoefte 

DUWO Huis

Label A+++

Stap 1 isoleren

Stap 3 zuinige 
ventilatie en 
verwarming 

Stap 2 PV panelen

Stap toekomst 
Aardgasloos
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Verdeling portefeuille DUWO (eigendom)

Exploitatie < 15jr

49 complexen 

2.332 zelfs VHE
3.874 onz VHE

Exploitatie > 15jr
Presteert goed

Exploitatie > 15jr
Presteert niet 

goed

Nieuwbouw 
jonger dan 15jr

107 complexen 

1.756 zelfs VHE
4.877 onz VHE

10 complexen 

65 zelfs VHE
141 onz VHE

23 complexen 

4.173 zelfs VHE
1.141 onz VHE

Duurzame MJOB 
30 jr

verduurzamen

Complex 
optimalisatie

Hold sell

Wachten tot kans 
voorbij komt

Verbeteren 
Niks doen / uitstellen

Verkoop
Sloop / nieuwbouw

Monumenten

Beperkte 
mogelijkheden

159 complexen 

1.355 zelfs VHE
2.146 onz VHE

1 2 3 4 5
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DUWO routekaart richting CO2 neutraal
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Nu tot 2030 2030 tot 2040 2040 tot 2050

Groep 1: niks doen

Groep 1: verkoop

Groep 1: verbeteren (schil + PV) Groep 4: duurzame opwekking (warmte)

Groep 1: sloop / nieuwbouw Groep 4: duurzame opwekking (warmte)

↔  Hold / 
Sell

Groep 2: verduurzamen bij PO+ op de natuurlijke momenten 
Groep 2: verduurzamen bij NPO op de natuurlijke momenten

Groep 3: complexoptimalisatie

Groep 3: complexoptimalisatie H
o

ld
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Groep 3: heroverwegen

Groep 4: nieuwbouwkwaliteit nog wachten duurzame opwekking warmte 

↔  Niks doen

Groep 5: Bijzondere complexen Groep 5: verkoop 

Groep 5: Bijzondere complexen Groep 5 : verbeteren waar mogelijk



Duurzaamheidbeleid, wat kost dat?   

 Het beleid is conceptueel doorgerekend in de AEDES 
routekaart. Hier komt een bedrag uit van 350 miljoen. 

 De Bedrijfsbureaus en Vastgoed hebben de 
werkzaamheden uitgedacht die nodig zijn om de 
doelstellingen te halen. Deze werkzaamheden zijn 
begroot op 354 miljoen. 

 350 miljoen incl. BTW = 11,6 miljoen per jaar 
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 DUWO behaalt het doel om in 2050, voor het gebouw gebonden 
energieverbruik, gemiddeld CO2 neutraal te zijn. 

 Geven we dan één keer goedkeuring op 11,6 miljoen per jaar? 

 nee, 5,5 miljoen is gecombineerd met projecten 
 Ja, 4,2 miljoen is PO en NPO dat inzichtelijk wordt gemaakt 

middels een duurzame MJOB 
 En daarin zit ook 0,5 miljoen voor extra menskracht om het 

werk te organiseren 

Duurzaamheidbeleid, wat kost dat?   



EIA
De belangrijkste subsidie ter compensatie van alle investeringen is de 
‘Energie Investerings Aftrek’. Deze subsidie wordt uitgekeerd middels een 
fiscale aftrek en is verbonden aan de werkzaamheden. 

STEP
Sinds kort is er een nieuwe regeling die de oude STEP regeling vervangt. STEP 
heeft relatie met labelstappen. Minimaal twee labelstappen waarbij een B-
label of beter wordt behaald komt in aanmerking voor een STEP subsidie.

Overige subsidies 
Afdeling projecten bewaakt de subsidie kansen voor DUWO. Ook aanvragen 
worden door afdeling Vastgoed ondersteunt. 

Duurzaamheidbeleid, subsidie?   
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Established
in 1945

Afsluiting

 Nog vragen 
 Aanvullingen
 Rol van jullie in uitvoering 



