Aan het college van B&W
T.a.v.: Wethouder Visser
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Rotterdam, 12 juni 2018

Geachte wethouder Visser,
Met genoegen bieden wij u bijgaand ons advies aan over ‘Duurzaam wonen in Rotterdam’.
Het Burgerpanel heeft zich de afgelopen maanden verdiept in de rol van de gemeente als het gaat om
het verduurzamen van de particuliere woningmarkt. Wat kan de gemeente doen om het
verduurzamen van de koopwoningen in onze stad te stimuleren? De ambities op dit vlak zijn groot,
maar zijn ze ook realistisch? En in hoeverre zit de Rotterdamse burger te wachten op een meer
duurzame woning?
In onze rapportage leest u onder andere dat eigenaren van koopwoningen positief staan tegenover
het verduurzamen van hun woning. Wel verwachten zij hierin een meer proactieve rol van de
gemeente, dus niet alleen advies geven over welke maatregelen zij voor enkel hun woning het beste
kunnen nemen, maar ook een trekkersrol, waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft en grotere
projecten in de buurt initieert. Ook adviseren wij u verder te kijken dan naar een enkele particuliere
huizenbezitter die bereid is te investeren in bijvoorbeeld isolatie. Is het niet duurzamer en levert het
niet meer op om bijvoorbeeld in die buurt een gemeentelijke gebouw te voorzien van zonnepanelen
waarbij omwonenden zich kunnen aansluiten?
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op onze rapportage. Kunt u zich vinden in onze adviezen of
bewandelt de gemeente Rotterdam een ander pad? We horen het graag.

Met vriendelijke groet,
namens het Burgerpanel Rotterdam,

Herman Groeneveld

Cc: Laila Na’lawi (cluster Dienstverlening), Bert Jonker (Cluster Stadsontwikkeling)

Stichting Burgerpanel Rotterdam - Postbus 3226 - 3003 AE Rotterdam – info@burgerpanelrotterdam.nl

Duurzaam wonen in
Rotterdam

Een onderzoek van het Burgerpanel Rotterdam naar de wil en de mogelijkheden
voor het verduurzamen van bestaande koopwoningen in Rotterdam.
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Inleiding
Duurzaam wonen is noodzakelijk en ook de inwoners van de gemeente Rotterdam zullen eraan
moeten geloven. Een hele omslag. Het Burgerpanel Rotterdam is benieuwd hoe de gemeente dit
aanpakt en wat zij verwacht van de burger op dit vlak. En komen die verwachtingen overeen met wat
de burger wil èn kan. Is er bereidheid onder de burger om in duurzamere woningen te leven en hoe
krijg je mensen over de streep om daadwerkelijk iets bij te dragen aan een duurzame woning?

1. Wat is ‘duurzaam wonen’?
In dit onderzoek verstaan we onder duurzaam wonen alle maatregelen die je in en aan je woning
kunt nemen om het milieu te ontlasten en spaarzamer om te gaan met onze energiebronnen. Denk
daarbij aan vloer-, kelder-, dak- en muurisolatie, dubbel glas, gebruik van ledverlichting en
ontkoppelen van gas, opwekken van energie(zonnepanelen).

2. Het onderzoek
2.1 Afbakening
Om ons onderzoek overzichtelijk te houden
richten we ons met name op de doelgroep die in
het bezit is van een koopwoning, al dan niet in
appartementsvorm met overkoepelende VvE.
Waarbij de volgende maatregelen voor een meer
duurzame woning mogelijk zijn: afsluiten van gas,
plaatsen nieuwe ketel, groene daken, dubbel glas
en andere isolatie van de woning. Verder nemen
we naast de koopwoningen van de burger, ook
bepaalde openbare gebouwen mee in ons
onderzoek. Denk aan gymzalen, bibliotheken,
kantoorgebouwen, Huizen van de Wijk.
Duurzaam transport, afvalscheiding of scheiding
van sloopmaterialen etc., worden niet in ons
onderzoek meegenomen. Ook duurzaamheid voor
de woningcoöperaties hebben we niet
meegenomen ( Er is al een convenant tussen de
woningcoöperaties en de gemeente), omdat we
puur willen kijken naar de rol van de gemeente
richting de particuliere woningmarkt: dus VvE’s en
bezitters van koopwoningen die zelf
verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van
hun eigen woning.
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Vroeger…
Nog even terug in de tijd. Nederland staat aan het begin
van een gigantische operatie om gasvrij te wonen. Op
dit moment gebruiken zeven miljoen huishoudens
aardgas om het huis te verwarmen en om te koken. De
bedoeling is dat het grootste deel daarvan vanaf 2030
de energie niet meer uit aardgas haalt. Het is niet voor
het eerst dat burgers overstappen van energiebron. In
de jaren '60 gingen alle huishoudens massaal over van
kolen naar gas als energievoorziening en kookten vijf
jaar later de eerste driehonderd gezinnen in Utrecht op
gas. Gas is inmiddels niet meer weg te denken in onze
Nederlandse huishoudens. Het grote verschil met de
transitie die nu op stapel staat is onder andere het
verschil in comfort. De burger haalde met de aanleg van
het gas meer gebruiksgemak in huis. Er hoefde geen
kolen meer gehaald te worden en met een druk op de
knop was er altijd gas en een warm huis. Daarbij
subsidieerde de overheid deze overgang grotendeels.
Hoge kosten waren er dus nauwelijks. Enigszins
vergelijkbaar (want geen direct voordeel voor de
gebruiker) is de omschakeling van stadsgas (vergassing
van steenkool) naar aardgas. Een tamelijk omvangrijke
operatie. Door de hogere druk van aardgas moesten alle
geisers en gaskooktoestellen worden aangepast.
Sommige gemeenten boden destijds leenfornuizen.
Afsluiten van het gas in huidige woningen brengt
wellicht meer nadelen met zich mee dan voordelen.
Denk alleen al aan de hoge kosten en
kapitaalvernietiging die ermee gepaard gaan.

2.2 Onderzoeksvragen
1. Wat verwacht de gemeente van de burger als het gaat om duurzaam wonen?
2. Wat weet de burger over duurzaam wonen?
3. Wat heeft de burger van de gemeente nodig om meer duurzaam te wonen en wat zijn de
verwachtingen over de rol van de gemeente?
4. Hoe kun je wederzijdse verwachtingen enerzijds en concrete resultaten anderzijds over
duurzaam wonen nader tot elkaar brengen?
2.3 Onderzoeksmethode
- Gesprek met de gemeente over het huidige beleid en de resultaten tot nu toe op het gebied
van duurzaam wonen.
- Gesprek met platform 31 (dhr. Hamit Karakus) over duurzaam wonen.
- Desk research over duurzaam wonen in het algemeen en het beleid in andere steden.
- Korte enquête over duurzaam wonen onder onze digitale vrienden.

3. Bevindingen
3.1 Resultaten enquête
Hieronder de belangrijkste bevindingen uit onze enquête die gehouden is onder de digitale vrienden
van het Burgerpanel. Van de 350 geënquêteerden, heeft 35% gereageerd.
•
•

•

Hoe belangrijk vindt men duurzaam wonen?
90% van de ondervraagden vindt het belangrijk om in een duurzaam huis te wonen.
Wat voor duurzame oplossingen zijn al doorgevoerd?
Er zijn al aardig wat duurzame oplossingen in huis, vooral dubbel glas scoort hoog met 60%.
18% van de respondenten is al afgesloten van het gas.
Waarom een duurzame woning?
De mensen met een koopwoning zijn zeer bereid te investeren in een duurzame woning,
zolang de kosten worden terugverdiend of de overheid/gemeente bijdraagt in de te maken
kosten. Een minderheid wil een duurzame woning omdat zij dit vooral comfortabel vinden of
beter voor het milieu.
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•

•

•

•

•

Wat trekt mensen met een koopwoning over de streep om aan de slag te gaan met
duurzaam wonen?
Uit de enquête blijkt dat een collectieve aanpak voor de gehele buurt hoog scoort en ook
extra subsidie vanuit de overheid. En als er iets vervangen moet worden in huis is de
bereidheid groot om te kiezen voor duurzaam.
Hoe ervaren de respondenten de rol van de gemeente als het gaat om duurzaam wonen?
Meer dan de helft van de respondenten heeft nog nooit iets gezien of gehoord van de
gemeente over duurzaam wonen. Een klein deel heeft informatie gezien via social media.
Wat verwachten de respondenten van de rol van de gemeente?
Het overgrote deel van de huiseigenaren geeft aan dat zij naast voorlichting vanuit de
gemeente ook verwachten dat de gemeente hen helpt bij de financiering en hen in contact
brengt met de juiste leveranciers. Ongeveer 8% geeft aan dat de gemeente volledig
verantwoordelijk is voor het verduurzamen van de Rotterdamse woningen.
Positief nieuws op het gebied van collectieve initiatieven.
Bijna 96% geeft aan dat wanneer er groene energie beschikbaar zou zijn in de buurt waarop
ze kunnen aansluiten ze dat zouden doen. Voorwaarde voor 36% is wel dat niks extra mag
kosten en voor 27% moet het zelfs een financieel voordeel opleveren. Iets meer dan 33%
vindt alleen het feit dat het groene energie is voldoende reden om te participeren in een
collectief groen energie-initiatief.
Kent de Rotterdammer de duurzame gemeentelijk gebouwen?
Slechts 16% denkt een duurzaam gemeentelijk gebouw te kennen. Alleen Stadstimmerhuis,
De Rotterdam en het Centraal Station worden herkend.

Voor de volledige uitkomsten van de mini-enquête verwijzen wij u graag naar bijlage 3 van dit
rapport.

3.2 Overige bevindingen
De Energietransitie
Naast de energiebesparing krijgen we te maken met de energietransitie van aardgas naar andere
bronnen. In ieder geval in 2050, maar mogelijk eerder. Er zijn zelfs voorstellen om vanaf 2021 geen
nieuwe Cv-ketels te produceren. Is dit reëel? Er gaat geen week voorbij of er verschijnen publicaties
over.
De transitie zal niet probleemloos zijn. Elektrisch koken is geen probleem, verwarming des te meer.
Nieuwe woningen kunnen aardgas-loos worden opgeleverd en recente goed geïsoleerde woningen
kunnen worden voorzien van een warmtepomp. Sommige delen van de stad kunnen worden
aangesloten op restwarmte van industrie en haven. Wat te doen met oudere woningen die niet op
dit net kunnen worden aangesloten? Daar hebben we nu geen antwoord op.
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Uitdagingen:
-

-

Voor een grote woningvoorraad zal een suboptimale oplossing als hybride warmtepomp de
enige oplossing zijn. Betekent lange rijen brommende ventilatoren. Sommige experts
verwachten dat de elektriciteitskosten zullen toenemen. Hier en daar wordt voorzichtig
gepleit voor het niet te snel afschaffen van de huidige CV-ketel.
Hoge kosten. Een gemiddelde woningeigenaar zal ca. 25 a 30 duizend Euro aan
transitiekosten kwijt zijn.
Restwarmte zal in de loop van de tijd afnemen; combinatie met aardwarmte is kostbaar.

3.3 Gesprekken met de gemeente en Platform 31
We hebben met Bert Jonker (gemeente Rotterdam) en Hamit Karakus (Platform 31) gesprekken
gevoerd over duurzaam wonen. Voor de uitkomsten van die gesprekken verwijzen wij u graag naar
de gespreksverslagen die zijn opgenomen in de bijlagen bij dit rapport (bijlage 2 en 3).

4. Conclusies
Hieronder geven we kort antwoord op onze 3 onderzoeksvragen ( de 4de onderzoeksvraag komt
terug bij onze adviezen);
1. Wat verwacht de gemeente van de burger als het gaat om duurzaam wonen?
De gemeente verwacht dat de burger zelf investeert in duurzame oplossingen. Verwacht van de
burger dat ze zelf initiatieven neemt. De gemeente stelt (passief) zich op als informatiebank en
adviseert waar nodig de burger over aanpassingen aan de eigen woning. De gemeente verwacht
dat de burger, na het geven van informatie, zelf actie onderneemt en zelf overgaat tot het
verduurzamen van de koopwoning.
Deze verwachting is niet realistisch. De vraag ‘wie voelt zich verantwoordelijk voor de duurzame
woning? en ‘wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor een duurzame woning?’ is nog niet
uitgevochten. Wetgeving kan stimulerend werken en zaken afdwingen.
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2. Wat weet de burger over duurzaam wonen?
De Rotterdamse burger is heel goed op de hoogte van de maatregelen die genomen kunnen
worden om woningen te verduurzamen. De burger is slecht op de hoogte van de financiële
consequenties en hoe dit te realiseren zonder eerst advieskosten te maken. De burger is slecht
op de hoogte van de hoeveelheid informatie die gemeente op dit vlak aanbiedt en ook van
eventuele collectieve mogelijkheden. Een enkeling weet de website van Rotterdam Duurzaam te
vinden en een enkeling weet de pop-upstore te noemen of te bezoeken. Er zijn maar weinig
mensen die duurzame gebouwen in Rotterdam weten op te noemen. Er zijn weinig voorbeelden
van duurzame woningen in eigen buurt/wijk op enkele buurtbewoners na die zelf maatregelen
hebben genomen zoals zonnepanelen of dubbel glas.
3. Wat heeft de burger van de gemeente nodig om meer duurzaam te wonen en wat zijn de
verwachtingen over de rol van de gemeente?
Een meer pro-actieve rol, dan enkel informatieverstrekker, van de gemeente is gewenst. De
burger verwacht meer van de gemeente dan louter het aanbieden van informatie. Als ‘trusted
3rd party’ wordt van de gemeente een actieve rol verwacht in het adviseren over leveranciers en
in het hulp bieden bij de financiering van verduurzaming. De gemeente Rotterdam heeft op
zichzelf het aanbod van informatie goed op orde. Er is voor de burger die wil werken aan een
duurzame woning, voldoende informatie beschikbaar. De informatie is daarbij toegankelijk. De
informatievoorziening lijkt echter niet echt effectief, wordt te weinig opgemerkt en draagt
daardoor naar ons inzien ook te weinig bij aan de bewustwording. De informatie wordt te passief
en vrijblijvend aangeboden, er is geen interactie aan gekoppeld.
Wat we verder nog concluderen:
Ambitie en draagvlak
• Er is in de samenleving een groeiende bereidheid om mee te denken over duurzaamheid.
Duurzaam wonen vindt men belangrijk. Echter, dat wil nog niet zeggen dat iedereen ook
daadwerkelijk actie onderneemt.
• Er zijn goede signalen uit de financiële wereld en vanuit multinationals om te
verduurzamen. Ook banken nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij
hypotheekgesprekken wordt de financiering van verduurzaming meestal meegenomen
(tot 106% mogelijk).
• De wil om de duurzaamheidsdoelstelling te halen is er vanuit de gemeente. Alle
woningen binnen 12 jaar op C-niveau is de doelstelling. Er is een projectorganisatie
Duurzaam. Echter concrete aanvalsplannen ontbreken.
Uitdagingen
• De verduurzamingsdoelstelling hebben een te lokale scope. Hoeveel draagt het
aanleggen van zonnepanelen bij aan verduurzaming? De scheepvaart, luchtvaart en
vleesindustrie zijn de drie meest vervuilende industrieën in de wereld. Hoeveel vervuiling
veroorzaakt de productie en transport van een zonnepaneel? Kortom, het is niet
duidelijk of er voldoende wordt gekeken naar de totale footprint van de
verduurzamingsmaatregelen. De gemeente zou moeten afwegen wat duurzamer is: een
zonnepaneel dat een wereldreis heeft afgelegd of investeren in een groen dak met
planten van eigen bodem?
• De energietransitie is nog geen gelopen race.
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5. Adviezen
In dit hoofdstuk geven we middels onderstaande adviezen antwoord op onze laatste
onderzoeksvraag:
Hoe kun je wederzijdse verwachtingen enerzijds en concrete resultaten anderzijds over duurzaam
wonen nader tot elkaar brengen?
Draagvlak
• Gemeente Rotterdam moet het goede voorbeeld geven. Neem als uitgangspunt dat al het
gemeentelijke vastgoed als eerste verduurzaamt en betrek omwonenden en gebruikers in de
plannen. Laat het zien.
• Win het vertrouwen van de betrokkenen om te investeren in duurzaamheid van hun huis of
appartement door met concrete plannen en kostenberekeningen te komen.
• Benut de vrije ruimte in de stad om energie op te wekken en lever die aan de woningen in de
stad. Wij denken aan bijvoorbeeld zonneparken op daken van sportvelden c.q. gymzalen en
kantoorgebouwen en waar mogelijk in een groen gebieden/parken. Echt groene energie is in
deze gevallen (‘andermans dak’) al voldoende motivatie voor burgers om mee te doen. Zie
bijvoorbeeld Blijstroom.
• Werk waar mogelijk samen met een collectief zoals bewonersverenigingen.
Proactieve rol voor de gemeente
• Om de doelstelling van 2030 te halen is een grotere rol van de gemeente nodig. Het passief
voorzien van informatie is niet voldoende. Wij pleiten voor een grotere, actievere
adviseursrol van de gemeente. Een proactieve trekker die de burger aan de hand neemt en
voorziet van maatwerk, waarbij gekeken wordt naar effectiviteit en kosten. Is het slim om die
ene particulier in Ommoord zijn dak vol te laten leggen met zonnepanelen of heeft het meer
effect dit met de hele rij woningen te doen en daarbij ook omwonenden van andere straten
te voorzien van groene stroom? En nemen we de gymzaal die om hoek ligt dan ook gelijk
mee? Samenwerking met de gemeente is belangrijk, maar de burger per situatie advies
geven dat verder gaat dan wellicht de eigen woning is wat ons betreft van groot belang. De
scope moet groter. Een burger heeft hulp nodig, kan alles niet in z’n eentje overzien..
Draagkracht en een trekkersrol vanuit de gemeente zijn noodzakelijk. Daarnaast adviseren
wij na het informeren van de burger, de burger interactief te begeleiden. Volg wat hij doet en
welke keuzes hij maakt. Stel bij grotere (buurt)initiatieven en VvE’s een projectleider aan die
adviseert.
• Zorg voor tijdelijke subsidies voor de particuliere woningbezitter. Wij denken dat een
aantrekkelijke financiële prikkel een huiseigenaar over de streep kan trekken om
daadwerkelijk in zijn woning te investeren.
• Kijk wat andere gemeenten in de regio doen en profiteer ervan. Denk bijvoorbeeld aan de
Buurtcoöperatie ‘MeerEnergie’ in Amsterdam, zij willen aardgasvrij wonen en maken
daarvoor gebruik van een buurtwarmtenetwerk.
• Ontwikkel een concept waarbij bewoners hun dak of tuin (denk niet alleen aan zonnepanelen
maar ook kleine windturbines) beschikbaar kunnen stellen om groene energie op te wekken.
Bewoners kunnen gebruik maken van de stroom die geleverd kan worden aan omwonenden.
En maak daarbij, waar mogelijk, gebruik van een collectief, zoals een bewonersvereniging.
Een gezamenlijke actie samen met buurtbewoners zal mensen eerder over de streep
trekken. Probeer een beweging op gang te brengen zoals het Opzoomeren.
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•

•

Geef prioriteit aan de oprichting van een waarborgfonds ten behoeve van het
verduurzamingsabonnement particuliere woning. Hierbij investeert de gemeente in het
verduurzamen van de particuliere woning. De bewoner betaalt de investering terug en bij
verkoop van de woning neemt de nieuwe koper het contract over. Weeg per situatie af wat
het meest rendabel is in portemonnee en milieubelasting: een appartementencomplex
volledig isoleren/ voorzien van zonnepanelen of de bewoners groene stroom laten
gebruiken.
De pop-up store schiet zijn doel wat ons betreft voorbij. We betwijfelen het effect van de
pop-up store en adviseren deze informatievoorziening op te heffen en het geld dat daarmee
vrijkomt te investeren in energie-adviseurs/projectleiders voor particulieren en VVE’s.
Bereken hoeveel mensen je nodig hebt om binnen een periode van 4 jaar alle woningeigenaren te bereiken en enthousiasmeren in verduurzaming.
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BIJLAGEN ‘Duurzaam wonen in Rotterdam’
Bijlage 1: Gespreksverslag gemeente Rotterdam
Op 20 februari 2018 gingen we in gesprek met Bert Jonker (projectmanager Stadsontwikkeling) over
het duurzaam wonen beleid van de gemeente. We noteerden:
• De Rotterdamse woningvoorraad is momenteel rondom de 300.000. Verder onderverdeeld
in 140.000 corporatie woningen en 160.000 particulier eigendom. Van deze woningen is
ongeveer 50% matig tot slecht geïsoleerd. Dit houdt in dat het energielabel D en hoger is.
Wat is de aanpak?
• De woonvisie 2030 heeft als ambitie dat alle woningen in 2030 minimaal label C hebben. Dit
houdt in dat gemiddeld 10.000 woningen/per jaar aangepakt moeten worden. Met de
corporaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. Een onderdeel hiervan zijn ook
afspraken mbt het verduurzamen van het corporatiebezit. Afgelopen 4 jaar zijn ca. 10.000
corporatiewoningen aangepakt.
• De aanpak rondom het particuliere bezit verschilt per woningtype maar ook naar type
eigenaar (particuliere verhuurder versus eigenaar/bewoner). De beweegreden waarom een
eigenaar een stap zet naar de verduurzaming van woning is verschillend. Bij een
eigenaar/bewoner zitten de kosten maar ook de baten (lagere energierekening meer
comfort) bij dezelfde persoon. Bij een particuliere verhuurder is dit anders. De eigenaar moet
investeren en de huurder heeft een lagere energierekening en meer comfort. Een investering
met een duurzame component heeft niet gelijk als gevolg dat de huurprijs evenredig
verhoogd kan worden. Dus kan het zijn dat een deel van de investering niet rendabel is.
• De particuliere woningvoorraad, niet bestaande uit VvE’s, is moeilijk in beweging te krijgen.
Om hierin tegemoet te komen is de gemeente inmiddels bezig met de voorbereiding van een
‘abonnementsvorm’. De gemeente investeert in verduurzaming van de woning en de
woningeigenaar betaalt de gemeente terug (financiering). De aflossing zou gelijk moeten zijn
aan de energiebesparing (voordeel onder de streep). Het abonnement zit niet aan de
eigenaar vast, maar aan de woning (terugverdientijd). Vanwege het risico moet nog een
Waarborgfonds worden opgezet in samenwerking met VNG.
• Binnen VvE’s is voldoende draagvlak nodig om over te gaan op duurzame oplossingen. Dat is
vaak een heikel punt. Ook hier geldt voor de bewoners: wat krijg ik er voor terug? Voor
eigenaren binnen een VvE complex bestaat de mogelijkheid om een lening aan te vragen via
het nationaal energiefonds. De lening wordt vervolgens verstrekt aan de VvE. Alleen is deze
lening op dit moment beschikbaar voor grote VvE’s (groter dan 10) en met een maximaal
bedrag van € 25.000 per woning. Voor kleine VvE’s of voor VvE’s die een hoger bedrag willen
lenen zijn er nog geen mogelijkheden. De gemeente is momenteel bezig om dit ook mogelijk
te maken. Het gaat hierbij om een gebouw gebonden financiering. Wat betekent dat de
lening en de verplichting tot het aflossen van deze lening bij verkoop van de woning overgaat
naar de nieuwe eigenaar.
• Er wordt ontzettend veel informatie aangeboden via de websites, zoals
rotterdamenergiebesparing.nl, vve010.nl, woonwijzerwinkel.nl, rotterdam.nl, etc.. Echter,
meer dan de helft van de inwoners geeft aan nog nooit enige informatie over duurzaamheid
van de gemeente te hebben gehoord of gezien1.

1

Bron: Enquête Burgerpanel
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•

•
•
•

2

Er zijn pop-up winkels over duurzaam wonen en ook vinden we de gemeente terug met
stands over duurzaam wonen tijdens beurzen en andere informatiebijeenkomsten. De popup stores spelen echter nauwelijks een rol; minder dan 2% noemt deze als informatiebron1.
Een bezoek op een willekeurige middag laat een lege winkel zien waar het personeel zich
passief opstelt en, op verzoek, vooral technische informatie verstrekt2. De gemeente worstelt
met de vraag hoe zij het brede publiek geïnteresseerd krijgen voor duurzame woningen. Er
zijn Facebookacties, warme truiendagen, specials in dagblad Metro, een isolatietegoedbon
van 100,- en acties vanuit de pop-up store. Er is echter geen zicht op het effect van die acties:
wie hebben er uiteindelijk duurzame maatregelen getroffen in hun woning?
Er wordt gedacht aan huis-aan-huis bezoek om mensen over de streep te halen hun woning
te verduurzamen.
De verwachting vanuit het gemeentelijke project Duurzaam is dat het zonder wetgeving niet
gaat lukken.
Het gemeentelijke project ziet het niet als gemeentetaak om ook de uitvoering van
particuliere verduurzaming te faciliteren.

Mystery shopping (n=1)
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Bijlage 2: Gespreksverslag Platform 31
Op 6 maart 2018 brachten we een bezoek aan Platform 31 in Den haag en spraken we met de heer
Hamit Karakus over zijn visie op duurzaam wonen. Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie
en verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken. Duurzaamheid is één van
de thema’s die Platform 31 behandelt.
De heer Karakus geeft aan dat er bij duurzaam wonen twee onderwerpen spelen: de energietransitie
en het klimaat. Er zijn daarbij drie aspecten waar rekening mee gehouden moet worden: juridisch,
financieel en technisch.
Technisch
• Technisch is het mogelijk woningen Energie-0 te maken. Nieuwe woningen (50.000) zouden in
ieder geval energie-0 opgeleverd moeten worden. Voor bestaande woningen niet altijd rendabel.
Sloop om ruimte te maken levert ook weer een co2-probleem op.
Voor hoogbouw bestaat nog geen adequate oplossing. N.b. label A-kantoren zijn in principe niet
duurzaam (veel energie voor koeling etc.).“A kantoren zijn in principe niet duurzaam...”
Wat ik daarmee bedoel is dat niet de kantoren energie verbruiken, maar de gebruiker. Onderzoek
geeft aan dat bij kantoren met A-label energieverbruik toeneemt. Denk aan meer ICT, beveiliging,
intelligente gebouwen, koeling, etc. Verduurzamen betekent niet dat er minder energieverbruik is.
Verder is technisch op dit moment veel mogelijk. Er wordt flink geïnnoveerd. Het probleem is dat de
toepassing nog te duur is. Dit kan opgelost door meer op te schalen, massa creëren. Bijvoorbeeld,
aanbesteden van een mandje met 10.000 woningen gaat bijdragen om de kosten omlaag te brengen.
•

Restwarmte (via stadsverwarming) als oplossing ‘van het gas af’ vraagt dure infrastructuur van
buizen.

Juridisch
Verduurzaming kan soms op juridische obstakels stuiten. Wat gebeurt er b.v als binnen een VVE
enkele leden een aanpak tegenhouden? Voor echt doorpakken in verduurzaming zullen
aanpassingen in wetgeving nodig zijn. Vaak is de oorzaak opzien tegen de kosten, hoe gaat het
gebouw eruit zien met zonnepanelen en allerlei kabels en wat zijn de bouwkundige voorzieningen die
getroffen moeten worden.
Financieel (capaciteit en bereidheid)
Centrale vraag is ‘waar steek je je geld in’? En hoe genereer je geld in de gevallen waar het er niet is,
zijn er verdienmodellen denkbaar?
•

•

•

Ongeveer 1/3 van woningbezitters is bereid en in staat zelf te verduurzamen (vaak al goede
woningen dus minder effect), 2/3 niet -> hiervan wacht 1/3 af en 1/3 wil het wel geregeld
hebben (vaak huurders). Probleem met laatste groep -> voor woningcorporaties is het vaak niet
rendabel in verduurzaming van (oudere) gebouwen te investeren. Waar steek je je geld in?
Misschien een beter alternatief om te investeren in goedkopere duurzame energie?
Wees creatief met verdienmogelijkheden om de financiering van verduurzaming te bekostigen.
Stel bijvoorbeeld je schaarse waardevolle bezit beschikbaar voor verduurzaming; zoals je dak
voor zonnepanelen, je gevel etc.
Schaalgrootte/tempo zijn belangrijk voor de prijsvorming. Zorg voor een mandje van gebouwen.
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Motivatie
Hoe krijg je eigenaren en bewoners van gebouwen in beweging om te verduurzamen?
- Comfort bieden. Verduurzamingswerkzaamheden bieden de mogelijkheid het huis
comfortabeler te maken door bijvoorbeeld meteen de keuken aan te pakken (omkering van
het moment, niet pas verduurzamen als er toch verbouwd word, maar omgekeerd)
- Woonlastenverbetering: gelijke lasten bij meer comfort. Huur omhoog
(investeringsmogelijkheden voor corporaties) en energiekosten omlaag. Optie: woonlasten
garanderen.
Rotterdam
Voornaamste problemen die door de heer Karakus genoemd zijn:
- Particuliere woningvoorraad op Zuid; niet bereid te investeren
- VvE’s ; vaak inactief en vele zijn te klein
- Scholen en maatschappelijk vastgoed: vaak bestuurlijk ingewikkeld.
- Corporaties; hoe krijg je een beweging op gang
Rol van de gemeente: regie, aanjagen en het goede voorbeeld geven. Maar vooral ook: ga de
maatschappelijke discussie aan en schroom niet om harde maatregelen te nemen. De marktwerking
kan het duurzaamheidprobleem oplossen.
Samenvattend
Energietransitie en klimaatverandering betreffen een groot maatschappelijk onderwerp.
Klimaatkosten 70mrd voor totaal NL.
Veel keuzemomenten-> waar steek je je geld in?!
Grote(re) stappen noodzakelijk. Meer afdwingen (wetgeving)
Maatschappelijk discussie onvermijdelijk! Denk aan de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld
vervuilende uitstoot van de industrie, scheep- en luchtvaart en veeteelt.
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Bijlage 3: Uitkomsten mini-enquête duurzaam wonen gehouden in mei 2018.
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4a. Geef onderstaand aan wat het meest voor u van toepassing is:

►

Ik heb een huurwoning en vind het belangrijk dat mijn
verhuurder investeert in een duurzame woning

►Ik heb een koopwoning en wil investeren in duurzaam wonen
als ik mijn investering ermee terug kan verdienen in afzienbare
tijd.

►Ik heb een koopwoning en wil investeren in duurzaam wonen
als de overheid dit (voor een deel) subsidieert en organiseert.

►Ik heb een koopwoning en wil investeren in duurzaam wonen, omdat ik dat van belang in een comfortabele
en gezonde woning te leven.

►Ik heb een koopwoning en wil investeren in duurzaam wonen, omdat ik dat van belang vindt voor het milieu
(6%)

►Ik heb een huurwoning en ik vind een duurzame woning niet belangrijk (2%)
►Ik heb een koopwoning en ik vind een duurzame woning niet belangrijk (5%)

4B. Wat zou u eventueel bewegen om daadwerkelijk tot verduurzaming van uw woning over
te gaan?

►

NVT want ik heb een huurwoning

► Een collectieve aanpak met de hele buurt
► Als iets toch al vervangen moet worden in huis
► Een tijdelijk nieuw subsidiepotje van de overheid
► Een tijdelijk lucratief aanbod van een leverancier (6,8%)
► Niets (1,5%)
► Overig
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5. In hoeverre heeft u informatie via de gemeente ontvangen of gezien over duurzaam
wonen?

► Ik heb nog nooit iets gezien/ontvangen over duurzaam
wonen van de gemeente Rotterdam.

► Ik heb informatie gelezen over duurzaam wonen via de
(social) media

►

Ik heb op een andere manier informatie van de gemeente
over duurzaam wonen verkregen (7,5%)

► Ik heb zelf informatie opgezocht over duurzaam wonen op
een van de websites van de gemeente (5,3%)

► Ik heb een brief ontvangen over duurzaam wonen (3,8%)
► Ik heb een pop-up store van de woonwijzerwinkel bezocht (1,5%)

6. De gemeente wil graag dat de woningen in Rotterdam duurzamer worden. Stel u wilt daar
gehoor aan geven, wat verwacht u dan van de gemeente Rotterdam?

►

Als gemeente wil dat mijn woning duurzamer wordt, mogen ze
het zelf oplossen en betalen (8,3%)

► Ik verwacht, naast voorlichting dat de gemeente mij in contact
brengt met de beste leveranciers

► Ik verwacht, naast voorlichting dat de gemeente mij helpt bij de
financiering

► Ik verwacht niets, de gemeente speelt daar voor mij geen rol in.
► Ik verwacht alleen dat de gemeente mij voorlichting geeft (10,5%)
► Ik verwacht, naast voorlichting dat de gemeente mij zowel in contact brengt met de beste leveranciers als
ook helpt bij de financiering

► Ik verwacht dat de gemeente dat oplost met mijn verhuurder
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7. Stel er wordt in uw buurt via een (groot) gemeentelijk gebouw energie opgewerkt via
zonnepanelen en u kunt als buurtbewoner gebruik maken van die groene energie voor uw
buurt, zou u zich daarvoor opgegeven?

8. Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven als het gaat om duurzaam
wonen en duurzame gebouwen. Weet een u voorbeeld een gemeentelijk duurzaam gebouw?

9. Noem een voor u bekend duurzaam gemeentelijk gebouw in Rotterdam:
Centrale bibliotheek
Bollen in de Rijnhaven
Tram remise Beverwaard
Timmerhuis (5X)
Stadspark Vierhaven
Maastoren
De Rotterdam (3X)
Hoge school
Roteb-gebouw kleinpolderplein
Remise Beverwaard RET
Centraal Station
De Rozenbrucht
RET remise Beverwaard
Het van Manen zwembad
Stadhuis
Gemeentearchief
alle sociale woningbouw via corporaties
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10. Wat u verder nog kwijt wil over duurzaam wonen:
Ook bij oude huizen waar ik in woon (etage) is het nodig dat men duurzaam daar kan wonen.
voorlichting, subsidie voor de verhuurder (ook particulier verhuur) zou goed zijn zodat ook deze
huizen zorgen voor een duurzamer Rotterdam
Probleem is dat woonappartementen van vóór 1940 moeilijk te isoleren zijn
Ik zou graag een goed centraal gelegen informatiepunt / - winkel willen hebben om te bezoeken.
ik zou graag willen dat Woonstad het voortouw neemt
Dat de gemeente luistert naar de voorstellen van bewoners en daar ook positief mee aan de slag
gaat. In dit geval bijv. met duurzaam omgaan met water.
1.Mijn woning heeft gedeeltelijk een groen dak, maar de subsidieregeling was me te ingewikkeld
om deze aan te vragen.
2. Hoe groot is het risico dat mijn investering in verduurzaming van mijn woning tenietgedaan
wordt door wijkbreed uitrollen door de gemeente van bv stadsverwarming ?
3.Hoelang gaan zonnepanelen mee na de installatie ?
4.Ik kan zelf geen energiedeskundige worden. Ik kom ik erachter of adviseurs deskundig en
betrouwbaar zijn ? (Geldt ook voor mensen van de gemeente !).
Opvallend is dat bij de recente nieuwbouw van de EUR en HES geen zonnepanelen zijn
geplaatst. Gemiste kans.
De huurflat die ik bewoon is uit 1961, het tocht, enkel glas,. M.i. te veel onkosten om duurzaam
te renoveren, voldoet in vele opzichten niet aan huidige normen.
Kosten-baten zijn m.i. niet rendabel. Als bewoner pas ik in de wintermaanden zelf kleine
voorzieningen aan om zo laag mogelijk te stoken.
Het "van het gas af" zal niet zo snel gaan als de Gemeente beweert: Elektriciteit is een
secundaire energiebron die vooralsnog met fossiele brandstof moet opgewekt: volledige
vervanging door wind- of zonne-energie zal daarom lang op zich laten wachten.
Een aanpak waarbij wij koploper worden is gewenst
Toen ik in 2008 mijn betrok had ik warm water via een zonnepaneel op het dak. Was ik heel blij
mee, maar tot mijn verbazing kreeg ik een paar jaar later nieuwe cv boiler en weg zonne energie.
Geen kip vd gemeente die daar op reageerden. We staan wel bekend om energie zuinige flat bij
de bouw subsidie gekregen voor de zonne-energie. Zo gaat dat
Meer zonnepanelen op Gemeente, Politie, Justitie gebouwen
Leuk al die verlichtingen maar dan wel het goede voorbeeld geven en subsidies etc.
Als huurder zou ik graag duurzamer wonen. Denk aan groen op het dak of zonnepanelen. Alleen
je kan hier zelf weinig aan doen als huurder. Gemeente zou met verhuurders in gesprek kunnen
gaan
Ik vind dat meer actieve voorlichting noodzakelijk is. De gemeente heeft op het gebied van
veiligheid (inbraak etc.) actief bijeenkomsten georganiseerd, waarbij heel goede tips werden
gegeven en eventuele leveranciers aanwezig waren. Waarom niet voor duurzaam wonen in
Rotterdam?
Verduurzaming is een kans.
Spouwmuren worden volgespoten ,de muren vriezen kapot!
Zonnepanelen op het dak , de brandweer kan niet bij de brandhaard komen om te blussen !
Waarom wordt hier nooit melding van gemaakt?
Als alles door deze bedrijven aangebrachte verbeteringen schade aan het huis aan brengt , gaan
zij die dan ook volledig vergoeden?
Kan beter, maar geen idee, is aan de professionals die dat uit moeten werken
Alle platte daken, ook van VvE,s, gebruiken voor zonneenergie.
als de gemeente de voorbeeldfunctie uitdraagt, is dat een extra stimulans voor burgers. (Net als
bij waterbeheer.)
De huidige huurwoningen van de verschillende verhuurders moeten strenger en regelmatiger
gecontroleerd worden. Ze moeten worden beboet als ze niet voldoen aan de aangescherpte
eisen. Nu komt het te vaak voor dat bewoners hiervoor opdraaien, maar ze krijgen er niks voor
terug. Ik heb aardig wat voorbeelden die ik jullie zal besparen.
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Het is nog echt veel te doen. Ik ben touristen gids in de stad en soms het is lastig te vertelen over
hoe groen zou Rotterdam zijn...
Het is vaak onduidelijk wat er met duurzaam bedoelt wordt. Duurzaam is toch meer van
energiebesparing en groene daken. Duurzaam kan ook zijn hergebruik, verandering van
bestemming, etc.
In mijn straat kunnen alle platte daken voorzien worden van zonnepanelen
weinig aandacht voor huurders; alles over eigenaren en hoe ze daar nog een slaatje uit kunnen
slaan; staat me allemaal erg tegen. Het geld stroomt altijd naar de rijken. En armen blijven arm.
Wat te doen bij de mensen die onder het minimum loon leven uitkeringsgerechtigden , die
kunnen niets meer bijdragen.
Meer nieuwe duurzame woningen bouwen
Inwoners zouden niet voor extra hoge kosten mogen opdraaien
met een oud huis in ' beschermd stadsgezicht' kan niet alles/veel
Verplicht voldoende zonne-energie /woning bij alle nieuwbouw (ook woontorens). Zorg ervoor dat
deze op de dag gewonnen zonne-energie, ook duurzaam kan worden opgeslagen.Versimpel de
vergunningen hiervoor. Promoot veilig en snel inductiekolen en verzin iets op de gas-CV ketel.
Jammer dat wij 2 jaar geleden een nieuwe CV-ketel hadden gekocht. Als ik had geweten dat gas
eruit gaat, hadden we beter naar alternatieven gekeken. En in het kader van circulaire economie,
past het slecht om onze CV-ketel al in 2030 te vervangen (de vorige Nefit ging ook 25 jaar mee).
Het bouwbesluit moet dwingend zijn als het gaat om duurzaam bouwen. (incl Stadion
Feyenoord).
Het zou verplicht moet worden om huizen goed te isoleren.
Wij wonen in een pand uit 1896. Best lastig om te verduurzamen, zonder het karakter van de
woning aan te tasten.
Hopelijk werken ze wel door aan verduurzamen van de havens
slopen is niet duurzaam; upgraden wel
Ik weet niets van duurzame gebouwen van gemeente Rotterdam
Ik vrees dat wanneer er een regeling wordt gemaakt met woningcorporaties en/of
energiebedrijven dat het (toch weer stiekem) wordt doorberekend naar de burger, die al geen
cent overhoudt.
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