
 

 

Bouwen aan de stad – de realisatie 
Wat: Ronde Tafel ‘Energie besparen in de huursector – Hoe doen we dat in Utrecht?’  

Waar: De Kargadoor, Oudegracht 36  Utrecht (030 – 231 03 77) 

Wanneer: Dinsdag 15 mei, 19.30 uur – 23.00 uur (inclusief borrel)  

Wie: Huurders (verenigd en individueel), woningcorporaties (directie, beleidsmakers), gemeente Utrecht (raadsleden, 
bestuurders, beleidsmakers) 

ENERGIE BESPARING IN DE HUURSECTOR – HOE DOEN WE DA T IN UTRECHT? 
Gemeente Utrecht en de woningcorporaties ondertekenden eind  2011 de samenwerkingsafspraken ‘ Bouwen aan de stad’. Hierin staat 

onder andere dat de woningcorporaties voor 2016 in totaal 17.500 woningen zullen aanpakken. Door nieuwbouw, renovatie en 

planmatig onderhoud worden 3000 labelstappen per jaar gerealiseerd. Bij nieuwbouw minimaal energielabel A; bij ingrijpende 

renovaties label B of beter. Gemiddeld label minimaal C. De NMU nodigt u, mede namens de Utrechtse huurdersorganisaties - 

verenigd in de Bundeling - en de Woonbond uit om met elkaar in gesprek te gaan over de aanpak in Utrecht. In deelsessies gaan we, 

aan de hand van voorbeelden elders in het land, nader in op verschillende aspecten die bij realisatie van de opgave een rol spelen. 

PROGRAMMA 
19.30 uur 

20.00 uur 

Koffie, thee 

Welkom door avondvoorzitter Maurits Groen. Opening door Mirjam de Rijk, wethouder Financiën, Economie en Milieu 

20.05 uur Ontwikkeling landelijk beleid, rechtspositie huurders, ondersteuningsmogelijkheden. Jaap van Leeuwen, De Woonbond 

20.15 uur Vergelijking vijf woningcorporaties in Utrecht. Ieke Benschop, NMU 

20.25 uur In gesprek met beleidsmakers, bestuurders, politici en huurders. Drie deelsessies: 

1. De Grote Verleiding: hoe krijgen woningcorporaties de huurders mee?  

Voorbeeld uit Rotterdam. Mirjam Pronk, adviseur duurzaamheid Woonbron 

2. Innovatief aanbesteden: hoe kunnen woningcorporaties succesvol marktpartijen  betrekken bij hun opgave?  

Voorbeeld uit Ulft. Jan Willem van de Groep, programmaregisseur EnergieSprong SEV 

3. Wie bepaalt de volgorde van aanpak? Krijgen wijken met de laagste inkomensgroepen voorrang?  

Voorbeeld uit Tilburg. René Scherpenisse, directeur TIWOS 

21.15 uur 

21.30 uur 

Conclusies deelsessies  

Plenaire thema’s 

- Gedrag. Tot waar reikt de invloedssfeer van de woningcorporatie?  

- Stadsbrede campagne energiebesparing in huursector? Stand van Zaken. 

- Monitoring. Hoe en op basis van welke kentallen maken de woningcorporaties hun resultaten zichtbaar? Voorstel 

vanuit project Stook je Rijk, Woonbond en Aedes 

22.00 uur Afspraken over vervolg  

Borrel 

 

Ben je erbij? Heel graag even aanmelden op www.nmu.nl/artikel/energiebesparing-in-de-huursector-hoe-doen-we-dat-in-utrecht 


