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1. Wie ben ik

• Berry Prins (52), RvC-lid sinds 2018

• Sociaal geograaf, volkshuisvester

• Vestigingsdirecteur Architectenbureau, Manager bij 

Portaal, Hoofd Wonen Gemeente Apeldoorn

• ZZP-er sinds 2009: 

• interim-management bij corporaties (Ymere, SBW, Rentree, 

etc.), complexe projecten rondom vraagstukken met 

maatschappelijke weerstand (AZC’s, MO/BW, windmolens)

• Duurzaamheid: 

• DeA, VNG-regiocoördinator, Docent, 

Programmamanagement corporaties, Duurzaam Verzilveren



2. IJsseldal Wonen

• 3720 vhe.

• 28 fte.

• 100 jaar

• 2019: 0%

• gem. huur € 550

• mut. graad: 6%

• 70 reacties/won.



2. Duurzaamheid bij IJsseldal

• Ondernemingsplan: “Duurzaam & Dichtbij”

• Duurzame voorraad

• Duurzame (klant)relatie 

• Duurzame buurt

• Duurzame organisatie

• Strategie:

• Niet beste jongetje van de klas zijn

• Wel in de kopgroep (maar geen koploper)

• Elke investering levert de huurder iets op



2.Duurzaamheid bij IJsseldal

• Ambitie sector:

• Sectorbreed: gem. label B in 2020

• Energie Index tussen 1,21 en 1,40

• Ambitie IJsseldal Wonen:

• gem. label B in 2020

• Energie Index 1,31

• Herformulering a.g.v. herlabeling:

• 31-12-2017: 1,40

• 01-01-2018: 1,45 (1,31 niet meer haalbaar)



2. Duurzaamheid bij IJsseldal

• Doen:

• 100 Woningen per jaar: dak (RC-waarde van 6,0), vloer, 

schil (na-isolatie)

• Asbest aanpak (2024 alle zichtbare verwijderd)

• Nieuwbouw: gasloos (BENG)

• PV’s i.s.m. energiecoöperaties & gemeenten (150 daken 

in 2018)

• Denken:

• PvA 2020-2025 woningvoorraad

• PvA m.b.t. versnipperd bezit

• CO2-neutrale voorraad in 2050



2. Duurzaamheid bij IJsseldal

• Innoveren & evalueren:

• Renovatie 6 NOM Harfsen evalueren

• € 130.000 / woning!

• Uitproberen, bijvoorbeeld energie-leverende daken

• Energiebesparing:

• Inzet energiecoaches

• Buurtgenoten als ambassadeurs

• Voorlichting en begeleiding

• Innovaties sectorbreed volgen:

• Gezamenlijk experimenteren?



3. Dilemma’s

• Technologische ontwikkelingen gaan door en technieken 

zijn nog niet uitontwikkeld: wachten of investeren?

• Planvorming is 1, uitvoering 2: waar vind je nog 

aannemers die tijd en capaciteit hebben en ook nog tegen 

een redelijke prijs?

• Huidige wet- en regelgeving belemmeren en demotiveren: 

wat is beïnvloedbaar?

• Flora- en Faunawet belemmert renovaties

• Wisselende berekeningswijze EI

• Omgevingsvergunning dakvervanging vs. zienswijzen

• Welstand vs. gemeentelijk beleid

• Etc.



4. Toezichtsvraagstukken

• Waar leg je de rekening?

• Hoe stuur je op maatschappelijke legitimatie? 

• Hoe verantwoord je keuzes? Waar begin je, waar niet?

• Wordt de ene huurder bevoordeeld, de ander benadeeld?

• Hoe voorkom je dat onze huurders in groene hesjes de 

straat op gaan?

• Hoe ga je om met de marktproblemen?

• Hoe graag wil je het? Wat is je intrinsieke motivatie?

• Hoe stuur je op tegengaan van een nieuwe 2-

deling? De “have’s” en “have not’s”?



5. Uitsmijters

• Heeft de sector meer rebellie nodig?

• bijvoorbeeld door belemmerende regelgeving te 

negeren?

• Kunnen we ‘de markt’ meer uitdagen?

• bijvoorbeeld door te vragen om een ‘warmtegarantie’ in 

plaats van een warmtepomp?

• Moeten wij zelf de groene hesjes aantrekken en 

richting Den Haag trekken?

• Wij willen het wel doen, maar dan ook de 

mogelijkheden daarvoor krijgen, bijvoorbeeld door de 

Verhuurdersheffing hiervoor in te zetten




