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Integrale Visie op Duurzaamheid
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• Enny van der Wiel, commissaris

• Sander Eising, relatiemanager

• Woningcorporatie in 
Noordoostpolder

• 4.500 woningen, voornamelijk 
gebouwd in jaren ’50, ’60 en 
begin ’70

• Ouderdom en relatief korte bouwperiode, 
vragen om veel investeringen nu

• Gezonde financiële positie

Even voorstellen
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Vanuit 3 maatschappelijke waarden:

1. Armoede bestrijden

2. Uitsluiting voorkomen

3. Een leefbare aarde nastreven

Onze missie
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Samen buurten

• “Samen buurten” als antwoord op de 
participatiesamenleving en scheiden wonen en zorg

• Wonen gaat vooral over mensen in plaats van stenen

• De woning als fundament
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Pijlers van onze visie
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• Bij alles wat wij doen en hoe we het doen, houden 
we rekening met de effecten op lange termijn

• Zowel technisch als sociaal, dichtbij als ver weg

• Dus: sinds 2003 focus op investeren in terugbrengen 
energieverbruik (stap 1 Trias energetica)

• Dat zie je niet, maar dat merk je wel

Toekomstbestendig zijn
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Energie-index ontwikkeling
• Trias energetica, isoleren sinds 2003

• Huidig  gemiddeld label B (EI 1,36)
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• Ambities: eind 2020 gem. label B (EI 1,25) en 
2030 gem. label A
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Duurzaamheidsvisie Mercatus (1)

Ons motto is:

• Presteren naar wat nu kan en nodig is om ook de 
volgende generaties betaalbaar en duurzaam te 
kunnen laten wonen
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Duurzaamheidsvisie Mercatus (2)

1. Zorg dat woningen minder energie nodig hebben

2. Wek energie duurzaam op

3. Gebruik duurzame materialen

4. Creëer een empathische en groene woonomgeving

5. Geef het duurzame voorbeeld

6. Stimuleer duurzaam gedrag

7. Selecteer duurzame opdrachtnemers
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1. Zorg dat woningen minder energie 
nodig hebben

• Hoe minder energie nodig, hoe minder opwekking

• Dus warmtevraag verminderen
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• Focus: betaalbare woonlasten voor bewoners

• Opwekken woninggebonden energie

• Duurzame opwekking nog relatief in kinderschoenen, 
daarom deelname aan innovatieve trajecten

2. Wek energie duurzaam op

• Lokaal: van, voor en 
door de polder
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3. Gebruik duurzame materialen

• Grondstoffen gebruiken, niet verbruiken (circulair)

• Kennis en ervaring moet vergroot, vijfjarenplan

• Want integrale afweging voor milieubelasting nodig

• Daarom lifecycle costing
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4. Creëer een empathische en groene 
woonomgeving

• Sociale duurzaamheid: iedereen telt en doet mee

• Hoe laat je mensen met elkaar meevoelen? Elkaar 
(weer) ontmoeten , elkaar kennen, samen leven

• Ontwerp en inrichting omgeving helpt daarbij
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5. Geef het duurzame voorbeeld

• Duurzaamheid zichtbaar in kantoor en werk

• Keuzes organisatie

• Eigen duurzaam gedrag (The Natural  Step)
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6. Stimuleer duurzaam gedrag

• Meer dan materialen en technieken

• Stimuleren gedragsverandering
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7. Selecteer duurzame opdrachtnemers

• Samenwerking met duurzaamdenkende partijen

• Regionale partijen bij voorkeur
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Toezicht

• Hoe geeft de RvC het toezicht op duurzaamheid 
vorm?
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Basis voor de RvC bij toezicht 
duurzaamheid

• Missie & Visie: 
“toekomstbestendigheid” één van de 
drie belangrijke uitgangspunten

• Waarden: “leefbare aarde nalaten” 
een belangrijke waarde

• Toezichtskader van RvC: ook op 
waarden gebaseerd

• Dialoog zoekend én verschillen van 
inzicht omarmend

• Eigen deskundigheden, competenties
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Voorbeelden invloed RvC bij  
duurzaamheid (1)

• Vrij maken budget voor investeringen, specifiek op 
duurzaamheidsgebied

• Inkoopbeleid: grotere waardering gevraagd van 
prestaties duurzaamheid bij aanbesteding

• Verschillen in begrippen/ taal bij beleidsontwikkeling 
uitvergroot, onderzocht en opgelost
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Voorbeelden invloed RvC bij  
duurzaamheid (2)

• “Sociale duurzaamheid” omarmd, nieuwe commissie 
toegevoegd, gericht juist daarop

• Bewonersparticipatie in de vorm Samen Buurten: RvC 
doet mee als toehoorder

• Werkagenda bestuurder 2018 e.v.: meer circulariteit 
opgenomen als eis bij leveranciers na afstemming 
remuneratie

• Innovatief project met waterstof als energiedrager: 
positief benaderd én kritisch gevolgd o.a. door 
aanzoeken extern adviseur
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Dilemma’s/ Discussiepunten

• Inroepen externe deskundigheid 
voor de RvC: eenvoudig gezegd, 
maar een hele weg geweest

• Financiering: welke parameters 
bij duurzaamheidsinvesteringen

• Volgend zijn of bepalend zijn: 

– als woningcorporatie inzake innovaties op technisch 
duurzaamheidsgebied? 

– als RvC inzake beleidsontwikkeling duurzaamheid


