
Partner TheRockGroup
• Implementatie duurzaamheid
• Bedrijfsleven
• Onderwijs 

Toezicht
• Ymere
• Meerlanden
• GVB
• GITP
• Arcadis
• Triodos fondsen

• Bestuurder Nederlandse Emissie Autoriteit
• Voormalig Lid Green Deal Board 

Introductie - Elfrieke van Galen

Introductie



• In welke rollen van de commissaris speelt duurzaamheid nu in uw 
corporatie?
• Toezichthouder
• Werkgever
• Adviseur

Voettekst

Rol van de RVC in duurzaamheid



Toezichthouder

• Strategie
• Begroting
• Investeringen
• Risicomanagement
• Jaarrekening & -verslag
• Cultuur

Werkgever

• Aanname
• Beoordeling

Adviseur
• Klankbord

RvC toezichthouden op duurzaamheid: vanuit eigen rol



• In welke rollen van de commissaris speelt duurzaamheid nu in uw 
corporatie?
• Toezichthouder
• Werkgever
• Adviseur

• Over welke thema’s binnen duurzaamheid 
gaat het bij u?

Voettekst

Rol van de RVC in duurzaamheid



Welke thema’s binnen duurzaamheid spelen er bij uw 
corporatie?



Duurzaamheid

Ymere_Duurzaamheids_Compilatie_V2.7.mov
https://vimeo.com/videobird/review/277422009/7cc1920e28


Rol Raad van Commissarissen in duurzaamheid Ymere 

• Strategie 

• Meerjaren financiële planning  

• Beleidspresentatie RvC
• Vastgoed commissie

• Tertiaal rapportage 

Focus op energie transitie, start CE  



Strategie Ymere
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Tertiaal rapportage Ymere
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Thema’s

Energie

(transitie)

Duurzame 

materialen

Routekaart

Aedes

Actualiteiten

Risico’s
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Scenario’s routekaart in € en CO2 besparing
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Kosten zijn 1/3 zijn van de totale kosten (alleen energetische aanpassingen) 



No-regret aanpak

• Stap voor stap verduurzamen

• Complexen die dichtbij stadswarmtenetten liggen, sluiten we nu al aan

• Co-makers > innovaties > proof of concept > implementatie
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Voorbeelden van innovaties
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Energietransitie

Diverse plannen gemeenten

1. City Deal Amsterdam – 10.000 
woningen en verder

2. Geothermie in Haarlem
3. Haarlemmermeer: 

zonnepanelenvelden en 
windmolenparken

4. Warmtenetten in Almere
5. Weesp?
6. Metropoolregio Amsterdam –

plannen voor regionale warmte- en 
koudenetten
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Complexiteit van de opgave

• Ymere initiatiefnemer eerste aardgasloze buurt (vd

Pek)

• Financieel (goede business case), juridisch 

(regelgeving) en organisatorisch (aandacht en 

gedrag)

• Veel ondergrondse en bovengrondse partijen met 

verschillende belangen (bijv. ondernemers, VvE’s, 

particulieren)

• Keuzevrijheid vs. collectiviteit

• Denken vanuit de huurder: wie doet / kan dat?
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Nieuwbouw

• 1e ZEN-woningen opgeleverd, 

nieuwe complexen in 

voorbereiding

• Toepassing EPV

• Anticiperen op wetgeving met 

aardgasloze woningen 

(Overhoeks, Nicolaas Beets en 

de Eenhoorn)
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Risico’s Ymere

• Voldoende middelen (verdienmodel)

• Lastendruk (ATAD, verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting)  

• Menskracht en materialen

• Hoge en ‘snelle’ ambities (coalitieakkoorden)

• Draagvlak bewoners, particulieren en VvE’s

• Regie gemeenten

• Leveringszekerheid (voldoende duurzame energie?)

• Echt de goede dingen (kunnen) doen!   Innovatie
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Dilemma’s
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• Betaalbaarheid - beschikbaarheid -

duurzaamheid

• Financierbaarheid - lastenverzwaring

• CO2 reductie versus aantallen

• Verschillen in de sector (opgave en visie)

• Verplichting versus keuzevrijheid (draagvlak?)



Niet allen energie transitie, ook Circulaire Economie

gebruik van duurzame materialen

• GPR voor nieuwbouw 
(integraal duurzaam)

• Toepassen van NIBE methode

• Concrete toepassing in 
bestekken co-makers

• Hergebruik materialen 
onderzoeken (d.m.v. big data)
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