Programma inhoudelijk ontbijt:
REGIO AMSTERDAM IN DE GROENSTE VERSNELLING DOOR ZONNESTROOM
Tijd
8.008.20
8.20

Wat
Inloop- gasten pakken ontbijt en gaan zitten of staan

Wie

Opening tijdens ontbijt

Rob Haans,
directie Aedes
en De Alliantie

Inspirerende kick off door Rob Haans, bestuurder Aedes
• Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de sector?
• Wat betekent het nieuwe Energie en opvolging van
de saldeerregeling voor huursector/maatschappelijk
vastgoed?
• Wat is de stand van zaken van verduurzaming
woningcorporatie woningen en wat is de invloed van
het nieuwe Klimaatakkoord?
• Hoe vorderen corporaties met de duurzame
routekaart?
8.45

Kom van dat gas af met Marjan Minnesma, Stichting Urgenda
en Thuisbaas (bevestigd)

Marjan
Minnesma

Hoe versnel je een revolutie binnen de gebouwde
omgeving? Wat kunnen we realistisch gezien verwachten
van woningcorporaties? Versneld verduurzamen,
aardgasloze woningen, maar hoe hou je het betaalbaar?
Hoe organiseer je het? Wat verwachten we te bereiken met
Actie “CO2 heffing in plaats van reductie” in Den Haag,
aansluitend op dit event?
9.00

Interview moderator met deelnemers over ambities in de zaal
o Duurzaamheidsambities en aanpak
woningcorporatie om woningvoorraad te
verduurzamen
o Wat zijn de belangrijkste uitdagingen om
verduurzaming te realiseren?
o Hoe heeft deze woningcorporatie deze
uitdagingen het hoofd geboden?

Allen

9.10

Huurdakrevolutie: wat is de stand van zaken? Interview met
de oprichters

Philip Blaauw en
Roebyem
Anders

9.20

Zeepkist sessies: De oplossing
Spelers “De Vernieuwers” uit het veld dragen innovatieve
oplossingen aan.
Maximaal 5 minuten per Vernieuwer in pitch of interview
vorm. Daar komen de volgende onderwerpen ter sprake
(een vernieuwer per onderwerp)

Uitdaging – Hoe krijg ik mijn huurder mee? Begin met PV!
Veel woningcorporaties met mooie proposities (besparen
zonder investeren) voor huurders, maar ze doen niet mee.
Hoe komt dat en belangrijker, hoe win je het vertrouwen van
de huurders?
Uitdaging – alle huurders profiteren van zon
Dak niet geschikt, wat dan? Doorgaans is de helft van de
woonvoorraad van woningcorporaties niet geschikt voor
‘huis aan huis’ zonnepanelen op laagbouw. Hoe zorg je er
voor dat huurders die in hoogbouw of huizen met
ongeschikte daken wonen toch kunnen profiteren van de
voordelen van zonnestroom? Biedt de Postcoderoos
uitkomst?
Uitdaging – Bewoners in actie
Stadgenoot werd verrast door bewoners zie zelf
zonnepanelen wensten. Hoe is daarop ingespeeld en welke
plannen heeft stadgenoot nu om dit op te schalen met een
ESCo (energie services company).
Uitdaging - Slimste dak
Zonnepanelen zijn leuk en nuttig, maar het dak kan ook
ingezet worden om de warmtevraag aan te pakken. Hoe
kan het dak benut worden voor zonnepanelen en
zonneboilers, of zonneboilers alleen? Zijn er subsidie
mogelijkheden of slimme constructies? Talis heeft goede
ervaring die graag wordt gedeeld.
Uitdaging – Kom van dat gas af
Wat is het succes recept om in een klap van het gas af te
komen? Voor welke type bouw is er een betaalbare
oplossing? Hoe zit het met het huurdersgemak? Waar loop je
tegenaan? Hoe financier je zonneprojecten en NOM
woningen? Biedt de ESCO uitkomst? Hoe organiseer je het zo
dat huurders meewerken?
10.2010.30
10.3011.30

Samenvatting en Einde
Vervoer naar Nieuwspoort Den Haag voor deelname
Urgenda actie “CO2 heffing in plaats van reductie”

