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1 Inleiding 
Zutphen streeft ernaar een energieneutrale stad te worden, waarbij het 

verbruik minimaal is en bovendien duurzame energie wordt opgewekt. 

Voor een belangrijk deel kan de energiereductie worden behaald door het 

verbeteren van bestaande woningen. Momenteel zijn woningen verant-

woordelijk voor 34% van het totale energieverbruik in Zutphen, verreweg 

de grootste categorie. Een breed palet aan Zutphense organisaties heeft 

zich in 2012 geschaard achter de ambitie om de bestaande bouw energie-

zuiniger te maken. In het programma Energetisch renoveren komen de be-

woners, woningcorporaties, bouwers en installateurs, energieleveranciers, 

banken, arbeidsbemiddeling en de kennissector bij elkaar om zich samen 

in te zetten voor een duurzame toekomst. 

Op het gebied van energetisch renoveren wordt al veel gedaan, toch werkt 

de markt niet voldoende. Aan de vraagzijde zijn bewoners en woningeige-

naren veelal onbekend met de mogelijkheden, en de investering kan een 

drempel vormen, ook al wordt die met energiebesparing binnen afzienbare 

tijd terugverdiend. De aanbodzijde is gefragmenteerd en kan bovendien 

pas na het doormeten van een woning een realistische offerte neerleggen, 

hetgeen een kostbare drempel vormt. 

Zutphen pakt samen met de verschillende schakels op de woningmarkt 

deze knelpunten aan, zodat de markt wordt aangezet verduurzaming van 

de bestaande bouw te versnellen. Dit kan bovendien een impuls geven aan 

de bouwsector én de arbeidsmarkt. 

In deze actualisatie gaan we in op de doelstellingen van Energetisch reno-

veren Zutphen, de speerpunten marketingcommunicatie en financierings-

aanbod en het plan van aanpak.  

1.1 Ambitie 
Centraal staat de ambitie: 

de bestaande bouw energiezuiniger maken  

Alle schakels op de woningmarkt herkennen dat ze hier baat bij hebben, of 

die zich nu laat uitdrukken in termen van CO2, wooncomfort, omzet, of 

werk. Deze ambitie brengt de visie van een energieneutrale stad een stap 

dichter naar realisatie. 

De consument bepaalt uiteraard zijn eigen ambitie. Het doel is om samen 

een programma in te richten dat de juiste impuls geeft om de markt goed 

te laten werken, door daar waar vraag en aanbod elkaar nu onvoldoende 

bereiken de verbinding te leggen. Dat betekent het informeren van bewo-

ners en woningeigenaren over de kansen, het aanbod en de financiën. En 

om, daar waar nodig, zorg te dragen voor financiering, door partijen te bin-

den die bereid zijn te investeren in de energiebesparing van Zutphen.  

De ambitie beslaat renovatie van zowel corporatief als particulier woning-

bezit. Op de (middel)lange termijn is het mogelijk om circa 40% van de be-

staande bouw energiezuiniger te maken. In 2012 zijn al verschillende initia-

tieven ontstaan in Zutphen, zoals aan de Dr. Bosstraat en de Bieshorstlaan. 

Het programma beoogt structuur aan te brengen opdat een geïntensi-

veerde verduurzaming tot stand komt. 
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2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse 
Om te zien welke mogelijkheden er zijn voor energetische renovatie en wat 

dit aan effecten met zich mee kan brengen, is een maatschappelijke kosten-

batenanalyse (MKBA) opgesteld.  Hierin wordt een conservatieve ambitie 

gepresenteerd. Samen met diverse partners uit Zutphen is deze bijge-

schaafd met kengetallen die op de regio zijn afgestemd. 

Hieronder zijn de belangrijkste resultaatdoelstellingen samengevat. Vervol-

gens gaan we dieper in op de verwachte effecten voor elke actor.  

Belangrijkste resultaten: 

 40% van de woningen, of ruim 8.000 woningen, komt in aanmer-

king voor rendabele energetische renovatie 

 Ruim 30 miljoen euro omzet voor de bouw- en installatiesector 

 320 manjaar werk 

 Uiteindelijk 10,5 kton CO2-reductie per jaar, of 185.000 GJ 

 Per huishouden een besparing van gemiddeld circa 1/3 van het 

gasverbruik 

Woningwaarde 

Daarnaast toont onderzoek 1aan dat bij woningen met hogere energie-ef-

ficiency een toeslag in de verkoopprijs zichtbaar is, energiezuinigere wo-

ningen hebben dus een hogere waarde.  

 

                                                           
1 Dirk Brounen en Nils Kok, 2010 

2.1 Resultaten per actor 
In deze quickscan zijn veelal landelijke onderzoeken en inzichten gebruikt: 

AgentschapNL, CBS, Planbureau voor de Leefomgeving, prof. dr. D. 

Brounen en dr. N. Kok. Deze zijn vervolgens toegepast op een overzicht van 

basisinformatie over de Zutphense woningmarkt (WOZ en BAG data). 

Bewoner 

Eigenaar-bewoner 

 Geeft opdracht tot energetische renovatie (40% van de woningen, 

totale investering € 25 M) 

 Betaalt financieringslasten (4,75% rente op VV) 

 Bespaart in het energieverbruik (gemiddeld ca. 1/3 van het gasver-

bruik, er wordt gerekend met een stijging van de gasprijs van 2% 

boven inflatie) 

 Beter wooncomfort, dit komt terug in de woningwaarde (2,5% voor 

woningen met label C of lager, 1,5% voor woningen met label A of 

B) 

Huurder 

 Betaalt een huurverhoging (70% van de energiebesparing, dit komt 

neer op ca. € 25 per maand) 

 Bespaart in het energieverbruik (gemiddeld ca. 1/3 van het gasver-

bruik, er wordt gerekend met een stijging van de gasprijs van 2% 

boven inflatie) 

 Geniet een beter wooncomfort 
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Verhuurder 

Particuliere verhuurder en woningcorporatie 

 Geeft opdracht tot energetische renovatie (40% van de woningen, 

investering van € 16 M voor de woningcorporaties en € 4 M voor 

de particuliere verhuurders) 

 Financieringslasten (voor woningcorporaties 4,75% rente op VV) 

 Ontvangt een huurverhoging (70% van de energiebesparing, dit 

komt neer op gemiddeld ca. € 25 per maand) 

 Beter wooncomfort komt terug in de waarde voor de verhuurder, 

in levensduurverlenging of verhoging van de woningwaarde (2,5% 

voor woningen met label C of lager, 1,5% voor woningen met label 

A of B) 

Bouw en installatie 

 Draagt kosten voor materiaal en materieel 

 Huurt arbeid in (reguliere arbeid, maar ook inzet van de arbeidsre-

serves) 

 Behaalt omzet, excl. BTW, voor uitvoeren energetische renovatie 

(€ 33 M) 

Werknemer (bouw en installatie) 

 Regulier: er is extra werkgelegenheid voor mensen in de bouwsec-

tor en installatiebranche (totaal 250 manjaar, of 100 manjaar ex-

tra) 

 Reserve: een klein deel van het werk kan uitgevoerd worden door 

mensen die nu een uitkering ontvangen en weinig uitzicht op een 

baan hebben (70 manjaar) 

Gemeente 

 Afname uitgaven uitkering (tot 170 manjaar aan uitkeringen) 

Financier 

 Verstrekt financiering aan woningbezitters ten behoeve van de 

energetische renovatie (totale waarde € 36 M) 

 Ontvangt rente over deze financiering (totale waarde € 7 M) 
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2.2 MKBA overzicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze MKBA is in netto contante waarden, waarbij van toekomstige geldstromen wordt berekend wat ze nu waard zouden zijn. Het gaat om een periode van 

15 jaar, met een discontovoet van 5,5%. De resultaten geven weer wat de impuls is van intensivering van energetische renovatie aan alle betreffende actoren, 

waarin de effecten van intensivering zijn afgezet tegen die van voortzetting van huidige beleid. 
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totaal

isolatie en installatie - 8,7 M  0,0 M - 1,7 M - 7,5 M  0,0 M  0,0 M  15,4 M  0,0 M - 2,4 M

materiaal en materieel  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M - 8,2 M  0,0 M - 8,2 M

arbeid  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M - 6,8 M  0,0 M - 6,8 M

energiebesparing  10,2 M  10,7 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  20,9 M

huurverhoging  0,0 M - 7,5 M  1,4 M  6,1 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M

waardevermeerdering woning  6,0 M  0,0 M  1,1 M  4,4 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  11,4 M

financieringslast - 1,7 M  0,0 M - 0,3 M - 1,4 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,8 M - 2,7 M

verbetering reguliere arbeidsmarkt  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  1,2 M  1,2 M  0,4 M  0,0 M  2,8 M

verbetering reserve arbeidsmarkt  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,2 M  1,0 M  0,0 M  0,0 M  1,2 M

projectkosten  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M  0,0 M

min  2,1 M  2,7 M - 0,2 M - 1,2 M  1,4 M  2,2 M  0,8 M  0,8 M  8,6 M

totaal  5,8 M  3,2 M  0,5 M  1,6 M  1,4 M  2,2 M  0,8 M  0,8 M  16,2 M

max  9,8 M  3,8 M  1,1 M  4,6 M  1,4 M  2,2 M  0,8 M  0,7 M  24,5 M
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3 Plan van aanpak 
Energetisch renoveren zal allereerst in een aantal kleinschalige pilots de 

aanpak aan de praktijk toetsen. Vervolgens zal kan met de opgedane kennis 

en ervaring de realisatie van het programma in een gefaseerde uitrol over 

de stad plaatsvinden.   

 

3.1 Pilot 2013-2015 
Het doel van de pilot is het verkrijgen van meer inzicht in de praktijk van 

energetisch renoveren. Dit inzicht betreft: 

 De effectiviteit van de marketingcommunicatieboodschap en de 

toegepaste middelen 

 De benodigde inspanning voor marketingcommunicatie  

 De investeringsomvang van energetisch renoveren (praktijk vs. 

theorie) 

 De energiebesparing als gevolg van energetisch renoveren (praktijk 

vs. theorie) 

 De wijze van kostendekking van een programma energetisch reno-

veren 

 De (mate van) behoefte aan een ESCo financiering 

 De voorkeuren van de woonconsument bij de wijze van afrekenen 

 De benodigde inspanningen van een ESCo 

 In welke omvang een ESCo haalbaar is in Zutphen 

Pilot groep 

In de buurten Stokebrand, Moesmate en Deventerwegkwartier zullen be-

woners benaderd worden deel te nemen in de pilot. Inmiddels hebben zich 

in Stokebrand al bewoners gemeld voor de pilot (initiatief met inmiddels 

60 geïnteresseerden): 

 Huurders bij Woonbedrijf Ieder1 (circa 40 geïnteresseerden, met 

subsidie van de Provincie mogelijk uit te breiden tot 80) 

 Eigenaar bewoners (circa 20 geïnteresseerden) 

In twee andere buurten, met relatief zeer slecht geïsoleerde woningen, zul-

len particuliere deelnemers gezocht worden. Dit betreft de wijken Moes-

mate en Deventerwegkwartier. 

De Provincie heeft een investeringsimpuls beschikbaar gesteld voor de 

transitie van ongeveer 15 woningen per gemeente naar energieneutraal. 

Hiervoor zal gezocht worden naar woningen geschikt voor renovatie naar 

een energieneutraal. Ook in deze groep gaat het om particuliere deelne-

mers.  

Samen met DGMR en BSV is de Gemeente gestart met de koppeling van 

energiemaatregelen bij woningen  aan geluidsanering. Het betreft hier een 

20-tal woningen. 

Samen met Berkelmilieu / Circulus en de gemeentes Lochem en Zutphen is 

het proces in gang gezet om middels een onder het nutsbedrijf op te rich-

ten ESCo een 10-tal woningen aan te pakken. 

Daarnaast zal samen met Alliander en de Gemeente in een pilot de slimme 

meter samen met een (besparings)toepassing uitgerold worden. Ook wordt 

Pilot 
okt '13 - medio '15

Stedelijke uitrol
medio '15 - '20
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de ambitie uitgewerkt om een voorbeeldwoning in te richten met een to-

taalpakket van wonen, waarbij energiebesparende maatregelen gecombi-

neerd worden met domotica. 

Overzicht pilots: 

 Uitvoering huurwoningen Stokebrand (+/- 80 woningen, Ieder1) 

 Uitvoering pilot particuliere woningbezitters Stokebrand (+/- 20 

woningen, bouwbedrijven) 

 Starten van pilots voor particuliere woningbezitters in Moesmate 

en Deventerwegkwartier 

 Transitie naar energieneutraal van een beperkt aantal woningen  

in het kader van de provinciale Investeringsimpuls (+/- 15 wonin-

gen, provinciale regeling uitvoering door gemeente) 

 Koppeling geluidsanering aan energiemaatregelen (+/- 20 wonin-

gen; gemeente i.s.m. DGMR en BSV) 

 Opzetten ESCo pilot  (+/- 10 woningen, Berkel Milieu i.s.m. de ge-

meente Zutphen en Lochem) 

 Uitvoeren provinciale subsidie regeling (+/- 150 woningen, Pro-

vinciale regeling uitvoering door de gemeente) 

 Pilot uitrol slimme meter en toepassingen (Gemeente i.s.m. Alli-

ander) 

 Inrichten voorbeeldwoning voor energetische maatregelen en do-

motica (n.t.b.) 
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Aanpak 

 

 

1. Wie doet mee: 

 Marketing en communicatie vindt plaats in de buurt 

 1 digitaal (en fysiek) WoonwijZ-loket gedurende hele tra-

ject. Voor huurders en particulieren, bemand door ener-

gieregisseur(s) 

 De WoonwijZer, een menukaart met alle mogelijkheden, 

tips en inspiratie 

2. Wat willen de bewoners: 

 Een energieregisseur loodst (potentiële) deelnemers door 

woud aan financierings- en subsidiemogelijkheden, voor-

gestelde verbeteringen per woning, offertes en uitvoe-

ringstraject als intermediair tussen bewoners en partici-

panten 

 Aangemelde bewoners geven inzicht in hun historisch 

energieverbruik en ontvangen het energieadvies 

 Bewoners (indien relevant in samenspraak met de woning-

corporatie) selecteren gewenste maatregelen uit de 

WoonwijZer 

3. Aanbiedingen: 

 Op basis van de geselecteerde maatregelen en het eventu-

ele energieadvies zal een offerte opgesteld worden door 

de betrokken bouwers 

 De bewoner wordt, bovenop de bestaande mogelijkheden 

voor financiering (zelf financieren of het aangaan van een 

lening), een ESCo financieringsmogelijkheid geboden 

4. Beoordeling aanbod: 

 Bewoners kunnen onafhankelijk advies aanvragen bij de 

offertes (optioneel) 

 In het geval gekozen wordt voor een ESCo financieringsmo-

gelijkheid zal de aanbieding getoetst worden aan de daar-

bij behorende randvoorwaarden 

5. Selectie: 

 De bewoner kiest of deze de geoffreerde werkzaamheden 

door de betrokken bouwers uit laat voeren 

 De bewoner kiest voor een van de financieringsmogelijk-

heden 

6. Uitvoering: 

Wie doet 
mee?

Wat willen de 
bewoners?

Aanbiedingen

Beoordeling 
aanbod

Selectie

Uitvoering

Monitoring

Evaluatie
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 De betrokken bouwers realiseren de energetische renova-

tie 

7. Monitoring: 

 De energetische renovatie en het energieverbruik worden 

gemonitord 

8. Evaluatie: 

 Evaluatie van de pilot en bijstelling van de aanpak aan de 

hand van de opgedane kennis en ervaring  

3.2 Stedelijke uitrol 
Nadat de praktijk getoetst is, kan met de opgedane kennis en ervaring de 

realisatie van het programma in een gefaseerde uitrol over de stad plaats-

vinden. De ambitie is om uiteindelijk 40% van de Zutphense woningen aan 

te pakken. Door enerzijds de vraag van bewoners en anderzijds de kansen, 

vanuit kennis van het woningbestand en de business case, in kaart te bren-

gen, kan het programma op een gerichte manier de stad van een duurzame 

stimulans voorzien. 

De uitrol over Zutphen zal geleidelijk opgebouwd worden. Aan de vraag-

zijde zullen buurt voor buurt nieuwe bewoners, zowel huurders als eige-

naar-bewoners, benaderd worden door WoonwijZ. Voorafgaand aan de ac-

tie in de buurt zullen de verhuurders gevraagd worden aan te sluiten bij het 

initiatief en zullen afspraken gemaakt worden over de randvoorwaarden 

waaronder dit plaats zal vinden. Ook aan de aanbodzijde zullen nieuwe 

aanbieders de mogelijkheid krijgen toe te treden tot de markt. Het hier-

naast geschetste proces zal iteratief doorlopen worden, beginnend in de 

meest kansrijke buurten. Deze kansrijkheid zal bepaald worden door be-

sparingspotentieel en initiatief onder bewoners. 
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4 Marketingcommunicatie 
Onder de naam WoonwijZ zal een campagne gestart worden waarin samen 

hulp geboden wordt om woningen energiezuinig te maken, met een uitge-

breide menukaart aan mogelijkheden. Het campagneconcept zal geba-

seerd zijn op twee beïnvloedingsprincipes: 

 Autoriteit; merk(en) en deskundige 

 Sociaal; community / collectief 

De inhoud van de boodschap is gebaseerd op in markt ‘opgehaalde’ koop-

argumenten: 

 ‘Ik wil me niet langer storen aan ongemak in mijn woning, zoals 

klemmende deuren, koude vloeren en kierende kozijnen’ 

 ‘Ik wil erop kunnen vertrouwen dat de plek waar ik leef geen nega-

tieve invloed heeft op mijn gezondheid’ 

 ‘Ik wil kosten besparen op mijn huidige woonomstandigheden’ 

 ‘Ik wil mijn woning verbeteren, maar zonder te veel gedoe en ge-

regel’ 

De kernboodschap die WoonwijZ uitdraagt: 

Woon goedkoper, comfortabeler en gezonder 

 

 

 

5 Financieringsaanbod 
Doel van het programma is energetisch renoveren voor zoveel mogelijk be-

woners toegankelijk maken. Een groot knelpunt in de toegankelijkheid 

wordt veroorzaakt door de financieringsmogelijkheden, of eigenlijk het ge-

brek hieraan. Een ESCo, een innovatieve financieringsmogelijkheid, biedt 

oplossing. 

De huidige financieringsmogelijkheden bestaan uit het zelf bekostigen en 

afsluiten van een (hypothecaire) lening. Een groot deel van de consumen-

ten heeft niet de mogelijkheid uit eigen vermogen te investeren in hun wo-

ning. Ook lenen is vaak uitgesloten vanwege de hoge randvoorwaarden 

waaraan de consument moet voldoen, ook voor de duurzaamheidslening 

van SVn moet aan strikte NHG normen voldaan worden. Juist het sociaal-

economisch zwakkere deel van de samenleving heeft daardoor niet de mo-

gelijkheid de energiehuishouding op orde te krijgen en woonlasten terug te 

dringen. 

In het buitenland zijn ESCo’s, met name op het gebied van utiliteitsbouw 

en duurzame energieopwekking, reeds gemeengoed; ook in Nederland 

ontstaan steeds meer ESCo’s in de utiliteitsbouw. Het concept heeft zich 

dus al bewezen. Voor de woningbouw is het in Nederland echter nog on-

ontgonnen terrein. Veel initiatieven op het gebied van energetisch renove-

ren van bestaande woningen zien echter wel de kansen die ESCo’s bieden 

voor de realisatie van hun ambities. Financiële instellingen volgen de ont-

wikkeling en zijn bereid bij een eerste bewijslast schaalvergroting te finan-

cieren. 
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Wat biedt een ESCo? 

Een ESCo biedt consumenten een verwarmde, duurzame en comfortabele 

woning, en meer zekerheid over de woonlasten (beheersing energiereke-

ning of zelfs afname van de lasten voor energie). De ESCo neemt de inte-

grale zorg over de energiehuishouding over, deze bestaat uit de volgende 

componenten: 

 Energiebesparende maatregelen 

 Zelfstandige duurzame energieopwekking 

 Energielevering (met een vrije keuze door de consument voor een 

energieleverancier) 

 Consumentenvoorlichting en service met betrekking tot energie-

besparing (bijvoorbeeld met behulp van een slimme meter en een 

app met inzicht in historisch verbruik, huidig verbruik en de moge-

lijkheid tot benchmarking) 

Deze dienstverlening wordt aangeboden in een meerjarig contract voor 

energetische renovatie of zelfs energieneutraal wonen (circa 15 jaar of in 

het geval van energieneutraal circa 30 jaar, mede afhankelijk van de tech-

nische levensduur van aanpassingen). Voor installaties geldt dat deze een 

kans op defecten hebben binnen de levensduur, het is dus van belang om 

ook het onderhoud en een eventuele verzekering/garantie voor de gehele 

contractduur op te nemen.  

Risico’s worden bij de consument weggenomen en de keuze wordt versim-

peld: goedkoper, comfortabeler en gezonder wonen in een meerjarige 

contract met de ESCo.  

 

 

De doelgroep voor de ESCo zal bestaan uit:  

 Particuliere woningeigenaren  

 Huurders met instemming van woningcorporaties 

 Woningcorporaties met instemming van huurder 

In Bijlage. ESCo Energetisch renoveren bestaande woningen wordt dieper 

ingegaan op de ESCo. 

Eerst een ESCo pilot 

Zutphen gaat het doen! De behoefte aan bewijslast uit de praktijk is groot. 

Hiertoe zal gestart worden met een pilot. In één van de pilots zal samen 

met Berkelmilieu / Circulus het proces opgestart worden om te komen tot 

een ESCo pilot. De resultaten van de pilot zullen inzicht moeten geven in de 

haalbaarheid  van een ESCo en de realisatie daarvan ondersteunen, zodat 

met de verkregen inzichten en opgedane ervaringen een gezonde, wer-

kende ESCo opgericht kan worden.  

Financiële instellingen volgen de ontwikkeling en zijn bereid bij een eerste 

bewijslast schaalvergroting te financieren, na een succesvolle startup van 

de ESCo Zutphen zullen private financiële instellingen betrokken worden 

voor opschaling, de markt kan vervolgens het concept overnemen. 

Indien de pilot niet succesvol blijkt en vervolgens niet wordt voortgegaan 

met energetisch renoveren via de ESCo, dan is er te weinig volume om 

uiteindelijk uit de kosten te komen. In dit worst case scenario zal dan ook 

getracht worden de contracten na, zeg, 1 of 2 jaar te verkopen of deze 

door de consument te laten afkopen. 
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Organisatie 

De ESCo-organisatie zal onder het lokaal nutsbedrijf gevest worden (hol-

ding), de eindverantwoordelijkheid komt hier te liggen. Kredietbank Sal-

land wordt ingezet voor de uitvoering van de activiteiten in de consu-

mentrelatie; de kredietbeoordeling, administratieve afhandeling en be-

heer van de ESCo-rekening. Geschikte bouw- en installatiebedrijven wor-

den gezocht die de kwaliteit kunnen leveren die het project succesvol ma-

ken (uitvoerders). De gemeente Zutphen stelt (een deel van) het ver-

mogen beschikbaar dat geïnvesteerd kan worden in de verduurzaming 

van woningen. Daarnaast worden ook andere instellingen en fondsen aan-

gesproken om vermogen beschikbaar te stellen.  

  

ESCo

Uitvoerder

Holding

Consument

Financier
Financier

Financier

Uitvoerder
UitvoerderPrestatiecontract

Krediet-
bank

Consument
Consument Prestatiecontract
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6 Ten slotte 
In dit plan wordt ernaar gestreefd om op maatschappelijk verantwoorde 

wijze Zutphen een duurzamere toekomst te geven. Door gezamenlijk ver-

antwoordelijkheid te nemen kan iedereen zowel op de gebieden milieu als 

welvaart en welzijn profiteren. 

De pilotfase zal de eerste stap zijn in de realisatie van een energiezuinige 

gebouwde omgeving. Het doel om een programma in te richten dat de 

juiste impuls geeft om de markt goed te laten werken, door daar waar vraag 

en aanbod elkaar nu onvoldoende bereiken de verbinding te leggen, zal in 

de praktijk getoetst worden. De lessen die hieruit volgen zullen de ambitie 

om op (middel)lange termijn circa 40% van de bestaande bouw energiezui-

niger te maken verder vormgeven. 
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Bijlage. ESCo Energetisch renoveren bestaande wo-

ningen  
Zie bijgevoegd document 
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Energetisch Renoveren Zutphen 

Programma manager 

 Marnix van Os, beleidsmedewerker Afval, Energie, Water, Milieu 

gemeente Zutphen 

 Telefoon: 0575 - 58 76 84 

 E-mail: m.vanos@zutphen.nl  

Hypercube Business Innovation 

 Niels Peters 

 Telefoon: 030 – 233 80 80 

 E-mail: peters@hypercube.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Stuurgroep 

 Gemeente: Rik de Lange (wethouder Ruimtelijke Ordening, Wo-

nen en Economische Zaken) 

 Woningcorporaties: Christiaan Logtenberg (manager duurzaam-

heid, Ieder1) 

 Bouw en installatie: Peter Christiaans (directeur, Christiaans bouw-

bedrijf), Jos Dijkman (directeur, Dijkman bouw), Gerard van Groe-

newoud (adj.-directeur ontwikkeling, BAM Woningbouw) 

 Financiers: Jan ten Hove (directievoorzitter, Rabobank Graaf-

schap-Noord) 

 Arbeidsmarkt: Wietse Kooistra (directeur, Het Plein) 

 Kennis en scholing: Theo de Bruijn (lector Duurzame Ontwikkeling 

van de Leefomgeving, Saxion) 

 Energie: Hans Schneider (Strategic consultant, Alliander) 

 

mailto:m.vanos@zutphen.nl
mailto:peters@hypercube.nl


 
 

17 
 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Dit is een publicatie van: 

Hypercube Business Innovation 

Postbus 692 

3500 AR Utrecht 

 

Telefoon: 030 - 233 80 80 

E-mail: info@hypercube.nl 

KvK-nummer: 30160715 

 

www.hypercube.nl 

Hypercube is een onafhankelijk adviesbureau voor de publieke en private 

sector. Hypercube levert op economisch en maatschappelijk verantwoorde 

wijze een wezenlijke bijdrage aan de vooruitgang van de samenleving. 

Sinds 1 januari 2000 geeft het bureau strategische adviezen in drie secto-

ren: zorg & welzijn, sport en openbaar vervoer. 

 


