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Voorwoord 

Deze masterscriptie is geschreven ter afronding van de studie Real Estate Management & 
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Voor dit thema heb ik gekozen omdat er in de bebouwde omgeving nog een grote 
winsituatie te behalen valt op het gebied van duurzaamheid. 

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, welke 
een grote steun zijn geweest gedurende het onderzoek. De vele diepgaande gesprekken met 
Jos Smeets over het onderwerp heb ik als zeer waardevol ervaren. Tijdens het onderzoek 
heeft u mij veel vrijheid en vertrouwen gegeven. Deze hebben een positieve invloed gehad 
op het proces. lngrid Janssen wil ik graag bedanken voor het korte maar nuttige contact. In 
het bijzonder haar kennis over een multicriteria-analyse is zeer waardevol geweest. 

Waar ik in de eerste alinea al het belang aangaf van de praktijkervaring, wil ik deze alinea 
gebruiken om alle medewerkers van Woonbedrijf te bedanken die dit onderzoek mogelijk 
hebben gemaakt. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Linda Tuijt, die mij gedurende het 
onderzoeksproces heeft bijgestaan en goed de praktische en theoretische kant van het 
onderwerp wist te combineren. Eveneens gaat mijn dank uit naar team Portfolio, waarin ik 
veel praktijkervaring heb mogen opbouwen binnen Woonbedrijf. Daarnaast wil ik Noël Kees 
en Ron Jeuriëns bedanken voor de geleverde bijdrage op het financiële vlak. 

Tenslotte wil ik mijn ouders en vriendin bedanken voor de steun tijdens dit onderzoek. Het 
afstuderen heeft veel tijd gekost wat op sommige momenten ten koste is gegaan van de 
aandacht aan mijn vriendin. Mijn ouders wil ik graag bedanken voor de steun die ze me 
hebben gegeven tijdens het onderzoek en mijn vader in het bijzonder voor het kritisch 
nakijken van mijn geschreven stukken. 

Eindhoven, augustus 2011 

Roei Tijssens 
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Samenvatting 

Inleiding 
Woningcorporaties hebben als doel: het bedienen van de primaire doelgroep. De te 
verwachten stijging van energieprijzen zorgt ervoor dat de primaire doelgroep steeds hogere 
woonlasten krijgt. Een belangrijk aspect hierin is het betaalbaar huisvesten van de primaire 
doelgroep. Wanneer de energieprijzen gaan stijgen is de primaire doelgroep een steeds 
g~oter deel van het inkomen kwijt aan wonen. 
De te verwachten stijging van energieprijzen en de milieuproblematiek: opwarming van de 
aarde, stijgende zeespiegel, uitputting van hulp- en grondstoffen, en milieuvervuiling geven 
aanleiding tot een weloverwogen aanpak van de sociale woningvoorraad. De gebouwde 
omgeving is namelijk verantwoordelijk voor 45% van het energieverbruik in Nederland. Het 
is belangrijk dat hierin een grote kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd, 
woningcorporaties kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. De totale woningvoorraad in 
Nederland bestaat voor 33% uit sociale huurwoningen (CBS, 2011). 

Bij het aanpakken van de sociale woningvoorraad komen woningcorporaties te staan voor de 
strategische keuze tussen het doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd door 
vervangende nieuwbouw van de sociale huurwoningen. Deze strategische keuze gaat 
gepaard met een hoge complexiteit. De hoge complexiteit wordt veroorzaakt door de 
veelheid aan criteria die van belang zijn bij het maken van strategische keuzes. De stijgende 
energieprijzen en de huidige milieuproblematiek zorgen voor extra criteria in het complexe 
beslissingsproces van woningcorporaties. Deze criteria hebben verschillende eenheden. Een 
MCA kan deze operationaliseren. Bij operationalisatie worden alle criteria naar een nieuwe 
schaal gezet, waarbij de waarden tussen de 0 en de 11open. Hierdoor kunnen de criteria met 
elkaar vergeleken worden. Dit onderzoek heeft tot doel om woningcorporaties te 
ondersteunen in het complexe beslissingsproces. 

Aan de hand van deze bevindingen kan de volgende doelstelling geformuleerd worden. 

"Een aanzet maken tot een multicriteria-analyse (MCA) die woningcorporaties kan 
ondersteunen bij het maken van een strategische keuze tussen doorexploiteren, duurzaam 
renoveren of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen." 

Om de doelstelling van het onderzoek te kunnen halen is de volgende probleemstelling 
geformuleerd: 

"Welke criteria spelen een rol bij de strategische keuze van woningcorporaties tussen 
doorexploiteren duurzaam renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw van 
sociale huurwoningen en hoe verhouden deze criteria zich tot elkaar?" 

Ontwikkeling multicriteria-analyse 
Vanwege de hoge complexiteit van de probleemstelling is in dit onderzoek gebruik gemaakt 
van een MCA. Een MCA is een vergelijkingsmethode waarbij verschillende onafhankelijke 
alternatieven vergeleken worden op basis van verschillende criteria. De hoge complexiteit 
wordt veroorzaakt door de veelheid aan criteria die van belang zijn bij de strategische keuze: 
doorexploiteren duurzaam renoveren of sloop gevold door vervangende nieuwbouw. 
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Een belangrijke stap in een MCA is het definiëren van de alternatieven. De alternatieven 
staan voor de manieren waarop het probleem op te lossen is. Bij ingrepen in de fysieke staat 
van sociale huurwoningen dient onderscheid gemaakt te worden tussen planmatig 
onderhoud en renovatie. Planmatig onderhoud is gericht op het in stand houden van het 
bestaande en een renovatie is het aanbrengen van een wijziging en I of verbetering van het 
bestaande. In dit onderzoek worden de volgende drie alternatieven onderzocht: 

1. doorexploiteren; 
2. duurzame renovatie; 
3. sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw. 

De criteria die worden toegepast in een MCA dienen als hulpmiddel om de verschillende 
alternatieven te toetsen vanuit een specifiek standpunt. Het uiteindelijke doel is om te 
komen tot een volledige set van criteria die alle informatie omvat omtrent de gevormde 
alternatieven. De samenstelling van de volledige set met criteria die een rol spelen bij de 
strategische keuze tussen de bovengenoemde alternatieven is tot stand gekomen uit een 
literatuurstudie en gesprekken met adviseurs van "Woonbedrijf". De volledige set met 
criteria is onderverdeeld in hoofdcriteria, criteria en subcriteria. De set bestaat uit de 
volgende acht hoofdcriteria: 

1. milieu; 
2. financiën; 
3. sociaal aspect; 
4. bouwtechnisch aspect; 
5. woontechnisch aspect; 
6. stedenbouwkundig aspect; 
7. markt; 
8. identiteit en imago. 

De input van de MCA is een wooncomplex. Elk wooncomplex kent zijn eigen prestaties, 
hetgeen noodzaakt tot een onderverdeling van de woningen. Het woningbezit is in dit 
onderzoek onderverdeeld in archetypen . De verdeling in archetypen is gebaseerd op 
woningtypologie en op bouwjaar, beiden bepalend voor de woningkwaliteit en de prestaties. 
De kwaliteiten van woningen zijn door de bouwperiodes heen verschillend. Net zoals de 
veranderende prestatie-eisen van de huurders, zich uitend in bouwtechnische- en 
woontechnische prestaties van woningen . De verdeling in archetypen is: 

• eengezinswoningen voor 1945; 
• eengezinswoningen 1945- 1965; 

• eengezinswoningen 1966- 1976; 

• eengezinswoningen 1977- 1988; 

• eengezinswoningen vanaf 1989; 

• appartementen met lift 1966- 1976; 

• appartementen met lift 1977 -1988; 

• appartementen met lift vanaf 1989; 

• portiekwoningen 1945- 1965; 

• portiekwoningen 1966- 1976; 

• portiekwoningen vanaf 1977; 

• duplexwoningen 1945 -1965; 
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• duplexwoningen 1966- 1976; 
• duplexwoningen vanaf 1977. 

De energetische prestatie van een woning heeft een grote invloed op de prestaties van de 
archetypen. De archetypen zijn daarom onderverdeeld in subarchetypen: energielabel A-B-C, 
energielabel D, energielabel E-F-G. 

Vanwege de hoge complexiteit en de beschikbaarheid van data is dit onderzoek afgebakend 
tot drie van de acht hoofdcriteria. De criteria hebben verschillende eenheden . Om de 
eenheden met elkaar te kunnen vergelijken is in dit onderzoek verdieping aangebracht in de 
drie aspecten : People-Pianet-Profit. Deze drie aspecten zijn afgeleid van de definitie 
duurzaamheid die in dit onderzoek is toegepast : "De bewustwording van de effecten van het 
huidige gedrag, welke leidt tot de integrale afweging tussen People, Plonet en Profit, met als 
doel het creëren van maatschappelijke meerwaarde nu en in de toekomst". In de verdieping 
staan People-Pianet-Profit voor woonlasten-milieubelasting-financiën. De verdieping 
resulteert in data voor de duurzame criteria. De data worden geoperationaliseerd. Door de 
operationalisatie zijn de data met elkaar te vergelijken en kunnen conclusies geformuleerd 
worden op de duurzame criteria. 

Verdieping woonlasten (People) 
Bij het bepalen van de data voor het criterium woonlasten is gebruik gemaakt van het 
onderzoek 'Woonlastenonderzoek Tilburg' uitgevoerd door RIGO (2009) en case studies 
uitgevoerd bij Woonbedrijf. 

Het sturen op woonlasten (netto huur + gebouwgebonden energielasten) wordt een steeds 
belangrijker onderwerp voor woningcorporaties. Door de sterk stijgende energieprijzen in 
combinat ie met de energetische kwaliteit van de huurwoningen ontstaat een probleem voor 
de primaire doelgroep omtrent de betaaibaarheid van wonen. Bij het bepalen van de data 
voor dit criterium is rekening gehouden met de huidige woonlasten en de toekomstige 
woonlasten. Door de te verwachten toekomstige energielastenontwikkelingen worden de 
energielasten steeds meer bepalend voor de hoogte van de woonquote . Het alternatief 
duurzame renovatie heeft de hoogste score op dit criterium. De netto huur blijft beperkt en 
de energetische prestatie van de woning wordt sterk verbeterd bij dit alternatief. 

Verdieping milieubelasting (Pianet) 
De data die gebruikt zijn voor het berekenen van het criterium milieubelasting zijn afkomstig 
uit een onderzoek uitgevoerd door TNO voor Woonbedrijf (de Vos & ten Broeke, 2011) . 

Zowel het energieverbruik in de gebruikersfase als de materialisatie die gebruikt wordt in 
een gebouw veroorzaken een milieubelasting. De milieubelasting wordt in dit onderzoek 
gemeten door middel van schaduwkosten. De bepaling van schaduwprijzen voor de 
verschillende milieu-effecten is op basis van prijzen voor emissiebeperkende maatregelen en 
emissienormen. De schaduwkosten zijn fictieve externe kosten die worden uitgedrukt in 
euro's. Voor de alternatieven zijn zowel de verandering in milieubelasting omtrent het 
energieverbruik als ook de milieubelasting voor de materialisatie bepaald . De som hiervan 
resulteert in de data voor dit criterium. 
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Bijvoorbeeld bij het alternatief 'duurzame renovatie' wordt de milieubelasting van het 
gereduceerde energieverbruik opgeteld bij de milieubelastingen met betrekking tot de 
materialisatie van de renovatiemaatregelen, weergegeven in schaduwkosten. Bij de 
methode worden alle milieueffecten beoordeeld die optreden vanaf de winning van 
grondstoffen tot en met de tijd dat het product terecht komt in de afvalfase, wordt 
hergebruikt of gerecycled, kortom: de levenscyclus van een product. 

Verdieping financiën (Profit) 
Het waarborgen van de financiële continuïteit is een belangrijke economische 
randvoorwaarde voor woningcorporaties om haar maatschappelijke doelstellingen uit te 
kunnen blijven voeren. Binnen de financiële continuïteit zijn er twee belangrijke aspecten, 
namelijk de solvabiliteit en de liquiditeit. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen 
vermogen en het vreemd vermogen. De alternatieven duurzaam renoveren en sloop gevolgd 
door vervangende nieuwbouw gaan gepaard met een onrendabele investering. Deze 
onrendabele investering heeft invloed op de solvabiliteitspositie van een woningcorporatie. 
Dit is een aspect dat gemeten wordt en deel uitmaakt van de data voor het criterium 
financiën. 

Het andere aspect dat deel uitmaakt van de data is de liquiditeit. De liquiditeit wordt 
gemeten aan de hand van de operationele kasstromen. Jonger vastgoed heeft relatief hoge 
huurinkomsten en lage onderhoudskosten. Hierdoor zijn de prestaties van de operationele 
kasstromen van jonger vastgoed beter in vergelijking met ouder vastgoed. Hierdoor scoort 
het alternatief sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw op dit criterium hoog in 
vergelijking met de andere twee alternatieven. 

Resultaten verdieping duurzame criteria 
De data, verkregen uit de verdieping in de duurzame criteria, zijn geoperationaliseerd . Hier 
zijn de drie criteria naar een nieuwe schaal gezet, waarbij de waarden tussen de 0 en de 1 
lopen. Dit maakt het mogelijk om de criteria met elkaar te vergelijken en conclusies te 
trekken aangaande de score op duurzaamheid van de alternatieven. Uit de uitgevoerde MCA 
op de duurzame criteria blijkt dat woningen met een energielabel E-F-G het beste duurzaam 
gerenoveerd kunnen worden. Woningen met een energielabel A-B-C kunnen het beste 
doorgeëxploiteerd worden. Het alternatief slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw is 
bij geen enkel subarchetype het beste alternatief. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
slapen gevolgd door vervangende nieuwbouw geen duurzaam alternatief is. 

De resultaten van de duurzame criteria zijn getoetst aan de hand van een 
gevoeligheidsanalyse. Een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd om te zien hoe robuust en 
betrouwbaar de uitkomst is van de verdieping in de criteria woonlasten, milieubelasting en 
financiën. Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de veranderde waarden een sterke 
correlatie vertonen met de toegepaste waarden. Dit betekent dat er een sterke samenhang 
is tussen de gemeten reeksen. Dit duidt er op dat de toegepaste waarden relatief robuust en 
betrouwbaar zijn. 

Het onderzoek is een aanzet tot een multicriteria-analyse. De verdieping is beperkt tot drie 
van de acht hoofdcriteria. Bij een verdieping op de hele set van criteria kunnen er andere 
resultaten uitkomen. Dit valt buiten de scope van het onderzoek. 
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Aanbevelingen vervolgonderzoek multicriteria-analyse 
Dit onderzoek is slechts een aanzet tot een MCA waarin verdieping heeft plaatsgevonden in 
drie van de acht hoofdcriteria. Om een compleet inzicht te krijgen in deze strategische keuze 
dienen voor de overige criteria ook data verkregen te worden. Als voor alle criteria data 
verkregen zijn kunnen ze geoperationaliseerd worden. Hierdoor kan de volledige set met 
criteria vergeleken worden en kan er een onderbouwde beslissing genomen worden door 
woningcorporaties. 

Dit onderzoek heeft als input van de MCA vijf verschillende archetypen. Bij een 
vervolgonderzoek geeft het de aanbeveling om te kijken naar alle archetypen waarbij 
woningcorporaties met de strategische keuze tussen doorexploiteren, duurzaam renoveren 
of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw te maken krijgen. 
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1. Onderzoeksopzet 

1.1 Aanleiding 

De levensduur van een gemiddeld gebouw in Nederland is vast te stellen op 400 jaar als er 
uitgegaan wordt van het huidige vervangingstempo van circa 0,25% per jaar. Deze gegevens 
zijn gebaseerd op de nieuwbouwproductie van 1% per jaar waarvan een kwart vervangende 
nieuwbouw is (CBS, 2010). Gebouwen worden vaak ontworpen en gebouwd met een 
referentieperiode van 50 jaar maar gaan daadwerkelijk, met dit vervangingstempo, acht keer 
langer mee dan de beoogde referentieperiode. Deze gebouwen moeten echter blijven 
voldoen aan de kwaliteitseisen van nu en in de toekomst om tegemoet te komen aan de 
marktvraag. Woningcorporaties hebben de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede 
woningen in hun portefeuille te hebben om hun primaire doelgroep nu en in de toekomst 
geschikt te kunnen huisvesten. Om de woningen blijvend te laten voldoen aan de gestelde 
kwaliteitseisen staan woningcorporaties veelal voor de vraag of de woningen 
doorgeëxploiteerd, duurzaam gerenoveerd of gesloopt en vervangen moeten worden. De 
centrale vraag voor woningcorporaties is: 'wanneer wordt gekozen voor doorexploiteren, 
duurzaam renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw van sociale 
huurwoningen'? 

Sinds 23 januari 2008 is het Convenant Meer Met Minder getekend door het Rijk, Bouwend 
Nederland, UNETO-VNI, EnergieNed en VME. Hierin staan de doelstellingen geformuleerd 
dat in 2020 dertig procent energiebesparing gerealiseerd moet worden in de 2,4 miljoen 
bestaande gebouwen en dat de totale woningvoorraad van woningcorporaties minimaal op 
het niveau van energielabel B moet zitten of twee labelsprongen moet maken voor 2020 
{Meer Met Minder, 2010). De woningcorporat ies bezitten circa 33% van het totale 
woningbezit in Nederland. Zij zijn een belangrijke speler als het gaat om het realiseren van 
deze doelstellingen. 

De huidige trend van alsmaar stijgende energiekosten en het effect hiervan op de 
woonlasten (huur + energiekosten) van de huurders zorgt ervoor dat energiebesparing een 
steeds grotere rol gaat spelen voor woningcorporaties. Niet alleen ten opzichte van de 
gestelde doelstellingen in het Convenant Meer Met Minder, maar ook de woonlasten van de 
huurders en de schade aan het milieu spelen hier een belangrijke rol. Bovendien is per 1 juli 
2011 het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS) van kracht geworden. Hierin worden 
extra punten toegekend aan een groener energielabel of punten worden afgetrokken bij 
woningen met een slechte energetische prestatie. Hierdoor wordt de maximale huurprijs die 
gevraagd mag worden aan een woning, gekoppeld aan het energielabel van de woning. Dit 
voorkomt dat het financiële voordeel van de investering in energiebesparende maatregelen 
die over het algemeen gedaan worden door de woningcorporaties, geheel terecht komen bij 
de huurders. Dit zorgt voor een extra stimulans om de huidige sociale woningvoorraad 
energetisch te verbeteren. 

Woningcorporaties kunnen door middel van verschillende meetmethodieken kijken hoe zij 
de gestelde doelen betreffende energiezuinigheid kunnen behalen. Deze meetmethodieken 
kunnen bij bepaalde energiebesparende maatregelen het rendement op de investeringen 
berekenen, de co2-reductie, de labelverschuiving en de terugverdientijd, maar: de optie 
sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw wordt niet meegenomen in de 
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beoordelingen/aanbevelingen van de huidige meetmethodieken (zie bijlage 2). De TU-Delft 
heeft echter wel onderzoek gedaan naar het verschil in milieubelasting tussen renovatie aan 
de ene kant en sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw aan de andere kant. Tim de 
Jonge is aan de TU-Delft gepromoveerd op een rekenmodel voor eco-kosten. Eco-kosten zijn 
een maat voor milieubelasting op basis van preventiemaatregelen. Het zijn kosten die 
eigenlijk gemaakt zouden moeten worden om de vervuiling van bodem, water en lucht en de 
uitputting van de aarde tegen te gaan, eventueel met preventiemaatregelen ergens anders 
in de economie. Zo zou er bijvoorbeeld voor elke 1000 kg C02 emissie voor € 135, -
geïnvesteerd moeten worden in windmolens in de zee (Winket, 2010) . Dit rekenmodel is toe 
te passen in combinatie met de Winket Referentieprojecten Methode. Met deze methode is 
het mogelijk om op een snelle manier de kosten van zowel renovatie ais sloop gevolgd door 
vervangende nieuwbouw in beeld te brengen (Winket, 2010) . Als deze twee methodieken in 
combinatie gebruikt worden kan op een snelle manier inzicht verkregen worden in de 
verschillen tussen de alternatieven, op het financiële vlak en op het milieutechnische vlak. Er 
spelen echter veel meer aspecten een rol bij deze complexe keuze. 

1.2 Doel- en probleemstelling 

Dit onderzoek heeft tot doel om woningcorporaties te ondersteunen bij het maken van een 
strategische keuze tussen doorexploiteren duurzaam renoveren of sloop gevolgd door 
vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen. Informatie afkomstig uit het onderzoek 
is een aanzet tot een multicriteria-analyse (MCA) die woningcorporaties kan ondersteunen. 
Aan de hand van deze bevindingen kan de volgende doelstelling geformuleerd worden. 

Doelstelling - "Een aanzet maken tot een MCA die woningcorporaties kan ondersteunen 
bij het maken van een strategische ke!JZe tussen doorexploiteren, duurzaam renoveren of 
sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen." 

Om de doelstelling van het onderzoek te kunnen halen is de volgende probleemstelling 
geformuleerd: 

Probleemstelling - 'Welke criteria spelen een rol bij de strategische keuze van 
woningcorporaties tussen doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd door 
vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen en hoe verhouden deze criteria zich 
tot elkaar?" 

1.3 Onderzoeksvragen 

Bovenstaande probleemstelling is te beantwoorden door het opsplitsen van de hoofdvraag 
in onderstaande onderzoeksvragen: 

1. Wat is de methodiek achter een MCA en hoe kan deze toegepast worden in dit 
onderzoek? 

2. Welke criteria spelen specifiek een rol bij duurzaamheid en hoe kunnen deze criteria 
meetbaar gemaakt worden? 

3. Hoe kunnen de specifieke criteria geoperationaliseerd worden? 
4. Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de operationalisering van de 

specifieke criteria? 
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1.4 Onderzoeksopzet 

Het plan van aanpak voor dit afstudeeronderzoek is weergegeven in figuur 1.1. Het 
onderzoek zal starten met de problematiek en maatschappelijke relevantie van het 
onderwerp: de reden waarom een MCA ontwikkeld wordt betreffende de strategische keuze 
tussen doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd door vervangende 
nieuwbouw van sociale huurwoningen. 

Problematiek en maatschappelijke 
relevantie (H2) 

Condusles en aanbevelingen (HlO) 

Figuur 1.1 -Plan van aanpak 

Het tweede gedeelte van het onderzoek gaat dieper in op de theorie van een MCA. Hierin 
worden de verschillende stappen toegelicht in de uitvoering van een MCA. 

Het derde gedeelte heeft als basis het toepassen van een MCA op de geformuleerde 
doelstelling en probleemstelling. Hierin wordt toegelicht waarom er gekozen is voor een 
MCA. Worden de geformuleerde stappen uit de theorie van een MCA doorlopen en 
gekoppeld aan de strategische keuze die centraal staat in dit onderzoek. Als handleiding 
wordt een casestudie uitgevoerd waarin de methodiek van het toepassen van een MCA bij 
deze probleemstelling wordt toegelicht. 

In het vierde gedeelte wordt dieper ingegaan op de criteria die een rol spelen bij 
duurzaamheid . Hoe de verdieping van deze criteria omgezet kan worden naar data en hoe 
deze data geoperationaliseerd kunnen worden. Vervolgens worden conclusies geformuleerd 
omtrent de score van deze "duurzame" criteria op de alternatieven: doorexploiteren, 
duurzaam renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw van sociale 
huurwoningen. 

Dit leidt ter afsluiting tot de conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek. 
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1.5 Stagebedrijf 

Om gebruik te kunnen maken van praktische en gespecialiseerde kennis omtrent het 
beheren van sociale huurwoningen is er gekozen om stage te lopen bij "Woonbedrijf". 
Stichting Woonbedrijf is de grootste woningcorporatie uit Eindhoven en is in 2006 ontstaan 
door de fusie tussen SWS (Woningstichting SWS Eindhoven) en Hhvl (Woningstichting Hertog 
Hendrik van Lotharingen) . De corporatie telt ruim 31.000 wooneenheden verdeeld over 
Eindhoven, Best, Son, Nuenen, Geldrop, Waalre, Valkenswaard, Veldhoven en Bladel. In 
figuur 1.2 is in een plattegrond te zien hoe het woningbezit verdeeld is over deze plaatsen. 
De cirkeldiagrammen geven het aandeel woningen van Woonbedrijf weer ten opzichte van 
de gehele woningvoorraad in gemeente of stadsdeel. 

Werkgebl~ Woonbedrijf 
Woningvoorraad 

Figuur 1.2 - Woningbe::it van Woonbedrijf 

Woonbedrijf ziet het als missie om de woningmarkt als consumentenmarkt te benaderen. 
Woonbedrijf werkt aan wonen, het wonen van haar klanten. Het Engelse woord voor wonen 
is living (leven) en geeft daarmee goed weer hoe Woonbedrijf de betekenis ziet van wonen 
voor mensen. Woonbedrijf ziet dat klanten niet voor een huis kiezen, maar voor een manier 
van leven, in een buurt die bij hen past. 

Naast de individuele klant(wens) kijkt Woonbedrijf ook naar het maatschappelijke belang. 
Waar het klantbelang vaak betrekking heeft op het hier en nu, kijkt Woonbedrijf vanuit het 
maatschappelijk belang ook naar de toekomst. Bij de keuzes die Woonbedrijf maakt worden 
de effecten op de lange termijn voor de klant, het vastgoed en het bedrijf gewogen. Dit was 
tot voor kort de invulling van duurzaam ondernemen voor Woonbedrijf. Met het 
duurzaamheidbeleid wordt duurzaam ondernemen verbreedt met het thema milieu . In de 
toekomst dient het milieu meegenomen te worden in de afwegingen die Woonbedrijf 
maakt. Dit onderzoek sluit goed aan op het duurzaam ondernemen van Woonbedrijf en de 
huidige behoefte voor een afwegingsinstrument ten behoeve van de keuze tussen 
doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw. 
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1.6 leeswijzer 

De onderzoeksopzet, weergegeven in figuur 1.1, ligt aan de basis van de indeling van het 
verslag en derhalve ook van de leeswijzer. 

Hoofdstuk 2: In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de achtergrond en omstandigheden 
die ten grondslag liggen aan de problematiek betreffende doorexploiteren, duurzaam 
renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen. Naast 
de omstandigheden wordt er eveneens ingegaan op de maatschappelijke relevantie van het 
onderwerp. 

Hoofdstuk 3: In dit hoofdstuk vindt een literatuurstudie plaats welke de theorie over de MCA 
tot doel heeft. Er wordt toegelicht wat een MCA is en welke stappen doorlopen moeten 
worden bij de uitvoering van een MCA. 

Hoofdstuk 4: Op basis van de geschetste problematiek en de literatuurstudie uit voorgaande 
hoofdstukken wordt in dit hoofdstuk de MCA gevormd voor de strategische keuze die 
centraal staat in dit onderzoek. Hierin worden de alternatieven geformuleerd, de set van 
criteria samengesteld en de input voor de MCA toegelicht. Verder wordt toegelicht welke 
aspecten een rol spelen bij duurzaamheid (People, Planet en Profit) waarin een verdieping 
zal plaatsvinden. 

Hoofdstuk 5: Dit is het eerste hoofdstuk waarin een verdieping plaatsvindt in een duurzaam 
criterium. Hierin wordt het criterium woonlasten (People) behandeld. In het eerste gedeelte 
wordt middels een casestudie en uitgevoerde onderzoeken gekeken naar de invloed van 
energielabels op de huidige en toekomstige woonlasten. Vervolgens wordt gekeken naar de 
betaaibaarheid van het woningbezit. In het tweede gedeelte worden berekeningen 
uitgevoerd die resulteren in data van het criterium woonlasten . 

Hoofdstuk 6: Hierin wordt de milieubelasting (Pianet) die veroorzaakt wordt door de drie 
alternatieven behandeld. Eerst worden de uitgangspunten beschreven van de berekeningen 
die toegepast zijn om de data te verkrijgen. Daarna worden de berekeningen toegelicht. 

Hoofdstuk 7: Dit is het derde en laatste hoofdstuk waarin een verdieping plaatsvindt in een 
duurzaam criterium. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de financiën (Profit). In het 
eerste gedeelte wordt dieper ingegaan op de financiële continuïteit, de aspecten liquiditeit 
en solvabiliteit en de financiële risico's van woningcorporaties. In het tweede gedeelte 
worden de data bepaald door middel van berekeningen. 

Hoofdstuk 8: Hierin worden de data van de duurzame criteria uit voorgaande hoofdstukken 
geoperationaliseerd. Vervolgens worden de resultaten van de alternatieven op de duurzame 
criteria gepresenteerd. Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om de betrouwbaarheid 
en de robuustheid van de resultaten te bepalen. 

Hoofdstuk 9: In dit hoofdstuk wordt Philipsdorp als casestudie behandeld om de toegepaste 
methodiek van een MCA toe te lichten. 
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Hoofdstuk 10: In dit afsluitende hoofdstuk zullen de conclusies worden gevormd op basis 
van het in voorgaande hoofdstukken beschreven proces. Daarnaast zullen aanbevelingen 
worden gepresenteerd voor zowel de MCA als voor de besproken onderwerpen. 

De toegepaste definities van dit onderzoek zijn terug te vinden in bijlage 1. 
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2. Problematiek en maatschappelijke relevantie 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de achtergrond en omstandigheden die ten 
grondslag liggen aan de problematiek betreffende het doorexploiteren, duurzaam renoveren 
of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen. Eerst wordt in 
paragraaf 2.2 een inzicht gegeven in de woningvoorraad van Nederland en de levensduur 
van woningen. In paragraaf 2.3 wordt de achtergrond van de problematiek besproken aan 
de hand van vervalmodellen die het vicieuze proces aangeven van woningen of 
woningbouwcomplexen die niet meer fungeren in de woningmarkt. In paragraaf 2.4 wordt 
de maatschappelijke relevantie van het onderzoek besproken. De gebouwde omgeving is 
namelijk verantwoordelijk voor 45% van het energieverbruik in Nederland. Het is belangrijk 
dat hierin een grote kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd, woningcorporaties kunnen 
hier een grote bijdrage aan leveren. De beleidskaders zorgen voor extra aandacht 
betreffende het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in de bestaande 
woningbouw. Door deze extra aandacht komen woningcorporaties steeds vaker voor de 
strategische keuze die centraal staat in dit onderzoek. In paragraaf 2.5 wordt het 
sloopgedrag van woningcorporaties geanalyseerd. Eerst wordt er ingegaan op de aantallen 
en type woningen die gesloopt worden. Daarna worden de sloopmotieven en 
overlevingskansen van corporatiewoningen besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een conclusie. 

2.2 Woningvoorraad en levensduur 

De huidige woningvoorraad van Nederland omvat ruim 7 miljoen woningen. Ruim de helft 
bestaat uit koopwoningen (57%), ongeveer één derde van de woningen zijn sociale 
huurwoningen (33%) en één tiende van de woningen zijn particuliere huurwoningen. Verder 
bestaat 71% van de woningvoorraad uit eengezinswoningen en 29% uit 
meergezinswoningen. Het grootste gedeelte van de woningvoorraad is na de tweede 
wereldoorlog gebouwd (79%) waarvan 51% na 1971 gerealiseerd is (CBS, 2011). 

De woningen worden vaak ontworpen voor een economische levensduur van 50 jaar, maar 
de technische en de functionele levensduur kunnen oneindig verlengd worden door middel 
van planmatig onderhoud en renovatie. De technische levensduur is de tijdspanne dat het 
gebouw technisch gezien voldoet, de functionele levensduur is de periode waarin het 
gebouw voldoet aan de eisen die gesteld worden door de markt (verhuurder) en de 
economische levensduur is de periode waarin het gebouw financieel gezien in de boeken 
staat (exploitatieperiode). 

Wat de feitelijke functionele levensduur van de huidige woningvoorraad wordt is niet te 
voorspellen. Ruim de helft van de woningen is nog geen 40 jaar oud. Het is dus nu nog niet 
te bepalen wat de exacte levensduur van de woningen zal zijn. De exacte levensduur van een 
woning is pas vast te stellen wanneer de woning gesloopt is. Volgens een onderzoek van 
Liebregts en Nunen van Bouwhulp (2008) is de levensduur van een woning gemiddeld 120 
jaar. Dit is gebaseerd op een enquête gehouden onder bouwspecialisten. 

21 



2.3 Vervalmodellen 

Wanneer de positie van een woning of complex dermate verslechtert kunnen er vicieuze 
cirkels in werking treden en komen de woningen in een negatieve spiraal terecht. Dit proces 
wordt vereenvoudigd weergegeven in vervalmodellen. De vervalmodellen geven het proces 
weer dat vooraf gaat aan de probleemstelling die centraal staat in dit onderzoek. In deze 
paragraaf worden er twee behandeld. Het betreft hier de modellen van Prak en Priemus 
(1986} en die van Vroman (1982}. 

In het 'zaagtandmodel of vervalmodel' legt Vroman een verband tussen het 
prestatievermogen van woningen en het acceptatieniveau van de gebruikers (huurders}. 
Zoals te zien is in figuur 2.2 lopen de lijnen van het acceptatieniveau en de vraag van de 
gebruikers evenwijdig aan elkaar. Deze lijnen laten een stijging zien die veroorzaakt wordt 
door de toenemende prestatie-eisen (woonwensen} van de huurders. De doorgetrokken 
streep in de vorm van een zaagtand geeft het prestatievermogen van de woningen weer. 
Het planmatig onderhoud aan de woningen veroorzaakt de lineaire toppen in het model. 
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Figuur 2.1 - Vervalmodel Vroman 

... 
time 

Zoals te zien is in figuur 2.2 kruist de doorgetrokken lijn op een gegeven moment het 
acceptatie niveau van de prestatie-eisen van de huurder. In het vervalmodel van Vroman is 
te zien dat planmatig onderhoud op een gegeven moment onvoldoende resultaat opbrengt 
om een woning weer te laten functioneren op de woningmarkt met haar prestaties. Dit 
wordt door Vroman aangegeven met de functionele levensduur van een woning. In het 
vervalmodel van Vroman spelen woontechnische criteria en bouwtechnische criteria een 
hoofdrol. 

Prak en Priemus hebben een vervalmodel ontwikkeld waarin een interactie tussen het 
overheidshandelen en macrofactoren ten grondslag liggen aan het vervalproces van een 
wooncomplex. Het gaat bij macrofactoren om zaken als economie, demografie en 
technologie. De factoren hebben zowel invloed op de huizenmarkt als op de arbeidsmarkt. 
Deze factoren hebben op hun beurt weer een interactie met het overheidshandelen. De 
overheid heeft op haar beurt weer direct invloed op de woningmarkt en op het handelen 
van de huurders en kopers. De overheid kan bijvoorbeeld huursubsidie verstrekken 
waardoor lagere inkomensgroepen relatief dure huurwoningen kunnen bereiken. Deze 
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invloeden kunnen een negatieve impact hebben op sommige woningbouwcomplexen (Prak 
& Priemus, 1986). 

Wanneer deze factoren leiden tot een geringe vraag naar bepaalde wooncomplexen leidt dit 
tot de toestroom van lagere inkomensgroepen omdat zij immers weinig andere opties 
hebben op de woningmarkt. De hogere inkomensgroepen verlaten juist die bepaalde 
woningen of wooncomplexen en gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen op de 
woningmarkt. De hoge concentratie van lagere inkomensgroepen kan samengaan met 
criminele activiteiten. Voor de hogere inkomensgroepen die op dat moment nog aanwezig 
zijn in zo een bouwcomplex kan dat een aanleiding zijn om te vertrekken naar een andere 
woonomgeving. De mutatiegraad zal bij deze wooncomplexen toenemen en zal op langere 
termijn leiden tot leegstand. Door de ontstane leegstand zal de verhuurder op een gegeven 
moment de toelatingseisen verlagen waardoor de leegstand verholpen kan worden. Dit 
heeft tot gevolg dat de opbrengsten lager worden en dat heeft een negatieve invloed op het 
bedrijfsresultaat. In een dergelijke situatie zullen de onderhoudswerkzaamheden 
belemmerd worden. De woningkwaliteit zal door het gebrekkige onderhoud snel 
verslechteren. Hierdoor zullen zelfs de lagere inkomensgroepen deze 
woningbouwcomplexen gaan verlaten (Prak & Priemus, 1986). Er volgt dan permanente 
leegstand met als gevolg dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om dit 
complex weer te kunnen laten fungeren in de woningmarkt. In het model van Prak en 
Priemus worden veel criteria geïntegreerd die een rol spelen in het verval van woningen. Zo 
spelen macro-economische criteria, financiële criteria, sociale criteria en technische criteria 
een rol. In figuur 2.3 is het vervalmodel van Prak en Priemus schematisch weergegeven. 

M•cro f•ctoren Overheid 
- Demografie 

-+ 
• Ruimtelijke ordening 

· Technologte ·Beleid 
·Economie ·Subsidie 

' Verhuurder 
• Financieel beleid 

~·-· · Onderhoudsstandaard 

I Wonincvr••c ·-·-·-·-~-·-·-·-· Wonlncunbod I 
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Fin•ncieel resultut I . 
· Huuropbrengsten 1-.- 'I 
· Bedrijfslasten 

~ ~ ' 
-·-·-·-·-·-·-·> Complex 

Huurders · Vandalisme 

· Verhuisgeneigdheid 
~--·-·-·-·-·-·-

• Leegstand 
- Hoge mutatiegraad 
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Verv•ncen of 
verduurzamen? 

Figuur 2.2- Gebaseerd op hel vervalmodel Prak & Priemus 
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2.4 Maatschappelijke relevantie 

2.4.1 Planet 

De opwarming van de aarde, de stijgende zeespiegel, milieuvervuiling en uitputting van de 
hulp- en grondstoffen zijn al lange tijd belangrijke onderwerpen in het publieke debat. Sinds 
de jaren 60 van de vorige eeuw spoelde al drie keer een groene golf over de wereld. 

De eerste golf De Club van Rome is eind jaren 60 van de 20e eeuw opgericht door Europese 
wetenschappers. Zij brachten hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het 
voetlicht. De Club van Rome kreeg in één klap bekendheid met het rapport 7he Limits to 
growth: o globol chollenge' dat in 1972 werd uitgebracht. Hierin werd een verband gelegd 
tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu. Het rapport gaf een 
prognose van het grondstof- en voedselverbruik in de wereld voor de komende jaren. Daarin 
werd een beeld geschetst van in een aantal decennia oprakende grondstofvoorraden. Het 
rapport heeft er voor gezorgd dat het milieu wereldwijd op de politieke agenda kwam te 
staan. 

De tweede golf. In 1987 werd het rapport 'Our common future', beter bekend onder de 
naam Brundtland-rapport, gepresenteerd. Het rapport is geschreven door de World 
Commission on Environment and Development (WCED).De belangrijkste conclusie van het 
rapport was dat de mondiale milieuproblemen het gevolg waren van de armoede afkomstig 
uit het ene gedeelte van de wereld en de niet duurzame productie en consumptie van het 
welvarendere deel van de wereld. Het was voor het eerst dat er opgeroepen werd tot 
duurzame ontwikkelingen. Een duurzame ontwikkeling werd in dit rapport gedefinieerd als: 
'een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermagen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'. De 
kern van de boodschap is het streven om op een verantwoordelijke manier om te gaan met 
de schaars beschikbare hulpbronnen. We moeten ons realiseren dat de aarde en alles dat 
het ons biedt eindig is indien we er niet goed mee omgaan. Oplossingen die gezocht worden, 
moeten geen negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu. 

De derde golf De populairwetenschappelijke documentaire 'An lnconvenient Truth' (2006) 
van voormalig vice-president Al Gore van de VS waarschuwt voor de gevolgen van 
klimaatverandering. Het milieuvraagstuk werd in één klap opnieuw op de politieke en 
maatschappelijke agenda gezet. Daarbij lijkt het vooral te gaan om klimaatverandering als 
gevolg van verhoogde concentraties van broeikasgassen. Door menselijk handelen raakt de 
balans van de aarde verstoord en verandert het klimaat. 

2.4.2 Wat is duurzaamheid 

Het ingrijpen in de bestaande woningvoorraad heeft consequenties op het gebied van 
duurzaamheid. Deze is namelijk verantwoordelijk voor 45 % van het totale energieverbruik 
in Nederland (CBS, 2011). In dit onderzoek wordt onder de definitie duurzaamheid verstaan: 
'"De bewustwording van de effecten van het huidige gedrag, welke leidt tot de integrale 
afweging tussen People, Plonet en Profit, met als doel het creëren van maatschappelijke 
meerwaarde nu en in de toekomst." Deze definitie is geadopteerd van Woonbed rijf. De 
definitie is onderverdeeld in maatschappelijke- en ecologische duurzaamheid. Onder 
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maatschappelijke duurzaamheid wordt de cultuur en het gedrag van mensen verstaan, dit 
wordt vertaald binnen de definitie duurzaamheid met het woord 'bewustwording'. Bij de 
ecologische duurzaamheid staat de milieubelasting centraal. Tot slot wordt gerefereerd aan 
het maatschappelijk verantwoord ondernemen via de benadering die bedacht is door John 
Elkington, een consultant op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie 
elementen, People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit (opbrengst/winst), die in een 
harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden. 

vastfo.oed
w a.l•de 

Figuur 2.3- TripleP benadering woningcorporaties 

Pas als een organisatie een situatie creëert waarin zowel op het gebied van mensen intern 
en extern van de onderneming (People), als het leefmilieu (Pianet), als van de financiële 
meerwaarde (Profit) winst wordt geboekt kan gesproken worden van maatschappelijk 
ondernemen (Eikington, 1997). Het is de bedoeling dat een benadering via deze methode 
een lange termijnwinst oplevert voor zowel de organisatie als de maatschappij. De P van 
Profit wordt ook wel eens veranderd in Prosperity (welvaart), om naast de financiële 
meerwaarde ook de maatschappelijke welvaart te bevorderen. 

2.4.3 Beleidskaders 

Er zijn verschillende beleidskaders opgesteld die betrekking hebben op de 
milieuproblematiek. In deze paragraaf worden de belangrijkste beleidskaders behandeld die 
betrekking hebben op de bestaande woningbouw. De beleidskaders worden door de 
overheid opgesteld en kunnen bindend zijn voor verschillende instellingen binnen 
Nederland. De kaders hebben zowel betrekking op internationale als nationale verdragen. 
De internationale verdragen die besproken worden zijn: het Kyoto-Protocol, de Europese 
Richtlijn Energieprestatie Gebouwen en de Europese Duurzame Energierichtlijn. De 
nationale verdragen die besproken worden zijn: het klimaatakkoord en Meer met Minder. In 
figuur 2.5 zijn de beleidskaders weergegeven in een tijdlijn. 
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Kyoto- protocol 

Figuur 2.4 - Tij'dlij'n met beleidskaders 
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Het Kyoto-Protocol werd in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto en regelt de 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het verdrag is ondertekend door 55 
verschillende landen die samen 55% van de totale uitstoot van broeikasgassen 
veroorzaakten . Deze landen moeten een reductie realiseren van de uitstoot van 
broeikasgassen van 5,2% in de periode 2008-2012 ten opzichten van het niveau gemeten in 
1990. Voor Nederland geldt dat de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen met 6% 
ten opzichte van 1990. 

De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort als EPBD {Energy Performance of 
Buildings Directive) is een richtlijn, die gaat over de energieprestatie van gebouwen, die 
afgesloten is door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie . Deze richtlijn 
heeft geleid tot een verlaging van de energieprestatiecoëfficiënt van 1,4 naar 0,8 bij 
nieuwbouwwoningen. Bovendien heeft het geleid tot de invoering van het energielabel in de 
woningbouw. Het energielabel is een label dat moet worden overhandigd bij iedere 
transactie van een woning. 

Figuur 2.5- Energielabel 

De labels zijn onderverdeeld in label A tot en met label G. De woningen met de laagste 
energieprestatie krijgen een label G en de woningen met de hoogste energieprestatie krijgen 
label A. Sinds 2010 zijn er ook labels A+ en A++ bijgekomen zoals te zien is in figuur 2.6 
{VROM,2011). 

Op 5 juni 2009 is de Duurzame Energie Richtlijn gepubliceerd. Deze is in december 2008 
vastgesteld door de Europese Commissie en het Europees Parlement en geldt voor alle 
lidstaten. 20% van alle energie die in de Europese Unie wordt gebruikt moet dan afkomstig 
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zijn van natuurlijke bronnen zoals wind, zon en water. Momenteel is dat 8,5% van het totaal. 
leder land binnen de Europese Unie heeft zijn eigen doelstellingen. Nederland heeft het doel 
om 14% van haar energie uit natuurlijke bronnen te halen (Duurzame energie, 2011). 

Nationaal 
Het Klimaatakkoord gemeenten en rijk 2007-2011 is afgelegd op 12 april 2007. Hierin 
worden doelstellingen geformuleerd betreffende de energietransitie van de gebouwde 
omgeving. Hierin proberen de partijen een forse energiebesparing voor 2020 te realiseren. 
Zo worden de volgende doelstellingen geformuleerd: 

• dat de nieuwbouw vanaf 2020 energieneutraal opgeleverd dient te worden; 
• dat het energieverbruik van bestaande gebouwen (woningen en utiliteitsgebouwen) 

met 50% moet worden verlaagd. 

Daarnaast heeft het Rijk het woningwaarderingsstelsel aangepast zodat niet alleen de 
huurders profiteren van energiebesparende maatregelen, maar dat de verhuurders dit mee 
kunnen nemen in de huurprijs. 

Op 23 januari 2008 is het convenant Meer Met Minder (Energiebesparing bestaande bouw) 
getekend door het Rijk, Bouwend Nederland, Uf\IETO-VNI, EnergieNed en VME. Hierin wordt 
de ambitie geformuleerd dat de gehele woningvoorraad minimaal op het niveau van 
energielabel B moet zitten of minimaal 2 labelsprongen moet realiseren in 2020. Dat vanaf 
2011 elke woningmutatie (verkoop of verhuur) minimaal energielabel B moet hebben en dat 
er 30% energiebesparing gerealiseerd moet worden over de gehele woningvoorraad. 

2.4.4 Levensduur en milieubelasting 

Om de totale milieubelasting van een gebouw over zijn hele levenscyclus te bepalen is het 
belangrijk dat alle elementen die een rol spelen bij dit proces meegenomen worden in de 
beoordeling. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het energie- en watergebruik 
gedurende de hele levenscyclus. Maar daarbij horen ook de grondstoffen die nodig zijn bij 
de realisatie van de woning of via planmatig onderhoud en aanpassingen I verbouwingen tot 
en met de verwerking van vrijgekomen sloopmateriaal aan het einde van zijn levensduur. In 
figuur 2.7 is te zien in welke fase van de woning welke milieubelasting hoort in zijn 
levenscyclus. 

Input& Output& 
milieubelasting Woning milieubelasting 

U i'tputtlng grondstoffen 
Wlnn"onigrondstoffen 

A.fval 
Aantasting biodtverstte1t EmiSsies 

t 
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Emlssles • Ruimtegebruik 
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Water Weter t 
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Fossiele brandstoffef"l 
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Figuur 2. 6- Levenscyclus mei bijbehorende milieubelasling I Bron Palrimonium Woonslichling 
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Wanneer er bijvoorbeeld gekozen wordt voor het aanbrengen van extra isolatie betekent dit 
dat er meer bouwmateriaal geproduceerd en getransporteerd moet worden en meer 
grondstof gewonnen moet worden. Ook zal de hoeveelheid afval toenemen wanneer de 
woning gesloopt moet worden . Daartegenover staat een afname van het energieverbruik en 
de bijbehorende emissies. Hier speelt de factor tijd een belangrijke rol. Hoe langer de 
levensduur van de aangebrachte isolatie hoe langer geprofiteerd kan worden van het 
teruggebrachte energieverbruik en de daarbij horende emissies (Patrimonium, 2006). In dit 
onderzoek wordt de totale milieubelasting gedurende de hele levenscyclus van de woning 
behandeld. 

2.5 Sloopgedrag van corporaties 

2.5.1 Sloop in beeld 

Jaarlijks zijn er in de periode tussen 1995 en 2007 in totaal 12.500 woningen gesloopt. Het 
percentage huurwoningen van het totale sloopaantal bedraagt 75 procent. Als er gekeken 
wordt naar het bouwjaar, dan kan er geconcludeerd worden dat veel van de gesloopte 
huurwoningen zijn gebouwd in de periode 1946-1960 (37 procent) en in de periode 1961-
1975 (28 procent). Dit komt doordat er na de tweede wereldoorlog snel en met beperkte 
middelen gebouwd moest worden om de woningnood in die tijd op te kunnen lossen. Onder 
die druk zijn er in die periode veel woningen met een minimale kwaliteit gebouwd. 

De sloop van huurwoningen vindt geconcerteerd plaats in bepaalde wijken. In de grote 
steden worden in absolute aantallen de meeste huurwoningen gesloopt, terwijl het aantal 
gesloopte woningen in krimpgebieden relatief hoog is. Dit wil zeggen dat er veel 
huurwoningen gesloopt worden ten opzichte van het totale corporatiebezit Verder bestaat 
twee derde van de gesloopte huurwoningen uit meergezinswoningen (Buitelaar et al., 2009). 

• Gesloopt 

• Te slopen 

Vooroorlogse Vooroorlogse Eeng.won. 1946 Meerg.won. Eeng. Won. na Meerg.won. na 
eeng.won. meerg.won. - 1966 1946- 1966 1966 1966 

Figuur 2. 7- sloopaantallen naar woningtype en boznvjaar I Bron SEV 200-1 

2.5.2 Sloopmotieven 

Bij de vroeg naoorlogse meergezinswoningen is het grootste gedeelte terug te voeren op 
woningkenmerken (88%). In de overige 12% van de gevallen was het sloopmotief van zuiver 
stedenbouwkundige aard. De sloopmotieven met betrekking tot de woning zijn 
onderverdeeld in de volgende categorieën: 
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• bouwtechnisch; 

• woontechnisch; 

• economisch; 

• overaanbod; 

Het bouwtechnische motief kan betrekking hebben op de draagconstructie, vooral de 
slechte staat van de funderingen en de houten vloeren van de woningen werd als motief 
opgegeven. Verder kan het motief van bouwfysische aard zijn, hierbij kan gedacht worden 
aan onvoldoende thermische of akoestische isolatie of vochtproblemen. De bouwtechnische 
staat werd in 31 procent van de gevallen opgegeven als sloopmotief. Woontechnische 
tekortkomingen hebben vooral te maken met een te kleine, te smalle of te lage woning. Ook 
de toegankelijkheid is hedendaags een belangrijk woontechnisch criterium. In 19 procent 
van de gevallen was de woontechnische staat het sloopmotief. Economische redenen zijn in 
feite vaak bouwtechnische en woontechnische redenen in combinatie met een overaanbod 
waardoor het economisch meer verantwoord is om de woning te slopen en zo bouwgrond 
vrij te maken, dan de woningen te renoveren. In 10 procent van de gevallen was het 
sloopmotief van economische aard. Het overaanbod heeft te maken met een negatieve 
spiraal die ontstaat wanneer er teveel van dezelfde woningen binnen een bepaalde 
woonlocatie gelegen zijn. Hierdoor ontstaat er een gebrek aan identiteit, betrokkenheid bij 
de buurt en een geringe sociale controle. Een opeenhoping van woningen in een laag 
marktsegment kan het ontstaan van achterstandswijken bevorderen. Dit motief werd in 23 
procent van de gesloopte huurwoningen aangedragen (Thomson, 2004). 

Overaanbod 

Bouwtechnisch 

3~~ · 

Ao~ 

Stedenbouwkundig 

Figuur 2.8- Sloopmalieven I Bron Tho1nson (2004) 

2.5.3 Overlevingskansen 

Economisch 

Op basis van de sloopmotieven en de statistische gegevens over de sloop van 
corporatiewoningen kunnen een aantal conclusies getrokken worden over de 
overlevingskansen van woningen. Huurwoningen hebben bijvoorbeeld een veel grotere kans 
om gesloopt te worden dan koopwoningen. De Nederlandse woningvoorraad bestaat uit 
43% huurwoningen en in 75% van de gevallen worden huurwoningen gesloopt. De kans dat 
een huurwoning gesloopt wordt, is bijna 4 keer zo groot ten opzichte van een koopwoning. 
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De meergezinswoningen hebben een relatief grotere kans te worden gesloopt en dan vooral 
de sociale huursector. Verder blijkt uit de sloopmotieven dat in de helft van de gevallen 
bouwtechnische- en/of woontechnische motieven ten grondslag lagen aan de sloop van een 
woning. De grootte van een woning, de flexibiliteit van de plattegronden en de energetische
en bouwfysische kwaliteit spelen ook een belangrijke rol bij de overlevingskansen van een 
woning. Er zijn ook bouwperioden met relatief lagere overlevingskansen, zoals de perioden 
1918-1930 en van vroeg na de 2de wereldoorlog tot 1966. Slechts in 12% van alle gevallen 
was er sprake van een niet woninggebonden motief. Eengezinswoningen met goede 
bouwtechnische en woontechnische kenmerken hebben de grootste overlevingskans (SEV, 
2004). 

Het voorspellen van de uiteindelijke exacte levensduur van een woning blijft onmogelijk, net 
zoals de technologische ontwikkelingen met betrekking tot bouwtechnieken, materialen en 
energetische ontwikkelingen. Wel is het mogelijk om vanuit gegevens uit het verleden 
inschattingen te maken betreffende de overlevingskansen van woningen. Door flexibel te 
bouwen kan er makkelijker ingespeeld worden op toekomstige technische ontwikkelingen, 
woonwensen vanuit de markt en andere situaties. Door rekening te houden met de 
functionaliteit van een woning (de grootte van de woning en de hoogte van de woning), de 
flexibiliteit (de uitbreidbaarheid van een woning en de flexibele indeling van de 
plattegronden) en de robuustheid (over dimensioneren of flexibele vloer, hoge 
isolatiewaarde met betrekking tot de energetische kwaliteit en een hogere geluidsisolatie) 
kan op toekomstige veranderingen ingespeeld worden. 

2.6 Conclusies 

Een groot deel van de woningvoorraad in Nederland bestaat uit sociale huurwoningen 
(33%). De gebouwde omgeving heeft een grote invloed op de huidige problematiek 
betreffende de broeikaseffecten en de schaarste van uitputbare fossiele brandstoffen. Voor 
de woningcorporaties ligt hier een belangrijke maatschappelijke taak. Dit heeft er toe 
bijgedragen dat de overheid maatregelen heeft getroffen door beleidskaders op te stellen. In 
het convenant Meer Met Minder wordt onder andere de ambitie geformuleerd dat de 
gehele voorraad van woningcorporaties minimaal op het niveau van energielabel B moet 
zitten of minimaal 2 labelsprongen moet realiseren in 2020. Deze beleidskaders zorgen voor 
extra aandacht om de sociale woningvoorraad aan te pakken en de gestelde ambities te 
behalen. Het aspect duurzaamheid zorgt ervoor dat woningcorporaties steeds vaker voor de 
keuze komen te staan tussen het doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd 
door vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen. Bij deze keuze is het belangrijk dat 
de woningcorporaties een maatschappelijke meerwaarde creëren. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de benadering van de drie P's (People, Planeten Profit). 

Jaarlijks worden 12.500 woningen gesloopt waarvan 75% binnen de huursector valt. De 
gesloopte huurwoningen zijn vooral meergezinswoningen gebouwd in de periode 1946-1960 
(37 procent) en in de periode 1961-1975 (28 procent). Dit komt omdat er na de tweede 
wereldoorlog snel en met beperkte middelen gebouwd moest worden om de woningnood 
op te lossen. De sloopmotieven van de gesloopte huurwoningen zijn grotendeels van 
bouwtechnische-en woontechnische aard. 
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3. Theorie multicriteria-analyse 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk heeft als basis de theorie over de MCA. De MCA is een bruikbare methode 
voor het oplossen van problemen met een hogere complexiteit. Door middel van een MCA is 
het mogelijk om een rationele keuze te maken tussen verschillende alternatieven aan de 
hand van geformuleerde criteria. In het eerste gedeelte wordt dieper ingegaan op de vraag 
wat een MCA is, vervolgens worden in paragraaf 3.3 de stappen van een MCA benoemd en 
behandeld. Daarna worden de voor- en nadelen van een MCA besproken. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een conclusie. 

3.2 De methodiek van een multicriteria-analyse 

Een MCA is een evaluatiemethode om besluitvormingsprocessen te structureren en om 
besluitvormers te helpen bij het vinden van de optimale balans tussen conflicterende doelen 
(Beinat et al., 1994). In de academische wereld wordt een MCA vaak omschreven als een 
vergelijkingsmethode gericht op het selecteren en/of vergelijken van alternatieven, waarbij 
door middel van gewichtentoekenning aan kwantitatieve en kwalitatieve 
beoordelingscriteria en toepassing van specifieke rekenregels tot een rangschikking van 
alternatieven wordt gekomen (Commissie MER, 2002). Hellendoorn (2001) definieerde MCA 
als een discrete, niet-monetaire methode met als doel alternatieven te rangschikken in het 
licht van verschillende criteria. Met discreet wordt aangegeven, dat de te beoordelen 
alternatieven onafhankelijk van elkaar zijn en dat het aantal alternatieven begrensd is. In dit 
onderzoek wordt onder MCA een vergelijkingsmethode verstaan waarbij verschillende 
onafhankelijke alternatieven vergeleken worden op basis van verschillende criteria . De 
besluitvormers kunnen hun beleid en visie mee laten wegen in het beslissingsproces door 
middel van gewichten. 

Een MCA kan ingezet worden om verschillende doelen te bereiken. In eerste instantie heeft 
het als doel om ondersteuning te bieden aan beslissers, het transparant maken van het 
beslissingsproces en het ordenen van gegevens. Verder ligt de focus van een MCA niet 
zozeer op de kwaliteit van de output maar op de kwaliteit van het voorafgaand 
besluitvormingsproces. Tot slot moet een MCA het leren over en het begrijpen van een 
complex probleem, waar besluitvormers mee worden geconfronteerd, vergemakkelijken. 

Uit de literatuur komt naar voren dat aan het toepassen van MCA voorwaarden verbonden 
zijn. Dat zijn de voorwaarden (commissie MER, 2002): 

I. Toegankelijkheid: de uitgevoerde MCA moet navolgbaar zijn voor de doelgroep. 
Hiervoor is een gestructureerde presentatie van de analyse nodig, waarin de 
resultaten en de betekenis van gewichten schriftelijk worden toegelicht. 

11. Eenvoud: de MCA moet zo eenvoudig mogelijk worden opgezet, om een lblack 
boxgevoel' door ingewikkelde en niet reproduceerbare berekeningen te voorkomen. 

111. Expliciete motivering: de keuze, groepering en weging van criteria moet worden 
onderbouwd, waarbij vakinhoudelijke en politieke argumenten duidelijk 
onderscheiden moeten worden. Onderdeel van de expliciete motivering is een 
gedegen gevoeligheidsanalyse, die bij een MCA altijd moet worden uitgevoerd. 
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3.3 Stappen binnen een multicriteria-analyse 

In deze paragraaf worden de verschillende stappen toegelicht in de uitvoering van een MCA. 
Voor de toelichting van de verschillende stappen in de uitvoering van een MCA is gebruik 
gemaakt van het dictaat 'Evaluation and Decision' geschreven door T. Arentze en A. Borgers; 
het onderzoek 'Een overzicht van MCDA-toepassingen in logistiek beheer' uitgevoerd door F. 
Brunet en 'Geactualiseerde notitie over multicriteria-analyse in milieueffectrapportage' 
opgesteld door de commissie MER. De toelichting van de verschillende stappen kan gezien 
worden als een handreiking bij het uitvoeren van een MCA. Het proces bestaat uit de 
volgende 5 stappen: 

1. Probleemanalyse 
2. Toekenning van schalen aan criteria 
3. Standaardisatie I operationalisatie 
4. Gewichten toekennen 
5. Gevoeligheidsanalyse 

3.3.1 Probleemanalyse 

Bij de eerste fase wordt er begonnen met het definiëren van het (complexe) probleem 
waarbij een MCA wordt toegepast. Om alle aspecten mee te nemen bij de definiëring van 
het probleem is het van belang om allereerst alle belanghebbenden erbij te betrekken. Als 
men geen rekening houdt met de invalshoeken van buitenstaanders/belanghebbenden kan 
er enerzijds kostbare informatie verloren gaan en anderzijds kan het de objectiviteit van het 
beslissingsproces negatief beïnvloeden. Worden alle belanghebbenden betrokken bij de 
probleemdefiniëring, dan is er een grotere kans dat er een algemeen aanvaardbare 
oplossing wordt gevonden. 

De tweede fase binnen de probleemanalyse is het genereren van alternatieven. De 
alternatieven worden ook wel 'objects of comparison' genoemd en staan voor de 
verschillende manieren waarop het probleem op te lossen is. Het is van belang om een 
exhaustieve lijst met alternatieven samen te stellen met daarbij een duidelijke motivatie 
waarom alternatieven wel of niet worden meegenomen in de analyse. Een onvolledige lijst 
van alternatieven veroorzaakt een onjuiste probleemanalyse. De gegenereerde 
alternatieven moeten wel voldoen aan een aantal condities om door kwalitatieve keuring 
heen te komen (Brunet, 2010): 

• uitvoerbaarheid: de benodigde middelen om de alternatieven te kunnen uitvoeren 
moeten voor handen zijn; 

• wetmatigheid: illegale en strafbare alternatieven moeten verworpen worden; 
• relevantie: de uitvoering van de mogelijke oplossing moet binnen de activiteiten van 

de organisatie liggen; 
• objectiviteit: het alternatief moet in overeenstemming zijn met de gekozen strategie; 
• volledigheid: alle relevante elementen moeten in acht worden genomen; 
• geen overbodige elementen: de elementen moeten geen overlappende gebieden 

bestrijken. 

De laatste fase binnen de probleemanalyse is het formuleren van criteria. De criteria die 
worden toegepast in een MCA dienen als hulpmiddel om de verschillende alternatieven te 
toetsen volgens een specifiek standpunt. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een 
volledige set van criteria, welke alle informatie omvat omtrent de gevormde alternatieven. 
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Bij grote aantallen criteria is het verstandig de criteria onder te verdelen naar subcriteria en 
zo nodig verder naar sub-subcriteria. Er ontstaat zo een hiërarchische opbouw van de 
afweging. De geformuleerde criteria kunnen worden ondergebracht in criteriagroepen. Bij 
het groeperen van criteria moet rekening worden gehouden met het feit dat in eenzelfde 
plan verschillende soorten doelstellingen zijn geformuleerd. Het afwegen van verschillende 
doelstellingen past niet binnen één criteriumgroep. 

Altem~ef . Ctiterlumeroep 1 Criteria Subcriteria 
- ·- ·- ·- ·- ·- - ·- _ - ·- _ _ -·L - ·-·- - ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · - ·- •- -· L·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·-·-·- ·- ·- 1- - ·- ----- - ·- - ·- -i Î • 
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Figuur 3. 1 - Indeling criteria 

De criteria moeten ook voldoen aan een aantal eigenschappen. De criteria moeten allereerst 
volledig of exhaustief zijn . Dit wil zeggen dat alle belangrijke standpunten opgenomen 
moeten zijn in de lijst van toegepaste criteria . Ten tweede is het belangrijk dat verschillende 
criteria niet hetzelfde aspect meten. Verder dienen ze operationeel te zijn. Hierbij worden 
de criteria vertaald in meetbare kenmerken . Bovendien moeten de criteria discriminerend 
zijn: voor een bepaald criterium moet minstens één alternatief een andere waarde hebben 
dan alle andere alternatieven . Ten slotte dienen alle criteria bij elkaar leesbaar te zijn voor 
de analist. Dit wil zeggen: het aantal criteria dient beperkt te worden, zodat het kan dienen 
als basis voor een discussie, waarbij de analist eenvoudig de data kan implementeren. 

3.3.2 Toekennen van schalen aan criteria 

Voor een MCA is het kenmerkend dat het bestaat uit verschillende criteria. De resultaten 
van de metingen van de criteria worden in een overzicht weergegeven in de vorm van 
criteriumscores. De criteriumscores worden in verschillende eenheden gemeten. Deze 
eenheden worden ook wel meetschalen genoemd. Inzicht in de meetschalen waarop criteria 
gemeten en onderling vergeleken worden is noodzakelijk, aangezien veel methodische 
problemen en gevaren bij het toepassen van MCA's voortkomen uit het heen en weer 
springen tussen de schalen. De criteria kunnen gemeten worden op vier verschillende 
meetschalen, namelijk: 

I. kwalitatief; 
a. nominaal niveau; 
b. ordinaal niveau 

11. kwantitatief; 
a. intervalniveau; 
b. rationiveau; 
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De eenvoudigste meetschaal die voorkomst is de nominale meetschaaL Zoals de naam al 
doet vermoeden (Latijns: nomen = naam) gaat het bij deze meetschaal slechts om het 
benoemen van het aspect dat gemeten wordt. Omdat er zonder naamgeving ook niets 
gemeten kan worden is elk meetniveau minstens van nominale aard. Een voorbeeld van een 
nominale schaal is het geslacht (een onderscheidt tussen man/vrouw). De nominale schaal 
wordt toegepast als de data niet kwantitatief zijn en als er geen ordening mogelijk is . Een 
binaire (of dichotome) schaal is een verbijzondering van de nominale schaal. Bij deze schaal 
worden metingen ingedeeld in categorieën. Er kunnen cijfers aan de metingen toegekend 
worden, maar er kunnen geen rekenkundige bewerkingen mee uitgevoerd worden. 

Metingen op ordinaal niveau kennen een natuurlijke ordening. De ordinale schaal wordt 
gebruikt als de informatie niet kwantitatief is, maar als wel de onderlinge rangorde kan 
worden aangegeven. Voorbeelden van de ordinale meetschalen zijn de onderverdeling van 
opleidingsniveaus (Mavo, Havo en Vwo) en de onderverdeling in het leger. Bij een ordinale 
schaal is de volgorde duidelijk, maar zijn de verschillen niet interpreteerbaar: 'zeer mee 
eens' ligt niet noodzakelijk net zo ver boven 'mee eens' als dat 'mee eens' boven 'neutraal' 
ligt. 

De intervalschaal wordt gebruikt wanneer bekend is dat er een bepaalde volgorde kan 
worden aangebracht in de criteriumscores en als ook de omvang van het verschil tussen 
twee posities te bepalen is. Metingen op intervalniveau betreffen altijd getallen. Het is 
mogelijk om de absolute aanduiding en de verschillen goed te onderscheiden . Het absolute 
nulpunt ontbreekt bij de intervalschaal. Voorbeelden van intervalschalen zijn de 
temperatuur en tijd (niet als tijdsduur). 

Bij de ratioschaal is wel het absolute nulpunt bekend . Daarmee hebben ook verhoudingen 
(Latijn: ratio) van waarden op deze schaal betekenis. Voorbeelden van de ratioschaal zijn 
lengte in meters en gewicht in kilogrammen. 

Criteria, die gemeten worden op de interval- of ratioschaal worden kwantitatieve criteria 
genoemd. Criteria die alleen gemeten kunnen worden op een nominale of ordinale schaal 
worden kwalitatieve criteria genoemd. Het meetniveau kan allerlei statistische en 
rekenkundige consequenties hebben. Verder kan het gevolgen hebben voor het kiezen van 
de soort MCA-methodiek. Bovendien kan een hoog meetniveau (ratio) altijd omgezet 
worden naar een lager meetniveau. Maar een lager meetniveau niet naar een hoger. Een 
nadeel van het omzetten van een hoog meetniveau naar een laag meetniveau is dat 
informatie verloren kan gaan. 

Figuur 3.2 - Samenvalling meetschalen 
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3.3.3 Standaardisatie/ openrationalisatie 

De volgende stap in de MCA-methodiek is de standaardisatie. Hier worden alle criteria naar 
een nieuwe schaal gezet, waarbij de waarden tussen de 0 en de 1 lopen. Gewoonlijk wordt 
gekozen voor een lineaire standaardisatiefunctie. Bij een lineaire schaaltransformatie
methode wordt de originele criteriumscore omgezet in een gestandaardiseerde 
criteriumscore. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het verschil tussen een 
batencriterium en een kostencriterium. De drie meest gebruikte standaardisatieprocedures 
worden hieronder genoemd en besproken. 

Doelstandaardisatie 
Bij doelstandaardisatie wordt er gebruik gemaakt van referentiewaarden. Dit zijn expliciete 
minimum- en maximumwaarden die gekozen worden door rekening te houden met de 
relatie die het criterium heeft met de doelstellingen van het project. Hierbij kan uitgegaan 
worden van de minimumwaarde of van de ideaalwaarde. Voor de minimumwaarde wordt 
vaak gebruik gemaakt van de nulsituatie of de score van het slechtst denkbare alternatief. 
Een voordeel van deze standaardisatiemethode is dat de scores een reële betekenis hebben 
en los staan van de gekozen alternatieven. Hieronder worden de formules weergegeven van 
de baten- en kostencriteria. 

e;k =gestandaardiseerde criteriumscore 
E;,, =gemeten criteriumscore 
E+;k = hoogst gemeten criteriumscore 
E- il< =laagst gemeten criteriumscore 
E;m =minimumwaarde 
E;d = doelwaarde 

Batencriterium e;k = (E;k- E;m) / (E;d- E;m) 

Kostencriterium e;k = 1- ((E;k- E;m) I (E;d- E;m)) 

Intervalstandaardisatie 
Bij intervalstandaardisatie worden de gestandaardiseerde waarden weergegeven met een 
score tussen de 0 en 1. Bij de intervalstandaardisatie krijgt de slechtste score een 0 en de 
beste score een 1. Bij deze schaal is geen sprake van een absoluut nulpunt. De 
gestandaardiseerde scores zijn hierbij niet meer evenredig aan de oorspronkelijke 
criteriumscores. De formules voor de gestandaardiseerde baten- en kostencriteria zijn 
hieronder weergegeven. 

Kostencriterium e;k = 1 -((E;k- E-;k) I (E+- E-;k)) 

Ratio standaardisatie 
Bij maximumstandaardisatie wordt de gemeten criteriumscore gedeeld door de hoogst 
gemeten criteriumscore. Hierbij liggen de gestandaardiseerde scores tussen de 0 en 1 in. Bij 
een batencriterium ligt de hoogste score bij een 1 en bij een kostencriterium de laagste 
score bij een 1. Deze methode kan gebruikt worden als de criteria op rationiveau gemeten 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn kosten en leeftijd. 
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Batencriterium e;k = E;k I E+;k 

Kostencriterium e;k = 1 f (E;k I E+;k) 

3.3.4 Gewichten 

Aan ieder criterium dat geformuleerd is dient een gewicht gehangen te worden . De functie 
van het toekennen van gewichten aan criteria is van belang om de relevantie aan te geven 
van een bepaald criterium. De gewichten kunnen van kwantitatieve en van kwalitatieve aard 
zijn. Bij kwantitatieve gewichten worden getallen toegekend aan de behaalde scores. Bij 
kwalitatieve gewichten worden benamingen gekoppeld aan de scores (zeer belangrijk, niet 
belangrijk). De gewichten kunnen gebruikt worden door beslissers om het beleid van een 
organisatie mee te wegen in de besluitvormingsprocessen van een MCA. Bij het toekennen 
van gewichten aan criteria spelen een groot aantal aspecten een rol. De commissie MER stelt 
dat er bij de toekenning van gewichten aan criteria de volgende aspecten in overweging 
genomen dienen te worden (in willekeurige volgorde): 

• permanente effecten; 
• korte termijn optredende effecten; 
• effecten die financiële schade veroorzaken; 
• veel inspraakreacties over bepaald effect; 
• moeilijk vervangbare elementen/patronen; 
• beleidsmatig. 

3.3.5 Gevoeligheidsanalyse 

Een onmisbare stap binnen de MCA is het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse. Enerzijds 
heeft een gevoeligheidsanalyse het doel om de kracht van de rangorde van de alternatieven 
vast te stellen. Anderzijds helpt de analyse om helder te maken aan beslissers in welke mate 
voorkeuren afhankelijk zijn van de visies, gewichtensets en randvoorwaarden. Een 
gevoeligheidsanalyse geeft inzicht in de diverse vormen van onzekerheid in de analyse. In de 
meest ideale omstandigheden zou er geen sprake zijn van onzekerheid binnen de analyse. 
Dit is het geval als alle criteria benoemd worden, dat onomstotel ijk vaststaat dat het juiste 
gewicht aan elk criterium gehangen is en dat de uitkomsten van de criteriascores zeker zijn. 
Dit is een onmogelijke situatie bij veel MCA's. Wel kan het besluitvormingsproces door 
terugkoppelingen zo georganiseerd worden dat de kans op een goed beoordelingskader 
wordt gemaximaliseerd. De belangrijkste vormen van onzekerheid zitten veelal in de 
probleemdefinitie, gewichtenonzekerheid, het formuleren van een exhaustieve lijst van 
criteria en de meetonzekerheid. 

De moeilijkheid bij de probleemdefinitie en het formuleren van alternatieven en criteria 
wordt vooral veroorzaakt door het eenduidig definiëren van definities van de relevante 
criteria en of de criteria een goede afspiegeling zijn van het complexe probleem. Voor een 
dergelijke gevoeligheidsanalyse is geen methode beschikbaar. 

Bij meetonzekerheden staat centraal of de gemeten criteriumscores voldoende betrouwbaar 
zijn. In veel situaties is het mogelijk een betrouwbaarheidsinterval te specificeren. Dit leidt 
tot gemeten criteriumscores met een bepaalde spreiding. Met behulp van de Monte Carlo 
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Analyse kan er een uitspraak gedaan worden ten aanzien van de betrouwbaarheid van de 
meting. Bij een Monte Carlo simulatie worden ingebouwde onzekerheden (risico's) een 
groot aantal keren doorgerekend (iteraties), waardoor beter inzicht wordt verkregen in de 
invloed van de verschillende risico's, het criticality-pad alsmede de haalbaarheid. De 
afhankelijkheid/onafhankelijkheid van criteria spelen ook een rol bij het bepalen van de 
betrouwbaarheid van de meetonzekerheid. Als (on)afhankelijkheden van criteria niet 
worden meegenomen in de gevoeligheidsanalyse heeft deze geen waarde meer. 

Gewichten zijn in veel gevallen niet meetbaar en worden dan vastgesteld. Hierdoor wordt in 
veel gevallen met de als/dan analyse gewerkt, waarbij nagegaan wordt aan welke 
veranderingen welke consequenties gekoppeld zijn . Het is raadzaam om met als/dan 
analyses te werken bij vakinhoudelijke gewichten. Bij politiek gerelateerde gewichten is het 
raadzaam om te werken met visies . Hierbij kunnen gewichtensets (visies) worden 
samengesteld en kan het verband tussen prioriteiten op een systematische manier worden 
nagegaan (Commissie MER, 2002) . 

3.4 Voor- en nadelen Multicriteria-analyse 

Het is onmogelijk om de ideale vergelijkingsmethode te ontwikkelen voor een bepaald 
complex probleem. Elke vergelijkingsmethode heeft voor- en nadelen. Een MCA heeft het 
voordeel een beslissingsproces overzichtelijker te maken dan bijvoorbeeld een 
effectenoverzicht Een nadeel van een MCA is de kans op subjectiviteit en onvolledigheid . De 
objectiviteit van een MCA kan aangetast worden door allerlei waardeoordelen in de 
vergelijkingsmethode. Hieronder is een opsomming van de voor- en nadelen van een MCA 
weergegeven (Commissie MER, 2002): 

Voordelen: 
• MCA is een hulpmiddel om informatie overzichtelijk te maken. Er ontstaat een 

overzicht van de alternatieven en de daaraan verbonden consequenties; 
• een MCA geeft de mogelijkheid aan besluitvormers om een waardeoordeel toe te 

voegen aan het beslissingsproces. Hierdoor kunnen verschillende beleidskaders 
meegenomen worden door middel van gewichten; 

• het beoordelen van een alternatief aan de hand van criteria is een analytische 
benadering van de beoordeling. Het dwingt de opsteller de verschillende 
keuzestappen in het proces te doorlopen; 

• MCA kan als middel gebruikt worden om aan het beslissingsproces meer openheid te 
geven. Zowel de subjectieve keuzegegevens als de feitelijke informatie moeten 
geëxploiteerd en dus verantwoord worden; 

• MCA is een middel dat gebruikt kan worden om tot een reductie van informatie te 
komen . Dit bevordert de overzichtelijkheid. 

Nadelen: 
• Onderdelen van een MCA kunnen door hun technische karakter ontoegankelijk zijn 

voor niet-deskundigen. Een goede handleiding van de toegepaste methode kan dit 
probleem verhelpen; 

• door niet alle criteria en/of alternatieven volledig te behandelen in een MCA kan een 
'rationele' afweging tussen de verschillende alternatieven degraderen tot een 
subjectieve methode; 
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• een MCA maakt een relatieve vergelijking met als uitkomst of het ene alternatief 
beter of slechter is dan een ander alternatief. Het geeft echter geen informatie over 
de acceptatie van de effecten van de verschillende alternatieven; 

• door het standaardiseren van effectscores van de verschillende criteria met ieder zijn 
eigen meetschaal gaat het werkelijke effect verloren. 

3.5 Conclusie 

Bij complexe problemen is de MCA een solide methode voor beslissers om een volledig en 
analytisch overzicht te krijgen van het beslissingsproces. Bij de uitvoering van een MCA 
behoren vijf stappen doorlopen te worden, namelijk: probleemanalyse, toekenning van 
schalen aan criteria, standaardisatie, het toekennen van gewichten en een 
gevoeligheidsanalyse. Het is van belang om binnen de probleemdefinitie een volledige lijst 
van alternatieven en criteria op te stellen om de objectiviteit van het beslissingsproces te 
vergroten. Bovendien dient er een eenduidige definiëring te zijn van de geformuleerde 
alternatieven en criteria. 

Om het proces overzichtelijk te houden is het verstandig de verschillende criteria onder te 
verdelen in criteriagroepen, criteria en subcriteria. Dit vergemakkelijkt het toekennen va n 
gewichten aan de criteria. Door de hiërarchische opbouw kunnen beslissers eerst de 
gewichten toekennen aan de verschillende criteriagroepen die gekoppeld zijn aan het 
complexe probleem. Vervolgens kunnen binnen een criteriagroep gewichten toegekend 
worden aan de verschillende criteria. Tot slot kunnen gewichten toegekend worden aan de 
subcriteria binnen een criteria. Door de hiërarchische structuur die toegepast wordt binnen 
een MCA, wordt de kans op een onjuiste verdel ing van gewichten aan criteria 
geminimaliseerd. Het grote voordeel van het toekennen van gewichten aan criteria is dat de 
beslissers in staat zijn om het beleid van een organisatie mee te laten wegen in het 
beslissingsproces. 

Bij het toekennen van schalen aan criteria is het van belang om, waar mogelijk, een hoog 
meetniveau toe te passen. Aan het meetniveau zitten namelijk allerlei statistische en 
rekenkundige consequenties verbonden. Het is bovendien mogelijk om een hoog 
meetniveau om te zetten naar een laag meetniveau, maar een laag meetniveau kan niet 
worden omgezet naar een hoger meetniveau. Bij het omzettingsproces van een hoog naar 
een laag meetniveau kan wel (belangrijke) informatie verloren gaan. 
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4. Ontwikkeling multicriteria-analyse 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk heeft als basis het ontwikkelen van de MCA. Het doel van de MCA is 
woningcorporaties te ondersteunen bij het maken van de strategische keuze tussen 
doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw. 
Allereerst wordt omschreven waarom gekozen is voor een MCA. In de tweede paragraaf 
wordt het proces en de probleemdefiniëring behandeld, waarin de alternatieven en criteria 
geformuleerd worden. Hierop volgend wordt de input voor de MCA verantwoord. Tot slot 
wordt de verdieping in criteria en archetypen toegelicht. Het hoofdstuk zal afsluiten met het 
onderzoeksmodel. 

4.2 De reden voor het toepassen van een multicriteria-analyse 

Veel woningcorporaties krijgen te maken met een complex probleem. Moeten woningen 
doorgeëxploiteerd, gerenoveerd of vervangen worden? Vanwege de hoge complexiteit van 
de probleemstelling is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een MCA. De hoge complexiteit 
wordt veroorzaakt door de veelheid aan criteria die van belang zijn. In het beslissingsproces 
is het noodzakelijk om alle criteria die een rol spelen bij de keuze tussen doorexploiteren, 
duurzaam renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw mee te nemen in de 
beoordeling. 

Veel complexe vraagstukken waarbij gekozen moet worden tussen verschillende 
alternatieven op basis van meerdere criteria stellen hoge eisen aan besluitvormers. Het 
menselijk brein is, zo blijkt uit studies, niet in staat om een zo complexe mix van gegevens 
gelijktijdig in de overweging te betrekken (Keune & Springael, 2007). 

De multicomplexiteit van de criteria maakt het noodzakelijk om vergelijkingen te baseren op 
kwantificeerbare eenheden en deze vervolgens te operationaliseren in uniforme 
meeteen heden. 

Verder blijkt uit de tussenrapportage "Sloop en sloopmotieven" van Thomson (2004) dat er 
een grote spreiding te zien is tussen woningcorporaties die weinig of niet slopen en 
woningcorporaties met flinke sloopambities. Deze spreiding blijkt niet te herleiden uit 
woningmarktkenmerken, gemeentegrootte of corporatiegrootte en in beperkte mate uit 
woontechnische en bouwtechnische woningkenmerken. Wel is er een relatie te leggen 
tussen de plannen om te gaan slopen en eerder beleid op slopen van woningen. Hieruit kan 
opgemaakt worden dat er woningcorporaties zijn die relatief veel slopen en 
woningcorporaties die relatief weinig slopen. Het sloopgedrag van corporaties heeft ook een 
verband met het beleid van een corporatie aangaande dit gedrag. Bij een MCA moeten er 
gewichten gehangen worden aan de verschillende criteria om het belang en de relevantie 
van een bepaald criterium te duiden, daardoor is het mogelijk om het beleid van een 
woningcorporatie mee te nemen in de beoordeling. Naast deze samen te stellen groep van 
relevante criteria spelen echter de individuele criteria ook in de ene situatie een grotere rol 
dan in de andere situatie. 

Onderzoeken geven tot op heden geen eenduidige conclusie, bijvoorbeeld: het onderzoek 
van Weerdt (2011) "Renovate or new estate? The challenge towards a sustainable future" 
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concludeert dat vervangende nieuwbouw een duurzamere oplossing is als renovatie, terwijl 
Thomson (2002} concludeert dat renovatie een betere oplossing is in: "De waarde van het 
bestaande, 10 redenen voor renovatie". 

4.3 Proces- en probleemdefiniëring 

4.3.1 Alternatieven 

Bij de probleemstelling in dit onderzoek staat de strategische keuze tussen het 
doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw van 
een sociale huurwoning centraal. Een eenduidige definiëring van de te formuleren 
alternatieven is een belangrijke stap in de MCA. Bij ingrepen in de fysieke staat van sociale 
huurwoningen dient onderscheid gemaakt te worden tussen planmatig onderhoud en 
renovatie. Planmatig onderhoud is gericht op het in stand houden van de fysieke staat van 
een woning of gebouw. Onder planmatig onderhoud vallen alle werkzaamheden met een 
onderhoudscyclus korter dan de exploitatieperiode, zoals schilderwerk en het vervangen van 
platte daken. Planmatig onderhoud vindt zowel plaats bij doorexploiteren, bij renovatie als 
bij nieuwbouw. 

Een renovatie verschilt van planmatig onderhoud omdat er een wijziging en/of verbetering 
ontstaat in de bestaande situatie. Voor woningcorporaties betekent een renovatie het 
wijzigen van het gehuurde. Hiervoor dient vooraf overeenstemming tussen huurder en 
verhuurder plaats te vinden. Bij renovatie is het mogelijk voor de verhuurder om een 
huurverhoging te vragen. Het planmatig onderhoud wordt echter gezien als een verplichting 
van de verhuurder. 

In dit onderzoek worden de drie volgende alternatieven toegepast: 
1. doorexploiteren; 
2. duurzame renovatie; 
3. sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw. 

In dit onderzoek worden de maatregelen meegenomen bij planmatig onderhoud zoals 
weergegeven in tabel 4.1. De set van maatregelen is met adviseurs van Woonbedrijf 
samengesteld om de praktijksituatie zo exact mogelijk te benaderen. 

Planmatig onderhoud 
Woningtype Maatregel 

Eengezinswoningen Kozijnen. ramen en deuren schilderen 
Ketel vervangen 
Keuken . badkamer en toilet vervangen 
Gevel reiniQen 
HWA vervangen 
Goten vervangen 
Dakbedekking plat dak vervanQen 
Boeiboorden vervanQen 

Duplex en portiekwoningen Kozijnen . ramen en deuren schilderen 
Ketel vervangen 
Keuken, badkamer en toilet vervanQen 
Gevel reinigen 
Gevel schilderen (alleen bij portiek) 
HWA vervanQen 
Goten vervanQen 
Dakbedekking plat dak vervangen 
Boeiboorden vervanqen 

Tabel 4.1 - Maatregelen planmatig onderhoud onderverdeeld per woningtype met de bijbehorende onderhoudcyclus. 
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Bij renovatie wordt er verschil gemaakt tussen energiemaatregelen en renovatie 
maatregelen. Dit is weergegeven in de tabellen 4.2 en 4.3. 

Energiemaatregelen Renovatie-ingrepen 

Woningtype Maatreael Woningtype Maatregel 

Gevelisolatie aanbrenQen Dakpannen vervangen 

Dakisolatie aanbrengen 

Eengezinswoningen 
Vloerisolatie aanbrengen 
HR++ beglazing 

Buitendeuren vervangen 
Eengezinswoningen 

Kozijnen dakkapel vervangen 

Radiatoren incl. leidingwerk 
aanbrenQen verv . 

HR-combi ketel plaatsen Dakpannen vervangen 

MV badkamer aanbrengen Duplex en 
Buitendeuren vervangen 

Gevelisolatie aanbrenQen portiekwoningen Kozijnen dakkapel vervangen 

Radiatoren incl. leidingwerk 
Dakisolatie aanbrengen vervangen 

Duplex en HR++ beglazing 
portiekwoningen aanbrenQen Tabe/4.3- Renovatie-ingrepen uitgesplitst naar woningtype. 

HR-combi ketel plaatsen 

MV badkamer aanbrengen 

Tabe/4.2- Energiemaatregelen uitge~plitsl naar woningtype. 

4.3.2 Criteria 

De samenstelling van de volledige set criteria die een rol spelen bij de strategische keuze 
tussen doorexploiteren duurzaam renoveren of sloop gevolgd door nieuwbouw is tot stand 
gekomen uit een literatuurstudie en door gevoerde gesprekken met adviseurs van 
Woonbed rijf. 

Uit de literatuurstudie blijkt dat voornamelijk onderzoek is gedaan naar het financiële 
criterium en het milieutechnische criterium. De TU Delft, afdeling Real Estate & Housing, 
heeft onderzoek gedaan naar het verschil in investeringskosten tussen renovatie en 
nieuwbouw van naoorlogse portiekwoningen . Gerda Klunder deed onderzoek naar de 
milieueffecten van sloop-nieuwbouw ten opzichte van renovatie; Sustainable solutions for 
Dutch housing, Reducing the environmental impacts of new and existing houses. Tim de 
Jonge heeft een promotieonderzoek gedaan naar een rekenmodel voor ecokosten. 
Ecokosten zijn een maat voor milieubelasting op basis van preventiemaatregelen. Dit model 
is op een eenvoudige manier te koppelen aan een bouwkostenberekening waardoor ook het 
financiële aspect bekeken kan worden. De onderzoeken hebben slechts betrekking op twee 
criteria. 

Weerdt (2011), van de TU Eindhoven, heeft onderzoek gedaan naar het verschil tussen 
renovatie en nieuwbouw bij vroeg naoorlogse woningen. In dit onderzoek worden de twee 
alternatieven getoetst op de volgende criteria : sociale ontwikkelingen, de bouwtechnische 
staat en energetische staat, de financiële gevolgen en de wet- en regelgeving omtrent deze 
twee alternatieven. 

Bij het vervalmodel van Vroman {1982) wordt de functionele levensduur bepaald aan de 
hand van de woontechnische en bouwtechnische kwaliteiten van een woning. Als de woning 
door middel van planmatig onderhoud en/of renovatie niet meer voldoet aan de prestatie-

41 



eisen van de markt eindigt de functionele levensduur van een woning. In het vervalmodel 
van Prak & Priemus (1986) wordt het verval van een wooncomplex samengevat aan de hand 
van demografische, macro-economische, technologische en financiële criteria. 

In het onderzoek van Thomson (2004) naar de sloopmotieven in de sociale huursector 
worden de volgende criteria als sloopmotief aangehaald: bouwtechnisch, woontechnisch, 
economisch, stedenbouwkundig en overaanbod. 

KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing (2010) heeft een overzicht gemaakt met de 
belangrijkste voor- en nadelen van renovatie ten opzichte van sloop-nieuwbouw, 
weergegeven vanuit verschillende invalshoeken. De volgende invalshoeken worden in de 
publicatie behandeld: milieu, financieel, bouwtechnisch, uitvoering, woontechnisch, imago 
en cultuurhistorische identiteit, markt, woonomgeving, sociale cohesie en 
bewonersinvloeden, woningdifferentiatie en schaalniveau. 

Het bovengenoemde literatuuronderzoek en de gesprekken met adviseurs van Woonbedrijf 
vormen de basis van de samengestelde set criteria. De volledige set criteria is onderverdeeld 
in meerdere niveaus. De selectie van criteria in dit onderzoek is onderverdeeld in 
hoofdcriteria, criteria en subcriteria. Als de criteria geheel uitgekwantificeerd zijn, resulteert 
het in een criteriaboom. De criteriaboom van dit onderzoek is te vinden in figuur 4.1. 
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Alternatief 

A.l Doorexploiteren 
A.2 Duurzame renovatie 
A.3 Sloop I nieuwbouw 

Figuur 4.1- Crileriaboom. 

Hoofdcriteria Criteria Subcriteria 

Solvabiliteit 

financiële risico's 

Architectonisch 

Cultuurhistorisch 
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4.4 Input multicriteria-analyse 

Het woningbezit van woningcorporaties is divers. Elk woonobject kent zijn eigen prestaties, 
hetgeen noodzaakt tot een onderverdeling in woningen. Een dergelijke categorisering geeft 
input aan de 1\/ICA. Bij deze MCA wordt de categorisering onderverdeeld in archetypen. De 
verdeling in archetypen is gebaseerd op woningtypologie en op bouwjaar, beiden bepalend 
voor de woningkwaliteit en de prestaties. Kwaliteiten zijn door de bouwperiodes heen 
verschillend, onder andere door de veranderde wet- en regelgeving. Evenzo is de vraag van 
de huurder veranderd, zich uitend in bouw- en woontechnische prestatie-eisen van 
woningen. De verdeling in archetypen is: 

• eengezinswoningen voor 1945; 
• eengezinswoningen 1945- 1965; 

• eengezinswoningen 1966- 1976; 

• eengezinswoningen 1977- 1988; 
• eengezinswoningen vanaf 1989; 
• appartementen met lift 1966- 1976; 
• appartementen met lift 1977- 1988; 

• appartementen met lift vanaf 1989; 

• portiekwoningen 1 1945- 1965; 

• portiekwoningen 1966- 1976; 
• portiekwoningen vanaf 1977; 

• duplexwoningen2 1945- 1965; 
• duplexwoningen 1966 -1976; 
• duplexwoningen vanaf 1977 . 

4.5 Verdieping 

4.5.1 Verdieping criteria 

Om het onderzoek naar verdieping tot een hanteerbare MCA te dirigeren is het noodzakelijk 
om data te verkrijgen. Deze data kunnen geoperationaliseerd worden waardoor de criteria 
onderling vergelijkbaar worden. Dit onderzoek is afgebakend tot de drie aspecten People, 
Planet en Profit In "problematiek en maatschappelijke relevantie" blijkt dat duurzaamheid 
een steeds grotere maatschappelijke relevantie heeft. De definitie van duurzaamheid, welke 
gehanteerd wordt in dit onderzoek, is: "De bewustwording van de effecten van het huidige 
gedrag, welke leidt tot de integrale afweging tussen People, Plonet en Profit, met als doel het 
creëren van maatschappelijke meerwaarde nu en in de toekomst". De drie aspecten: People
Pianet-Profit, respectievelijk woonlasten-milieubelasting-financiën, refereren aan de 
definitie voor duurzaamheid. 

Woonlasten (People) 
De aandacht van woningcorporaties verschuift langzamerhand van de huurlasten naar de 
woonlasten van de doelgroepen. Huurders zijn gemiddeld 37 procent van hun inkomen kwijt 
aan woonlasten (Aedes, 2011). Door de sterk stijgende energieprijzen in combinatie met de 

1. Gelijkvloerse woning, eventueel met 2 verdiepingen, die met de voordeur uitkomt op een gemeenschappelijk 

trappenhuis. lnhet woongebouw liggen meer dan 2 woningen boven elkaar. 
2 Woongebouw bestaande uit beneden- en/of bovenwoning. Benedenwoning: gelijkvloerse woning, eventueel met twee 
verdiepingen, die met de voordeur uitkomt op een gemeenschappelijk trappenhuis. In het woongebouw liggen meer dan 2 
woningen boven elkaar. Bovenwoning: gelijkvloerse woning op de eerste verdieping, eventueel met 2 verdiepingen, en een 
voordeur op straatniveau of in gemeenschappelijk portiek. 
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energieprestaties van de huurwoningen ontstaat een probleem met betrekking tot de 
betaaibaarheid van wonen. Woningcorporaties kunnen invloed uitoefenen op de 
woonlasten door de huurlasten van de huurders te verlagen en/of door de energetische 
prestaties van de woningen te verbeteren. 

Milieubelasting (Pianet) 
Er zijn talloze manieren bekend om op een duurzame en milieuvriendelijke manier te 
bouwen. Er zijn tevens veel instrumenten ontwikkelend waarmee de milieubelasting van 
gebouwen gekwantificeerd kan worden . De meeste instrumenten zijn echter gericht op de 
milieuprestatie van nieuwbouw en niet op de bestaande woningvoorraad. Voor 
woningcorporaties ligt de grote winstsituatie op het gebied van milieuvriendelijkheid juist bij 
het bestaande vastgoed. Tevens zijn er legio van maatregelen bekend om de huidige 
woningvoorraad energiezuiniger te maken. Er is echter nog niet veel onderzoek verricht naar 
de milieubelasting die gepaard gaat met de maatregelen duurzaam renoveren en sloop 
gevolgd door vervangende nieuwbouw. 

Om te kijken welke criteria en subcriteria een rol spelen bij het bepalen van het verschil 
tussen de milieubelasting die gepaard gaat met duurzaam renoveren en slopen gevolgd door 
vervangende nieuwbouw is hieronder een korte analyse uitgevoerd naar verricht onderzoek. 
In deze analyse worden drie onderzoeken behandeld. Aan de hand daarvan worden de 
criteria bepaald voor dit onderzoek. 

Het eerste onderzoek dat behandeld wordt is verricht door TNO (2011) . Hierin worden de 
milieuprestaties van de woningen van Woonbedrijf onderzocht. TI\IO heeft bij de 
bepalingsmethode om de milieubelasting van gebouwen te kwantificeren gebruik gemaakt 
van SimaPro software voor levenscyclusanalyse berekeningen. Hierin wordt de 
milieubelasting uitgedrukt in schaduwprijzen. 

Het tweede onderzoek is het promotieonderzoek van Gerda Klunder (2005). Klunder heeft in 
haar promotieonderzoek gebruik gemaakt van het meetinstrument Eco-Quantum. Hierbij 
wordt de milieubelasting weergegeven in criteria en subcriteria. De milieubelasting wordt 
weergegeven met een getal. 

Tot slot wordt het rekenmodel (Ecokosten) van Tim de Jonge (2005) behandeld. Deze 
onderzoeker van de TU Delft heeft een rekenmodel ontwikkeld dat de milieubelasting van 
allerlei soorten bouwprojecten goed en eenvoudig in kaart brengt. Het model laat zien of 
een planaanpassing die gericht is op de vermindering van de milieubelasting, ook 
economisch doelmatig is . In onderstaand figuur zijn de criteria en subcriteria weergegeven 
van de bovengenoemde onderzoeken. Deze criteria vormen de basis voor de criteria die in 
dit onderzoek gehanteerd zijn. 

45 



• Uitputting ab otJSclle grondstoffen 
• Kltmaatsvfrandering 
• O:zonlaagaan t~ ng 
• Humane toxicnelt 
• Zoetv.·ater aquatis:che e.cotoxlate;! 

• ~1ariene aquatiscbr ecotoxlc'iltl! 

• Terrut!sche eco!oxidteit 

• Fotoch!m1sc.he oXldanr .. ·o rndr.~, 

• Verz nng 
• Ver.nes tlng 

&:lo~ ll .... 

roh01M SuloaiiPrio 

• ~1!\IUl'l!l!<e bnmnen: a Ultpllalllg t·an grondstoffen 

• Emissies: 

• Energ-.e· 
• Afvai 

c Uirp· ning ,·an foss iele brandstoffen 

o Broeikaseffect 
o Ozonlaagaantasting 

o Fotocbim!sche smogvorming 
o Humane toxiciteit 

o E:·:otod teit 

: Verz uing 
a Vermesnng 
C~ Warmtewe.erst;..nd 

o Warmtedoorgang 
o Energiegebrui~: In gebmikersfase 
o GO\·aaril k af ·al 
c Niet gevaarliJk afy;;J 

Figuur .J.2- Subcriteria voor milieubelasting afkomstig uit verschillende onderzoeken. 
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Om de maatschappelijke doelstellingen van woningcorporaties te kunnen uitvoeren is het 
belangrijk dat de financiële continuïteit gewaarborgd wordt. De financiële situatie van 
woningcorporaties wordt beoordeeld aan de hand van de solvabiliteit en liquiditeit. 
Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de 
balans. De liquiditeit van een onderneming laat zien in welke mate de onderneming in staat 
is om aan haar direct (op korte termijn) opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen. Dus in 
hoeverre de woningcorporaties de kortlopende schulden kunnen betalen zonder daarvoor 
nieuwe financiële bronnen aan te hoeven spreken. Bij de solvabiliteit speelt de 
(onrendabele) investering een grote rol, bij de liquiditeit de operationele kasstromen die 
gegenereerd worden uit het maatschappelijk vastgoed. 

4.5.2 Verdieping input 

De input van de verdieping richt zich op de volgende vijf archetypen: 

• een eengezinswoning uit de bouwperiode voor 1945; 

• een eengezinswoning uit de bouwperiode 1945-1965; 

• een recente eengezinswoning uit de bouwperiode na 1989; 

• een duplexwoning uit de bouwperiode 1945-1965; 

• een portiekwoning uit de bouwperiode 1945-1965. 

Om een vergelijking te kunnen maken in welke de validiteit van de output te controleren is, 
is het archetype "Eengezinswoning ~ 1989" representatief voor de nieuwbouwwoning. 
Woningcorporaties komen bij de andere vier archetypen vaak voor de strategische keuze of 
zij deze archetypen gaan doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd door 
vervangende nieuwbouw. 

De energetische prestatie van een woning heeft een grote invloed op de uitkomsten van de 
data van de archetypen. Daarom wordt een onderverdeling gemaakt in energielabels: 
energielabel A-B-C, energielabel D, energielabel E-F-G. Deze worden verder in het onderzoek 
subarchetypen genoemd. Bij het sub-archetype met de energielabels A-B-C worden geen 
energiebesparende maatregelen meegenomen omdat deze woningen al een gunstige 
energieprestatie hebben. 
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De verdieping resulteert in data van de duurzame criteria. De data worden 
geoperationaliseerd wat moet resulteren in conclusies op de criteria woonlasten, 
milieubelasting en financiën voor de bovengenoemde archetypen en subarchetypen. 

4.6 Samenvattend onderzoeksmodel 

Vanwege de hoge complexiteit van de probleemstelling is in dit onderzoek gebruik gemaakt 
van een MCA. De geformuleerde alternatieven en de set criteria vormen de basis voor de 
MCA. Om tot data te komen is er in de volgende hoofdstukken een verdieping gericht op de 
criteria: woonlasten, milieubelasting en financiën. Vervolgens worden de data 
geoperationaliseerd in hoofdstuk 8. Hierdoor kunnen conclusies geformuleerd worden voor 
de vijf archetypen en de bijbehorende subarchetypen ten opzichte van de geformuleerde 
alternatieven. In hoofdstuk 9 wordt aan de hand van een casestudie uitgelegd hoe de MCA 
en de geformuleerde set van criteria toe te passen zijn in de praktijk. Het onderzoeksmodel 
is weergegeven in figuur 4.3. 
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Figuur 4.3- Onderzoeksmodel. 
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5. Verdieping woonlasten (People) 

5.1 Inleiding 

Woningcorporaties hebben als kerntaak te zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare 
huisvesting van primaire doelgroepen3

. Door de sterk stijgende energieprijzen in combinatie 
met de energieprestaties van de goedkope4 huurwoningen ontstaat een probleem met 
betrekking tot de betaaibaarheid van wonen. De energielasten zijn in de laatste 10 jaar 
verdubbeld en de prognose is dat deze in de toekomst nog harder gaan stijgen. Door de 
toenemende maatschappelijke druk om de financiële lasten voor de primaire doelgroepen te 
beperken zal het sturen op woonlasten een steeds belangrijker thema worden voor 
woningcorporaties. 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk worden de huidige en toekomstige woonlasten 
behandeld aan de hand van het onderzoek 'Woonlastenonderzoek Tilburg' uitgevoerd door 
RIGO (2009). In het tweede gedeelte wordt op basis van casestudies de relevantie van het 
onderwerp aangegeven. Hierin wordt eerst het toekomstscenario verantwoord aan de hand 
van de te verwachte energielastenontwikkeling. Bij de eerste casestudie worden de 
energielastenontwikkelingen verbonden aan de toekomstige woonlasten die daarna 
gekoppeld worden aan de energielabels. In de tweede casestudie worden de 
woonlastenontwikkelingen gekoppeld aan de betaaibaarheid van het woningbezit. Hierna 
worden de data bepaald voor de verdieping in de woonlasten voor de MCA. Het hoofdstuk 
zal afsluiten met een conclusie. 

5.2 Huidige woonsituatie primaire doelgroep 

De primaire doelgroep is vooral gehuisvest in de kernvoorraad (huurklasse goedkoop 1 en 
huurklasse goedkoop 2). De goedkoopste woningen hebben ook gemiddeld genomen de 
slechtste energieprestaties. Van de huurklasse tot 357 euro heeft 76% van de huurwoningen 
een energielabel G,F of E. De energielabels D en C komen in 24 %van de gevallen voor. Er 
komen geen huurwoningen voor met een energielabel A of B in deze huurklasse. De primaire 
doelgroep zal het hardst getroffen worden als het gaat om stijgende energieprijzen. Dit is 
weergegeven in tabel 5.1. 

3 Onder de primaire doelgroep wordt verstaan: huishoudens die een zodanig rekeninkomen hebben dat zij 
aangewezen zijn op de kernvoorraad van de sociale sector. In het algemeen wordt de doelgroep gevormd door de 
huishoudens die een beroep kunnen doen op huurtoeslag. Indien het rekeninkomen hoger is dat de onderstaande 
grenzen, is geen huurtoeslagtoekenning mogelijk. Deze bedragen worden jaarlijks door het Rijk aangepast. Tot de lage 
inkomensgroepen worden de volgende huishoudens gerekend: alleenstaanden jonger dan 65 jaar met een maximum 
inkomen van € 21.625; alleenstaanden ouder dan 65 jaar met een maximum inkomen van € 20.325; 
meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 29.350 en 
meerpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 27.750 (prijspeil 1 juli 
2010). Ook wordt een maximum gesteld aan het eigen vermogen van een huishouden. 
4 Onder goedkope huur worden netto huren verstaan onder de 512 euro. 
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Huurklasse Huurgrenzen Energierabels Ene1Jielabels Energielabels 
G- F-E D-C B-A 

Goedkoop 1 < € 357,- 76% 24% 0% 

Goedkoop 2 > € 357,- tot € 46% 51% 2% 
512,-

Bereikbaar > € 512,- tot € 42% 47% 11% 
548,-

Middelduur > € 548,- tot € 16% 78% 6% 
648,-

Duur > € 648,- 4% 91% 5% 
Totaal 56% 43% 2% 

Tabel5.1: Labelverdeling per huurklasse (situatie uit 2010} Bron: (Weevers et al., 2010}. 

5.2.1 Woonlastenonderzoek RIGO 

Huidige situatie woonlasten huurders 

Totaal 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

RIGO {2009) heeft onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige woonlasten van de 
primaire doelgroep woonachtig in een corporatiewoning. Het onderzoek is uitgevoerd in de 
gemeente Tilburg. De uitkomsten zijn generaliseerbaar voor heel Nederland. Er is in het 
onderzoek van RIGO gerekend met energieprijzen van 1 januari 2009. 

De woonlasten van een huurder bestaan uit de huur (inclusief collectieve servicekosten), 
woninggerelateerde energielasten (gas- en elektriciteitsgebruik), lokale belastingen 
(rioolheffing, afvalstoffenheffing, zuiveringsheffing) en de waterrekening. Dit onderzoek 
wordt afgebakend tot het woninggerelateerde energieverbruik en de netto huur. Deze 
hebben een grote invloed op de woonlasten en zijn te beïnvloeden door woningcorporaties. 

Om een goede analyse te kunnen maken over de huidige situatie betreffende de woonlasten 
van de primaire doelgroep is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de acceptabele 
huur- en woonquote. Met de huur- en woonquote wordt aangegeven welk deel van het 
besteedbaar inkomen5 aan de totale huur- en woonlasten uitgegeven kan worden. NIBUD en 
VROM hebben normen bepaald voor een acceptabele huur- en woonquote. Deze normen 
zijn weergegeven in tabel S.2. 

Eenpersoonshuishouden Tweepersoonshulshouden Gezin 
Huurquote primaire 30% 25% 20% 
doelgroep 

Woonquote primaire 40% 35% 30% 
doelgroep 

Tabe15.2: Normen acceptabele huur- en woonquote gebaseerd op de normen van NIBUD en VROM 

De huidige woonlasten van een groot gedeelte van de primaire doelgroep woonachtig in een 
corporatiewoning zijn niet acceptabel volgens de normen. Van de eenpersoonshuishoudens, 
tweepersoonshuishoudens en gezinnen onder de SS jaar zit SS% boven de gestelde 
acceptabele woonquote. Van de samenwonenden boven de SS jaar ligt dit op ongeveer 30%. 
Het gemiddelde van het totaal aantal huishoudens ligt op 4S%. Dit zijn voornamelijk 
eenpersoonshuishoudens en in mindere mate gezinnen. Momenteel is de huur de grootste 
kostenpost in de totale woonlasten. Voor een relatief klein deel van de huishoudens geldt 
dat de energielasten bepalend zijn voor de hoge woonquote. De mediane energiequote voor 

s Het besteedbaar inkomen is het inkomen inclusiefzorgtoeslag, kinderbijslag, kindertoeslag en exclusiefhuurtoeslag. 
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de primaire doelgroep ligt momenteel op circa 8%. In de toekomst zal dit aandeel fors 
toenemen (Kramer et al., 2009). 

Toekomstige woonlasten huurders 
Voor het bepalen van de toekomstige woonlasten van de huurders wonend in een 
corporatiewoning is gebruik gemaakt van het onderzoek van RIGO (2009). In het onderzoek 
wordt onderscheid gemaakt tussen drie energieprijsscenario's (hoog, midden en laag) 
weergegeven in tabel 5.3. 

Energieprijsscenario Jaarlijkse sti)llng gasprijs Jaarlijkse stijging Inflatie 
bovenop inflatie elektriciteitsprijs 

bovenop inflatie 
Hoog 9,75% 7,75% 2,25% 
Midden 5,75% 3,75% 2,25% 

Laag 1,75% 0,75% 2,25% 

Tabe/5.3: Energieprijsscenario's woonlastenonderzoek RIGO 

Wanneer geen energiebesparende maatregelen worden getroffen bij de sociale 
huurwoningen neemt het aandeel van de primaire doelgroep dat boven de gestelde 
acceptabele normen komt fors toe. Het aandeel huishoudens dat boven de norm valt ligt op 
circa 66%, 75% en 85% in 2025: voor de energieprijsscenario's, respectievelijk laag, midden 
en hoog. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat bewoners zich niet anders zullen gaan gedragen 
bij stijgende energieprijzen. Een reden waarom energieprijsstijgingen een relatief groot 
effect hebben op de woonlasten van de huurders is dat deze niet gesubsidieerd worden 
(door bijvoorbeeld huurtoeslag). Elke euro moet zelf betaald worden door de huurder. Bij 
sterk stijgende energieprijzen (scenario hoog en midden) is een woningverbetering met 
streefniveau label Ben C op de lange termijn niet voldoende om het aandeel uit de primaire 
doelgroep dat boven de norm valt te reduceren. Bij het hoge energieprijsscenario volstaat 
alleen een C02-neutraal beleid voor de woningvoorraad. Dit beleid is op zekere hoogte 
effectief om een reductie te krijgen van het aantal huishoudens dat boven de 
acceptatiegrens valt (Kramer et al., 2009). 

5.3 Toekomstscenario woonlasten 

In de volgende paragraaf wordt de urgentie van de woonlastenontwikkeling aan de hand van 
twee casestudies weergegeven, uitgevoerd bij Woonbedrijf. 

5.3.1 Energielastenontwikkeling 

De eenheidsprijzen van aardgas en elektriciteit zijn de afgelopen 15 jaar respectievelijk 
gestegen met een factor 2,5 en 2, 7. Als deze waardes worden geïndexeerd met de inflatie 
van de afgelopen 15 jaar is de eenheidsprijs van aardgas met 183% gestegen en elektriciteit 
met 201%. In figuur 5.1 is de ontwikkeling van de eenheidsprijzen weergegeven ten opzichte 
van de inflatie. De waardes zijn geïndexeerd naar 100 in het jaar 1996. Dit is gedaan om een 
goede vergelijking te kunnen maken tussen de prijsontwikkelingen van de verschillende 
eenheden. 
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Figuur 5.1 -Prijsontwikkelingen oordgos en elektriciteit ten opzichte von inflatie 

Het tarief van aardgas is opgebouwd uit de kostencomponenten netwerkkosten, levering en 
transport. Het tarief van elektriciteit is opgebouwd uit de kostencomponenten 
netwerkkosten, levering en transport. De tarieven zijn exclusief BTW en exclusief teruggave 
energiebelasting, maar inclusief energiebelasting (CBS, 2011}. 

De afgelopen 65 jaar is het verbruik van energie verachtvoudigd. Na de tweede wereldoorlog 
maakte het energieverbruik nog een bescheiden groei door, maar in de jaren zestig kreeg 
deze een bijna onbeperkt karakter. 
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Figuur 7.2- Energieverbruik I Bron CBS, 2010 

Volgens het Ministerie van Economische Zaken groeit de mondiale energievraag de 
komende 25 jaar met 50%. Opkomende economieën zoals China, India, Rusland en Brazilië 
nemen meer dan driekwart van deze groei voor hun rekening. Ondanks alle investeringen in 
duurzame energie wordt in 2030 voor minstens 80% van de mondiale energievraag gebruik 
gemaakt van fossiele energiebronnen (aardolie, aardgas en steenkool} . Het veelvuldige 
gebruik van fossiele energiebronnen heeft een toenemende schaarste en stijgende 
energieprijzen tot gevolg (Ministerie van Economische Zaken, 2008}. 
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Uitgaande van de energielastenontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar en de toenemende 
schaarste van fossiele energiebronnen in de toekomst wordt in de casestudies met de 
volgende eenheidsprijzen gerekend voor aardgas en elektriciteit: 

• jaarlijkse stijging gasprijs 5,75% bovenop de inflatie; 
• jaarlijkse stijging elektriciteit 4,00% bovenop de inflatie; 
• inflatie is vastgesteld op 2,25%; 
• jaarlijkse huurverhoging en de jaarlijkse servicekosten zijn gelijk gesteld aan de 

inflatie. 

5.3.2 Toekomstige woonlasten vertaald naar energielabel 

In deze analyse worden de toekomstige woonlasten bepaald en onderverdeeld per 
energielabeL Bij de analyse is gebruik gemaakt van het eerder beschreven toekomstscenario 
om de verschillende kostenposten in de tijd te kunnen zetten. De maandelijkse gemiddelde 
bruto huur (netto huur inclusief servicekosten), het gemiddelde jaarlijks gasverbruik en het 
gemiddelde jaarlijks elektriciteitsverbruik zijn bepaald voor de energielabels A tot en met G 
(zie tabel 5.4). In de analyse is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen voor gas en 
elektriciteit6 van 2011. Voor 1000 m3 gas is gerekend met een prijs van €576,45 en voor 1000 
KWh met €297,15 (CBS, 2011). De woonlasten zijn bepaald door de bruto huur, de kosten 
voor het gasverbruik en de kosten voor het elektriciteitsverbruik bij elkaar op te tellen. Bij 
het elektriciteitsverbruik wordt alleen het woninggerelateerde verbruik meegenomen. 

Energielabel Maandelijkse Jaarlijks Jaarlijks Maandelijkse Maandelijkse Woonlasten 
Bruto huur gasverbruik woninggerelateerd gaskosten elektriciteitskosten totaal 

Elektriciteitsverbruik 
A 700 685 1317 33 33 766 
B 578 812 1103 39 27 644 
c 472 1192 909 57 23 552 
D 459 1554 945 75 23 557 
E 424 1948 860 94 21 539 
F 406 2408 740 116 18 540 
G 390 3293 664 158 16 565 

Tabel5.4: Gemiddelde waardes onderverdeeld per energielabel-gegevens afkomstig van woningcorporatie Woonbedrijf 

In de huidige situatie is de maandelijkse bruto huur het hoogst bij energielabel A en het 
laagst bij een energielabel G. De totale woonlasten zijn ook het hoogst bij energielabel A. 
Alleen het verschil in gasverbruik zorgt ervoor dat de totale woonlasten van energielabel C 
1/m F lager uitvallen in vergelijking met energielabel G. In deze paragraaf wordt de analyse 
beperkt tot de vergelijking tussen energielabels A en G. In bijlage 3 is de analyse terug te 
vinden van alle energielabels. 

Het percentage energie van de totale woonlasten bedraagt momenteel 9% bij een 
energielabel A en 31% bij een energielabel G. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het 
verschil in energieverbruik tussen de verschillende labels en anderzijds door het verschil in 
bruto huur. Het percentage energie zal een exponentiële groei doormaken uitgaande van 
het geschetste toekomstscenario. Bij energielabel A zal het percentage energie oplopen naar 

6 Aardgas: tarief is opgebouwd uit de kostencomponenten netwerkkosten, levering, en transport. Tarief is exclusief 
Btw en exclusief teruggave energiebelasting maar inclusief energiebelasting. 
Elektriciteit: tarief is opgebouwd uit de kostencomponenten netwerkkosten, levering, en transport Tarief is exclusief 
Btv; en exclusiefteruggave energiebelasting maar inclusief energiebelasting. 
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15% in 2025 en naar 27% in 2040. Bij energielabel G zal dit percentage 49% zijn in 2025 en 
68% in 2040. De opbouw van de totale woonlasten uitgezet tot en met het jaar 2040 voor de 
energielabels A en G zijn te zien in de figuren 5.3 en 5.4. 
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Figuur 5.3- Opbouw toekomstige woonlasten energielabel A 
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Figuur 5.4- Opbouw toekomstige woonlasten energielabel G 
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De woonlasten van energielabel G stijgen in de toekomst harder dan die van energielabel A. 

De oorzaak hiervan is de snellere stijging van de energielasten ten opzichte van de inflatie. 

Op dit moment zijn de woonlasten 35% hoger van een energielabel A in vergelijking met 

energielabel G. Als de vergelijking tussen de labels afgezet wordt in de tijd blijkt dat het 

break even point van de totale woonlasten plaatsvindt in het jaar 2029. In het jaar 2040 zijn 

de totale woonlasten 128% van een energielabel G ten opzichte van de woonlasten van 

energielabel A {zie figuur 5.5). 
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Figuur 5.5- Toekomstige woonlosten energielabel A en energielabel G 

5.3.3 Toekomstige woonlasten vertaald naar woningbezit 

Een belangrijke maatschappelijke taak van een woningcorporatie is het huisvesten van 
lagere inkomensgroepen. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het van belang om een 
goede verdeling, wat betreft de betaaibaarheid van het woningbezit, te blijven bewaken. 
Vandaag de dag wordt de betaaibaarheid van het woningbezit gebaseerd op de netto 
maandhuur en onderverdeeld in goedkoop, betaalbaar en duur. Dit is weergegeven in tabel 
5.5. 

Indicatieve maandhuur 
Grens huurtoeslag 652 euro 

Goedkoop < 350 euro 
Betaalbaar > 350 en < 550 euro 

Duur > 550 euro 

Tobel5.5- Coteqorieën onderverdeeld noor hooqte netto huur 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de betaaibaarheid van het woningbezit vertaald in de 
huidige woonlasten en de toekomstige woonlasten. Als casestudie is het woningbezit van 
woningcorporatie Woonbedrijf behandeld. Het woningbezit van Woonbedrijf heeft 29% 
goedkope, 63% betaalbare en 8% dure huurwoningen. De netto huurprijzen zijn omgezet 
naar woonlasten (bruto huur + energiekosten) en onderverdeeld in 6 woonlastenklasse. Dit 
is weergegeven in tabel 5.6. 

Woonlastenklassen Percentage in bezit Categorie 
< 400 Euro/maand 5% Goedkoop 

> 400 < 500 Euro/maand 24% 

> 500 < 600 Euro/maand 41% Betaalbaar 

> 600 < 700 Euro/maand 22% 

> 700 < 800 Euro/maand 5% Duur 

> 800 Euro/maand 3% 

Tabel5.6- Woningbezit Woonbedrijf onderverdeeld naar woonlastenklassen 

De woonlastenklassen zijn in de tijd gezet met het eerdergenoemde toekomstscenario. De 

hoogte van de woonlastenklassen hebben een jaarlijkse stijging die gelijk is aan de inflatie. In 

het jaar 2025 zal het woningbezit met dit scenario bestaan uit 5% goedkope, 65% betaalbare 

en 30% dure huurwoningen. In 2040 zal het hele woningbezit bestaan uit dure 
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huurwoningen (100%}. In figuur 5.6 is het toekomstige verloop in woonlastenklassen 

weergegeven tot en met het jaar 2040. 

Om de betaaibaarheid van het woningbezit te bewaken en een goede verdeling te houden 
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Figuur 5.6- Toekomstige woonlasten naar woonlastenklassen 
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tussen goedkope, betaalbare en dure huurwoningen is het van belang om rekening te 
houden met de toekomstige woonlasten van de huurders. 

5.4 Berekeningen alternatieven 

In deze paragraaf worden de data bepaald voor de verdieping in het criterium woonlasten 
voor de MCA van dit onderzoek. Om de woonlasten voor de huurder te bepalen wordt 
gerekend met de woninggerelateerde energielasten per maand en de lasten van de bruto 
huur per maand (netto maand + servicekosten). De lokale belastingen worden niet 
meegenomen in de berekeningen omdat de woningcorporatie deze lasten niet kan 
beïnvloeden. 

5.4.1 Aanpak en uitgangspunten berekeningen 

Voor de uitgangspunten van de huidige woninggerelateerde energielasten en bruto huur 
voor de archetypen en subarchetypen is uitgegaan van gemiddelde waarden van 
Woonbedrijf. Deze gemiddelde waarden zijn weergegeven in tabel 5.7. In de analyse is 
gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen voor gas en elektriciteit van 2011. Voor 1000 m3 
gas is gerekend met een prijs van €576,45 en voor 1000 KWh €297,15 (CBS, 2011). 

At·chetypcn Energielabel Gasverbruik 1 Elektriciteits- Bruto 
verbruik huur 

m3/jaar kWh/jaar Euro 

Eengezinswoning <1945 E-F-G 2435 717 359 

D 1677 717 362 

A-B-C 1116 719 389 

Eengezinswoning 1945- E-F-G 2265 6B6 393 
65 D 1620 775 420 

A-B-C 1336 810 415 

Eengezinswoning >1989 A-B-C 1017 1190 567 

Duplexwoning 1945-65 E-F-G 1924 821 343 

D 1296 519 284 

A-B-C 1096 657 281 

Portiekwoning 1945-65 E-F-G 1814 568 384 

D 1277 603 404 

A-B-C 1075 699 435 

Tabel5.7- Uitgangspunten berekeningen huidige woonlasten 
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Voor het in de tijd zetten van de woonlasten is met het volgende energieprijsscenario 
gerekend: 

• jaarlijkse stijging gasprijs 5, 75% bovenop de inflatie; 

• jaarlijkse stijging elektriciteit 4,00% bovenop de inflatie; 

• inflatie is vastgesteld op 2,25%; 

• jaarlijkse huurverhoging en de jaarlijkse servicekosten zijn gelijk gesteld aan de 
inflatie. 

Hieronder worden de uitgangspunten van de drie alternatieven beschreven. 

Alternatief 1 - doorexploiteren 
• huidige lasten voor het gasverbruik (euro/maand); 

• huidige lasten voor het elektriciteitsverbruik (euro/maand); 

• huidige bruto huur (euro/maand). 

Alternatief 2- duurzaam renoveren 

• gereduceerde lasten voor het gasverbruik (euro/maand); 

• veranderde lasten voor het elektriciteitsverbruik (euro/maand); 

• bruto huur inclusief huurverhoging(euro/maand) . 

Door de energiebesparende maatregelen wordt het energieverbruik verminderd. Bij 
alternatief 2 wordt gerekend met het gereduceerde energieverbruik. Bij de subarchetypen 
met een energielabel A-B-C worden geen energiebesparende maatregelen toegepast, maar 
wel de renovatie maatregelen. Als huurverhoging wordt 75% van de gemiddelde 
energiebesparing doorgerekend in de bruto huur. Voor de renovatiemaatregelen wordt geen 
huurverhoging doorgerekend omdat de maatregelen en deelnamen te uiteenlopend zijn om 
een referentiekader vast te stellen. 

Alternatief 3- slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw 
• gasverbruik nieuwbouwwoning (euro/maand); 

• elektriciteitsverbruik nieuwbouwwoning(euro/maand); 

• bruto huur nieuwbouwwoning(euro/maand). 

Voor het energieverbruik van een nieuwbouwwoning is gerekend met gemiddelde waarden 
van woningen met een energielabel A uit de portfolio van Woonbedrijf. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen (duplexwoningen 
en portiekwoningen). Met de bruto huur wordt gerekend met de gemiddelde waarden van 
een nieuwbouwwoning. De gegevens zijn weergegeven in tabel 5.8. 

Nieuwbouwwoning Ener&ielabel Gasverbruik Elektridteits- Brutohuur 
verbruik 

m3/)aar kWh/jaar Euro 

Nieuwbouw eengezinswoning A 900 1100 638 

Nieuwbouw meergezinswoning A 600 1100 638 

Tabel 5.8- Uitgangspunten nieuwbouwwoning 
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5.4.2 Berekeningen 

Om de data te bepalen van de verdieping in de woonlasten voor de MCA worden de huidige 
en de toekomstige woonlasten van de archetypen en subarchetypen berekend voor de drie 
alternatieven. Voor de toekomstige woonlasten worden twee meetpunten genomen, 
namelijk na 15 jaar en na 30 jaar. Voor de huidige woonlasten wordt het aantal jaren op nul 
gezet. De gegevens waarmee de berekeningen zijn gemaakt worden weergegeven in tabel 

5.9. 

t = 0 Eengezinswoning< 1945 Eengezinswoning 1950 Eeng.w.> 1989 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C A-B-C 

Alternatief 1 - Doorexploiteren 

-gasverbruik (Euro/maand) ( 117 ( 81 ( 54 €109 ( 78 ( 64 ( 49 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) ( 18 ( 18 ( 18 ( 17 ( 19 ( 20 ( 29 

Energielasten (Euro/maand) ( 135 ( 98 ( 71 ( 126 ( 97 €84 ( 78 

Bruto huur (Euro/maand) ( 359 ( 362 ( 389 ( 393 ( 420 ( 415 ( 567 

Totale woonlasten ( 494 ( 460 ( 461 ( 519 ( 517 ( 499 ( 645 

Alternatief 2- Duurzaam renoveren 

-gasverbruik (Euro/maand) ( 54 ( 54 ( 54 ( 64 ( 64 ( 64 ( 49 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) ( 18 ( 18 ( 18 ( 20 ( 20 ( 20 ( 29 

Energielasten (Euro/maand) ( 71 ( 71 ( 71 ( 84 ( 84 €84 ( 78 

Bruto huur (Euro/maand) ( 406 ( 382 ( 389 ( 424 ( 430 ( 415 ( 567 

Totale woonlasten ( 478 ( 454 ( 461 ( 509 ( 514 ( 499 ( 645 

Alternatief 3- Sloop I nieuwbouw 

-gasverbruik (Euro/maand) ( 43 ( 43 ( 43 ( 43 ( 43 ( 43 ( 43 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) ( 27 ( 27 ( 27 ( 27 ( 27 ( 27 ( 27 

Energielasten totaai(Euro/maand) ( 70 ( 70 ( 70 ( 70 ( 70 ( 70 ( 70 

Bruto huur (Euro/maand) ( 638 ( 638 ( 638 ( 638 ( 638 ( 638 ( 638 

Totale woonlasten ( 708 ( 708 ( 708 ( 708 ( 708 ( 708 ( 708 

t=O Duplexwoning 1950 Portiekwoning 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C 

Alternatief 1- Doorexploiteren 

-gasverbruik (Euro/maand) ( 92 ( 62 ( 53 ( 87 ( 61 ( 52 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) ( 20 €13 ( 16 ( 14 ( 15 ( 17 

Energielasten (Euro/maand) ( 113 ( 75 ( 69 €101 ( 76 ( 69 

Bruto huur (Euro/maand) ( 343 ( 284 ( 281 ( 384 ( 404 ( 435 

Totale woonlasten ( 456 ( 359 ( 350 ( 485 ( 481 ( 504 

Alternatief 2- Duurzaam renoveren 

-gasverbruik (Euro/maand) ( 53 ( 53 ( 53 ( 52 ( 52 ( 52 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) ( 16 ( 16 ( 16 €17 ( 17 ( 17 

Energielasten (Euro/maand) ( 69 ( 69 ( 69 ( 69 ( 69 ( 69 

Bruto huur (Euro/maand) ( 376 ( 288 ( 281 ( 408 ( 410 ( 435 

Totale woonlasten ( 445 ( 357 ( 350 €477 ( 479 ( 504 

Alternatief 3- Sloop I nieuwbouw 

-gasverbruik (Euro/maand) ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) ( 27 ( 27 ( 27 ( 27 ( 27 ( 27 

Energielasten totaai(Euro/maand) ( 56 ( 56 ( 56 ( 56 ( 56 ( 56 

Bruto huur (Euro/maand) ( 638 ( 638 ( 638 ( 638 ( 638 ( 638 

Totale woonlasten ( 694 ( 694 ( 694 ( 694 ( 694 ( 694 

Tabel 5.9- Samenvatting data van de waanlasten per archetype en subarchetypen onderverdeeld in de drie alternatieven 
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Voor de eengezinswoning < 1945 met energielabel E-F-G is een visualisatie weergegeven 
waarin de drie alternatieven afgezet worden tegen dit subarchetype (zie figuur 5.8 & 5.9) . 
Hierin worden de meetpunten weergegeven en het break even point tussen alternatief 1 en 
alternatief 3. Na 21 jaar zijn de woonlasten van een nieuwbouwwoning lager ten opzichte 
van de woonlasten van een eengezinswoning< 1945 met een E-F-G label. Alternatief 2 Heeft 
de laagste huidige en toekomstige woonlasten. Dit komt omdat de renovatiemaatregelen 
niet doorgerekend worden in de huur en maar 75% van de energiebesparing wordt 
doorgerekend aan de huurder. 
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De data van de verdieping in de woonlasten voor de MCA worden weergegeven in tabel 
5.10. 

Energielabel Alternatief 
Aantal jaren (t) 

Archetype 
t=O t = 15 t = 30 

Doorexploiteren €494 €916 € 1.986 
E-F-G Duurzaam renoveren €478 €782 € 1.441 

SI oop I nieuwbouw €708 € 1.096 € 1.847 

Door ex pi oi teren €460 €762 € 1.626 
Eengezinswoning < 194S D Duurzaam renoveren €454 €748 € 1.394 

Sloop I nieuwbouw €708 € 1.096 € 1.847 

Doorexploiteren €461 €758 € 1.408 
A-B-C Duurzaam renoveren €461 €758 € 1.408 

Sloop I nieuwbouw €708 € 1.096 € 1.847 

Doorexploiteren €519 €936 € 1.966 
E-F-G Duurzaam renoveren €509 €846 € 1.597 

Sloop I nieuwbouw €708 € 1.096 € 1.847 

Doorexploiteren €517 €881 € 1.720 
Eengezinswoning 1945-65 D Duurzaam renoveren €514 €853 € 1.607 

Sloop I nieuwbouw €708 € 1.096 € 1.847 

Doerex pi oi teren €499 €833 € 1.579 
A-B-C Duurzaam renoveren €499 €833 € 1.579 

Sloop I ni euwbouw €708 € 1.096 € 1.847 

Doorexploiteren €645 € 1.020 € 1.779 

Eengezinswoning> 1989 A-B-C Duurzaam renoveren €645 € 1.020 € 1.779 

Sloop I nieuwbouw €708 € 1.096 € 1.847 

Doorexploiteren €456 €823 € 1.725 

E-F-G Duurzaam renoveren €445 €733 € 1.364 

Sloop I nieuwbouw €694 € 1.050 € 1.702 

Doorexploiteren €359 €626 € 1.259 

Duplexwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren €357 €610 € 1.192 

Sloop I nieuwbouw €694 € 1.050 € 1.702 

Doorexploiteren €350 €600 € 1.178 

A-B-C Duurzaam renoveren €350 €600 € 1.178 

Sloop I nieuwbouw €694 € 1.050 € 1.702 

Doorexploiteren €485 €847 € 1.711 

E-F-G Duurzaam renoveren €477 €776 € 1.421 

Sloop I nieuwbouw €694 € 1.050 € 1.702 

Doorexploiteren €481 €796 €1.497 

Portiekwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren €479 €779 € 1.425 

Sloop I nieuwbouw €694 € 1.050 € 1.702 

Doorexploiteren €504 €814 € 1.474 

A-B-C Duurzaam renoveren €504 €814 € 1.474 

Sloop I nieuwbouw €694 € 1.050 € 1.702 

Tabel 5.10- Weergave data voor de MCA 
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5.5 Conclusie 

Onderzoek uitgevoerd door RIGO (2009) toont aan dat de huidige woonlasten van een groot 
gedeelte van de primaire doelgroep (45%) boven de acceptatiegrens valt. Momenteel is de 
huur in veel gevallen bepalend voor de hoge woonquote. Door de sterke groei van de 
mondiale energievraag door opkomende economieën zal een toenemende schaarste 
ontstaan van fossiele brandstoffen met tot gevolg stijgende energielasten. Door de te 
verwachten toekomstige energielastenontwikkelingen worden de energiekosten steeds 
meer bepalend voor de hoogte van de woonquote. In de toekomst zal het aandeel 
huishoudens uit de primaire doelgroep die boven de acceptabele woonquotenorm valt 
zonder energiebeleid fors toenemen. 

Een woningcorporatie kan geen invloed uitoefenen op de externe ontwikkelingen, zoals de 
(stijgende) energiekosten. Door te investeren in energiebesparende maatregelen en het 
opwekken van duurzame energie kunnen invloeden van externe ontwikkelingen 
(energieprijsontwikkeling) worden teruggedrongen. 

De primaire doelgroep is vooral gehuisvest in de goedkoopste huurwoningen. De 
goedkoopste huurwoningen hebben gemiddeld gezien de minste energieprestaties. De 
primaire doelgroep is hierdoor het meest gevoelig voor energieprijsstijgingen. Verder 
hebben de energieprijzen een relatief groot effect op de woonlasten van de primaire 
doelgroep omdat deze kosten niet gesubsidieerd worden. Het is daarom belangrijk dat 
woningcorporaties de betaaibaarheid bewaken van hun woningbezit. 

Uit de uitgevoerde analyse kan geconcludeerd worden dat het energiebeleid niet alleen 
noodzakelijk is vanwege het milieutechnisch perspectief. Het sociale en maatschappelijke 
perspectief betreffende het betaalbaar huisvesten van de primaire doelgroep spelen hier 
ook een belangrijke rol. Bij de strategische keuze tussen doorexploiteren, duurzaam 
renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen dient 
ook rekening gehouden te worden met de woonlasten en de toekomstige 
woonlastenontwikkeling van huurders. Dit is namelijk één van de kerntaken voor een 
woningcorporatie. 
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6. Verdieping milieu (Pianet) 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de milieubelasting die de drie alternatieven 
veroorzaken op de verschillende archetypen. De data die gebruikt zijn voor het berekenen 
van de milieubelasting zijn afkomstig uit een onderzoek uitgevoerd door TNO voor 
Woonbedrijf (de Vos & ten Broeke, 2011). 

Milieubelasting is meer dan alleen energie, het betreft ook de materiaalgebonden effecten. 
Om een correcte analyse te maken is het van belang om beide aspecten te meten. Hier kan 
een paradox ontstaan tussen enerzijds materialen met een lange levensduur die een hoge 
milieubelasting veroorzaken en anderzijds materialen met een lage milieubelasting maar ook 
met een korte levensduur (Kiunder, 2005). De factor tijd speelt een belangrijke rol bij het 
bepalen van de milieubelasting. Hoe langer de levensduur van een gebouw des te minder 
invloed de materialen hebben ten opzichte van het energieverbruik in de gebruikersfase. Het 
verlengen van de functionele levensduur van een woning levert dus een milieuwinst op 
betreffende de milieueffecten van de materialisatie. Dit wil niet per definitie zeggen dat dit 
een doorslaggevende factor is voor de keuze tussen de drie alternatieven. Het 
energieverbruik speelt ook een rol in deze complexe analyse. Om het energieverbruik te 
beperken moeten energiebesparende maatregelen getroffen worden aan de bestaande 
woning. Een ander alternatief om het energieverbruik te reduceren is de woning te slopen 
en te vervangen door een nieuwbouwwoning. Nieuwbouwwoningen hebben door de 
huidige wet- en regelgeving een laag energieverbruik waardoor de jaarlijkse milieubelasting 
die veroorzaakt wordt door het energieverbruik vermindert. Deze maatregelen zorgen voor 
een energiebesparing maar veroorzaken ook een milieubelasting door het materiaalgebruik. 
In dit hoofdstuk wordt een afweging gemaakt tussen alle aspecten die invloed hebben op de 
milieubelasting. 

In paragraaf 6.2 wordt de methodiek die gebruikt wordt om de milieubelasting te bepalen 
besproken. In paragraaf 6.3 worden de uitgangspunten voor de berekeningen van de 
milieubelasting toegelicht. Paragraaf 6.4 gaat dieper in op de milieuprestaties van de 
verschillende archetypen en de milieubelasting van de ingrepen die horen bij de drie 
alternatieven. De berekeningen van de alternatieven worden besproken in paragraaf 6.5. 
Het hoofdstuk sluit af met een conclusie. 

6.2 Methodiek 

Zowel het energieverbruik in de gebruikersfase als de materialisatie die gebruikt wordt in 
een gebouw veroorzaken een milieubelasting. De milieubelasting in dit onderzoek wordt 
uitgedrukt in schaduwkosten. Bij de bepaling van de schaduwkosten wordt gerekend met de 
milieubelasting die veroorzaakt wordt tijdens de hele levenscyclus van gebouwen. Dit wordt 
ook wel een levenscyclusanalyse genoemd. De levenscyclusanalyse (LCA), ook wel "Wieg tot 
graf' analyse genoemd, is een methode waarmee de totale milieubelasting van een product 
bepaald kan worden. In de LCA methode worden alle milieueffecten beoordeeld die 
optreden vanaf de winning van grondstoffen tot en met de tijd dat het product terecht komt 
in de afvalfase, wordt hergebruikt of gerecycled, kortom: de levenscyclus van een product. 
Volgens the International Organization for Standardization (ISO) wordt LCA gedefinieerd als 
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"de samenstelling en beoordeling van de inputs, de outputs en de mogelijke milieueffecten 
van een productsysteem gedurende zijn levenscyclus". 

Het toepassen van de LCA-methode bij gebouwen is raadzaam om een compleet inzicht te 
verkrijgen in de milieu-effecten van een gebouw. Het is een complexe analyse bij een 
gebouw, omdat er naast statische aspecten ook met dynamische aspecten zijn. Over de 
statische aspecten, zoals de technische levensduur en het ontwerp, is eenvoudiger een 
analyse te maken dan over de dynamische aspecten. Bij de dynamische aspecten zijn er 
eventuele toekomstige veranderingen, zoals de functionele levensduur. Om een compleet 
beeld te krijgen van de milieueffecten van gebouwen moeten alle aspecten worden 
meegenomen in de analyse (Kiunder, 2005). Het is van belang om een goede afweging te 
maken tussen de milieubelasting in de bouw- en sloopfase op het gebied van 
materiaalgebruik en het energieverbruik in de gebruikersfase van een gebouw. 

In dit onderzoek wordt bij het berekenen van de milieubelasting rekening gehouden met 10 
verschillende milieu-effecten. Bij het rekenen met de milieu-effecten zijn er verschillende 
eenheden. Om met deze eenheden te kunnen rekenen zijn ze omgezet naar schaduwkosten. 
De schaduwkosten zijn weergegeven in tabel 6.1 en uitgebreider omschreven in bijlage 4. 

Omschrijving effectcategorie Afkorting Schaduw-prijs (EUR) I Eenheid 
eenheid eq. 

Uitputting abiotische grondstoffen ADP 0,16 kg Sb 

Klimaatsverandering GWP 0,05 kg C02 

Ozonlaagaantasting ODP 30 kg CFK-11 

Humane toxiciteit HTP 
0,09 kg 1,4-

dichlorobenzene 

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit FAETP 
0,03 kg 1,4-

dichlorobenzene 

Mariene aquatische ecotoxiciteit MAETP 
0 kg 1,4-

dichlorobenzene 

Terristische ecotoxiciteit TETP 
0,06 kg 1,4-

dichlorobenzene 

Fotochemische oxidantvorming POCP 2 kg C2H4 

Verzuring AP 4 kg 502 

Vermesting EP 9 kg P043-

Tabel 6.1- De milieu-effecten weergegeven per categorie en met de bijbehorende schaduwprijs. 

De bepaling van de schaduwprijzen voor de verschillende milieu-effecten is op basis van 
prijzen voor emissiebeperkende maatregelen en emissienormen gedaan. De schaduwkosten 
zijn fictieve externe kosten die worden uitgedrukt in euro's. De milieubelasting van de 
woningen is een optelsom van de schaduwkosten met betrekking tot het materiaalgebruik 
en de schaduwkosten die veroorzaakt worden door het gebouwgebonden energieverbruik. 
Hoe lager de schaduwkosten, hoe lager de milieubelasting. Voor de berekening van de 
schaduwkosten heeft TNO gebruik gemaakt van SimaPro software voor LCA berekeningen. 
De achtergrondgegevens voor de energieopwekking, transport en de productie van de 
bouwmaterialen zijn afkomstig uit Eco-invent. De hoeveelheden materiaal per archetype zijn 
afkomstig van de nationale materialenbase voor bouwmaterialen en bouwproducten. 
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6.3 Uitgangspunten 

Voor de bepaling van de schaduwkosten zijn een aantal gegevens nodig over het 
energieverbruik en de materialisatie van de verschillende archetypen om de milieubelasting 
te kunnen bepalen. Deze gegevens zijn afkomstig van Woonbedrijf en zijn gemiddelde 
waarden. 

Archetype BVO (incl alg.ruimtes, Energielabel Gasverbruik 8ektriciteits-
balkons en gehele verbruik 
zolder) vhe 

m2 m 3/jaar kWh/jaar 

Eengezinswoning Type 1a: 100 
<1945 

Type 1b: 150 E-F-G 2435 717 

Type 1c: 137 

D 1677 717 

A·B-C 1116 719 

Eengezinswoning 1945- E-F-G 2265 686 
65 D 1620 775 

96 A-B-C 1336 810 

Eengezinswoning A-B-C 
>1989 164 1017 1190 

Duplexwoning 1945-65 Type 4a 103 resp. 91 1924 821 

E-F-G 1790 554 

Type 4b 62 D 1296 519 

Type 4c 70 A-B-C 1096 657 

Portiekwoning 1945-65 E-F-G 1814 568 

D 1277 603 

92 resp. 127 A-B-C 1075 699 

Tabel 6.2- Samenvatting van de verschillende archetypen die gebruikt worden in deze analyse. 

Het aantal vierkante meters BVO zijn noodzakelijk om de milieubelasting met betrekking tot 
de materialisatie te kunnen bepalen. Het gasverbruik en elektriciteitsverbruik zijn 
noodzakelijk om de milieubelasting van het jaarlijks energieverbruik te kunnen bepalen. De 
indeling naar energielabels is gedaan om subarchetypen te kunnen maken. Het 
energieverbruik is namelijk sterk afhankelijk van het energielabeL Het energieverbruik 
beïnvloedt de milieubelasting. Daarom is ervoor gekozen om subarchetypen te gebruiken. 

De eengezinswoning > 1989 is representatief voor een nieuwbouwwoning betreffende de 
milieubelasting die gepaard gaat met de sloop en nieuwbouw. Voor het energieverbruik van 
een nieuwbouwwoning is uitgegaan van het gemiddeld energieverbruik van een label A 
woning van Woonbedrijf: 

• eengezinswoning (A label); 
jaarlijks gasverbruik 900 m3 /jaar; 
jaarlijks elektriciteitsverbruik 1300 kWh/jaar; 

• duplex- en portiekwoning (A label) 
jaarlijks gasverbruik 600m 3/jaar; 
jaarlijks elektriciteitsverbruik 1300 kWh/jaar. 

Bij planmatig onderhoud heeft de levenscyclus een grote invloed op de bepaling van de 
milieubelasting. In dit onderzoek worden de onderhoudscyclussen van de verschillende 
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maatregelen die onder planmatig onderhoud vallen aangehouden zoals weergegeven in 
tabel 6.3. 

Planmatig onderhoud 

Woningtype Maatregel Levensduur 0) 

Kozijnen, ramen en deuren schilderen 7 

Ketel vervangen 18 

Keuken, badkamer en toilet vervangen 20 

Gevel reinigen 24 
Eengezinswoningen 

HWA vervangen 24 

Goten vervangen 24 

Dakbedekking plat dak vervangen 24 

Boeiboorden vervangen 24 

Kozijnen, ramen en deuren schilderen 7 

Ketel vervangen 18 

Keuken, badkamer en toilet vervangen 20 

Gevel reinigen 24 

Duplex en portiekwoningen Gevel schilderen (alleen bij portiek) 12 

HWA vervangen 24 

Goten vervangen 24 

Dakbedekking plat dak vervangen 24 

Boeiboorden vervangen 24 

Tabel 6.3- Onderhoudscyclussen uitgesplitst in archetypen en soort maatregel. 

De focus in dit onderzoek ligt op de huidige milieubelasting (gebouwgebonden 
energieverbruik7

) en de toekomstige milieubelasting (nog uit te voeren ingrepen). Met de 
historische milieubelasting wordt in dit onderzoek geen rekening gehouden. Onder 
historische milieubelasting worden de in het verleden uitgevoerde renovaties en planmatig 
onderhoud en de bouw van de bestaande woning verstaan. 

6.4 Milieuprestatie en milieubelasting 

6.4.1 Energieverbruik 

Tijdens het gebruik van een woning wordt er energie gebruikt door de huurders van een 
woningcorporatie. Dit energieverbruik veroorzaakt een milieubelasting. De milieubelasting 
die veroorzaakt wordt door het energieverbruik wordt berekend in schaduwprijzen (euro's) 
milieubelasting per jaar. Het energieverbruik wordt in dit onderzoek beperkt tot het 
gebouwgebonden energieverbruik. In figuur 6.1 wordt de energie gerelateerde 
milieubelasting weergegeven voor de verschillende archetypen. 

7 Het energieverbruik voor verwarmen, verlichten en ventileren en dit deel van het energieverbruik dat beïnvloed kan 
worden door de woningbouwcorporatie door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. De huurder 
verbruikt naast het gebouwgebonden energieverbruik ook energie voor apparaten zoals de televisie, computer, 
keukenapparatuur enzovoort. Dat deel van het energieverbruik wordt niet meegenomen in de analyse, omdat het niet 
beïnvloed wordt door bouwkundige of installatietechnische ingrepen aan de woning. 
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Figuur 6.1 -Milieubelasting veroorzaakt door energieverbruik voor de verschillende archetypen 

uitqedrukt in schaduwkosten periaar 

Uit figuur 6.1 kan geconcludeerd worden dat de eengezinswoningen een hogere 
energetische milieubelasting veroorzaken dan duplexwoningen en portiekwoningen. Dit 
wordt veroorzaakt door het verschil in grootte van de archetypen. Verder is de verhouding 
tussen het gasverbruik en elektriciteitsverbruik labelafhankelijk. Woningen met een A-B-C 
label gebruiken verhoudingsgewijs meer elektriciteit ten opzichte van gas. Bij E-F-G label 
woningen wordt juist relatief meer gas verbruikt ten opzichte van elektriciteit. 

6.4.2 Bouw en sloop van woningen 

De milieubelasting die veroorzaakt wordt door de bouw en de sloop van woningen wordt in 
deze paragraaf behandeld. Bij het bepalen van de milieubelasting voor het bouwen en 
slopen van de archetypen worden de renovaties en het planmatig onderhoud, die in het 
verleden zijn uitgevoerd, meegenomen in de berekeningen. De milieubelasting van de 
bouwmaterialen is inclusief het vervoer van uitvoerend personeel en alle milieueffecten die 
optreden vanaf de winning van grondstoffen tot en met de tijd dat het product terecht komt 
in de afvalfase of gerecycled wordt . De milieubelasting van "sloop" vertegenwoordigt de 
milieubelasting van de afvalverwerking van materialen die in het verleden werden 
vervangen en de milieubelasting van de verwerking van de materialen die in de toekomst 
veroorzaakt worden door het slopen van de woning. De eengezinswoning > 1989 is 
representatief voor een nieuwbouwwoning. De milieubelasting van het bouwen en slopen 
van de eengezinswoning > 1989 is exclusief renovaties en planmatig onderhoud uit het 
verleden. Hiermee kan gerekend worden om de toekomstige milieubelasting te bepalen voor 
het slopen van een bestaande woning en het realiseren van een nieuwbouwwoning. 
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Figuur 6.2 - Milieubelasting veroorzaakt daar de sloop en bouw van de verschillende archetypen 

uitqedrukt in schaduwkosten (absoluut). 

In figuur 6.2 is te zien dat er een relatief grote materiaalgebonden milieubelasting gepaard 
gaat met het bouwen van een (nieuwbouw-) woning. Sloop draagt niet bij aan de 
materiaalgebonden milieubelasting en geeft zelfs een milieubonus. De milieubonus wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de recycling van metalen. Hierdoor hoeft er minder primair 
(nieuw) metaal geproduceerd te worden. Voor de productie van nieuwe metalen is relatief 
veel energie nodig. Het recyclingproces kost relatief weinig energie, hetgeen energie
intensieve primaire (nieuwe) metalen uitspaart. Een voorbeeld hiervan zijn aluminium 
kozijnen die gerecycled worden bij de sloop van een woning. 

6.4.3 Planmatig onderhoud 

De schaduwkosten in euro's die veroorzaakt worden door de milieubelasting van planmatig 
onderhoud zijn van toepassing op regulier doorexploiteren, duurzaam renoveren of sloop 
gevolgd door vervangende nieuwbouw. In deze paragraaf wordt de milieubelasting 
uitgedrukt in schaduwkosten in euro's absoluut en in schaduwkosten in euro's per jaar. Bij 
de schaduwkosten weergegeven in absolute euro's wordt gekeken welke ingrepen een grote 
milieubelasting veroorzaken. Omdat de ingrepen van planmatig onderhoud andere 
onderhoudsperiodieken kennen worden ze ook omgezet in schaduwkosten per jaar. Dit 
gebeurt door de milieubelasting van de ingreep te delen door de onderhoudsperiodiek van 
de ingreep. Een ketel heeft bijvoorbeeld een onderhoudsperiodiek van 18 jaar. De absolute 
schaduwkosten worden daarom bij deze ingreep gedeeld door 18 jaar. 
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Figuur 6.3 - Milieubelasting veroorzaakt daar planmatig onderhoud van de verschillende archetypen 

uitqedrukt in schaduwkosten (absoluut). 

In figuur 6.3 is te zien dat er relatief veel milieubelasting veroorzaakt wordt door het 
vervangen van badkamer, toilet en keuken. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het 
vervangen van de tegels. De eengezinswoningen hebben bij deze ingreep een aanzienlijk 
grotere milieubelasting ten opzichte van de portiekwoningen en duplexwoningen. 
Badkamers in de duplexwoningen en de portiekwoningen zijn beduidend kleiner dan de 
badkamers in eengezinswoningen, dat verklaart het verschil in milieubelasting tussen deze 
archetypen. Bij de verdeling van de archetypen naar subarchetypen wordt geen 
onderscheidt gemaakt tussen energielabels. Dit komt omdat planmatig onderhoud niet 
labelafhankelijk maar typeafhankelijk is. 
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Figuur 6.4- Milieubelasting veroorzaakt door planmatig onderhoud van de verschillende archetypen 

uitqedrukt in schaduwkosten per ioar 

In figuur 6.4 is de absolute milieubelasting van planmatig onderhoud omgezet naar 
milieubelasting per jaar. Als de milieubelasting per jaar van planmatig onderhoud afgezet 
wordt tegen de milieubelasting voor energieverbruik per jaar blijkt dat de milieubelasting 
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van energieverbruik zeer dominant is (zie figuur 6.1). De totale milieubelasting per jaar is 
opgebouwd uit de milieubelasting van het energieverbruik plus de milieubelasting van 
planmatig onderhoud. Planmatig onderhoud draagt hier tussen de 2% en 3% aan bij . Dit zijn 
de enige milieubelastingen die omgezet worden naar de eenheid schaduwkosten per jaar. 
De andere schaduwkosten kunnen niet omgezet worden in schaduwkosten per jaar 
aangezien de functionele levensduur van de archetypen onbekend is. 

6.4.4 Renovatie en energiebesparende maatregelen 

De milieubelasting van de ingrepen van renovatie en energiebesparende maatregelen wordt 
weergegeven in absolute waarden . Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen 
levert ook een jaarlijkse milieuwinst op door een jaarlijkse besparing op de milieubelasting 
van het energieverbruik. De ingrepen die onder de categorie renovatie vallen zijn 
noodzakelijk om een kwaliteitsverbetering aan te brengen aan de woning maar leveren geen 
jaarlijkse milieubesparing op. Renovatie heeft daarom een negatief effect op de 
milieubelasting. Omdat het archetype eengezinswoning > 1989 representatief is als 
nieuwbouwwoning worden hier geen ingrepen van renovatie en energiebesparende 
maatregelen toegepast. De energiebesparende maatregelen worden alleen uitgevoerd bij 
woningen die onder de subcategorieën vallen met een energielabel Den een energielabel E
F-G. 

Voor woningen met een schuin dak wordt de renovatie-ingreep dakpannen vervangen 
meegenomen. Voor woningen met een plat dak wordt het bitumen vervangen, maar deze 
ingreep valt onder planmatig onderhoud. Het toepassen van vloerisolatie 
(energiebesparende maatregel) wordt alleen toegepast bij eengezinswoningen . 

Allereerst wordt de milieubelasting weergegeven die gepaard gaat met de ingrepen van 
renovatie . Vervolgens wordt de milieubelasting weergegeven die veroorzaakt wordt door de 
ingrepen van energiebesparende maatregelen. Daarna wordt de jaarlijkse milieuwinst 
weergegeven die behaald wordt door de energiebesparende maatregelen. Tot slot wordt de 
energiebesparing per energiebesparende maatregel besproken. 
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Figuur 6.5 - Milieubelasting veroorzaakt daar renavotie-ingrepen van de verschillende archetypen 

uitqedrukt in schaduwkasten (absoluut) _ 
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In figuur 6.5 is te zien dat de renovatie-ingrepen: "dakpannen vervangen en het aanbrengen 
van radiatoren inclusief leidingwerk" de meeste milieubelasting veroorzaken. Het vervangen 
van kozijnen veroorzaakt een relatief lage milieubelasting en het vervangen van de 
buitendeuren levert zelfs een heel kleine milieuwinst op. 
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Figuur 6.6- Milieubelasting veroorzaakt door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen 

van de verschillende archetypen uitgedrukt in schaduwkosten (absoluut). 

In figuur 6.6 wordt de milieubelasting weergegeven van de energiebesparende maatregelen. 
Bij de eengezinswoningen veroorzaakt het aanbrengen van vloerisolatie een relatief grote 
milieubelasting. Andere energiebesparende maatregelen die een relatief grote 
milieubelasting veroorzaken zijn het aanbrengen van dakisolatie, het aanbrengen van 
gevelisolatie en het plaatsen van mechanische ventilatie in de badkamer. 
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Figuur 6.7- Milieuwinst veroorzaakt door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen van de 

verschillende archetypen uitgedrukt in schaduwkosten. 
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In figuur 6.7 is de besparing op het energieverbruik door het aanbrengen van 
energiebesparende maatregelen weergegeven. De energiebesparende maatregelen hebben 
de grootste milieuwinst bij archetypen met een E-F-G label. Deze archetypen hebben 
momenteel ook het grootste jaarlijkse energieverbruik. Hierdoor is het rendement op de 
milieubelasting die gerealiseerd wordt door het aanbrengen van energiebesparende 
maatregelen ook hoger. Verder is de milieuwinst bij eengezinswoningen hoger als bij 
duplexwoningen en portiekwoningen. 
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Figuur 6.8 - Milieuwinst per energiebesparende mootregel bij een eengezinswoning < 1945 met 

een enerqielabel E-F-G uitqedrukt in schaduwkosten 

In figuur 6.8 is de milieubesparing op het jaarlijkse energieverbruik door energiebesparende 
maatregelen per maatregel weergegeven. Als voorbeeld is de eengezinswoning < 1945 
genomen. Hieruit blijkt dat het aanbrengen van dak- en gevelisolatie en HR ketel de grootste 
milieubesparing opleveren. Het aanbrengen van mechanische ventilat ie verhoogt de 
jaarlijkse milieubelasting. Het aanbrengen van mechanische ventilatie levert wel een 
verbetering van het binnenklimaat op, maar geeft geen besparing op het gasverbruik en 
veroorzaakt extra elektriciteitsverbruik. 

6.5 Berekeningen alternatieven 

In deze paragraaf worden de gegevens uit paragraaf 6.4 gebruikt om data te verkrijgen voor 
de verschillende archetypen en subarchetypen afgezet tegen de drie alternatieven. Eerst 
wordt de aanpak van de berekeningen besproken. Het tweede gedeelte geeft een 
visualisatie weer van de berekeningen . Tot slot worden de uitkomsten besproken en 
weergegeven. 

6.5.1 Aanpak en uitgangspunten berekeningen 

Hieronder worden de uitgangspunten van de drie alternatieven beschreven . 

Alternatief 1 - regulier doorexploiteren 
• milieubelasting planmatig onderhoud (euro I jaar); 

• milieubelasting huidig energieverbruik (euro I jaar). 
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Alternatief 1 bestaat uit de milieubelastingen planmatig onderhoud en het energieverbruik. 
Dit alternatief kent maar 1 meeteenheid, namelijk schaduwkosten in euro per jaar. 

Alternatief 2- duurzame renovatie 

• milieubelasting planmatig onderhoud (euro I jaar); 

• milieubelasting gereduceerd energieverbruik (euro I jaar); 

• milieubelasting door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen (euro 
absoluut); 

• milieubelasting door het aanbrengen van renovatie maatregelen (euro absoluut). 

Alternatief 2 bestaat uit twee meeteenheden. De eerste meeteenheid is euro per jaar en 
bestaat uit de milieubelastingen planmatig onderhoud en energieverbruik. De tweede 
meeteenheid is in absolute euro's en bestaat uit de milieubelastingen het aanbrengen van 
renovatie maatregelen en energiebesparende maatregelen. 

Uitgangspunt bij deze berekening is dat de recente woningen (eengezinswoning> 1989) niet 
gerenoveerd worden en dat er gezien de gunstige energieprestatie geen energiebesparende 
maatregelen getroffen worden. Verder zijn de energiebesparende maatregelen niet van 
toepassing op de subarchetypen met een energielabel A-B-C. Bij de woningen met een 
energielabel E-F-G of D wordt gerekend met een gereduceerd energieverbruik wat behaald 
wordt door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen (inclusief het vervoer van 
uitvoerend personeel en alle milieueffecten die optreden vanaf de winning van grondstoffen 
tot en met de tijd dat het product terecht komt in de afvalfase of gerecycled wordt). 

Alternatief 3- slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw 

• milieubelasting planmatig onderhoud (euro I jaar); 

• milieubelasting energieverbruik nieuwbouw (euro I jaar); 

• milieuwinst sloop archetypen (euro absoluut); 

• milieubelasting bouw nieuwe woning (euro absoluut). 

Alternatief 3 bestaat uit twee meeteenheden. De eerste meeteenheid is euro per jaar en 
bestaat uit de milieubelastingen planmatig onderhoud en energieverbruik. De tweede 
meeteenheid is in absolute euro's en bestaat uit de milieubelasting en milieuwinst van het 
bouwen van een nieuwbouwwoning en het slopen van het archetype. 

Voor de milieuwinst die behaald wordt door het slopen van de woningen wordt onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende archetypen. De archetypen verschillen namelijk in grootte 
en in soort materialen. Hierdoor is de milieuwinst verschillend voor de archetypen. Voor het 
bouwen van nieuwe woningen wordt gerekend met de milieubelasting van de recente 
woning (eengezinswoning > 1989). Deze woning is gebouwd aan de hand van de huidige 
prestatie-eisen die gesteld worden aan een nieuwbouwwoning. 

Voor de milieubelasting van het energieverbruik van een nieuwbouwwoning is gerekend met 
gemiddelde waarden van woningen met een energielabel A uit de portfolio van 
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Woonbedrijf. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen en 
meergezinswoningen {duplexwoningen en portiekwoningen). 

/ 

Berekeningen 
Om de data te bepalen van de verdieping in de milieubelasting voor de MCA worden de 

waarden in de tijd gezet. Dit wordt gedaan door de jaarlijkse milieubelasting te 

vermenigvuldigen met een aantal jaren en op te tellen bij de absolute milieubelasting die 
veroorzaakt wordt door ingrepen. Verder worden de break-even points van de alternatieven 
berekend. De toegepaste formules zijn hieronder weergegeven. 

Toegepaste formule 

M = M x t + M~ B.E.P.:;:; M~ I (M ~~~- M A~. ) 

t = Aanlal jaren 
M1 = Jaarlijkse mllieubelastmg uitgedrukt in schaduwkosten per JBar 

MiAxi- Jaa rli jks milieubelast ing voor een bepaa ld Aller natiei x 

M" =Absolute milieubelasting uitgedrukt in schaduwkosten 
M = Tota le miliC"ubelasting uitg drukt in schaduwkostPn (absoluut) 
B.E P. = B1eak-even point 

Break-even points 
Met de break-even points worden de terugverdientijden van de betreffende 
milieubelastingen van de ingrepen weergegeven. Alternatief 1 is afgezet tegen alternatieven 

2 & 3. In figuur 6.9 zijn de break-even points visueel weergegeven. 
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Het energieverbruik speelt een dominante rol bij de terugverdientijden in milieubelastingen. 

Bij de archetypen onderling zijn de verschillen gering, maar de verschillen tussen de 
subarchetypen onderling zijn groot. Als alternatief 2 afgezet wordt tegen alternatief 1 heeft 

het subarchetype E-F-G een terugverdientijd tussen de 3,0 jaar {duplexwoning 1950) en 4,3 

74 



jaar (eengezinswoning 1950). Dit wil zeggen dat alternatief 2 na deze tijd rendabel wordt 
met betrekking tot de milieubelasting. Bij het subarchetype D is de terugverdientijd tussen 
de 10,7 jaar (eengezinswoning < 1945) en 14,3 jaar (portiekwoning 1950). Bij het 
subarchetype A-B-C vindt er geen break-even point plaats omdat hier geen 
energiebesparende maatregelen worden toegepast. Het aanbrengen van renovatie 
maatregelen levert alleen een milieubelasting op en levert geen jaarlijkse milieuwinst op 
met betrekking tot het energieverbruik. 

Als alternatief 3 afgezet wordt tegen alternatief 1 is het subarchetype hoofdzakelijk 
maatgevend. Er zitten echter ook grote verschillen tussen de verschillende archetypen 
onderling. Dit komt met name door het verschil in milieubelasting met betrekking tot het 
energieverbruik. De break-even points voor het subarchetype E-F-G liggen tussen de 16,1 
jaar (eengezinswoning< 1945) en 29,4 jaar (portiekwoning 1950). Bij het subarchetype D ligt 
het tussen de 28,3 jaar (eengezinswoning< 1945) en 65,2 jaar (portiekwoning 1950). Bij het 
subarchetype A-B-C ligt het tussen de 94,5 jaar (eengezinswoning 1950) en 660 jaar 
(eengezinswoning< 1945). Dit komt omdat de huidige energetische milieubelasting zeer laag 
is bij dit subarchetype. Hoe korter de terugverdientijd is, hoe sneller de ingreep rendabel 
wordt met betrekking tot de milieubelasting. In tabel 6.4 zijn de break even points 
weergegeven. 

Break-even points 
Eengezinswoning< 1945 Eengezinswoning 1945-65 Eeng.w.> 1989 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C A-B-C 

A.2 ten opzichte van A.1 3,1 10,7 n.v.t. 4,3 12,3 n.v.t. n.v.t . 

A.3ten opzichte van A.1 16,1 28,3 660,0 22,3 47,2 94,5 193,9 

Break-even points 
Duplexwoning 1945-65 Portiekwoning 1945-1965 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C 

A.2 ten opzichte van A.1 3,0 13,7 n.v.t. 3,4 14,3 n.v.t. 

A.3 ten opzichte van A.1 24,7 31,6 73,8 29,4 65,2 105,5 

Tabel 6.4- Break even points voor de verschillende archetypen en subarchetypen afgezet tegen de verschillende alternatieven 
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Eengezinswoning< 1945 Eengezinswoning 1950 Eeng.w.> 1989 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C A-B-C 

Alternatief 1 - Doorexploiteren 

Energielasten (Euro/jaar) 432 312 223 403 307 264 238 

Planmatig onderhoud (Euro/jaar) 9 13 12 9 9 9 12 

Totaal 441 325 235 412 316 273 250 

Alternatief 2- Duurzaam renoveren 

Energielasten (Euro/jaar) 225 225 223 252 254 264 238 

Planmatig onderhoud (Euro/jaar) 9 13 12 9 9 9 12 

Totooi 234 238 235 261 263 273 250 

Renovatie maatregelen (Euro absoluut) 106 171 156 110 110 110 0 

Energiebesparende maatregelen (Euro absoluut) 537 763 0 539 539 0 0 

Totooi 643 934 156 649 649 110 0 

Alternatief 3- Sloop I nieuwbouw 

Energielasten (Euro/jaar) 219 219 219 219 219 219 219 

Planmatig onderhoud (Euro/jaar) 12 12 12 12 12 12 12 

Totaal 231 231 231 231 231 231 231 

SI oop (Euro a bso i u ut) -1.690 -2.412 -2.051 -1.037 -1.037 -1.037 -1.380 

Nieuwbouw (Euro absoluut) 5.083 5.083 5.083 5.083 5.083 5.083 5.083 

Totaal 3.393 2.671 3.032 4.046 4.046 4.046 3.703 

Duplexwoning 1950 Portiekwoning 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C 

Alternatief 1- Doorexploiteren 

Energielasten (Euro/jaar) 358 320 238 324 241 215 

Planmatig onderhoud (Euro/jaar) 13 10 7 10 10 10 

Totooi 371 330 245 334 251 225 

Alternatief 2- Duurzaam renoveren 

Energielasten (Euro/jaar) 229 290 238 212 214 215 

Planmatig onderhoud (Euro/jaar) 13 10 7 10 10 10 

Totooi 242 300 245 222 224 225 

Renovatie maatregelen (Euro absoluut) 62 I 46 80 64 64 64 

Energiebesparende maatregelen (Euro absoluut) 325 367 0 319 319 0 

Totaal 387 413 80 383 383 64 

Alternatief 3 ·Sloop I nieuwbouw 

Energie lasten (Euro/jaar) 171 171 171 171 171 171 

Planmatig onderhoud (Euro/jaar) 12 12 12 12 12 12 

Totooi 183 I 183 183 183 183 183 

Sloop (Euro absoluut) -433 -424 -505 -642 -642 -642 

Nieuwbouw (Euro absoluut) 5.083 
I 

5.083 5.083 5.083 5.083 5.083 

Totaal 4.650 4.659 4.578 4.441 4.441 4.441 

Tabel 6.5- Samenvatting data van de milieubelastingen per archetype en subarchetypen anderverdeeld in de drie alternatieven 

6.5.2 Data voor de multicriteria-analyse 

Voor het verkrijgen van de data voor de MCA zijn vier meetpunten bepaald waarop de 
archetypen en subarchetypen gemeten worden aan de hand van de drie alternatieven. Het 
resulteert in schaduwkosten in absolute euro's. Eerst worden de meetpunten toegelicht. 
Vervolgens worden de resultaten voor de MCA weergegeven. 
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Meetpunten 
Bij de bepaling van de meetpunten is uitgegaan van de exploitatieperiode van een 
huurwoning. Dit is de economische levensduur van een sociale huurwoning. Standaard 
wordt in een bedrijfswaardeberekening van sociale huurwoningen uitgegaan van een 
exploitatieperiode van vijftig jaar. De (t) in aantal jaren staat voor de resterende levensduur 
van de woning. De te verwachten resterende levensduur is divers voor de verschillende 
archetypen en voor de nieuwbouwwoning. Om deze reden is er gekozen voor de volgende 
meetpunten: 

• X van de exploitatieperiode (12,5 jaar); 

• Yz van de exploitatieperiode (25 jaar); 

• %van de exploitatieperiode (37,5 jaar); 

• de gehele exploitatieperiode (50 jaar). 

De visualisatie van de meetpunten is te zien in figuur 6.9. De data voor de MCA zijn 
weergegeven in tabel 6.6. 
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Archetype Energie labe I Alternatief 
Tijd in aantal jaren (t) 

t = 12,5 t =25 t = 37,5 t = 50 

Doorexploiteren ( 5.513 ( 11.025 ( 16.538 ( 22.050 

E-F-G Duurzaam renoveren ( 3.564 ( 6.486 ( 9.407 ( 12.328 

Sloop I nieuwbouw ( 6.274 ( 9.156 ( 12.037 ( 14.918 

Doorexploiteren ( 4.063 ( 8.125 ( 12.188 ( 16.250 

Eengezinswoning< 1945 D Duurzaam renoveren ( 3.905 ( 6.877 ( 9.848 ( 12.819 

Sloop I nieuwbouw ( 5.552 ( 8.434 ( 11.315 ( 14.196 

Doorexploiteren ( 2.939 ( 5.878 ( 8.816 ( 11.755 

A-B-C Duurzaam renoveren ( 3.095 ( 6.034 ( 8.972 ( 11.911 

Sloop I nieuwbouw ( 5.913 ( 8.795 ( 11.676 ( 14.557 

Doorexploiteren ( 5.154 ( 10.308 ( 15.461 ( 20.615 

E-F-G Duurzaam renoveren ( 3.914 ( 7.179 ( 10.444 ( 13.709 

Sloop I nieuwbouw ( 6.927 ( 9.809 ( 12.690 ( 15.571 

Doorexploiteren ( 3.954 ( 7.908 ( 11.861 ( 15.815 

Eengezinswoning 1945-65 D Duurzaam renoveren ( 3.942 ( 7.234 ( 10.527 ( 13.819 

Sloop I nieuwbouw ( 6.927 ( 9.809 ( 12.690 ( 15.571 

Doorexploiteren ( 3.416 ( 6.833 ( 10.249 ( 13.665 

A-B-C Duurzaam renoveren ( 3.526 ( 6.943 ( 10.359 ( 13.775 

Sloop I nieuwbouw ( 6.927 ( 9.809 ( 12.690 ( 15.571 

Doorexploiteren ( 3.120 ( 6.240 ( 9.360 ( 12.480 

Eengezinswoning> 1989 A-B-C Duurzaam renoveren ( 3.120 ( 6.240 ( 9.360 ( 12.480 

Sloop I nieuwbouw ( 6.584 ( 9.466 ( 12.347 ( 15.228 

Doorexploiteren ( 4.636 ( 9.273 ( 13.909 ( 18.545 

E-F-G Duurzaam renoveren ( 3.408 ( 6.430 ( 9.451 (12.472 

Sloop I nieuwbouw ( 6.937 ( 9.225 ( 11.512 ( 13.799 

Doorexploiteren ( 4.129 ( 8.258 ( 12.386 ( 16.515 

Duplexwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren ( 4.166 ( 7.918 ( 11.671 ( 15.423 

Sloop I nieuwbouw ( 6.937 ( 9.225 ( 11.512 ( 13.799 

Doorexploiteren ( 3.063 ( 6.125 ( 9.188 ( 12.250 

A-B-C Duurzaam renoveren ( 3.143 ( 6.205 ( 9.268 ( 12.330 

Sloop I nieuwbouw ( 6.937 ( 9.225 (11.512 ( 13.799 

Doorexploiteren ( 4.176 ( 8.353 ( 12.529 ( 16.705 

E-F-G Duurzaam renoveren ( 3.161 ( 5.938 ( 8.716 ( 11.493 

Sloop I nieuwbouw ( 6.937 ( 9.225 ( 11.512 ( 13.799 

Doorexploiteren ( 3.139 ( 6.278 ( 9.416 ( 12.555 

Portiekwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren ( 3.188 ( 5.993 ( 8.798 ( 11.603 

Sloop I nieuwbouw ( 6.937 ( 9.225 (11.512 ( 13.799 

Doorexploiteren ( 2.814 ( 5.628 ( 8.441 ( 11.255 

A-B-C Duurzaam renoveren ( 2.878 ( 5.692 ( 8.505 ( 11.319 

Sloop I nieuwbouw ( 6.937 ( 9.225 ( 11.512 ( 13.799 

Tobe/6.6- Weergave dato in absolute schaduwkosten voor de MCA 

6.6 Conclusies 

De energiegebonden milieubelasting is dominant bij de complexe analyse van het meten van 
de milieu-effecten van een woning. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het 
gasverbruik voor het verwarmen van de woning. Dat de energetische milieubelasting een 
dominante rol speelt blijkt enerzijds uit de beperkte rol die het planmatig onderhoud speelt 
bij de totale jaarlijkse milieubelasting, anderzijds uit de snelle terugverdientijd van de 
milieubelasting die veroorzaakt wordt door de ingrepen. De renovatiemaatregelen en 
energiebesparende maatregelen hebben bij woningen met een hoog energieverbruik (E-F-G 
label) een terugverdientijd tussen de 3,0 en 4,3 jaar. Hierbij leveren de renovatie 
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maatregelen alleen een milieubelasting op. Bij het alternatief sloop gevolgd door 
vervangende nieuwbouw ligt de terugverdientijd tussen de 16,2 en 29,4 jaar (bij woningen 
met een hoog energieverbruik) ten opzichte van het regulier doorexploiteren. Het slopen van 
een woning levert een milieubonus op. Deze bonus wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
recycling van metalen. 

Bij de subarchetypen met energielabel D ligt het rendement van de investeringen op het 
milieu een stuk lager. De terugverdientijd van renovatie maatregelen en energiebesparende 
maatregelen ligt tussen de 10,7 en 14,3 jaar. Bij de terugverdientijd van sloop gevolgd door 
vervangende nieuwbouw ten opzichte van het regulier doorexploiteren zit een grote 
spreiding. De terugverdientijd is tussen de 28,3 en 65,2 jaar. Deze spreiding wordt 
veroorzaakt door het verschil in energieverbruik tussen deze subarchetypen. 

Bij woningen met een laag gebouwgebonden energieverbruik (A-B-C label) zijn de 
energiebesparende maatregelen niet van toepassing. Hierdoor wordt er alleen een 
milieubelasting veroorzaakt door het aanbrengen van renovatiemaatregelen bij alternatief 2. 
De terugverdientijd van sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw is bij deze woningen 
lang vanwege de beperkte jaarlijkse milieuwinst op het energieverbruik. 
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7. Verdieping financiële aspecten (Profit) 

7.1 Inleiding 

Om een verdieping te verkrijgen in de financiële aspecten die een rol spelen bij de 
strategische keuze tussen doorexploiteren, duurzame renovatie of sloop gevolgd door 
vervangende nieuwbouw wordt eerst dieper ingegaan op de financiële continuïteit van een 
woningcorporatie. Nadien wordt dieper ingegaan op de onrendabele investeringen in sociaal 
vastgoed en de financiële risico's van woningcorporaties. Als er voldoende inzicht verkregen 
is in de financiële situatie van woningcorporaties worden de berekeningen voor het 
verkrijgen van de data verantwoord. Het hoofdstuk zal afsluiten met een conclusie. 

7.2 Financiële continuïteit woningcorporaties 

De financiële continuïteit is een belangrijke economische randvoorwaarde voor een 
corporatie bij het uitvoeren van haar maatschappelijke taken. Dit is één van de belangrijke 
prestatievelden waarover corporaties, volgens het Besluit Beheer Sociale-Huursector (BBSH), 
jaarlijks verantwoording moeten afleggen. Woningcorporaties dienen in haar 
verantwoording een dusdanig inzicht te geven in de solvabiliteit en liquiditeit van de 
organisatie dat er een verantwoord oordeel gevormd kan worden over de financiële situatie. 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) voert namens de Rijksoverheid het financiële 
toezicht uit op de Nederlandse woningcorporaties. Het CFV beoordeelt de financiële positie 
van woningcorporaties met name aan de hand van de vermogenspositie. Bij de 
beoordelingsmethodiek van het CFV wordt er over een periode van vijf jaar naar de 
vermogenspositie gekeken. Het eigen vermogen van een woningcorporatie moet aan het 
einde van het vijfde prognosejaar boven het door de CFV bepaalde minimale waarde liggen. 
De minimale waarde wordt bepaald door een risico-analyse die zich richt op macro
economische risico's, marktrisico's en operationele risico's (Woonbedrijf, 2011). 

7.2.1 Liquiditeit 

De liquiditeit wordt naast de solvabiliteit steeds belangrijker voor woningcorporaties. Om 
toegang tot de kapitaalmarkt te krijgen is het van belang om geborgde leningen af te kunnen 
sluiten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW maakt financiering 
van vastgoed in de publieke sector mogelijk door corporaties tegen de laagst mogelijke 
lasten toegang te geven tot de kapitaalmarkt. De eis van het WSW om in aanmerking te 
komen voor geborgde financiering voor DEAB-activiteiten8 is dat de operationele 
kasstromen van de komende vijf jaren positief moeten blijven. Bij de bepaling van deze 
operationele kasstromen wordt gerekend met een fictieve aflossing van 2% van de 
bestaande leningsportefeuille per jaar. Indien de operationele kasstromen van 
woningcorporaties in één van de vijf jaren negatief zijn, komt de corporatie in principe niet 
in aanmerking voor geborgde financiering van het WSW (Woonbedrijf, 2011). 

Het is van belang voor woningcorporaties om toegang te behouden tot de kapitaalmarkt 
door middel van geborgde financieringen. Deze financieringen bepalen in grote mate het 
investeringsprogramma. Het sturen op kasstromen wordt hierdoor steeds belangrijker voor 
woningcorporaties. 

8 
Diensten van algemeen economisch belang (DEAB) zijn activiteiten die door de overheid aan organisaties zijn opgedragen. 

Deze diensten onderscheiden zich van 'gewone diensten' door de aanwezigheid van een publiek belang (Goorden, 2011) . 
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7.2.2 Solvabiliteit 

De solvabiliteit wordt als graadmeter gezien voor de mate waarin woningcorporaties op 
lange termijn aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen. De solvabiliteit wordt in het 
algemeen gemeten door het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het totale 
vermogen. Woningcorporaties moeten een bepaalde minimale omvang hebben van de 
solvabiliteit. Dit wordt ook wel "de financiële buffer" genoemd. De financiële buffer is 
bedoeld om macro-economische en overige risico's te kunnen opvangen. Onder macro
economische risico's worden bouwkostenontwikkeling, renteontwikkeling, inflatie en 
overige economische parameters gezien. Andere risico's met eventuele financiële gevolgen 
zijn politieke en demografische ontwikkelingen. 

Indien het eigen vermogen van een woningcorporatie hoger is dan de minimaal aan te 
houden financiële buffer is er sprake van zogenaamde beleidsruimte. In de beleidsruimte 
kunnen renovaties of nieuwbouwprojecten worden ingerekend. Vooral 
nieuwbouwprojecten gaan gepaard met onrendabele toppen 9

. Deze onrendabele toppen 
leggen een groot beslag op de beleidsruimte van een woningcorporatie. De financiële positie 
speelt dus een belangrijke rol bij de vraagstelling of de projecten verduurzaamd of 
vervangen moeten worden. 

7.3 Onrendabele investeringen 

Woningcorporaties verrichten veelal maatschappelijke investeringen. Bij maatschappelijke 
investeringen wordt het geïnvesteerde bedrag meestal niet terugverdiend. Tenminste niet in 
geld maar wel doordat de investering in maatschappelijke zin wat oplevert. Bij vastgoed is de 
onrendabele top het verschil tussen de stichtingskosten en de bedrijfswaarde van de 
investering. De bedrijfswaarde van een investering is gelijk aan de huuropbrengst minus de 
exploitatiekosten over een bepaalde periode, netto contant gemaakt tegen een 
disconteringsvoet. Omdat woningcorporaties een lage huur vragen voor hun woningen, zijn 
de toekomstige inkomsten niet toereikend om de investeringen en toekomstige uitgaven te 
dekken. 

Tot de bedrijfswaarde van een woning worden de volgende positieve en negatieve 
kasstromen meegenomen: 

• Positieve kasstromen (inkomsten}: 
• Negatieve kasstromen (uitgaven}: 

huur en restwaarde. 
onderhoud (dagelijks- en klachtenonderhoud, 
mutatieonderhoud, planmatig onderhoud, groot 
onderhoud} kosten werkapparaat 
(personeelskosten, huisvestingskosten, 
algemene kosten} overige kosten (erfpacht, 
diverse overige kosten}. 

Stijgende stichtingskosten en een achterblijvende huurontwikkeling (inflatievolgend} leiden 
tot een toename van het onrendabele deel van de investering. De stichtingskosten van 
huurwoningen van corporaties zijn van 1991 tot 2009 gestegen van bijna € 60.000 tot bijna € 

175.000 (een factor 2,92}. De in verhouding sterker stijgende stichtingskosten zorgen voor 

9 
Bij vastgoed is de onrendabele top het verschil tussen de stichtingskosten en de bedrijfswaarde van de investering. De 

bedrijfswaarde is gelijk aan de huuropbrengst minus de exploitatielasten netto contant gemaakt tegen een 
disconteringsvoet over een bepaalde periode. 
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een in verhouding groter onrendabel deel van de investering. In tabel 7.1 is de ontwikkeling 
van de onrendabele top van nieuwbouwwoningen in de sociale huursector te zien. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stichtingskosten per woning € 142.100 €140.700 € 160.400 € 166.200 € 176.300 €179.300 € 180.300 €189.700 

Bedrijfswaarde perwoning € 96.400 € 89.300 €99.700 €94.900 €100.700 € 101.900 € 100.600 € 105.900 

Onrendabele top -€45.700 -€ 51.400 -€60.700 -€ 71.300 -€75.600 -€ 77.400 -€79.700 -€ 83.800 

Tabel 7.1- Onrendabele top nieuwbouwwoningen sociale huursector I Bron: Luykx & de Wildt, 2011 

Onrendabel is dus eenvoudig gedefinieerd als stichtingskosten minus bedrijfswaarde van de 
woning. Voor het onrendabele deel van de investering krijgt de woningcorporatie geen 
geborgde investering. Dit onrendabele deel van de investering moet uit de winst van andere 
projecten of uit het vrij besteedbaar eigen vermogen van de woningcorporatie gefinancierd 
worden (Luykx & de Wildt, 2011}. Dit heeft een negatief effect op de solvabiliteit van 
woningcorporaties. De alternatieven duurzame renovatie en slopen gevolgd door 
vervangende nieuwbouw gaan ook gepaard met onrendabele investeringen. 

7.4 Financiële risico's 

Woningcorporaties kunnen met een aantal risico's te maken krijgen die tot grote financiële 
consequenties leiden voor de beleidsruimte. Dit kan dus ook tot gevolg hebben dat er 
minder geld beschikbaar is voor de renovatie van projecten en het realiseren van 
nieuwbouwprojecten. In deze paragraaf worden twee risico's aangehaald. Het gaat om het 
risico van rentestijging en het risico met betrekking tot de beschikbaarheid van geborgde 
financieringen van het WSW. 

Renterisico 
Woningcorporaties zijn kapitaalkrachtige organisaties met aanzienlijke 
investeringsprogramma's. De prijs die betaald moet worden voor het aantrekken van 
kapitaal is voor woningcorporaties daarom zeer essentieel. De rentestand waartegen 
vreemd vermogen wordt aangetrokken is daarom een belangrijke financiële parameter voor 
woningcorporaties. Momenteel kan er voor een langere periode tegen relatief lage tarieven 
geld geleend worden. De aantrekkende economie met tot gevolg een grotere vraag naar 
kapitaal gecombineerd met de huidige lage rentestand zorgen waarschijnlijk voor een 
toekomstige stijging van de rente. Als er bij het bepalen van de bedrijfsruimte en de 
beleidsruimte rekening gehouden wordt met een disconteringsvoet die lager is dan de 
rentestand moet deze naar beneden worden aangepast. 

Het beperken van renterisico's is een belangrijk beleidsonderdeel voor woningcorporaties. 
Hierbij kunnen de woningcorporaties aan looptijdenmanagement doen. Dit houdt in dat de 
rente actief gemanaged wordt door er voor te zorgen dat de vervalkalender van leningen 
gelijkmatig verloopt, zodat er in elk jaar maximaal een bepaald percentage van de 
leningportefeuille geherfinancierd moet worden. Een tijdelijk hoog renteniveau heeft dan 
slechts een beperkt effect op de gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille (Aedes, 
2011}. Daarnaast kunnen woningcorporaties de gemiddelde looptijd van de rente- en 
aflossingsverplichtingen afstemmen op de gemiddelde looptijd van inkomende kasstromen 
uit de exploitatie van het vastgoed (Woon bedrijf, 2010}. 
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Beschikbaarheid geborgde financieringen 
Bij nieuwbouwprojecten en grote renovatieprojecten, waar het in dit onderzoek over gaat, 
moet veel geld geleend worden. Hierdoor kunnen de operationele kasstromen onder druk 
komen te staan van een woningcorporatie. Dit kan leiden tot negatieve operationele 
kasstromen met als gevolg dat er geen geborgde financieringen afgesloten kunnen worden. 
Voor niet borgbare projecten moeten woningcorporaties financieringen afsluiten bij 
commerciële instellingen met als effect een hogere rentestand. 

De financiële risico's kunnen grote gevolgen hebben voor de investeringsruimte van 
woningcorporaties. Deze investeringsruimte heeft weer consequenties voor de vraagstelling 
van dit onderzoek: "het doorexploiteren, duurzaam renoveren of vervangen van sociale 
huurwoningen". Deze investeringen moeten gefinancierd kunnen worden en de financiële 
continuïteit van woningcorporaties mag niet in gevaar komen. Bij een investeringsmoment 
dienen woningcorporaties rekening te houden met de mogelijke financiële risico's die 
kunnen optreden. 

7.5 Berekening alternatieven 

7.5.1 Aanpak en uitgangspunten berekeningen liquiditeit 

Om de prestaties van de verschillende archetypen met elkaar te vergelijken is een analyse 
gemaakt waarin de gemiddelde operationele kasstromen zijn bepaald. De operationele 
kasstromen hebben met name invloed op de liquiditeitspositie van een woningcorporatie. 
Bij de bepaling van de operationele kasstromen worden de rentelasten niet meegenomen. 
De rentelasten worden namelijk niet op complex niveau uitgerekend. Voor de berekeningen 
van de operationele kasstromen is uitgegaan van gemiddelde waarden van Woonbedrijf. 
Eerst is de 10 jaars gemiddelde netto jaarhuur bepaald per archetype. Vervolgens zijn de 10 
jaars gemiddelde onderhoudskosten en overige kosten van de archetypen bepaald. Door de 
kosten (onderhoud en overige) van de inkomsten (jaarlijkse huuropbrengst) af te trekken 
krijg je de 10 jaars gemiddelde operationele kasstroom per archetype. 

Archetypen 10-jaars gemiddelde netto- 10-jaars gemiddelde totale 10-jaars gemiddelde totale 
Jaarhuur per woning onderhoud per woning overige kosten per woning 

Euro I jaar Euro I jaar Euro I jaar 

Eengezinswoning <1945 5.359 2.482- 819-

Eengezinswoning 1945-65 5.359 2.880- 756-

Eengezinswoning >1989 7.480 1.819- 810-

Duplexwoning 1945-65 3.883 2.357- 738-

Portiekwoning 1945-65 4.677 2.793- 769-

Nieuwbouw 7.900 1.444- 1.003-

Tabel 7.2- Uitgangspunten operationele kasstromen; gemiddelde waarden Woonbedrijf 

Hieronder worden de uitgangspunten van de drie alternatieven beschreven. 

Alternatief 1 - doorexploiteren 

• 10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur per woning; 

• 10-jaars gemiddelde totale onderhoud per woning; 
• 10-jaars gemiddelde totale overige kosten per woning. 
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Alternatief 2- duurzaam renoveren 

• 10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur per woning inclusief huurverhoging; 

• 10-jaars gemiddelde totale onderhoud per woning; 
• 10-jaars gemiddelde totale overige kosten per woning. 

Voor de renovatiemaatregelen en energiebesparende maatregelen wordt een 
huurverhoging toegepast. Als huurverhoging wordt 75% van de gemiddelde 
energiebesparing doorgerekend in de 10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur. Voor de 
renovatiemaatregelen wordt geen huurverhoging doorgerekend omdat de maatregelen en 
deelnamen te uiteenlopend zijn om een referentiekader vast te stellen. 

Alternatief 3- sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw 
• 10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur van een nieuwbouwwoning; 

• 10-jaars gemiddelde totale onderhoud van een nieuwbouwwoning; 
• 10-jaars gemiddelde totale overige kosten van een nieuwbouwwoning. 

7.5.2 Aanpak en uitgangspunten berekeningen solvabiliteit 

De duurzame renovatie gaat gepaard met een onrendabele investering en het bouwen van 
een nieuwe huurwoning met een onrendabele top. Deze onrendabele investeringen worden 
gefinancierd met het eigen vermogen van een woningcorporatie of er wordt vreemd 
vermogen aangetrokken. Dit heeft een negatief effect op de verhouding tussen het eigen 
vermogen en het vreemd vermogen op de balans, en dus op de solvabiliteit. 

Alternatief 1 - doorexploiteren 
Bij het doorexploiteren van woningen wordt er geen onrendabele investering gedaan. Het 
planmatig onderhoud is al meegenomen in de bedrijfswaarde van de woningen. De 
solvabiliteit van een woningcorporatie verandert daarom niet. 

Alternatief 2- duurzaam renoveren 
Voor het bepalen van de onrendabele investering bij duurzame renovatie is de volgende 
methodiek gehanteerd: 

Bedrijfswaarde na renovatie: 
Bedrijfswaarde voor renovatie: 

Bedrijfswaarde extra: 
Investeringskosten: 

Onrendabel deel investering: 

Door het uitvoeren van een duurzame renovatie wordt de economische levensduur van een 
woning verlengd. Hierdoor ontstaan over een langere periode huuropbrengsten en 
exploitatiekosten. Deze opbrengsten en uitgaven worden netto contant gemaakt tegen een 
disconteringsvoet. Hierdoor ontstaat de bedrijfswaarde na renovatie. De bedrijfswaarde na 
de renovatie minus de bedrijfswaarde voor de renovatie (de bedrijfswaarde waarin de 
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woning in de boeken staat) resulteert in de bedrijfswaarde extra. De investeringskosten 
worden afgetrokken van de bedrijfswaarde extra en dat resulteert in het onrendabel deel 
van de investering. 

De uitgangspunten voor de toegepaste waarden zijn weergegeven in tabel 7.3. De waarden 
zijn vastgesteld door gevoerde gesprekken met adviseurs van Woon bedrijf. 

Bedrljfswaarde voor Bedrljfswaarde na 
Archetypen renovatie renovatie Investeringskosten levensduurverlenging 

Eengezinswoning < 
1945 € 10.000 € 25.000 € 45.000 30 
Eengezinswoning 1945-
65 € 15.000 € 30.000 € 45.000 30 
Eengezinswoning.~ 

1989 € 80.000 € 80.000 € 45.000 30 

DuplexwoninQ 1945-65 € 8.000 € 15.000 € 45.000 20 

Portiekwoninq 1945-65 € 13.000 € 25.000 € 45.000 25 

Tabel 7.3- Uitgangspunten onrendabele investering 

De eengezinswoning ~ 1989 heeft nog een restant exploitatieduur die langer is dan de 
levensduurverlenging. Hierdoor wordt de economische levensduur niet verlengd en is de 
oude bedrijfswaarde voor de renovatie gelijk aan de nieuwe bedrijfswaarde na de renovatie. 

Alternatief 3- sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw 
Bij het alternatief sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw zijn er sloopkosten van de 
bestaande woning en van de investering in de nieuw te bouwen woning. Een indicatie van de 
sloopkosten van een sociale huurwoning zijn weergegeven in tabel 7.4. De te slopen woning 
vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Deze waarde wordt bij de sloopkosten opgeteld. 
Hierbij komen kosten voor ontruiming, communicatie, sloop en herinrichting van het terrein. 
De onrendabele top voor de nieuw te bouwen woning is te vinden in tabel 7.1. 

Berekeningen 

Bedrijfswaarde verschillend per archetypen 

verhuiskosten € 5.000 

afstuitkosten € 2.500 
sloopkosten + 
herinrichtinqskosten € 6.500 

leegstandskosten € 2.000 

communicatie € 300 

projectmanaÇJement €200 

onvoorzien 5% € 2.575 

Tabel 7.4 - Uitgangspunten sloopkosten sociale huurwoning 

(bewerking van Gerrichhauzen & Dogterom, 2007) 

Om de data te bepalen van de verdieping in de financiële aspecten van de MCA worden de 
operationele kasstromen van de archetypen berekend voor de drie alternatieven. De 
uitkomsten zijn in 10-jaars gemiddelde euro's per jaar. Voor de onrendabele investering zijn 
de uitkomsten in absolute euro's. De gegevens waarmee de berekeningen zijn gemaakt 
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worden weergegeven in tabel 7.5 en 7.6. De data van de verdieping in de financiële aspecten 
voor de MCA worden weergegeven in tabel 7.7. 

Operationele kasstromen Eengezinswoning< 1945 Eengezinswoning 1945-65 Eeng.w.> 1989 

E+G I D A-8-C E-F-G I D I A-8-C A-8-C 

Alternatief 1 - Doorexploiteren 

10 Jaars gemiddelde onderhoud per woning (euro I jaar) -2.482 -2.482 -2.482 -2.880 -2 .880 -2.880 -1.819 

10 Jaars gemiddelde totale overige kosten per woning (euro I jaar) -819 -819 -819 -756 -756 -756 -810 

10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur per woning (euro I jaar) I 5.146 5.146 5.146 5.359 5.359 5.359 7.480 

Operationele kasstroom 1.846 1.846 1.846 1.722 1.722 1.722 4.851 

Alternatief 2- Duurzaam renoveren 

10 Jaars gemiddelde onderhoud per woning (euro I jaar) -2.482 -2.482 -2.482 -2.880 -2.880 -2.880 -1.819 

10 Jaars gemiddelde totale overige kosten per woning (euro I jaar) -819 -819 -819 -756 -756 -756 -810 

10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur per woning (euro I jaar) 5.336 5.336 5.336 5.483 5.483 5.483 7.480 

Operationele kasstroom 2.036 2.036 2.036 1.847 1.847 1.847 ' 4.851 

Alternatief 3 -Sloop I nieuwbouw 

10 Jaars gemiddelde onderhoud per woning (euro I jaar) -1.444 -1 .444 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 

10 Jaars gemiddelde totale overige kosten per woning (euro I jaar) -1.003 -1 .003 -1.003 -1.003 -1.003 -1.003 -1.003 

10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur per woning (euro I jaar) 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 

Operationele kasstroom 5.453 5.453 5.453 5.453 5.453 5.453 5.453 

Operationele kasstromen Duplexwoning 1945-65 Portiekwoning 1945-65 

E-F-G D A-8-C E-F-G D A-8-C 

Alternatief 1 - Doorexploiteren 

10 Jaars gemiddelde onderhoud per woning (euro I jaar) -2.357 -2.357 -2.357 -2.793 -2.793 -2.793 

10 Jaars gemiddelde totale overige kosten per won ing (euro I jaar) -738 -738 -738 -769 -769 -769 

10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur per woning (euro I j aar) 3.883 3.883 3.883 4.677 4.677 4.677 

Operationele kasstroom 788 788 788 1.115 1.115 1.115 

Alternatief 2- Duurzaam renoveren 

10 Jaars gemiddelde onderhoud per woning (euro I jaar) -2.357 -2.357 -2 .357 -2.793 -2.793 -2.793 

10 Jaars gemiddelde totale overige kosten per woning (euro I jaar) -738 -738 -738 -769 -769 -769 

10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur per woning (euro I jaar) 4.015 4.015 4.015 4.774 4.743 4.677 

Operationele kasstroom 919 919 919 1.212 1.181 1.115 

Alternatief 3 -Sloop I nieuwbouw 

10 Jaars gemiddelde onderhoud per woning (euro I jaar) -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 

10 Jaars gemiddelde totale overige kosten per woning (euro I jaar) -1.003 -1.003 -1.003 -1.003 -1.003 -1.003 

10-jaars gemiddelde netto-jaarhuur per woning (euro Ij aar) 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 

Operationele kasstroom 5.453 5.453 5.453 5.453 5.453 5.453 

Tabel 7.5- Uitgangspunten berekening operationele kasstromen 
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Onrendabele investering Eengezinswoning< 1945 Eengezinswoning 1945-65 Eeng.w.> 1989 

E-F-G I D I A-B-C E-F-G I D I A-B-C A-B-C 

Alternatief 1 - Doorexploiteren 

Onrendabele investering 

Alternatief 2- Duurzaam renoveren 

Bedrijfswaarde na renovatie 25.000 30.000 80.000 

Bedrijfswaarde voor renovatie 10.000 15.000 80.000 

Bedrijfswaa rde extra 15.000 15.000 

I nves ter i ngs kosten 45.000 45.000 45.000 

Onrendabele investering -30.000 -30.000 -45.000 

Alternatief 3- Sloop I nieuwbouw 

SI oopkos ten -29.075 -34 .075 -99.075 

Onrendabele top nieubouw -75.600 -75 .600 -75.600 

Onrendabele investering -104.675 -109.675 -174.675 

Onrendabele investering Duplexwoning 1945-65 I Portiekwoning 1945-65 

E-F-G I D I A-B-C E-F-G I 0 I A-B-C 

Alternatief 1 - Doorexploiteren 

Onrendabele investering 

Alternatief 2- Duurzaam renoveren 

Bedrijfswaarde na renovatie 15.000 25.000 

Bedrijfswaarde voor renovatie 8.000 13.000 

Bedri j fswaarde extra 7.000 12.000 

lnves ter i ngskos ten 45.000 45 .000 

Onrendabele investering -38.000 -33.000 

Alternatlef 3 - Sloop I nieuwbouw 

SI oopkos ten -27.075 -32 .075 

Onrendabele top nieubouw -75.600 -75.600 

Onrendabele investering -102.675 -107.675 

Tabel 7.6- Uitgangspunten berekening onrendabele investering 
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Archetype Energielabel Alternatief Opertaionele kasstromen Onrendabele investering 

Doorexploiteren € 1.846 €0 

E-F-G Duurzaam renoveren € 2.036 € -30.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -104.675 

Doorexploiteren € 1.846 €0 

Eengezinswoning< 1945 D Duurzaam renoveren € 2.036 € -30.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -104.675 

Doorexploiteren € 1.846 €0 
A-B-C Duurzaam renoveren € 2.036 € -30.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -104.675 

Doorexploiteren € 1.722 €0 

E-F-G Duurzaam renoveren € 1.847 € -30.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -109.675 

Doorexploiteren € 1.722 €0 
Eengezinswoning 1945-65 D Duurzaam renoveren € 1.847 € -30.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -109.675 

Doorexploiteren € 1.722 €0 
A-B-C Duurzaam renoveren € 1.847 € -30.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -109.675 

Door ex pi oiteren € 4.851 €0 

Eengezinswoning> 1989 A-B-C Duurzaam renoveren € 4.851 € -45.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -174.675 

Doorexploiteren € 788 €0 

E-F-G Duurzaam renoveren € 919 € -38.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -102.675 

Doorexploiteren € 788 €0 
Duplexwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren € 919 € -38.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -102.675 

Doorexploiteren € 788 €0 

A-B-C Duurzaam renoveren € 919 € -38.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -102.675 

Doorexploiteren € 1.115 €0 

E-F-G Duurzaam renoveren € 1.212 € -33.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -107.675 

Doorexploiteren € 1.115 €0 
Portiekwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren € 1.181 € -33.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -107.675 

Doorexploiteren € 1.115 €0 
A-B-C Duurzaam renoveren €1 .115 € -33.000 

Sloop I nieuwbouw € 5.453 € -107.675 

Tabel 7. 7- Data voor de MCA 

7.6 Conclusie 

Het waarborgen van de financiële continuïteit is voor woningcorporaties een belangrijke 
randvoorwaarde om hun maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren. Er zijn twee 
belangrijke aspecten binnen de financiële continuïteit, te weten: de solvabiliteit en de 
liquiditeit. De liquiditeitspositie van een woningcorporatie speelt vanwege de 
toegankelijkheid tot geborgde leningen van het WSW een steeds grotere rol binnen de 
financiële continuïteit. 
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Operationele kasstromen hebben een grote invloed op de liquiditeitspositie. Uit de 
gemaakte analyse blijkt dat er een verband bestaat tussen de onderhoudskosten en de 
leeftijd van het vastgoed. Jonger vastgoed heeft over het algemeen minder 
onderhoudskosten dan ouder vastgoed. Verder bestaat er een verband tussen de 
huuropbrengst van het vastgoed en de leeftijd van het vastgoed. Jonger vastgoed heeft 
gemiddeld genomen een hogere huuropbrengst. Deze twee verbanden zorgen ervoor dat de 
operationele kasstromen van jonger vastgoed gemiddeld hoger uitvallen dan de 
operationele kasstromen van ouder vastgoed. Bovendien zijn er verschillen tussen de 
prestaties van de verschillende soorten archetypen. De eengezinswoningen hebben 
gemiddeld hogere operationele kasstromen in vergelijking tot de duplexwoningen en 
portiekwoningen. 

Verder blijkt dat investeringen in sociale huurwoningen gepaard gaan met een onrendabel 
deel. De extra huuropbrengsten leveren te weinig op om de investering te dekken. Bij jonger 
vastgoed is het onrendabel deel van de investering hoger dan bij ouder vastgoed. Dit komt 
omdat jong vastgoed op de balans van een woningcorporatie al een hoge bedrijfswaarde 
vertegenwoordigt. Hierdoor is het verschil tussen de bedrijfswaarde voor de renovatie en de 
bedrijfswaarde na de renovatie relatief klein. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de 
investeringskosten onrendabel is. 

Nieuwbouwwoningen in de sociale huursector gaan gepaard met onrendabele toppen. Naast 

de onrendabele top krijgt een woningcorporatie ook te maken met de sloopkosten bij het 

alternatief "sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw". Een groot gedeelte van de 

sloopkosten wordt vertegenwoordigd door de bedrijfswaarde van de oude woning. Jonger 

vastgoed vertegenwoordigt een hogere bedrijfswaarde in vergelijking tot ouder vastgoed. 

Het slopen van een jongere woning veroorzaakt hierdoor hogere sloopkosten. 
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8. Resultaten verdieping duurzame criteria 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de data, verkregen uit de verdieping in de criteria milieubelasting, 
financiën en woonlasten, geoperationaliseerd. 1\Ja de operationalisatie worden gewichten 
toegekend aan de drie criteria. Hierdoor is het mogelijk om resultaten te verkrijgen van de 
alternatieven op de subarchetypen. Om te kijken hoe betrouwbaar en robuust de verkregen 
resultaten zijn, wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een conclusie. 

8.2 Operationalisering 

In de verdieping van de criteria woonlasten, milieubelasting en financiën respectievelijk 
People, Planet en Profit zijn de drie alternatieven beoordeeld, resulterend in 
criteriumscores. De criteriumscores zijn gemeten op verschillende meeteenheden. Om de 
scores te kunnen vergelijken of te combineren, worden de criteria in dit hoofdstuk 
geoperationaliseerd. De absolute scores worden omgezet naar een standaard meeteenheid. 

De meeteenheden milieubelasting (schaduwkosten in euro's) en woonlasten (in euro's) zijn 
op ratioschaal gemeten. De meeteenheden hebben namelijk een absoluut nulpunt. De 
meeteenheid van onrendabele investering (financiën) heeft geen absoluut nulpunt omdat 
hier negatieve bedragen gemeten zijn. Hierdoor heeft deze meeteenheid een intervalschaal. 
Een hoger meetniveau (ratio) kan altijd omgezet worden naar een lager meetniveau 
(interval), maar een lager meetniveau niet naar een hoger. Hierdoor is de operationalisering 
van de criteriumscores aan de hand van intervalstandaardisatie uitgevoerd. Bij de 
intervalstandaardisatie krijgt de slechtste score een 0 en de beste score een 1. Er wordt 
verschil gemaakt tussen een baten- en kostencriterium. Bij een batencriterium krijgt de 
hoogst gemeten score een 1 en de laagst gemeten score een 0. Bij een kostencriterium is dit 
andersom. Het criterium operationele kasstromen is een batencriterium. De criteria 
woonlasten, milieubelasting en de onrendabele investering zijn kostencriteria. 

Als voorbeeld van de operationalisering wordt de onrendabele investering (financieel 
aspect) toegelicht. Bepaald wordt voor het betreffende criterium wat de laagst gemeten 
score is. De laagst gemeten waarde is in dit geval 0 euro (geen investering bij het alternatief 
doorexploiteren) en krijgt als geoperationaliseerde score een 1 omdat het in dit geval een 
kostencriterium betreft. De hoogst gemeten waarde is -174.675 euro (het alternatief sloop 
gevolgd door vervangende nieuwbouw bij de eengezinswoning ~ 1989) en krijgt de score 0. 
De tussenliggende waarden worden lineair bepaald. Met behulp van de 
geoperationaliseerde scores kunnen de indicatoren woonlasten, milieubelasting en financiën 
met elkaar vergeleken worden. 

8.3 Gewichten per criterium toekennen 

Nu alle scores geoperationaliseerd zijn worden gewichten toegekend aan de verschillende 
criteria. Het gewicht geeft het relatieve belang weer dat aan een criterium wordt gehecht in 
vergelijking met een ander criterium. Zoals in de definitie van duurzaamheid wordt 
aangegeven is het een integrale afweging tussen de aspecten People, Planet en Profit, 
vertegenwoordigd door de criteria woonlasten, milieubelasting en financiën. In dit 
onderzoek worden de drie criteria en de bijbehorende subcriteria als gelijkwaardig 
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beschouwd (woonlasten 1/3, milieubelasting 1/3 en financiën 1/3). In tabel 8.1 zijn de 
geoperationaliseerde waarden van de data weergegeven. 

Archetype 

Eengezinswoning < 1945 

Eengezinswoning 1945-65 

Eengezinswoning > 1989 

Duplexwoning 1945-65 

Porti ekwoning 1945-65 

Energielabel 

E-F-G 

D 

A-B-C 

E-F-G 

D 

Alternatief 

-- _D~~~~~~ ~~~~~--
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~~~~~~~~~~~--
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-. _D~~~~~~~~~~~-. 
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-- _D~(J~~~~ ~~~~~.-
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

Gemiddelde score woonlasten Gemiddelde score miliebelasting 

-·- .. - --- -~,_!~ - - - ·- -· - ··1---- · -- -·- -~~~~ -- ··- ----. 
0,65 0,88 -·-·· - ·· - ··-··-··-··-··i-··-··---------- -·-·· - ·· 
0,06 0,51 

0,60 0,64 --- -- - -- - -- - ------·· -· ·1-· ·-- -- ---- -- -- - --- --- --
. ·-··- -·- -~~~~ -- . -- . -- .. r- --- -- - . - --~~~ - - . ·- .. - ·. 

0,06 0,61 

~~ ~% ------ -----------------r----------- --------- -- ·· 
---· -- . . - -~~~~ - - .. - .. -.·I- .. - .. -----~·~-- . --·.-- . 

0,06 0,56 

·· -··- - ---~·~~-- -- - --- - - r- --- - ----- -~~~~ - - -- - -- --
---··- ··- -~~~~ -- . . - ·-- .· I- · - - - ·-· · - -~~~~ - - -- - -- -- -

0,06 0,42 

___ D~(J~~~~~~~~~-- - ---------~~~ -----··-·· -··- ··-·---~~?· -··- · - - · -
0,50 0,77 ------ ---- -- -- - ------ · · !-··- ··-··-··-··-··-··-·· Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 0,06 0,42 

___ D~(J~~~~~~~~~-- -- --------~'~---·- ·· -·· 1- -·--·-··--~~~-- - ·-· - -·· 
A·B·C _D_~~~a_a_m_~~()Y~~~ ----- - -- - -~'~---·------ r- -- --------~~~ -- -·-··-·· 

A-B-C 

E-F-G 

D 

A-B-C 

E-F-G 

D 

A-B-C 

Sloop I nieuwbouw 0,06 0,42 

___ D~~~~~~~~~~~--
Duurzaa m renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~~~~~~~~~~~--
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~~~~~~~~~~~--
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-. _D~~~~~~~~~~~-. 
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-. _D~~~~~~~~~~~--
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-. _D~~~~~~~~~~~--
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-- _D~~~~~~~~~~~-. 
Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

0,20 0,91 ------ -- ---------------1--·----- --- -----·---·- ·· 
--- -------~~~~ - --·- ··-·· r---- ----- - -~~~-- - -----·· 

0,06 0,47 

0,53 0,47 -- - -- - -· -· ·-··-··-··-· · i-··- -·--·-··-··-··- --- --
··-··-----~·2~ --- - - -- - · · l- · ·- · · - ·· -·~~-- -- - ·· - ·· 

0,16 0,51 

. -- -. ---- -~~~~.- .. -- .--. 1- .. - .. -.-- -~·~?.- - -- --- .. 

.. - . . - .. --~~~~.- .. - .. - .. r- .. -- -- --- -~~?.--.- --- --
0,16 0,51 

---- . -· ---~·~--- -------1-------- - - -~~~~ ----- - -- -. 
. -- -. -· -- -~·~----- ----- r--- - -.-- -- -~~~~ - - ---- -- -. 

0,16 0,51 

0,49 0,60 --- --- -- -- -- -----------1----------··-··-··-- -- --
·· - -- - -- - -~·~---------- r- -- - - - - - - --~~~---·--·-·· 

0,16 0,51 

. -- ------ .'?~~-- --- --- -- - - --------~·~~-------- --

.. - .. -- -- -~·~ . - -- - .. - -- ---· ----- -~~~~ ----- -- ---
0,16 0,51 

··-··-----~~~~ --------·· !- · -- · -- - ---~·~ -- -- - -- - ---
0,59 0,99 . -- -- - -- - -- - -------·-·· !-··--· -··-··-··-··-· -- --
0,15 0,51 
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Archetype Energie labe I Alternatief 

___ D~~~~~~~t~~~- _ 
E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-- _D~~~~~~ ~t~~~--
Eengezinswoning< 1945 D Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

Doorexploiteren ---------------
A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~~~~~~ ~t~~~ __ 

E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~~~~~~ ~t~~~ __ 

Eengezinswoning 1945-65 D Duurzaam ren averen 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~~~~~~~t~~~- _ 
A-B-C Duurzaam renoveren 

SI oop I nieuwbouw 

_ _ _ D~~~~~~~t~~~- _ 
Eengezi ns woning > 1989 A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

_ _ _ D~~~~~~ ~t~~~ __ 

E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

_ _ _ D~~~~~~ ~t~~~ __ 

Duplexwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~~~~~~ ~t~~~ __ 

A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~~~~~~ ~t~~~ __ 

E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~~~~~~~t~~~--
Portiekwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-- _D~~~~~~ ~t~~~--
A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

Gemiddelde score financiën 

Duurzame ontwikkeling 

Totaal score 

People Planet Profit 

-------- - -~·~~ --- - - ---- - ··-·-----~------·-·· 
-- ------- -~·~~-- - -- - - --- ---------~~--------·· 

0,70 

------- -- -~~~ - ---- --- --
---- - -----~·~~ ----- -- - - -

0,70 

----------~·~~ ----- -- ---
-- --- --- - -~·~~ -- ----- - --

0,70 

1,27 

··-··-··--!~---·-··-·· 
··-··-----~~---·-··-·· 1,37 

---·---~·-··---
------------.~------.-·--·· 1,32 

------ - -- -~·~- ---- -- - -- ··-··----!é~----------
--- -- - --- -~·~~ ------- - -- ----------~-------

0,69 1,17 

-·--------~~--------- - ··-··-----~---·-··-·· 
-·--·-----~·~~ -----·--·· ··-··-·---~-----·-·· 

0,69 1.17 

-- ---- - - - -~·~--- - -- -- -- 1-··-··-----~---·-··-·· 
0,53 l.D -- ---- --- -- - -- -- -- ----- ---------~-----.---... 
0,69 1.17 

-- - ---·---~·~- - - ----- -- _________ ;,!! __________ _ 

--------- -~·~~ -- ------ -- 1-··--------~..!~---·-··-·· 
0,50 1,01 

--------- -~2~--- ----- -- 1-··-··-----~,!!. ________ _ 
----------~·~~ --- ------ - 1-··-·--·--·~..!!. ________ _ 

0,71 1,38 

-- - -- - --- -~2~- - -------- 1-··-----~t.!!. ______ _ 
0,41 2,05 -- ---------- -- --------- r--·-··-··-··-··-··-··-·· 
0,71 1,38 

-- - -- - - - - -~·~~ -- --- --- -- ~--------~~---·-·· 
0,41 2,32 -- - -- - -- - -- - -- - -- ----- -r-··---------··-·-··-·· 
0,71 1,38 
0,54 1,6a ·--- -- ---··-·--·-- -- -·- ~---·-·-··-··-··-··-·· 
0,45 2,f11 -- ----- -------- -- - -- -- -1-··-··-··-··-·-----··-··-
0,69 1,37 

--- ----- - -~·~~-- - ---- --- 1-··-·-··-·;!! __________ _ 

----------~:~~---------- 1--·-··-··-tii·-··-------
- - --------~·~ - ------- -- ~---------~---------
--------- -~·~---------- ~-------~·02 ------·-

0,69 1,36 

Tabe/8.1- Geoperationaliseerde waarden van de data (People. Flanel en Profil) 
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8.4 Resultaten 

De MCA levert een eindscore per alternatief op (de som van de drie criteria) waaruit blijkt 
welke het meest duurzaam is. In figuur 8.1 en 8.2 zijn de resultaten van de alternatieven 
weergegeven per subarchetype. 

• Gemiddelde score woonlasten • Gemiddelde score miliebelasting • Gemiddelde score financiën 
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Figuur 8. 1 -Resultaten subarchetypen eengezinswoning 
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Figuur 8.2- Resultaten subarchetypen duplexwoning en portiekwoning 
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Resultatenoverzicht 

• Alle subarchetypen met de energielabels E-F-G hebben duurzame renovatie als 
hoogst scorende alternatief. 

• Alle subarchetypen met de energielabels A-B-C hebben doorexploiteren als hoogst 
scorende alternatief. 

• Bij de archetypen met energielabel D liggen de scores van de alternatieven 
doorexploiteren en duurzame renovatie dicht bij elkaar (geringe spreiding). Bij deze 
archetypen komt zowel het alternatief doorexploiteren als het alternatief duurzame 
renovatie het beste uit de MCA. 

• Uit de analyse blijkt dat het archetype een relatief kleine invloed heeft op de scores 
van de alternatieven en de verdeling naar energielabels een relatief grote invloed. 

• Hoofdconclusie is dat uitgaande van de gedane analyse (People, Planet en Profit) 
sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw geen duurzaam alternatief is. 

8.5 Gevoeligheidsanalyse 

Een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd om te zien hoe robuust en betrouwbaar de 
uitkomst is van de verdieping in de criteria woonlasten, milieubelasting en financiën. De 
weging van deze criteria is afhankelijk van het beleid I de visie van een beslisser. In dit 
onderzoek is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar de vraag: 

• Hoe veranderen de scores per alternatief indien een beslisser een andere verdeling 
van gewichten toepast bij de verschillende criteria? 

Bij de gevoeligheidsanalyse met betrekking tot de verdeling van gewichten aan de drie 
criteria worden drie varianten uitgevoerd. Er wordt getoond wat het gevolg is, indien de 
bijdrage van één criterium wordt verzwaard en de initiële verhouding van de overige criteria 
wordt vastgehouden. Bij de woonlasten wordt bijvoorbeeld de volgende verdeling van 
gewichten gehanteerd: woonlasten Yz, milieubelasting~ en financiën~. 

Als het criterium woonlasten een groter gewicht krijgt ontstaat er een verandering in de 
totale score op de alternatieven. In absolute getallen is er een spreiding waar te nemen 
tussen de 0 en 0,11 en uitgedrukt in percentages is de spreiding tussen de 0 en 30. Als de 
reeksen met elkaar vergeleken worden treedt een correlatiecoëfficiënt op van 0,98 . Bij het 
subarchetype duplexwoning 1945-65 met energielabel D is het best scorende alternatief 
veranderd. Bij de evenredige verdeling heeft het alternatief doorexploiteren de hoogste 
score en bij een verzwaring van het criterium milieubelasting het alternatief duurzame 
renovatie. 

Eenzelfde situatie alleen nu voor het criterium milieubelasting. In absolute getallen is er een 
spreiding waar te nemen tussen de 0 en 0,08 en uitgedrukt in percentages is de spreiding 
tussen de 0 en 12,5. Als de reeksen met elkaar vergeleken worden treedt een 
correlatiecoëfficiënt op van 0,99 (een zeer sterke samenhang). Bij het subarchetype 
duplexwoning 1945-65 met energielabel D vindt dezelfde verandering plaats als bij de 
verzwaring van woonlasten. 

Nu de gevoeligheid van de weging met een verzwaring op het financiële criterium. In 
absolute getallen ligt de spreiding tussen de 0 en 0,09 en in percentages uitgedrukt tussen 
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de 0 en 16. De correlatiecoëfficiënt tussen de twee reeksen is 0,96. Het hoogst scorende 
alternatief per subarchetype verandert niet in deze situatie. 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de veranderde waarden een sterke correlatie vertonen 
met de toegepaste waarden. Dit betekent dat er een sterke samenhang is tussen de 
gemeten reeksen. Dit duidt er op dat de toegepaste waarden relatief robuust betrouwbaar 
zijn. Het subarchetype duplexwoning 1945-65 met energielabel D is echter wel gevoelig voor 
veranderingen in gewichten van de drie criteria . Beslissers dienen bij dit subarchetype extra 
aandacht te schenken aan de toekenning van gewichten. De uitgevoerde 
gevoeligheidsanalyse is terug te vinden in bijlage 5. 

8.6 Conclusies 

Voor het maken van een duurzaam besluit bij de strategische keuze tussen de alternatieven 
doorexploiteren, duurzaam renoveren of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw van 
sociale huurwoningen dient een integrale afweging gemaakt te worden tussen de aspecten 
People, Planeten Profit respectievelijk de criteria woonlasten, milieubelasting en financiën. 

Uit de geoperationaliseerde data van deze criteria blijkt dat bij de archetypen met een 
energielabel E-F-G het alternatief duurzame renovatie de hoogste score heeft. Bij de 
archetypen met energielabel D liggen de scores van de alternatieven doorexploiteren en 
duurzame renovatie dicht bij elkaar. De archetypen met een energielabel A-B-C kunnen het 
beste doorgeëxploiteerd worden. Opvallend is dat de scores van het alternatief sloop 
gevolgd door vervangende nieuwbouw bij alle subarchetypen laag scoort. Dit alternatief is 
daarom niet duurzaam, uitgaande van een integrale afweging tussen People, Planet en 
Profit 

Verder blijkt dat de toekenning van gewichten niet gevoelig is voor de scores op de 

alternatieven. Dit wil zeggen dat als een van de drie criteria een zwaarder gewicht krijgt dat 

de scores van de alternatieven relatief weinig veranderen. 
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9. Case studie 

9.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk heeft als doel om de methodiek van het toepassen van een MCA toe te 
lichten. Een MCA is een hulpmiddel, geen technologie die voor beslissers uitrekent wat de 
beste keuze is. Een term die veelal gebruikt wordt door MCA-experts is: "Een MCA 
structureert en visualiseert wat actoren zelf aan overwegingen inbrengen, en biedt daardoor 
gelegenheid op goed geïnformeerde en transparante wijze hierop te reflecteren, te leren, en 
te discussiëren" (Keune & Springael, 2007). 

9.2 Philipsdorp 

In deze case studie wordt aan de hand van een renovatieproject van Woonbedrijf de 
methodiek van een MCA, voor de strategische keuze tussen doorexploiteren, duurzaam 
renoveren of slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw, toegelicht. Het is één project 
bestaande uit drie complexen. Het gaat om 141 woningen in de Bazelbuurt en 67 woningen 
in Oud-Philipsdorp. De input van de MCA bestaat in deze casestudie uit het subarchetype 
eengezinswoningen < 1945 met de energielabels E-F-G. Philipsdorp is een buurt in de wijk 
Strijp binnen de ring van het stadsdeel Strijp in Eindhoven die gebouwd is na 1910 om te 
voldoen aan de behoefte aan woonruimte voor de snel groeiende gloeilampenfabriek van 
Philips (Philipsdorp-Woonbedrijf, 2011). 

Met de aanstelling van architect Karel de Bazel in 1916, breekt een nieuwe fase aan van de 
aanleg van Philipsdorp. De Bazelbuurt kan gezien worden als een totaalkunstwerk 
(stadsethiek). De huizen, de straten en de groenvoorzieningen zijn ontworpen als één 
geheel. Alle hoekpanden in de Bazelbuurt hebben een uitsparing in de gevel van de huizen. 
Dit is om te benadrukken dat daar een kruising van straten is. De volgende opbouw is 
gehanteerd (Philipsdorp-Woonbedrijf, 2011): 

• Alle hoekpanden in de Bazelbuurt hebben een uitsparing in de gevel van de huizen. 
Dit is om te benadrukken dat daar een kruising van straten is. 

• De Bazel ziet de straat als een ruimte op zich, als een kamer waarin men verblijft. 

• Er zijn T-splitsingen om het zicht binnen de straat te houden, dan heeft men geen 
doorkijk naar een andere straat, en blijft het kamer-idee overeind. 

Figuur 9.1 -Ligging Phi/ipsdorp Figuur 9.2- Straatzicht Philipsdorp 
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9.3 Proces multicriteria-analyse 

In deze paragraaf wordt het proces van een MCA doorgelopen. 

9.3.1 Probleemdefiniëring 

Bij de eerste stap wordt er begonnen met het definiëren van het {complexe) probleem 
waarbij een MCA wordt toegepast. In dit onderzoek staat het volgende complexe probleem 
centraal: "woningcorporaties ondersteunen bij het maken van een strategische keuze tussen 
het doorexploiteren, duurzaam renoveren of vervangen van sociale huurwoningen". 

De tweede stap binnen de probleemdefiniëring is het formuleren van een eenduidige 
definitie van de alternatieven. In deze casestudie worden dezelfde alternatieven gehanteerd 
als beschreven in paragraaf 4.3.1 in dit onderzoek. Het gaat om de volgende alternatieven: 

1. doorexploiteren; 
2. duurzaam renoveren; 
3. slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw. 

De derde stap binnen een MCA is het samenstellen van een set criteria bij de 
probleemstelling. Het samenstellen van de set criteria is een belangrijk onderdeel van dit 
onderzoek. Hierin worden alle criteria benoemd waarop de alternatieven beoordeeld 
worden. In de criteriaboom in paragraaf 4.3.2 zijn alle hoofdcriteria, criteria en subcriteria 
terug te vinden. In de casestudie worden de alternatieven beoordeeld aan de hand van de 
hoofdcriteria. In de beoordeling van de hoofdcriteria zitten de beoordelingen van de criteria 
en subcriteria verwerkt. De hoofdcriteria zijn: 

• milieubelasting; 

• financiën; 

• sociaal aspect; 

• bouwtechnisch aspect; 

• woontechnisch aspect; 

• stedenbouwkundig aspect; 

• markt; 

• identiteit en imago . 

9.3.2 Toekennen van meetschalen aan de criteria 

De hoofdcriteria milieubelasting, financiën en woonlasten {sociaal) zijn op ratio en 
intervalschaal gemeten zoals beschreven in hoofdstuk 8. De andere criteria worden op een 
ordinaal meetniveau bepaald. Om de criteria op een hoger meetniveau te kunnen bepalen is 
een verdieping nodig in deze criteria. Dit valt buiten de scope van dit onderzoek. De criteria 
worden in de casestudie op een ordinale schaal bepaald door middel van een plussen- en 
minnenschaaL Bij deze schaal wordt de score kwalitatief met plussen en minnen 
aangegeven. De grootte van de verschillen is namelijk in dit geval onbekend. De scores van 
de plussen en minnen worden vervolgens vertaald naar scores tussen de 0 en 1. 
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Plussen en minnen Bijbehorende scores 
++ 1 
+ 0,75 
0 0,50 
- 0,25 
-- 0 

Tabel 9.1- Omzeiling plussen en minnen naar scores 

9.3.3 Standaardisatie en eperationalisatie 

De scores van de duurzame criteria van het subarchetype < 1945 met de energielabels E-F-G 
worden overgenomen uit de verdieping duurzame criteria. 

Criteria Kwatitatieve data uit verdieping 
Doore'Q)Ioiteren Duurzaam renoveren Sloop gevolgd door 

nieuwbouw 
Milieubelasting 0,21 0,88 0,51 
Financiën 0,61 0,55 0,70 
Woonlasten 0,32 0,65 0,06 

Tabel 9.2- Scores duur::ame criteria 

Sociaal aspect 
Bij Woonbedrijf was een van de doelen om de woningen in Philipsdorp betaalbaar te houden 
(criterium woonlasten). Dit gebeurt door de basiskwaliteit, waar de woningen aan dienen te 
voldoen en de technische gebreken aan te pakken zonder een huurverhoging door te 
berekenen. Verder hebben de bewoners veel invloed op het proces gehad en levert de 
samenstelling van huurders geen problemen op binnen de wijk (verbetering 
woningdifferentiatie is niet aan de orde). 

Bouwtechnisch aspect 
Om een goede bouwtechnische staat van de woningen te bereiken moeten een aantal 
werkzaamheden uitgevoerd worden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het 
oplossen van vocht- en tochtproblemen in de woning, herstellen van de houten 
verdiepingsvloer en het vervangen van dakpannen. Concluderend kan gesteld worden dat de 
huidige bouwtechnische staat onvoldoende is. 

Woontechnisch aspect 
De woontechnische staat van de eengezinswoningen wordt als redelijk bevonden door 
adviseurs van Woonbedrijf. Echter het bestaande casco levert beperkingen op ten aanzien 
van de indeling van de plattegronden. Nieuwbouw geeft de mogelijkheid om compleet 
nieuwe en flexibele plattegronden te realiseren in een geheel andere woningtypologie. 

Stedenbouwkundig aspect 
Zoals weergegeven in paragraaf 9.2 zijn de woningen onderdeel van een stedenbouwkundig 
geheel. Sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw kan ervoor zorgen dat de 
stedenbouwkundige plattegrond minder goed leesbaar wordt. 
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Markt 
Woonbedrijf heeft te maken met een goede verhuurbaarheid van haar woningbezit. Dit is af 
te leiden uit de lange inschrijftijd voor de huurders, een lage leegstand en een lage 
mutatiegraad. In deze situatie worden woningcorporaties minder snel geprikkeld om snel te 
reageren op veranderende voorkeurzen dan bij een slechte verhuurbaarheid van het 
woningbezit. Dit beïnvloedt de strategische keuze die centraal staat in deze case studie. 
Verder heeft de gemeente Eindhoven niet te maken met een sterke groei of krimp van 
bewoners. Een verdichting of verdunning door middel van het veranderen van het aantal 
wooneenheden speelt in dit geval geen rol. 

Identiteit en imago 
Het criterium cultuur en historie is een zeer belangrijk aspect bij de afweging van de 
alternatieven. De wijk is cultuurhistorisch waardevol. De vier kenmerkende buurten zijn 
Oud-Philipsdorp, De Bazelbuurt, Plataanbuurt en Lijsterbesbuurt Sinds 2003 zijn de eerste 
drie buurten beschermd stadsgezicht. De waarde is in 2008 ook vastgelegd in de 
cultuurhistorische Waardenkaart (Philipsdorp-Woonbedrijf, 2011). 

In tabel 9.3 zijn de scores weergegeven die de alternatieven scoren op de verschillende 
hoofdcriteria. 

Criterium Alternatief 
Doorexploiteren Duurzaam renoveren Sloop gevolgd door 

vervangende 
nieuwbouw 

Sociaal aspect + ++ --
Bouwtechnisch aspect - + ++ 

Woontechnisch aspect + + ++ 

Stedenbouwkundig ++ ++ --
aspect 
Markt + + -

Identiteit en Imago ++ ++ --

Tabel 9.3- Toekenning van scores aan criteria 

9.3.4 Toekennen van gewichten 

Aan ieder criterium dat geformuleerd is wordt een gewicht gehangen. De functie van het 
toekennen van gewichten aan criteria is van belang om de relevantie aan te geven van een 
bepaald criterium. De gewichten vertegenwoordigen de visie en het beleid van de beslissers. 
In deze case studie is de verdeling van gewichten toegepast zoals weergegeven in tabel 9.4. 

Criterium Gewicbt 
Milieubelasting 10% 
Financiën 10% 
Sociaal aspect 15% 
Bouwtechnisch aspect 10% 
Woontechnisch aspect 10% 
Stedenbouwkundig aspect 20% 
Markt 5% 
Identiteit en Imago 20% 

Totaal 100% 

Tabel 9.4- Toekenning van gewichten aan criteria 
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9.4 Resultaten 

Nu de scores en de gewichten van de criteria bekend zijn kunnen de totaalscores van de drie 
alternatieven bepaald worden. In tabel 9.5 zijn de scores op de alternatieven samengevat. In 
de casestudie heeft het alternatief duurzame renovatie de hoogste score, gevolgd door 
doorexploiteren. Er is een grote spreiding tussen de alternatieven duurzaam renoveren en 
sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw. Dit komt overeen met de werkelijke beslissing 
van Woonbedrijf. Door middel van de MCA is de procesgang die ten grondslag ligt aan de 
genomen beslissing gestructureerd en gevisualiseerd. 

Criteria Gewicht Alternatieven 
Doorexploiteren Duurzaam Sloop gevolgd door 

renoveren vervangende 
nieuwbouw 

Score Score incl. Score Score Score Score 
gewicht incl. incl. 

gewicht gewicht 
Milieubelasting 10% 0,21 0,021 0,88 0,088 0,51 0,051 
Financiën 10% 0,61 0,061 0,55 0,055 0,70 0,070 
Sociaal aspect 15% 0,75 0,113 1 0,150 0 0 
Bouwtechnisch 10% 0,25 0,025 0,75 0,075 1 0,100 
aspect 
Woontechnisch 10% 0,75 0,075 0,75 0,075 1 0,100 
aspect 
Stedenbouwkundig 20% 1 0,200 1 0,200 0 0 
aspect 
Markt 5% 0,75 0,038 0,75 0,038 0,25 0,013 
Identiteit en imago 20% 1 0,200 1 0,200 0 0 

Totaal score alternatieven 0,733 0,881 0,334 

Tabe/9.5- Resultaten uitgevoerde case studie 

9.5 Gevoeligheidsanalyse 

Aan de hand van een gevoeligheidsanalyse is bepaald hoe robuust en betrouwbaar de 
resultaten van de case studie zijn. Bij de gevoeligheidsanalyse is een andere verdeling van 
gewichten toegepast bij de verschillende criteria. Er wordt getoond wat het gevolg is indien 
één criterium wordt verzwaard tot een gewicht van 50 procent. Bij de overige criteria wordt 
een initiële verdeling aangehouden. Bij een verzwaring van het criterium milieubelasting 
wordt bijvoorbeeld de volgende verdeling van gewichten toegepast: milieubelasting 50% en 
de overige criteria 7,14%. 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de veranderde verdeling van gewichten de score van 
het hoogst scorende alternatief niet beïnvloeden. 'Duurzame renovatie' blijft bij elke situatie 
het hoogst scorende alternatief. Dit duidt erop dat de uitkomst van de case studie robuust 
en betrouwbaar is. De uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse zijn terug te vinden in tabel 
9.6. 
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Criteria Doorexploiteren Duurzaam Sloop gevolgd 
renoveren door vervangende 

nieuwbouw 
Mil ieubelasting 0,47 0,86 0,46 
Financiën 0,64 0,71 0,54 
Sociaal aspect 0,70 0,91 0,24 
Bouwtechn isch aspect 0,49 0,80 0,68 
Woontechnisch aspect 0,70 0,80 0,67 
Stedenbouwkundig 
aspect 0,81 0,91 0,24 
Markt 0,70 0,80 0,35 
Identiteit en imago 0,81 0,91 0,24 

Tabel 9. 6 - Resultaten gevoe figheidscmalyse case studie 

102 



10. Conclusies & aanbevelingen 

Dit onderzoek is gericht op het maken van een aanzet tot een MCA die woningcorporaties 
kan ondersteunen bij het maken van de strategische keuze tussen: doorexploiteren, 

duurzaam renoveren of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw van sociale 
huurwoningen. In dit hoofdstuk komen de belangrijkste conclusies van dit onderzoek aan de 
orde. Verder zullen aanbevelingen worden gedaan voor het verder ontwikkelen van de MCA 
en voor vervolgonderzoek. 

10.1 Conclusies 

Het onderzoek leidde naar constateringen welke bepalend zijn geweest voor een aanzet tot 
een MCA. Het verminderen van het gebruik van schaarse energiebronnen en het reduceren 
van de C02 uitstoot staan hoog op de agenda bij overheidsinstellingen. Dit heeft geleid tot 
het opstellen van beleidskaders om deze problematiek aan te pakken. 
Er zijn verschillende meetmethodieken ontwikkeld die aanbevelingen doen om het 
energieverbruik van woningen te reduceren door middel van renovaties, echter de optie 
sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw wordt hierin niet meegenomen. 
Naast duurzaamheid spelen meer criteria een rol die van invloed kunnen zijn op de 
strategische keuze tussen: doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd door 
vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen. 
Momenteel is er nog geen hulpmiddel ontwikkeld dat alle alternatieven afzet tegen de 
criteria die een rol spelen bij deze strategische keuze. Door de verschillende alternatieven en 
de diversiteit aan criteria die een rol spelen bij de keuze gaat deze problematiek gepaard 
met een hoge complexiteit. 
De MCA is een bruikbare methode voor het oplossen van problemen met een hogere 
complexiteit. 

Multicriteria-analyse 
Onderzoeken geven tot op heden geen eenduidige richtlijn aangaande de keuze tussen 
renovatie en sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw. Dit komt onder andere door de 
diversiteit aan woningbezit. Elk woonobject kent zijn eigen prestaties, hetgeen heeft geleid 
tot een onderverdeling van de woningen in archetypen en subarchetypen. De verdeling in 
archetypen is gebaseerd op woningtypologie en op bouwjaar en de subarchetypen op 
energielabels, allen bepalend voor de woningkwaliteit en de prestaties van woningen. Deze 
categorisering is de input van de MCA. 
Bovendien blijkt uit onderzoek dat het beleid van woningcorporaties een rol speelt in het 
sloopgedrag. Eén van de stappen bij het maken van een MCA is het toekennen van 
gewichten aan de criteria om de relevantie van een bepaald criterium te duiden. Door het 
toepassen van gewichten is het mogelijk om het beleid van een woningcorporatie te 
integreren in het beslissingsproces. Het onderzoek heeft bovendien geleid tot een volledige 
set met criteria die een rol spelen bij de strategische keuze, resulterend in een criteriaboom. 
De criteriaboom geeft een ondersteuning aan beslissers. Vervolgens wordt hierdoor het 
beslissingsproces transparant gemaakt en worden de gegevens geordend. 

Om de verschillende criteria met elkaar te kunnen vergelijken in een MCA is het noodzakelijk 
om data te verkrijgen van de criteria. Aangezien duurzaamheid een steeds grotere 
maatschappelijke relevantie heeft, is een verdieping aangebracht in de criteria die hier een 
rol in spelen. 
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Onder duurzaamheid wordt in dit onderzoek verstaan: "De bewustwording van de effecten 
van het huidige gedrag, welke leidt tot de integrale afweging tussen People, Plonet en Profit, 
met als doel het creëren van een maatschappelijke meerwaarde nu en in de toekomst". De 
drie criteria: woonlasten - milieubelasting - financiën, refereren aan de drie aspecten : 
People - Planet - Profit Deze criteria zijn vertaald naar data om ze operationaliseerbaar te 
maken. De data zijn geoperationaliseerd waardoor de data vergelijkbaar zijn. 

Woonlasten (People) 
Het sturen op woonlasten (People) wordt een steeds belangrijker thema voor 
woningcorporaties. Dit komt voornamelijk door de sterk stijgende energieprijzen in 
combinatie met de beperkte energieprestaties van sociale huurwoningen. De knoppen 
waaraan een woningcorporatie kan draaien zijn de huur en de energieprestatie van de 
woningen. Door de te verwachten energielastenontwikkelingen worden de energiekosten 
steeds bepalender voor de woonlasten van de huurders. 
De primaire doelgroep is vooral gehuisvest in de goedkoopste huurwoningen. De 
goedkoopste huurwoningen hebben gemiddeld gezien de minste energieprestaties. De 
primaire doelgroep is hierdoor het meest gevoelig voor energieprijsstijgingen. 
Uit de uitgevoerde analyse in dit onderzoek blijkt dat een energiebeleid niet alleen 
noodzakelijk is vanwege het milieutechnische perspectief, maar ook om de woonlasten te 
beperken. Door de te verwachten energielastenontwikkelingen heeft het alternatief 
duurzame renovatie de beste score betreffende de woonlasten. Een nieuwbouwwoning 
heeft ook lage energielasten, alleen hebben nieuwbouwwoningen hogere netto huren. Het 
alternatief doorexploiteren scoort door de relatief hoge toekomstige woonlasten in 
verhouding laag op het criterium woonlasten . 

Milieubelasting (Pianet) 
Zowel het energieverbruik in de gebruikersfase als de materialisatie die gebruikt wordt in 
een gebouw veroorzaken een milieubelasting (Pianet). In dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van de LCA-methode, waarmee een compleet inzicht is verkregen in de milieu-effecten van 
een gebouw. 
Uit de analyse blijkt dat het energieverbruik een dominante rol speelt bij het meten van de 
milieubelasting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het gasverbruik voor het 
verwarmen van de woning. 
De data van de milieubelasting zijn berekend middels schaduwprijzen. De bepaling van de 
schaduwprijzen voor de verschillende milieu-effecten is op basis van prijzen voor 
emissiebeperkende maatregelen en emissienormen. 
De schaduwkosten zijn fictieve externe kosten die worden uitgedrukt in euro's. Het 
alternatief doorexploiteren veroorzaakt de hoogste milieubelasting. Het verschil tussen de 
alternatieven duurzaam renoveren en sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw wordt 
veroorzaakt door het materiaalgebruik. Beide alternatieven zorgen voor een laag 
energieverbruik; de milieubelasting die gepaard gaat met de materialisatie is echter bij een 
nieuwbouwwoning hoger ten opzichte van de duurzame renovatie. 

Financiële aspecten (Profit) 
Het waarborgen van de financiële continuïteit (Profit) is voor woningcorporaties een 
belangrijke randvoorwaarde om blijvend te kunnen investeren in haar maatschappelijke 
doelstellingen. 

104 



De twee belangrijkste aspecten binnen de financiële continuïteit zijn de liquiditeit en de 
solvabiliteit. De liquiditeit wordt grotendeels bepaald door de operationele kasstromen van 
het woningbezit. Nieuwbouwwoningen genereren hogere positieve kasstromen en lagere 
negatieve kasstromen in vergelijking met oudere woningen. Dit wordt veroorzaakt door de 
hogere huren van nieuwbouwwoningen en de relatief lage onderhoudskosten. Het 
alternatief sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw scoort op dit aspect hoger in 
vergelijking tot de andere alternatieven. 

De investeringen die gedaan moeten worden voor de alternatieven duurzame renovatie 
en sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw gaan gepaard met een onrendabel deel. Dit 
onrendabele deel heeft een negatieve invloed op de solvabiliteitspositie van een 
woningcorporatie. Voornamelijk het alternatief sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw 
veroorzaakt een hoge onrendabele investering. Naast de onrendabele toppen van 
nieuwbouwwoningen dienen de sloopkosten van de huurwoning ook in rekening gebracht te 
worden. Een groot gedeelte van de sloopkosten is de bedrijfswaarde van de huurwoning die 
gesloopt gaat worden. 
De relatief hoge sloopkosten van de oude woning en de onrendabele top van een 
nieuwbouwwoning zorgen er voor dat het alternatief sloop gevolgd door vervangende 
nieuwbouw slecht scoort op het aspect solvabiliteit. Het alternatief doorexploiteren is het 
gunstigste alternatief met betrekking tot de solvabiliteit, omdat hier geen onrendabele 
investering gedaan hoeft te worden. 

Resultaten verdieping 
De data van de criteria woonlasten, milieubelasting en financiën zijn geoperationaliseerd. 
Door de operationalisatie is het mogelijk om conclusies te trekken aangaande de score op 
duurzaamheid van de alternatieven . 
Uit de uitgevoerde MCA op de duurzame criteria blijkt dat woningen met een groen 
energielabel (A-B-C) het beste doorgeëxploiteerd kunnen worden en dat woningen met een 
energielabel E-F-G het beste duurzaam gerenoveerd kunnen worden. Het alternatief sloop 
gevolgd door vervangende nieuwbouw is bij geen enkel subarchetype het beste alternatief. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het slopen gevolgd door vervangende nieuwbouw 
geen duurzaam alternatief is. 
Uit de analyse blijkt ook dat het archetype een relatief kleine invloed heeft op de scores van 
de alternatieven voor duurzame criteria en dat de verdeling naar energielabels daarentegen 
een relatief grote invloed heeft. 
Het woontechnische aspect heeft waarschijnlijk wel een grote invloed op de score van de 
archetypen. Het woontechnische aspect kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een bepaalde 
woningtypologie niet meer voldoet aan de huidige prestatie-eisen van de huurder. 

Het onderzoek is een aanzet tot een multicriteria-analyse. De verdieping is beperkt tot drie 
van de acht hoofdcriteria. Bij een verdieping op de hele set van criteria kunnen er andere 
resultaten uitkomen. Dit valt buiten de scope van het onderzoek. 
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10.2 Aanbevelingen met betrekking tot de multicriteria-analyse 

Voor een woningcorporatie kan de MCA een nuttig hulpmiddel zijn bij de strategische keuze 
tussen doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen gevolgd door nieuwbouw van sociale 
huurwoningen. 
De MCA heeft als doel: beslissers van woningcorporaties ondersteunen, transparant maken 
van het beslissingsproces en ordenen van gegevens die een rol spelen bij deze strategische 
keuze. 
Woningcorporaties dienen in de ontwikkelde MCA nog gewichten te hangen aan de diverse 
criteria. Het toekennen van gewichten aan de verschillende criteria is in dit onderzoek met 
opzet open gelaten. Hierin kunnen woningcorporaties hun beleid I visie meenemen in het 
besluitvormingsproces. 
Uit het onderzoek is gebleken dat het beleid van een woningcorporatie een rol speelt in het 
sloopgedrag. Bij het toepassen van deze MCA dient wel een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 
te worden door de woningcorporaties. De gevoeligheidsanalyse heeft enerzijds als doel de 
kracht van de uitkomsten vast te stellen, anderzijds geeft het een inzicht aan de 
woningcorporaties in welke mate hun beleid I visie bepalend is geweest voor de uitkomsten. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek met betrekking tot de multicriteria-analyse: 
• Dit onderzoek is slechts een aanzet tot een MCA waarin verdieping heeft 

plaatsgevonden in drie van de acht hoofdcriteria. 
Om een compleet inzicht te krijgen in deze strategische keuze dienen voor de overige 
criteria ook data verkregen te worden. Als voor alle criteria data verkregen zijn 
kunnen ze geoperationaliseerd worden. Hierdoor kan de volledige set met criteria 
vergeleken worden en kan er een onderbouwde beslissing genomen worden door 
woningcorporaties. 

• Uit de resultaten van de MCA op de duurzame criteria bleek dat de archetypen 
weinig invloed hadden op de uitkomsten. Dit kan bij de overige criteria wel een 
belangrijke rol spelen. 
Dit onderzoek heeft als input van de MCA vijf verschillende archetypen. Bij een 
vervolgonderzoek geeft het de aanbeveling om te kijken naar alle archetypen waarbij 
woningcorporaties met de strategische keuze tussen doorexploiteren, duurzaam 
renoveren of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw te maken krijgen. 

10.3 Aanbevelingen met betrekking tot vervolgonderzoek 

Het waarborgen van de financiële continuïteit is een belangrijke economische 
randvoorwaarde voor een woningcorporatie. Woningcorporaties moeten zowel aan 
financiële verplichtingen op korte termijn (liquiditeit) als aan financiële verplichtingen op 
lange termijn (solvabiliteit) voldoen. 
In dit onderzoek is ingegaan op de financiële consequenties op complexniveau voor de keuze 
tussen doorexploiteren, duurzaam renoveren of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw 
van sociale huurwoningen. Het verdient aanbeveling om de consequenties op 
portefeuilleniveau te bekijken. 

Positieve operationele kasstromen worden steeds belangrijker voor woningcorporaties. Om 
geborgde financieringen te kunnen aantrekken bij het WSW moeten de operationele 
kasstromen voor de komende vijf jaar positief zijn. Veel woningcorporaties hebben relatief 
veel oud bezit uit ongeveer dezelfde bouwperiode. Dit bezit uit dezelfde bouwperiode heeft 
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ook op dezelfde tijd investeringsmomenten, hierdoor kunnen de operationele kasstromen 
van woningcorporaties in periodes negatief worden . 
In een vervolgonderzoek kan gekeken worden naar de financiële mogelijkheden van 
woningcorporaties om een grotere diversiteit van het woningbezit te realiseren. 

De energielasten zijn in de laatste 10 jaar verdubbeld en de prognose is dat deze in de 
toekomst nog harder gaan stijgen. Door de toenemende maatschappelijke druk om de 
financiële lasten voor de primaire doelgroepen te beperken zal het sturen op woonlasten 
een steeds belangrijker thema worden voor woningcorporaties. 
In een vervolgonderzoek kan gekeken worden hoe woningcorporaties "sturen op 
woonlasten" in hun strategische beleid kunnen opnemen. 

Uit de analyse van de milieubelasting blijkt dat het energieverbruik een dominante rol speelt 
bij het meten van de milieubelasting. Deze analyse is uitgevoerd aan de hand van SimaPro 
software voor LCA berekeningen . 
Zowel TNO als Gerda Klunder concludeerden dat verschillende softwarepakketten geen 
eenduidige resultaten opleverden voor het berekenen van tweeërlei milieubelastingen: 
milieubelasting veroorzaakt door de materialisatie en milieubelasting veroorzaakt door het 
energieverbruik. 
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is het bekijken van de verschillen in metingen als 
ook onderzoek naar de oorzaak van deze verschillen. 
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Bijlage 1- Toegepaste definities 

Bedrijfswaarde 

De bedrijfswaarde van een investering is gelijk aan de huuropbrengst minus de 

exploitatiekosten over een bepaalde periode, netto contant gemaakt tegen een 
disconteringsvoet. 

Benedenwoning 

Gelijkvloerse woning, eventueel met twee verdiepingen, die met de voordeur uitkomt op 
een gemeenschappelijk trappenhuis. In het woongebouw liggen meer dan 2 woningen 
boven elkaar. 

Besteedbaar inkomen 
Het besteedbaar inkomen is het inkomen inclusief zorgtoeslag, kinderbijslag, kindertoeslag 
en exclusief huurtoeslag. 

Bovenwoning 

Gelijkvloerse woning op de eerste verdieping, eventueel met 2 verdiepingen, en een 
voordeur op straatniveau of in gemeenschappelijk portiek. 

Diensten van algemeen economisch belang (DEAB) 

Zijn activiteiten die door de overheid aan organisaties zijn opgedragen. Deze diensten 
onderscheiden zich van 'gewone diensten' door de aanwezigheid van een publiek belang. 

Duplex woning 

Woongebouw bestaande uit beneden- en/of bovenwoning. 

Duurzaamheid 

De bewustwording van de effecten van het huidige gedrag, welke leidt tot de integrale 
afweging tussen People, Planet en Profit, met als doel het creëren van maatschappelijke 
meerwaarde nu en in de toekomst. 

Economische levensduur 

De periode waarin het gebouw financieel gezien in de boeken staat (exploitatieperiode}. 

Eengezinswoning 

Woning met één of meerdere woonlagen, een tuin en een voordeur op straatniveau. Geen 
woning of andere VGE-vorm erboven. 

Energiebesparende maatregelen 
Maatregelen om de energieprestatie van de woningen te verbeteren. 

Functionele levensduur 

De periode waarin het gebouw voldoet aan de eisen van die gesteld worden door de markt. 
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Gebouwgebonden energieverbruik 
Het energieverbruik voor verwarmen, verlichten en ventileren en dit deel van het 
energieverbruik dat beïnvloed kan worden door de woningbouwcorporatie door het 
aanbrengen van energiebesparende maatregelen. De huurder verbruikt naast het 
gebouwgebonden energieverbruik ook energie voor apparaten zoals de televisie, computer, 
keukenapparatuur enzovoort. Dat deel van het energieverbruik wordt niet meegenomen in 
de analyse, omdat het niet beïnvloed wordt door bouwkundige of installatietechnische 
ingrepen aan de woning. 

Goedkope huur 
Onder goedkope huur worden netto huren verstaan onder de 512 euro. 

Liquiditeit 
De liquiditeit van een onderneming laat zien in welke mate de onderneming in staat is om 
aan haar direct (op korte termijn) opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen. Dus in 
hoeverre de woningcorporaties de kortlopende schulden kunnen betalen zonder daarvoor 
nieuwe financiële bronnen aan te hoeven spreken. 

Multicriteria-analyse 
Een MCA is een evaluatiemethode om besluitvormingsprocessen te structureren en om 
besluitvormers te helpen bij het vinden van de optimale balans tussen conflicterende 
doelen. 

Onrendabele top 
Bij vastgoed is de onrendabele top het verschil tussen de stichtingskosten en de 
bedrijfswaarde van de investering. De bedrijfswaarde is gelijk aan de huuropbrengst minus 
de exploitatielasten netto contant gemaakt tegen een disconteringsvoet over een bepaalde 
periode. 

Planmatig onderhoud 
Ingrepen die uitgevoerd moeten worden om de verwachte levensduur van de woningen te 
halen. 

Portiekwoning 
Gelijkvloerse woning, eventueel met 2 verdiepingen, die met de voordeur uitkomt op een 
gemeenschappelijk trappenhuis. In het woongebouw liggen meer dan 2 woningen boven 
elkaar. 

Primaire doelgroep 
Onder de primaire doelgroep wordt verstaan : huishoudens die een zodanig rekeninkomen 
hebben dat zij aangewezen zijn op de kernvoorraad van de sociale sector. In het algemeen 
wordt de doelgroep gevormd door de huishoudens die een beroep kunnen doen op 
huurtoeslag. Indien het rekeninkomen hoger is dat de onderstaande grenzen, is geen 
huurtoeslagtoekenning mogelijk. Deze bedragen worden jaarlijks door het Rijk aangepast. 
Tot de lage inkomensgroepen worden de volgende huishoudens gerekend: alleenstaanden 
jonger dan 65 jaar met een maximum inkomen van € 21.625; alleenstaanden ouder dan 65 
jaar met een maximum inkomen van € 20.325; meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 
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jaar met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 29.350 en meerpersoonshuishoudens 
ouder dan 65 jaar met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 27.750 (prijspeil 1 juli 
2010). Ook wordt een maximum gesteld aan het eigen vermogen van een huishouden. 

Renovatie 
Verbeteringen aan de woning (anders dan onderhoud). 

Schaduwkosten 
De schaduwkosten zijn fictieve externe kosten die worden uitgedrukt in euro' s. De 
milieubelasting van de woningen is een optelsom van de schaduwkosten met betrekking tot 
het materiaalgebruik en de schaduwkosten die veroorzaakt worden door het 
gebouwgebonden energieverbruik. Hoe lager de schaduwkosten, hoe lager de 
milieubelasting. 

Solvabiliteit 
De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. 

Technische levensduur 
De tijdspanne dat het gebouw technisch gezien voldoet. 

Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) 
Een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle 
onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. 
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Bijlage 2- Overzicht meetmethodieken energiebesparing 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meetmethodieken met betrekking tot 
energiebesparingsmaatregelen die hedendaags gebruikt worden door woningcorporaties om 
doelstellingen haalbaar en meetbaar te maken. Bij deze meetmethodieken wordt de optie 
van het slopen van een sociale huurwoning niet meegenomen in de 
uitkomsten/aanbevelingen. 

Meetmethodieken 

Va bi vastgoed 

Energiebesparings
verkenner 
SenterNovem 

Energie Prestatie 
Norm 

Eco-Quantum 

Omschrijving 

Vabi vastgoed optimaliseert de door 
het bedrijf gekozen 
beleidsdoelstellingen op het gebied 
van duurzaamheid en financiën. Er 
kan aangegeven worden welke 
beleidsdoelstellingen het meest 
belangrijk gevonden worden door 
het bedrijf. Er kan bijvoorbeeld 
aangegeven worden wat de 
minimale energielabel verbetering 
moet worden per complex I project. 

De Energiebesparingsverkenner laat 
u in enkele stappen de 
energiebesparingmogelijkheden van 
een woning zien, en berekent 
meteen uw financiële voordeel. Dat 
kan voor individuele 
woningeigenaren interessant zijn, 
maar bijvoorbeeld ook voor 
woningcorporaties of een vereniging 
van eigenaren. 

Door middel van de Energie 
Prestatie Norm (EPN) wordt de 
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 
berekend. De EPC rekenmethode 
wordt (waarschijnlijk per 1 januari 
2011) vervangen door 'NEN7120 
'energieprestatie van gebouwen 
bepalingsmethode', welke 
allesomvattend zal zijn. Dat betekent 
dat op basis van NEN 7120 ook een 
energielabel aan een bestaand 
gebouw toegekend kan worden. 

Eco-Quantum is een 

Beoordelingsas peeten 

• Labelverschuivingen, 
• Minimum label 

vastste I Ie n, 
• C02 uitstoot 

besparing, 
• Terugverdientijd 

bepalen 
• Rendement op de 

investering, 
• C02 besparing per 

geïnvesteerde euro. 

• C02 reductie 
• Financieel voordeel 
• Energielabel 

verbetering 

• Energieverbruik 

• Milieueffecten van 
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BREAAM 
(Building Research 
Establishment en 
Environmental assets 
method) 

Greencalc 

GPR-gebouw 
{Gemeentelijke 
Praktijk Richtlijn) 

rekenprogramma dat de 
milieubelasting van een 
woongebouw berekent en die 
uitdrukt in milieumaten en -
effecten. De milieubelasting kan 
worden uitgedrukt in een getal en 
geeft daarmee inzicht in de 
duurzaamheid van een woning. Eco
Quantum is op dit moment alleen 
beschikbaar voor woningbouw 
(eengezinswoningen). 

BREAAM is een 
beoordelingsmethodiek om de 
duurzaamheid van een gebouw te 
bepalen op alle mogelijke aspecten 
die de duurzaamheid van het 
gebouw beïnvloeden. BREAAM 
wordt ondersteund en geïnitieerd 
door de Dutch Green Building 
Council. 

Greencalc is een rekeninstrument 
om de milieubelasting van een 
gebouw of een wijk door middel van 
de 'milieu-index' meetbaar en 
vergelijkbaar te maken ten opzichte 
van de bouwmaatstaven van 1990. 
Het programma is een 
ontwerphulpmiddel om een gebouw 
te verduurzamen. 

GPR-gebouw is een programma 
waarbij gebouwaspecten als energie, 
milieu, gezondheid, 
gebruikerskwaliteit en 
toekomstwaarde een rapportcijfer 
krijgen op een schaal van nul tot 10. 
Het cijfer 6 komt overeen met het 
niveau van het bouwbesluit GPR
gebouw wordt voornamelijk door 
gemeenten gebruikt om de 
milieuprestatie van gemeentelijke 
gebouwen te beoordelen 

Tobe/2.1: Overzicht meetmethodieken energiebesparing 

bouwmaterialen 
• Levenscyclusanalyse 

van de 
milieueffecten 

• Energieverbruik 
• VVaterverbruik 
• Materiaalverbruik 
• Gezondheid & 

ruimtecomfort 
• Vervuiling omgeving 
• Bereikbaarheid 
• Landgebruik 
• Ecologische impact 
• Management en 

gebruikersgedrag 

• Energieverbruik 
• VVatergebruik 
• Materiaalgebruik 
• Mobiliteit 
• Gebruikersgedrag 

• Energieverbruik 
• VVatergebruik 
• Materiaalgebruik 
• Milieuzorg 
• Comfort 
• Toegankelijkheid 
• Sociale veiligheid 
• Flexibiliteit 
• Functionaliteit 
• Toekomstgerichte 

voorzieningen 
• Belevingswaarde 
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Bijlage 3- Woonlasten (People) 

Energieprijsontwikkeling 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van aardgas, elektriciteit en de inflatie van de 
afgelopen 15 jaar weergegeven (CBS, 2011). 

Aardgas El ektriciteit Huur 

Prijs index Prij s inde x Inflatie inde x 

1996 218 100 105 100,00 2, 10"/o 100,00 

1997 248 114 107 101,90 2, 20"/o 102, 20 

1998 253 116 108 102,86 2,00% 104, 24 

1999 249 114 114 108,57 2, 20"/o 106,54 

2000 278 128 130 123,81 2, 60"/o 109,31 

2001 361 166 165 157,14 4,50"/o 114, 23 

2002 387 178 168 160,00 3,40"/o 118,11 

2003 423 194 174 165,71 2, 10"/o 120,59 

2004 436 200 182 173,33 1,20"/o 122,04 

2005 503 231 197 187,62 1,70"/o 124,11 

2006 555 255 209 199,05 1,10% 125,48 

2007 581 267 226 215,24 1,60"/o 127,48 

2008 598 274 229 218,10 2,50"/o 130,67 

2009 591 271 301 286,67 1, 20"/o 132,24 

2010 534 245 283 269,52 1, 30"/o 133,96 

Tabel 3.1: Ontwikkeling eenheidsprijzen aardgas en elektriciteit ten opzichte van inflatie 

Aardgas: Tarief is opgebouwd uit de kostencomponenten netwerkkosten, levering, en 
transport. Tarief is exclusief Btw en exclusief teruggave energiebelasting maar inclusief 
energiebelasting. 

Elektriciteit: Tarief is opgebouwd uit de kostencomponenten netwerkkosten, levering, en 
transport. Tarief is exclusief Btw en exclusief teruggave energiebelasting maar inclusief 
energiebelasting. 

Woonlasten vertaald naar energielabels 

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde waardes te vinden die in dit onderzoek gebruikt 
zijn . De waardes zijn de gemiddelde waardes van woningcorporaties woonbedrijf. 

energielabel Aantal in bezit netto huur Bruto huur Gasverbruik Elektriciteitsverbruik 

A 387 652 700 685 1317 
8 1409 549 578 812 1103 
c 7095 454 472 1192 909 
D 10386 433 459 1554 945 
E 5574 404 424 1948 860 
F 2516 382 406 2408 740 
G 594 364 390 3293 664 
Total 26255 436 460 1599 904 

Tabel 3.2: Uitgangswaarden woonlasten vertaald naar energielabels 

In onderstaand figuur zijn de woonlasten van alle energielabels weergegeven in de tijd. 
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Figuur 3.1: Woonlastenontwikkeling van alle energielabels ten opzichte van elkaar 

Woonlasten per ene'lielabel 
Jaartal label A label 8 Label C label D label E LabelF label G 

2011 066 (644 (552 (557 (539 (540 (565 

2012 086 (662 (568 (575 (557 (560 (587 

2013 (807 (681 (586 (593 ( 576 (580 (611 

2014 (829 000 (604 (613 ( 597 (602 (637 

2015 (851 020 (623 (633 (618 (625 (664 

2016 (875 040 (642 (654 (640 (649 (692 

2017 (899 062 (663 (677 (664 €674 023 

2018 (924 084 (684 000 (688 001 055 

2019 (950 (807 007 025 014 029 089 

2020 (977 (831 030 050 042 059 (826 

2021 0.005 (856 055 077 071 091 (864 

2022 ( 1.034 (882 080 (806 (801 (824 (905 

2023 ( 1.065 (910 (807 (836 (833 (859 (949 

2024 (1.096 (938 (836 (867 (868 (897 (996 

2025 0.129 (968 (865 (901 (904 (937 ( 1.045 

2026 0 .163 (999 (897 (936 (942 (979 0.098 

2027 0 .198 ( 1.031 (929 (973 (982 ( 1.024 ( 1.155 

2028 0.235 ( 1.065 (964 0 .012 ( 1.025 ( 1.072 ( 1.215 

2029 0.273 ( 1.100 ( 1.000 ( 1.053 O.Q70 ( 1.123 ( 1.280 

2030 ( 1.314 0.137 ( 1.039 0 .097 ( 1.118 (1.177 0 .349 

2031 ( 1.355 ( 1.176 0 .079 0.143 ( 1.169 (1.234 ( 1.421 

2032 0.399 ( 1.216 0 .122 0.192 0.224 0 .296 ( 1.499 

2033 ( 1.445 ( 1.259 0.167 ( 1.244 0.281 ( 1.361 ( 1.581 

2034 ( 1.492 0.303 ( 1.214 ( 1.298 0.343 ( 1.430 ( 1.670 

2035 0.542 ( 1.350 ( 1.265 ( 1.357 ( 1.408 ( 1.505 (1.764 

2036 ( 1.595 ( 1.400 ( 1.318 ( 1.418 ( 1.477 ( 1.584 ( 1.866 

2037 ( 1.649 ( 1.451 ( 1.374 ( 1.484 ( 1.551 ( 1.668 ( 1.974 

2038 0.707 0 .506 ( 1.434 0.554 0 .630 0 .759 (2.090 

2039 ( 1.767 0 .563 ( 1.497 ( 1.628 ( 1.714 ( 1.855 ( 2.214 

2040 ( 1.830 ( 1.624 ( 1.564 0 .706 (1.804 ( 1.958 (2.348 

Tabel 3.3: Woonlastenontwikkelingnoor energielabels in de tijd gezet 
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Woonlasten vertaald naar woningbezit 

In de onderstaande tabel worden de uitgangswaardes weergegeven voor de verdeling en in 
tijd zetten van de woonlastenklasse van het woningbezit. De gegevens zijn afkomstig van 
woningcorporatie Woonbedrijf. Het zijn gemiddelde waardes. 

bruto huurklassen Totaal netto huur Bruto huur Gasverbruik Elektriciteitsverbruik aantal bezit 

1-49 231 5 1434 996 3 

100-149 149 117 1843 462 16 

150-199 200 186 2336 481 36 

200-249 225 232 1882 531 270 

249-299 271 279 1729 542 977 

300-349 317 326 1784 624 2478 

350-399 361 376 1723 726 4357 

400-449 412 426 1630 829 5663 

450-499 456 474 1523 960 5734 

500-549 502 524 1512 1066 4360 

550-599 527 569 1513 1227 1838 

600-649 551 623 1459 1156 804 

650-699 582 673 1305 1392 510 

700-749 639 723 1147 1386 404 

750-799 675 771 1253 1400 142 
I 

800-849 751 825 1134 1413 157 

850-899 814 869 1727 1487 53 

900-949 870 918 2734 1750 30 

>=950 1396 1428 2332 1487 96 

Total 438 460 1599 909 27928 

Tabel 3.4: Uitgangswaarde waanlastenontwikkeling naar woningbezit 
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In onderstaande tabel zijn de percentages aangegeven van alle woonlastenklasse per jaartal. 

<400Evro/mnd <SOOEuro/mnd <600Euro/mnd <700Euro/mnd <800Euro/mnd >BOOEuro/mnd Totaal 
2011 4,66% 24,47% 40,81% 22,19% 4, 7CJY. 3,16% 100,00% 

2012 4,66% 24,47% 40,81% 22,19% 4, 70"/o 3,16% 100,00% 

2013 4,66% 24,47% 40,81% 22,19% 4, 70"/o 3,16% 100,00% 

2014 4,66% 24,47% 40,81% 22,19% 4, 70"/o 3,16% 100,00% 

2015 4,66% 8,87% 56,41% 22,19% 4, 70"/o 3,16% 100,00% 

2016 1,16% 12,37% 35,88% 36,14% 11,29% 3,16% 100,00% 

2017 1,16% 12,37% 35,88% 36,14% 9,46% 4,98% 100,00% 

"2018 1,16% 12,37% 35,88% 36,14% 9,46% 4,98% 100,00% 

2019 1,16% 12,37% 35,88% 36,14% 9,46% 4,98% 100,00% 

2020 0, 20"/o 13,34% 3S,88% 36,14% 9,46% 4,98% 100,00% 

2021 0,2CJY. 13,34% 35,88% 36,14% 9,46% 4,98% 100,00% 

2022 0,07% 4,59% 24,47% S6,42% 9,46% 4,98% 100,00"/o 

2023 0,07% 4,59% 24,47% 40,81% 22,19% 7,86% 100,00% 

2024 0,07% 4,59% 24,47% 40,81% 22,19% 7,86% 100,00"/o 

2025 0,07% 4,59% 24,47% 40,81% 22,19% 7,86% 100,00% 

2026 0,07% 4,59% 24,47% 40,81% 22,19% 7,86% 100,00"/o 

2027 0,07% 1, 10"/o 12,37% S6,41% 15,61% 14,44% 100,00% 

2028 0,07% 1, 1CJY. 12,37% 3S,88% 36,14% 14,44% 100,00"/o 

2029 0,07% 0,00% 13,47% 35,88% 36,14% 14,44% 100,00% 

2030 0,07% 0,00% 4,59% 44,75% 36,14% 14,44% 100,00% 

2031 0,01% 0,06% 4,59% 24,47% 40,81% 30,06% 
, 

100,00"/o 

2032 0,01% 0,06% 4,59% 24,47% 40,81% 30,06% 100,00% 

20 0,01% 0,06% 4,59% 8,87% 56,41% 30,06% 100,00"/o 

2034 0,01% 0,06% 0,97% 12,5CJY. 56,41% 30,05% 100,00% 

0,01% 0,06% 0,00% 13,47% 35,88% 50,58% 100,00"/o 

0,01% 0,00"/o 0,06% 4,59% 44,75% 50,59% 100,00% 

203 0,01% 0,00"/o 0,06% 4,59% 24,47% 70,87% 100,00% 

0,01% 0,00"/o 0,06% 4,47% 9,00"/o 86,46% 100,00"/o 

0,00"/o O,OO"A> 0,06% 0,00% 13,47% 86,47% 
, 

100,00% 

2040 O,OO"A> 0,00"/o 0,00% 0,06% 4,59% 95,35% 
, 

100,00% 

Tobel3.5: Percentage woonklasse naar jaartol 
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Tabellen kwantitatieve data 

Hieronder zijn de tabellen weergegeven van de data voor toekomstige woonlasten per 
archetype en subarchetype onderverdeeld in de drie alternatieven. De eerste tabel geeft de 
data weer voor het meetmoment na 15 jaar en de tweede tabel voor meetmoment na 30 
jaar. 

t = 15 Eengezinswoning< 1945 Eengezinswoning 1945-65 Eeng.w.> 1989 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C A-B-C 

Alternatief 1 

-gasverbruik (Euro/maand) € 371 € 200 € 170 € 345 € 247 € 204 € 155 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 44 € 56 € 44 € 42 € 48 € 50 € 73 

Energielasten (Euro/maand) € 415 € 256 € 214 € 387 € 295 € 253 € 228 

Bruto huur (Euro/maand) € 501 € 506 I € 543 € 549 I € 587 € 580 € 792 

Totale woonlasten € 916 €762 € 758 € 936 € 881 € 833 € 1.020 

Alternatief 2 

-gasverbruik (Euro/maand) € 170 € 170 € 170 € 204 € 204 € 204 € 155 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 44 € 44 € 44 € 50 € 50 € 50 € 73 

Energielasten (Euro/maand) € 214 € 214 € 214 € 253 € 253 € 253 € 228 

Bruto huur (Euro/maand) € 567 € 534 € 543 € 593 € 600 € 580 € 792 

Totale woonlasten € 782 € 748 € 758 € 846 € 853 € 833 € 1.020 

Alternatief 3 

-gasverbruik (Euro/maand) € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 

Energielasten totaaI (Euro/maand) € 205 € 205 € 205 € 205 € 205 € 205 € 205 

Bruto huur (Euro/maand) € 891 € 891 € 891 € 891 € 891 € 891 € 891 

Totale woonlasten € 1.096 € 1.096 € 1.096 € 1.096 € 1.096 € 1.096 € 1.096 

t = 15 Duplexwoning 1945-65 Portiekwoning 1945-65 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C 

Alternatief 1 

-gasverbruik (Euro/maand) € 293 € 197 € 167 € 276 € 195 € 164 

- elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 50 € 32 € 40 € 35 € 37 € 43 

Energielasten (Euro/maand) € 344 € 229 € 207 € 311 € 232 € 207 

Bruto huur (Euro/maand) € 479 € 396 € 392 € 536 € 564 € 607 

Totale woonlasten € 823 € 626 € 600 € 847 € 796 € 814 

Alternatief 2 

-gasverbruik (Euro/maand) € 167 € 167 € 167 € 164 € 164 € 164 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 40 € 40 € 40 € 43 € 43 € 43 

Energielasten (Euro/maand) € 207 € 207 € 207 € 207 € 207 € 207 

Bruto huur (Euro/maand) € 525 € 403 € 392 € 569 € 572 € 607 

Totale woonlasten €733 € 610 € 600 € 776 € 779 € 814 

Alternatief 3 

-gasverbruik (Euro/maand) € 91 € 91 € 91 € 91 € 91 € 91 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 

Energielasten totaaI (Euro/maand) € 159 € 159 €159 €159 € 159 € 159 

Bruto huur (Euro/maand) € 891 € 891 € 891 € 891 € 891 € 891 

Totale woonlasten € 1.050 € 1.050 € 1.050 € 1.050 € 1.050 € 1.050 

Tabel3.6: Data meetmament 15 jaar. 
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t = 30 Eengezinswoning< 1945 Eengezinswoning 1945-65 Eeng.w.> 1989 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C A-B-C 

Alternatief 1 

-gasverbruik (Euro/maand) € 1.177 € 811 € 539 € 1.095 € 783 € 646 € 492 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 109 € 109 € 110 € 105 € 118 € 124 € 182 

Energielasten (Euro/maand) € 1.286 € 920 € 649 € 1.200 € 901 € 769 € 673 

Bruto huur (Euro/maand) € 700 € 706 € 759 € 767 € 819 € 809 € 1.105 

Totale woonlasten € 1.986 € 1.626 € 1.408 € 1.966 €1.720 € 1.579 €1.779 

Alternatief 2 

-gasverbruik (Euro/maand) € 539 € 539 € 539 € 646 € 646 € 646 € 492 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 110 € 110 € 110 € 124 € 124 € 124 € 182 

Energielasten (Euro/maand) € 649 € 649 € 649 € 769 € 769 € 769 € 673 

Bruto huur (Euro/maand) € 792 € 745 € 759 € 827 € 838 € 809 
' 

€ 1.105 

Totale woonlasten € 1.441 € 1.394 € 1.408 € 1.597 € 1.607 € 1.579 € 1.779 

Alternatief 3 

-gasverbruik (Euro/maand) € 435 € 435 € 435 € 435 € 435 € 435 € 435 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 168 € 168 € 168 € 168 € 168 € 168 € 168 

Energielasten tata a I (Euro/maand) € 603 € 603 € 603 € 603 € 603 € 603 € 603 

Bruto huur (Euro/maand) € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 1.244 

Totale woonlasten € 1.847 € 1.84 7 € 1.847 € 1.84 7 € 1.847 € 1.84 7 € 1.847 

t = 30 Duplexwoning 1945-56 Portiekwoning 1945-65 

E-F-G D A-B-C E-F-G D A-B-C 

Alternatief 1 

-gasverbruik (Euro/maand) € 930 € 626 € 530 € 877 € 617 € 520 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 125 € 79 € 100 € 87 € 92 € 107 

Energielasten (Euro/maand) € 1.055 € 706 € 630 € 964 € 709 € 626 

Bruto huur (Euro/maand) € 669 € 553 € 548 € 748 € 788 € 847 

Totale woonlasten € 1.725 € 1.259 € 1.178 € 1.711 € 1.497 € 1.474 

Alternatief 2 

-gasverbruik (Euro/maand) € 530 € 530 € 530 € 520 € 520 € 520 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 100 € 100 € 100 € 107 € 107 € 107 

Energielasten (Euro/maand) € 630 € 630 € 630 € 626 € 626 € 626 

Bruto huur (Euro/maand) € 733 € 562 € 548 € 795 € 799 € 847 

Totale woonlasten € 1.364 € 1.192 € 1.178 € 1.421 € 1.425 € 1.474 

Alternatief 3 

-gasverbruik (Euro/maand) € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 

-elektriciteitsverbruik (Euro/maand) € 168 € 168 € 168 € 168 € 168 € 168 

Energielasten totaaI (Euro/maand) € 458 € 458 € 458 € 458 € 458 € 458 

Bruto huur (Euro/maand) € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 1.244 

Totale woonlasten € 1.702 € 1.702 € 1.702 € 1.702 € 1.702 € 1.702 

Tabel3. 7: Data meetmoment 30 jaar. 
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Bijlage 4- Milieubelasting (Pianet) 

Effectcategorieën Milieu 

De in deze studie gehanteerde effectcategorieën zijn hieronder kort toegelicht (de Vos & ten 
Broeke, 2011). 

Uitputting van abiotische grondstoffen (ADP) 
Abiotische grondstoffen zijn natuurlijke hulpbronnen die als levenloos worden beschouwd, 
zoals ijzererts, ruwe olie en windenergie. De uitputting van abiotische grondstoffen is een 
van de meest bediscussieerde effectcategorieën en er is dientengevolge een grote 
hoeveelheid verschillende methodes beschikbaar om de bijdrages aan deze categorie te 
karakteriseren. Het uitputten van schaarse grondstoffen wordt beoordeeld aan de hand van 
de totale voorraad van de stof (metaal, mineraal, energiedrager) in verhouding tot het 
jaarlijks verbruik. 

Klimaatverandering (GWP) 
Klimaatverandering is gedefinieerd als het effect van menselijke em1ss1es op het 
warmtestraling-absorberend vermogen van de atmosfeer. Dit kan op zijn beurt negatieven 
effecten hebben op de stabiliteit van het ecosysteem, de volksgezondheid en materiële 
welvaart. Broeikasgassen vergroten het warmtestraling-absorberend vermogen waardoor de 
temperatuur van het aardoppervlak stijgt, in de volksmond 'het broeikaseffect' geheten. 
Broeikasgassen hebben elk een verschillende Global Warming Potential en elke afzonderlijke 
emissie kan worden omgerekend tot een equivalente hoeveelheid kooldioxide (C02) emissie. 

Aantasting ozonlaag (ODP) 
De aantasting van de stratosferische ozonlaag door menselijke emissies zorgt ervoor dat een 
groter gedeelte van de UV-B straling van de zon het aardoppervlak bereikt, met mogelijk 
schadelijke effecten op volksgezondheid, dierlijke gezondheid, terrestrische en aquatische 
ecosystemen, biochemische cycli en -stoffen. De belangrijkste ozonlaagaantastende stoffen 
zijn de zogenaamde chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen. Het ozonlaag 
aantastende vermogen van deze stoffen wordt uitgedrukt in equivalenten van de 
referentiestof CFK-11. 

Humane, aquatische en terrestrische toxiciteit (HT, FAETP, MAETP, TETP) 
Voor het bepalen van de potentiële toxiciteit van de stof wordt gerekend met een 
multimediaal verspreidingsmodel, USES 2.0, ontwikkeld door RIVM, en vertaald naar LCA 
toepassing door de Universiteit van Amsterdam [2]. Door middel van stofspecifieke 
verspreidingsfactoren wordt bepaald hoeveel van de initiële emissie uiteindelijk in potentie 
in andere milieucompartimenten terecht komt. Vervolgens worden de berekende 
hoeveelheden per stof per milieucompartiment gedeeld door een uit de toxicologie 
afgeleide factor, zoals acceptable daily intake (ADI) of no-observed-effect concentratien 
(NOEC), afhankelijk van de effectcategorie en de stofgroep. 
Humane toxiciteit verwijst naar de effecten van toxische stoffen in het milieu op de 
volksgezondheid. Zoetwater aquatische ecotoxiciteit en mariene aquatische ecotoxiciteit 
verwijzen naar het effect van toxische stoffen op respectievelijk zoetwater aquatische 
ecosystemen en mariene aquatische ecosystemen. Terrestrische ecotoxiciteit verwijst naar 
de effecten van toxische stoffen op terrestrische ecosystemen. De humane toxiciteit, 
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aquatische en terrestrische ecotoxiciteit worden uitgedrukt in 1,4-
dichloorbenzeenequivalenten. 

Fotochemische oxidantvorming (POCP) 

Fotochemische oxidantvorming is de vorming van reactieve chemische verbindingen, zoals 
ozon, door de werking van zonlicht op bepaalde primaire luchtvervuilende stoffen. Deze 
reactieve verbindingen kunnen schadelijk zijn voor zowel de gezondheid als voor gewassen. 
Fotochemische oxidanten kunnen onder invloed van ultraviolet licht in de troposfeer 
gevormd worden, door de fotochemische oxidatie van vluchtige organische stoffen (VOS) en 
koolmonoxide (CO) in aanwezigheid van stikstofoxiden (1\JOx). Het vermogen tot 
smogvorming van stoffen is bepaald met C2H2 als referentie. 

Verzuring (AP) 

Verzurende stoffen hebben een lange reeks effecten op bodem, grondwater, 
oppervlaktewateren, organismen en ecosystemen. Verzuring wordt veroorzaakt door 
emissies van verzurende stoffen naar lucht, de voornaamste verzurende emissies zijn S02, 

NOx en NHx. Het verzurend vermogen van een emissie wordt omgerekend naar S0 2-

equivalenten. Voorbeelden van de gevolgen van verzuring zijn onder meer de afname van 
bossen, het vergaan van bouwmaterialen en de vissterfte in Scandinavische meren. 

Vermesting (EP) 

Vermesting beslaat alle potentiële effecten van overmatig hoge niveaus van 
macronutriënten, de meest belangrijke daarvan zijn stikstof (N) en fosfor (P). 
Nutriëntverrijking kan ongewenste verschuivingen in de soortensamenstelling en verhoogde 
biomassaproductie teweegbrengen, in zowel aquatische als terrestrische ecosystemen. Hoge 
concentraties nutriënten kunnen bovendien oppervlaktewater ongeschikt maken als 
drinkwater. In aquatische ecosystemen kan de vergrote biomassa leiden tot verlaagde 
zuurstofniveaus, vanwege het extra zuurstofverbruik door biomassa-afbraak. Het totaal 
vermestende effect van een emissie wordt omgerekend naar P04-equivalenten. 
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Achterliggende data bij getoonde grafieken 

Milieukosten 
Milieukosten elektriciteits-
gasverbruik verbruik 

Type E-label Archetype B.JR/hhlj B.JR/hhlj 

1 E-F-G Egzw <1945, 1a 386 46 

1 0 Egzw <1945, 1 b 266 46 

1 A-B-C Egzw <1945, 1 c 177 46 

2 E-F-G Egzw 1945-65 359 44 

20 Egzw 1945-65 257 50 

2 A-B-C Egzw 1945-65 212 52 

3 A-B-C Egzw >1989 127 77 

4 E-F-G Duplex 1945-65, 4a 305 53 

4b 0 Duplex 1945-65, 4b 205 33 

4c A-B-C Duplex 1945-65, 4c 174 42 

5 E-F-G Portiek 1945-65 287 37 

50 Portiek 1945-65 202 39 

5 A-B-C Portiek 1945-65 170 45 

Tabel4.1: Achterliggende waarden bij figuur 5.1 

Milieukost 
Milieukosten en 
Materialen Materialen 
(bouw) (sloop) 

E-label Archetype EUR/hh EUR/hh 

E-F-G Egzw <1945, 1a 3650 -1690 

D Egzw <1945, 1b 4992 -2412 

A-B-C Egzw <1945. 1c 4321 -2051 

E-F-G Egzw 1945-65 3613 -1037 

D Egzw 1945-65 3613 -1037 

A-B-C Egzw 1945-65 3613 -1037 

A-B-C Egzw >1989 5083 -1380 

E-F-G Duplex 1945-65, 4a 2462 -433 

D Duplex 1945-65 , 4b 2014 -424 

A-B-C Duplex 1945-65, 4c 2183 -505 

E-F-G Portiek 1945-65 2848 -642 

D Portiek 1945-65 2848 -642 

A-B-C Portiek 1945-65 2848 -642 

Tabel 4.2: Achterliggende waarden bij figuur 

131 



Eengezins Eengezins Eengezins Eengezins Eengezins Duplex· Duplex- Duplex- Portiek· 

woning woning woning woning woning woning woning woning woning 
<1945, la <1945, tb <1945, te 1945-65 1989 1945-65, 4a 1945-65, 4b 1945-65, 4c 1945-65 

Maatregel EUR/hh EUR/hh EUR/hh EUR/hh EUR/hh EURihh EUR/hh EUR/hh EUR/hh 

Aan. Kozijnen , rarren en deuren schilderen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Aan • Ketel vervangen 33 33 33 33 25 33 33 33 25 

Aan • Keuken, badkarrer en toilet vervangen 122 183 167 117 167 116 76 86 1:>4 

Aan • Gevel reinigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aan • Gevel schilderen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Aan • f-NVA vervangen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Aan· Goten vervangen 26 39 36 28 41 24 18 19 26 

Aan • Dakbedekking plat dak vervangen 0 0 0 0 0 100 90 0 16 

Aan • Boeiboorden vervangen 6 6 6 5 6 0 0 1 0 

Tabel 4.3: Achterliaaende waarden bii fiauur 

Eengezins Eengezins Eengezins Eengezins Eengezins Duplex· Duplex- Duplex- Portiek· 
woning woning woning woning woning woning woning woning woning 

<1945, la <1945, tb <1945, te 1945-65 1989 1945-65, 4a 1945-65, 4b 1945-65, 4c 1945-65 

Maatregel EUR/hh/j EUR/hh/j EUR/hh/j EUR/hh/j EUR/hh/j EUR/hh/j EUR/hh/j EUR/hh/j EUR/hh/j 

Aan. Kozijnen. rarren den deuren schilderen 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0.1 

Aan • Ketel vervangen 1.9 1,9 1,9 1,9 1.4 1,9 1,9 1,9 1.4 

Aan. Keuken. badkarrer en toilet vervangen 6.1 9,2 8,4 5,9 8,3 5,8 3,8 4,3 6.7 

Aan • Gevel reinigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aan • Gevel schilderen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Aan • f-NVA vervangen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aan· Goten vervangen 1,1 1,6 1,5 1,2 1.7 1 0,8 0.8 1,1 

Aan • Dakbedekking plat dak vervangen 0 0 0 0 0 4,2 3.8 0 0,7 

Aan • Boeiboorden vervangen 0.2 0.2 0,2 0.2 0.2 0 0 0 0 

Tabe/4 .4 Achterliggende waarden bij figuur 
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Eengezins Een ge zins Eengezins Eengezins Eengezins Duplex- Duplex- Duplex- Portiek-
woning woning woning woning woning woning woning woning woning 
<1945, 1a <1945, 1b <1945, 1c 1945-65 1989 1945-65, 4a 1945-65, 4b 1945-65, 4c 1945-85 

Maatregel EUR/hh EUR/hh EUR/hh EUR/hh EUR/hh EUR/hh EUR/hh EUR/hh EUR/hh 

Ren - Dakpannen vervangen 42 63 58 40 0 0 0 29 0 

Ren - Burtendeuren vervangen -2 -2 -2 -2 0 -1 -1 -1 -1 

Ren- Kozijnen (egz la: dakkapel) vervangen 7 21 19 15 0 7 10 10 0 

Ren- Radiatoren incl. leidingwerk verv. 59 89 81 57 0 56 37 42 65 

Energie - Gevetisolatie 97 156 107 107 0 94 146 108 108 

Energie - Dakisolatie 137 205 131 131 0 127 53 67 67 

Energie - Vloerisolatie 151 227 145 145 0 0 0 0 0 

Energie - HR++ begl. 45 68 49 49 0 21 61 45 45 

Energie - I-IR-combi ketel 33 33 33 33 0 33 33 33 25 

Energie - WW badkarrer 74 74 74 74 0 50 74 74 74 

Tabel4.5: Achterliggende waarden bij de figuren 5.5 en 5.6 

Besparing 
Besparing elektricitei 

gasverbru ts-

Archetype ik verbruik 

E-label ~hh/j ~hh/j 

E-F-G Egzw <1945, la -209 1.7 

D Egzw <1945, 1b -88,9 1.7 

E-F-G Egzw 1945-65 -152,9 1,7 

D Egzw 1945-65 -50,7 1,7 

E-F-G Duplex 1945-65, 4a -130,5 1,7 

D Duplex 1945-65, 4a -31 ,1 1.7 

D Duplex 1945-65, 4b -31,1 1.7 

E-F-G Poniek 1945-65 -113,1 1.2 

D R:lniek 1945-65 -28 1.2 

Tabel 4.6: Achterliggende waarden bij figuur 

Bonus Malus 

door door 

gasbe- elektr. 

sparing verbruik 

Archetype Maatregel EUR/hh/j EUR/hh/j 

Egzw < 1945 EIF/G Gevelisolatie aanbrengen -63 0 

Egzw < 1945 EIF/G Dakisolatie aanbrengen -127 0 

Egzw < 1945 EIF/G Vloerisolatie aanbrengen -16 0 

Egzw <1945 E/F/G HR++ beglazing aanbrengen -48 0 

Egzw < 1945 E/F/G HR-cormi ketel plaatsen -63 4 

Egzw <1945 EIF/G WN badkamer aanbrengen 0 45 

Tabel 4.7: Achterliggende waarden bij figuur 

133 



134 



Bijlage 5- Geoperationaliseerde waarden per meetmoment 

Archetype Energielabel 

E-F-G 

Eengezinswoning < 1945 D 

A-B-C 

E-F-G 

Eengezinswoning 1945-65 D 

A-B-C 

Eengezinswoning > 1989 A-B-C 

E-F-G 

Duplexwoning 1945-65 D 

A-B-C 

E-F-G 

Portiekwoning 1945-65 D 

A-B-C 

Woonlasten {People) 

Alternatief Aantal jaren (t) 
Gemiddelde score woonlasten 

t = 0 t = 15 

__ _D~<:>~~~~o~t~~~- _ __ __Q,_~--- 0,36 -------
Duurzaam renoveren 0,64 __ 9~? __ --------- - ----- --------
Sloop I nieuwbouw 0,00 0,00 

-- _D~<:>~~~~~t~~~-- __ __Q,_~9 ___ 0,67 -------
Duurzaam renoveren __ __Q,?~-- 0,70 --------------- -------
Sloop I nieuwbouw 0,00 0,00 

-- _D~<:>~~~~~t~~~-- __ __Q,_~9 ___ __ 9.!..~--
Duurzaam renoveren __ __Q,_~9 ___ 0,68 -- -- --- ---- -- -- - --- ---
Sloop I nieuwbouw 0,00 0,00 

-- P~<:>~~~~ ~t~~~-- __ __Q,_~3 ___ 0,32 -------
Duurzaam renoveren __ __Q,_~~-- 0,50 --------------- -------
Sloop I nieuwbouw 0,00 0,00 

__ P~?~~~~ o~t~~~ __ 0,53 0,43 -------- -- -----
Duurzaam renoveren __ __Q,_~--- 0,49 --------------- -------
Sloop I nieuwbouw 0,00 0,00 

Doorexploiteren 0,58 0,53 ---------------- -------- -------
Duurzaam renoveren __ __Q,_~s_ __ 0,53 -- -- ------- --- -- -- -- -- -
Sloop I nieuwbouw 0,00 0,00 

Doorexploi teren __ __Q,_1_8 ___ 0,15 - -------------- -------
Duurzaam renoveren __ __Q,_~8 ___ 0,15 - -------------- -------
Sloop I nieuwbouw 0,00 0,00 

Doorexploiteren __ __Q,?O ___ 0,55 --- - ------------ -------
Duurzaam renoveren 0,73 0,73 ---------------- -------- -------
Sloop I nieuwbouw 0,04 0,09 

Doorexploiteren __ __Q,_~8 ___ r---9~? __ ----------------
Duurzaam renoveren __ __Q,~8 ___ 0,98 ---------------- r-------
Sloop I nieuwbouw 0,04 0,09 

Door ex pi oi teren 1,00 1,00 - ---- ----- --- --- --------1-------
Duur za a m renoveren 1,00 1,00 -------- -----··- --------r-------
Sioop I nieuwbo uw 0,04 0,09 

Doorexploiteren 0,62 0,50 ------------------------I-------
Duurzaam renoveren 0,65 0,64 ---------------- ------··t-·-----
Sioop I nieuwbouw 0,04 0,09 

Doorexploiteren 0,64 0,60 ------- --------- --------r-------
Duurzaam renoveren 0,64 0,64 ----------·--·-- --------1-------
Sioop I nieuwbouw 0,04 0,09 

Doorexploiteren 0,57 0,57 ---- --- --------- ---- ----r-------
Duurzaam renoveren 0,57 0,57 -----------·---- --------t-------
Sloop I nieuwbouw 0,02 0,09 

t = 30 

-- 9~!!>.-
0,67 -------
0,17 

__ 9~~--
0,73 -------
0,17 

__9JJ: .. 
0,72 --- ----
0,17 

__9~~--
__ 9~~--

0,17 

__ 9~~--
__ 9~~--

0,17 

__ 9~~--
__ 9~~- -

0,17 

__ 9~~--
0,26 -------
0, 17 

__ 9~~--
. - 9~ 7]_ __ 

0,35 

__ 9~~--
__ 9~~--

0,35 

·- --- -----~,_!~ -- --- -- -- 
--- -- -- - --~~~~ -- ------- . 

0,06 

--------- -~~~ --------·-
··- ·- -·- --~~2~ ----- --- --

0,06 

·---- -----~,!_~ ----- -- -- -
-- - -- ---- -~,!_~- - - --.-- .. 

0,06 

----- - --- -~~~.- ·-- ----. 
··-··-·---~~~~ - -- -------

0,06 

-- ---- - -- -~'~----------
·---------~'~- - -- - -- ---

0,06 

-- - -- - -- --~'~------ - - - -
----------~'~-- --- -----

0,06 

0,20 ------------ -- - ------·-
----------~~~~ - - -- - - · -·· 

0,06 

.. -- ·- ----~2~ -- -·-·- - --
--- -- -- - --~~2~ - - -- -- -- --

0,16 

··-··-·---~~-- -- - -- -- 
-- -- - - -- - -~~- ---- --- --

0,16 

--~~!!> .. -------- --~'~--- ------ -
-- ~~!!>.-

0,35 
- - --------!·~-------- --

0,16 

__ 9~~-- - - - -·---- -~~~~ -- ----· --· 
__ 9~?P .. - -------- -~'~ - ----··--· 

0,35 0,16 

__ 9~~-- - - - - ------~~~! __ ___ ____ _ 
__ 9~~-- - - --------~~~--- --- - -- -

0,35 0,16 

__ 9~~-- -- - - - ---- -~~~~----- - -- -
__ 9~~-- ----- -- ---~~~~ -- ---- --·-

0,35 0,15 
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Archetype Energielabel Alternatief 

E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-- _D~()~~~~~t~~~-. 
Eengezinswoni ng < 1945 D Duurzaam renoveren 

Sl oop I nieuwbouw 

___ D~()~~~~~t~~~- . 
A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-- _D~()~~~~~t~~~-. 
E-F-G Duurzaam renoveren 

Sl oop I nieuwbouw 

___ D~()~~~~~t~;~--
Eengezinswoning 1945-65 D Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-. _D~()~~~~~t~~~-. 
A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I ni euwbouw 

_ __ D~()~~~~~~~:~ . . 
Eengezinswoning > 1989 A-B-C Duurzaam renoveren 

SI oop I ni euwbouw 

-. _D~()~~~~~t~~~- . 
E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I ni euwbouw 

- __ D~()~~~~~~~;~- -
Duplexwoning 1945-65 D Duurzaa m renoveren 

SI oop I nieuwbouw 

- . _D~()~~I_)~~t~~~-. 
A-B-C Duurzaa m renoveren 

Sloop I ni euwbouw 

-. _D~()~~I?~ ~~~:~ .• 
E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

_ _ _D~()~~~~~t~;~- -
Portiekwoning 1945-65 D Ouurza a m renoveren 

SI oop I nieuwbouw 

- . _D~()~~~~ ~~~:~ • . 
A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

Miliebelasting {Pianet) 

Tijd in aantal jaren (t) 

t = 12,5 t = 25 

.. _Q,_3_5_ .. -. 92~. 
__ Q •. ~~-- --9~? __ 

0,16 0,68 

.. Q.?O_ .. -. 9:!?.

. _Q.?_'!_ .. -. 9~~- -
0,34 0,74 

__ _Q._4_3 _____ 92? __ 
__ Q.?3 _____ 9~? __ 

0,00 0,62 

. . _Q,_7_2_-. - . 9:!~. 

.. _Q._7_3_.-- -9!..8?.-
0,00 0,62 

.. .9·.~-----9~~- 
-. Q._~_-.-. 9!..8?.-

0,00 0,62 

. - _Q._~3- - .- . 9~~- 
-_ _Q,_~3_ -- - -9~~- -

0,09 0,65 

.. Q._~_ -.- . 9:!?.

. _ QP_ .. _. 9:!~. _ 
0,00 0,67 

. -Q._~'!_.--- 9~?.-
__ Q._~2 ____ _ 9~? __ 

0,00 0,67 

.. Q._~7- . . - . 9:!?.

.-Q •. ~~-.- . 9~?.-
0,00 0,67 

__ Q •. ~~ - +- - ~~--
0 - Q._~1- - .- - 9~?.-

0,00 0,67 

-. ..!·.~- ---- ~!..~- -
__ Q._~L ___ 9!_~--

0,00 0,67 

t = 37,5 

__ g~~--
0,88 

0,56 

__ g~~-
__ g~~--

0,65 

__ g~~- 
__ g~~- -

0,60 

__ g~~-
__ g~~--

0,48 

__ g~~--
0,74 

0,48 

0,78 

__ g~"lj __ 
0,48 

__ g~~- 
__ g~~- -

0,52 

__ g~~--
0,88 

0,62 

__ g~~-
__ g~~--

0,62 

__ g~~--
0,90 

0,62 

__ g~~-

-_g~9J. .. 
0,62 

__ g~~-

__ g~~--
0,62 

- - ~~~-
__ g~~--

0,62 

t = 
50 

Gemiddelde score miliebelasting 

0,00 0,21 

: : Q.~=: :~~:=:::::=~~:=:::=:::=:: 
0,66 0,51 

-. _Q._~'!_-. f- ---· · --- _ _o!~ ------.---
__ _Q,_8_6 ___ 1- ---- -----~~ -- -- -- ----

0,73 0,61 

0,95 0,96 

: : :Q.~<C:: ~::::::: :=~~:=:::::: :: 
0,69 0,56 

-. _Q,_1_3_-. f---- . -- ___ _o!~ - -. ---. ---
-. Q.?_7_. ·I-··- ----- _ _o!~~ -- --------

0,60 0,42 

__ _Q,_5_8_·+·-- -- ----~·~ - ---------
__ Q.?G_ __ f- ··------- _o!!!_ ____ __ ___ _ 

0,60 0,42 

-. Q._7_8_-. f-· . - - -- . ___ 0!!2 .. - . --- -- - -

-. Q.?_7_ .. f-- ----- ___ .0!!~ ---- ------
0,60 0,42 

__ Q.~_9 __ _ 1---------- -0!!~ - ----- ----
__ Q._~9--+- ---------0!!~ - --- -- - ---

0,63 0,47 

.. _Q._3_~ - · '-·. - ··- ----~·~7_ ____ -. ----
-. Q._~9--. ~- --- . - -. _ _o!~ ----- ----. 

0,76 0,51 

__ _Q,_5_1_ __ !-··--·--- --0!~ ---------
-. _Q._~l_. · f- · --- ---- __ 0,~7_ -- ---- ----

0,76 0,51 

::~:~::: :::: :: :=:::~i~ ::=: : ::: ::: 
Q76 ~51 

.. .9·.~-- - ---------- _o!~ --- -- -- ---
__ Q._~8 __ ___________ _o!~ ------ - ---

0,76 0,51 

0,88 0,91 

: ::§.~~:: :: ::: ::::=~·!(::::: : ::: 
0,76 0,51 

. . ..!·~- - - ----- ------1!~------ - ---
__ Q._~9 __ __ __ __ ______ 0!!9._ ____ _ __ __ _ 

0,76 0,51 
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Archetype Energielabel Alternatief 

--P~?~~e~~~~~~--
E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-- _D~?~~e~~~~~~--
Eengezinswoning < 1945 D Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

__ _D~?~~e~o_.!_t~~~- _ 
A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-- _D~?~~e~ ~~~~~-. 
E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~?~~e~-~~~~~ __ 

Eengezinswoning 1945-65 D Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

_. _D~?~~e~o_.!_t~~~ __ 
A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-- _D~?~~e~~~~~~ .. 
Eengezinswoning> 1989 A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

-. _D~?~~e~ ~~~~~--
E-F-G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~?~~e~~~~~~--
Duplexwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~?~~e~~~~~~- -
A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~?~~e~~~~~~--
E-F·G Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~?~~e~o_.!_t~~~ __ 

Portiekwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

___ D~?~~~~~~~~~--
A-B-C Duurzaam renoveren 

Sloop I nieuwbouw 

Tabel 5.1: Geoperationaliseerde waarden per meetmoment 

Financiën (Profit) 

Operationele 

kasstromen 

Onrendabele 

investering 

0,23 1,00 -- -- ----- --r-------- --
--- _q.~~ -- .. r- .. Jl!?~.--

1,00 0,40 

--- _q.~~---- r--- J!Ç>Q_ __ _ 
0,27 0,83 ---------··1-··-------
1,00 0,40 

Gemiddelde score financiën 

---- ----~!~--- --- - --
·-·· - -- -~!~----- - ---

0,70 

·------ -~!~-- - ---- -
- - - - - ---~!~-- -------

0,70 

--- _q.~~.-- ·I--- J!Ç>Q_--- -- -- - --- ~!~. · - -. - -- 

____ q,~~----r---..9!?~--- ·- --- - - - ~!~- --··- ·- -
1,00 0,40 0,70 

0,20 1,00 ----- - --- · -r----------
--- _q.~~-- -- r- .. Jl!?~---

1,00 0,37 

0,20 1,00 ------ ·----r----------
0,23 0,83 ------·----t----------
1,00 0,37 

0,20 1,00 ---··------t----------
0,23 0,83 ----·------1----------
1,00 0,37 

0,87 1,00 ---· ·-· ----1----------
0,87 0,74 --- ··- -- ---r-------- --
1,00 0,00 

0,00 1,00 --- .. ------ r-------- ·-
___ _ q,Q~---- r-- .Jl!?~. ·-

1,00 0,41 

0,00 1,00 --- ·-------r----------
0,03 0, 78 ---·-------1----------
1,00 0,41 

0,00 1,00 --- --------1-·--··----
0,03 0, 78 

-·- -- - --- -- 1----- ·-··-
1,00 0,41 

0,07 1,00 -----------1-··-------
0,09 0,81 ----------- r----- -----
1,00 0,38 

0,07 1,00 -----------r----------
-- __ q,Q~---- r--- Jl!?~. --

1,00 0,38 

0,07 1,00 -----------r-------- --
0,07 0,81 -- ---------1----- -----
1,00 0,38 

- - - -----~!~-- - ·· - -- -
----- -- -~!~--- -- ----

0,69 

- -------~!~--- -- --- -
·-·- -. --~!~. ·-- -----

0,69 

--··- ---~!~--- -- - -· -
---·-·· -~!~-- -·-----

0,69 

-- -- ----~!~---··- -- -
--------~!~--- -- - ---

0,50 

-- .. -. - -~!~-------- -
-- -- ----~!~----- - - - -

0,71 

- - - -----~!~--- · -- ---
-------- ~!~--- ·- ----

0,71 

·- -.- . - - ~!~. · - - -- --

-- -- - - --~!~.- - -- - -- -
0,71 

---- - -- - ~!~.-- - - - - --
0,45 -- -- -- --·--··--·- -- -
0,69 

-- ------~!~--- ·· ---
. - . --- --~!~- ----- - · -

0,69 

- - ------ ~!~-- - ---- ·-
·- --- · -- ~!~-- ----- ·-

0,69 
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Bijlage 6- Gevoeligheidsanalyse 

In de gevoeligheidsanalyse wordt gekeken hoe robuust en betrouwbaar de uitkomsten zijn 
van de verdieping in de criteria woonlasten, milieubelasting en financiën. Hierin wordt 
gekeken wat de spreiding is, correlatie is en de veranderingen in hoogst scorend alternatief 
is. 

Archetype Energielabel 

E·F·G 

Eengezins woning < 1945 D 

A·B-C 

E-F-G 

Eengezi nswoning 1945-6 5 D 

A-B-C 

Een gezinswoning > 1989 A-B-C 

E-F-G 

Du plexwoni ng 1945-65 D 

A-B-C 

E-F-G 

Porti ekwoning 1945-65 D 

A-B-C 

Alternatlef 

·-··;'.C~·-····-·· -1·.- .. - -~·l?.- .. - .. 
____ _,....,,_. ____ ..,. .. - .. - -~·~~- -.-- .. 

0,33 

··-·· - -~·~~---·- · · 

··-·- - -~·~- - -· - ·· 
0,38 

· ·-· - - -~·~? · -·· - ·· 
· · -· - - -~·~ - - ---·· 

0,38 

· · - · - --~·~- --· --· 

correlatie 

0,98 
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Archetype Energie labe I 

E-F-G 

Eengezinswoning < 1945 D 

A-B-C 

E-F-G 

Eengezinswoning 1945-65 D 

A-B-C 

Eengezinswoning > 1989 A-B-C 

E-F-G 

Duplexwoning 1945-65 D 

A-B-C 

E-F -G 

Portiekwoning 1945-65 D 

A·B·C 

Alternatief 
aangepaste score 

__ _____ 9~~-- - ·-· · -------~'.2'! _ ____ _ _ _ __ g!lZ~.
.. - .. -- 9.J~. ----.. . ·- .. _:9,Q~-- .. -. . . . ..:.6!~~~--

0,45 -0,02 . 03% 

.. -· ·- .9J>~---·-·. ______ :9,Q9_- ··-·· .. ..:.0!?~~--

.. - .. -. 9.J~. -·.-.. . ·- .. _:9,Q?_-. --.. . . ..:.~~.?.~.-
0,50 -7,86% 

.. - .. - -~,_Q~.- .. -.. . . ..?~~~.-. 
______ :9~---·-·· .. ..:.~,?~~--

. 17% 

______ :9~? _______ .. ..:.~n-~- --
.. - .. -. 9~.- .. -·. ··-· · _:9~--. ·- .. 

0,40 -0,01 

.. - .. - . 9.J9.- .. --- .. - .. - :9~.- .. - .. 

.. _ .. _. 9P. _ .. _ .. 
0,40 

correlatie 

0,99 
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nadruk op financiën (Profit) 

Archetype Energielabel 
aangepaste score 

Spreiding 

absoluut percentage 
correlatie 

Alternatief 

-- _D~?~~~~~~!'~~-- _______ 9~~------- ____ __ :9,9? _______ .. :..!?~~~-- 0,96 

E-F-G Duurzaam renoveren _______ 9Jï? _______ -------~·~------- .. ..?~~~---
Sloop I nieuwbouw 0,49 -0,07 -14,03% 

-- _D~?~~~~-~~!'~':!_1-- _______ 9_Jï_2 _______ ·------~·!!? _______ .. .9~~~---
Eengezinswoning < 1945 D Duurzaam renoveren _______ 9Jï? _______ ------ -~·~ ------- .. ..?~~~---

SI oop I nieuwbouw 0,52 -0,06 -11,76% 

-- _D~?~~!.'~~~!'~~-- ______ _ 9;?? ____ ___ --- -- --~·~------- .. ..?~~---
A-8-C Duurzaam renoveren _______ 9Jï? ______ _ -- - ----~._2~------- __ _§~~~---

SI oop I nieuwbouw 0,51 -0,07 -12,86% 

__ _ D~?~~!.'~~t!':~ __ _______ 9~? _____ __ --- ---~9,9? ______ _ .. :..!9~~~--
E-F -G Duurzaam renoveren _______ 92~- ---- -- --- -- --~._2~------- .. ..?~~~ ---

SI oop I nieuwbouw 0,46 -0,07 -16,03% 

___ D~?~~~~~~~:~-- _______ 92?. _ _ _ _ _ _ _ _____ ~9,9~_ _ _ _ _ _ _ _ _ ..:.1!~2'!:'o. __ 
Eengezinswoning 1945-65 D Duurzaam renoveren _______ 92? _______ -------~·.2? _______ .. ..?~~~---

Sloop I nieuwbouw 0,46 -0,07 -16,03% 

- _ _D~?~~"'~-~~~:~-- _______ 9~----- - - -------~._2~------- .. J~~~---
A-8-C Duurzaam renoveren _______ 9_Jï9 _______ -------~·.2? _______ --~~~~---

SI oop I nieuwbouw 0,46 -0,07 -16,03% 

_ _ _ D~?~~t;>l_~t~:~ __ _______ 9;?~------- ______ :9,9? _______ __ _:_8!?2'!:'o __ _ 
Eengezi ns woning > 1989 A-8-C Duurzaam renoveren _______ 9Jï? _____________ :9~------- .. ..:.~·?!:.'l:'o __ _ 

Sloop I nieuwbouw 0,38 -0,04 -10,29% 

___ D~?~~!.'~~t!':~-- ______ _ 929 _______ ------~9,99 _________ _:_q,~Q"~---
E-F-G Duurzaam renoveren ______ _ 9_Jï_1 _______ -------~·.2? _________ _!_~,_2_!~---

Sloop I nieuwbouw 0,52 -0,06 -11,77% 

___ D~?~~t;>l_~t!'~~ __ ------- 9~.----- - ------ -~,_2~-- ----- --_p~---
Duplexwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren _______ 9_Jï?_ _____ _ -------~·.2? ______ _ __ _!~._32~-- -

Sloop I nieuwbouw 0,52 -0,06 -11,77% 

___ D~?:~!.'~~~~:~-- _______ 92.3_ _ _ _ _ _ _ _ _____ -~·.2~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!_q,_5_§~ __ 
A-8-C Duurzaam renoveren --- ____ 9Jï? __ __ __ - ---- ---~._2~ ------- -_ _!_~,_51~- --

SI oop I nieuwbouw 0,52 -0,06 -11,77% 

___ D~?~~!.'~~t!':~-- _______ 92~------- -------~·!!? _______ __ _9~~~---
E-F-G Duurzaam renoveren _______ 9Jï? _______ -------~._2~------- .. J~~~---

SI oop I nieuwbouw 0,51 -0,06 -11,47% 

___ D~?~~!.'~~t!':~-- _______ 9Jï? _______ -------~·~------- .. ..?~?~---
Portiekwoning 1945-65 D Duurzaam renoveren _______ 9Jï? _______ -------~._2~------- .. J~~~---

Sloop I nieuwbouw 0,51 -0,06 -11,47% 

___ D~?~~!.'~~~~~~-- _______ 9Jï? _______ -------~'~------- __ _§~~~---
A-8-C Duurzaa m renoveren __ _____ 9B ______ _ -------~·.2~------- .. J~~~---

SI oop I nieuwbouw 0,51 -0,06 -11,61% 

Tabe/6.1: Gevaeligheidsanalyse 
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