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ruentie later aan het onderzoek toegevoegd. Op basis 
van een analyse van de mate van congruentie is het be-
stuurlijk vermogen van het beleidsarrangement bepaald 
en is een inschatting gedaan van het potentieel van het 
beleidsarrangement om te kunnen institutionaliseren.

Op basis van een analyse van het beleidsarrangement is ver-
volgens bepaald waar de barrières in het beleidsarrangement 
liggen en welke kansen er zijn voor de transitie naar een duur-
zame woningvoorraad. Het inzicht in de kansen en barrières 
binnen het proces, de evaluatie van de mate van congruen-
tie en het toepassen van regels voor transitiesturing hebben 
er uiteindelijk toe geleid dat er een beschrijving is gegeven 
van het ideale beleidsarrangement voor het bewerkstelli-
gen van een transitie naar een duurzame woningvoorraad.  

Methode

Om antwoord te kunnen krijgen op de hoofdvraag van 
het onderzoek is er gebruikgemaakt van een kwalitatieve 
onderzoeksmethode. Op basis van semi-gestructureerde 
interviews zijn 14 interviews afgenomen bij 15 belangrij-
ke actoren op het gebied van het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad in de stadsregio Arnhem Nij-
megen. Op basis van de interviews, beleidsrapporten en 
literatuur is de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord. 

Resultaten

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat het beleids-
arrangement rondom het verduurzamen van bestaande 
woningbouw in werkelijkheid een beleidsarrangement in 
wording is. Het beleidsarrangement in wording heeft ech-
ter wel de potentie om uit te groeien tot een volwaardig 
beleidsarrangement. Als dat gebeurt heeft het beleids-
arrangement een groter bestuurlijk vermogen, en dus 
een groter vermogen om de transitie te bewerkstelligen. 
Er zijn veel verschillende barrières naar voren gekomen. 
De doelstellingen van de verschillende actoren zijn nog 
niet voldoende aan elkaar verbonden, de spelregels le-
veren momenteel nog belemmeringen op, er kunnen te 
weinig fi nanciële hulpmiddelen gemobiliseerd worden en 
er is geen leidend discours. Daarnaast past het huidige be-

Kernwoorden: Energietransitie, beleidsarrange-
mentenbenadering, duurzaamheid, transitiema-
nagement, bestaande woningbouw, congruentie.

Achtergrond

Het beleidsarrangement rondom het verduurzamen van 
de bestaande woningbouw in de stadsregio Arnhem Nij-
megen staat centraal in dit onderzoek. Verduurzaming 
van de bestaande woningvoorraad is van maatschappe-
lijk, economische en ecologisch belang. Het kan name-
lijk een grote bijdrage leveren aan co2-reductie en aan 
het verminderen van de al maar stijgende energielasten.

Hoofdvraag van het onderzoek

De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: 

Op welke wijze wordt het transitieproces met betrek-
king tot het verduurzamen van de bestaande wo-
ningvoorraad binnen de stadsregio Arnhem Nijme-
gen vormgegeven, en wat zijn kansen en barrières 
bij deze transitie in de stadsregio Arnhem Nijmegen?

Theoretisch kader

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn er drie we-
tenschappelijke theorieën gebruikt: de beleidsarrange-
mentenbenadering, transitiemanagement en congruentie.

De beleidsarrangementenbenadering wordt in dit on-
derzoek gebruikt om inzicht te kunnen verschaff en in het 
huidige beleidsarrangement rondom het verduurzamen 
van de bestaande woningvoorraad in de stadsregio Arn-
hem Nijmegen. Aan de hand van deze theorie wordt 
in kaart gebracht wie de belangrijkste actoren zijn, wel-
ke coalities de actoren vormen, welke hulpbronnen zij 
gebruiken in het beleidsarrangement, welke spelregels 
er van toepassing zijn en wat het gevolgde discours is. 

Omdat tijdens het onderzoek is gebleken dat het be-
leidsarrangement in werkelijkheid een beleidsarrange-
ment in wording is, is de theorie met betrekking tot cong-
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leidsarrangement nog niet goed binnen de conservatieve 
bouwwereld, die nog te veel gefocust is op nieuwbouw.

Er zijn echter ook kansen voor de transitie geconstateerd. 
Een betere samenwerking, door het verbinden van actoren, 
is van belang en gaat ad-hoc-samenwerking en incrementele 
verbeterstappen tegen. Om de fi nanciële hulpbronnen van 
de actoren beter te kunnen mobiliseren is het van belang dat 
de spelregels worden aangepast op de transitie. Met betrek-
king tot het discours is het voornamelijk van belang dat de 
rijksoverheid richtinggevend beleid maakt, waar alle actoren 
zich bij aan kunnen sluiten. Dit zal de onzekerheid bij actoren 
kunnen verminderen en het gevoel van urgentie vergroten. 

Conclusie

Er zijn momenteel nog veel belemmeringen binnen alle 
dimensies van het beleidsarrangement. De belemme-
ringen zullen moeten worden aangepakt om tot groot-
schalige verduurzaming in de bestaande woningvoor-
raad te kunnen komen. Recente ontwikkelingen kunnen 
in de toekomst misschien soelaas bieden, en de transitie 
naar een duurzame woningvoorraad op gang brengen. 
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Ter afsluiting van de masteropleiding planologie worden studenten allemaal 
onderworpen aan een laatste test: de masterscriptie. Zo ook ik. Alhoewel het 
schrijven van de scriptie een hele opgave is geweest, was het zeker ook een 
hele leuke en leerzame periode. Voor mij was dit namelijk de eerste echte 
kennismaking met het werkveld waar ik, als de huidige arbeidsmarkt het toe-
laat, nog lang in zal komen te werken. Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik bij 
de gemeente Arnhem stage gelopen. Het was erg boeiend om de gemeen-
te, waar ik sinds het begin van mijn studie woon, ook van binnen te leren ken-
nen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad op de afdeling omgevingskwaliteit. 
Tijdens zowel de bachelor- als de masteropleiding planologie is er meer-
dere malen aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid en 
duurzame ontwikkelingen. Naarmate dit vaker terugkwam in de opleiding 
kreeg ik steeds meer interesse in het thema. Uiteindelijk heeft deze inte-
resse ertoe geleid dat ik een koppeling wilde maken tussen planologie en 
duurzaamheid binnen mijn masterscriptie. Omdat ik het specialisatiespoor 
‘Grond en Vastgoedmanagement’ binnen de master volg, mondde dit al 
snel uit in het onderwerp ‘verduurzaming van bestaande woningbouw’. 
De resultaten van het onderzoek in deze scriptie zullen wellicht een bijdrage 
kunnen leveren aan de transitie naar een duurzame woningvoorraad bin-
nen de stadsregio en wellicht daarbuiten. De bevindingen zullen met name 
interessant zijn voor personen die zich bezighouden met het verduurzamen 
van bestaande woningbouw. Dit zullen vooral de gemeenten, woningcor-
poraties, stadsregio, provincie en betrokken marktpartijen zijn. Ik hoop dat 
deze scriptie wellicht de spelers in het proces en extra duwtje in de goede 
richting kan geven om over te gaan tot een nauwere samenwerking om 
barrières in de transitie naar een duurzame woningvoorraad te overwinnen.
Ten slotte zou ik graag willen eindigen met het bedanken van mijn begelei-
ders. Mark Wiering van de Radboud Universiteit in Nijmegen, die met zijn 
kritisch blik een grote bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van mijn scrip-
tie en mij daarnaast sturing gaf als ik me stuurloos voelde in de grote oce-
aan aan wetenschappelijke theorieën en analysekaders. Ook Marc van der 
Burght, mijn begeleider bij de gemeente Arnhem, wil ik bedanken. Hij heeft mij 
kennis laten maken met de gemeentelijke organisatie en de beleidswereld, 
inclusief het netwerk van betrokkenen rondom duurzaam bouwen. Zijn kennis 
en enthousiasme over het thema hebben een grote contributie gedaan aan 
het eindresultaat. Daarnaast wil ik alle mensen bedanken die tijd voor mij 
vrij konden maken voor een interview. Hun inbreng was onmisbaar geweest. 

Andrea Kos
Arnhem, September 2013
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1.1 CONTEXT
Vanaf de ondertekening van het Kyotoprotocol in 1998 is 
het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid sterk ge-
richt op het beperken van de hoeveelheid CO2-uitstoot. Om 
de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde ter 
verminderen zijn er maatregelen nodig om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. De uitstoot van broeikas-
gassen zal in ontwikkelingslanden de komende tijd nog fors 
toenemen en dit houdt in dat de reeds geïndustrialiseerde 
landen hun uitstoot extra sterk moeten verminderen om dit 
op te vangen (Deetman, Hof, Pfl uger, van Vuuren, Girod, & 
van Ruijven, 2013). Om de stijging van de gemiddelde tem-
peratuur niet verder te laten oplopen dan twee graden is het 
nodig om de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 90% te 
verminderen in 2050 ten opzichte van 1990 (Deetman, et. 
al. 2013). Om de uitstoot in ons land te verminderen wordt 
er zo breed mogelijk gekeken naar verschillende sectoren. 
Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de uitstoot 
veroorzaakt door mobiliteit, industrie, stroomopwekking, 
landbouw en de gebouwde omgeving. In deze scriptie staat 
het verduurzamen van bestaande woningbouw centraal. Al-
leen al de bestaande woningvoorraad zou een grote bij-
drage kunnen leveren aan de reductie van broeikasgassen. 
Volgens het Energie Effi  ciency Plan van de Europese Com-
missie (2011) heeft de gebouwde omgeving het grootste 
energiebesparingspotentieel binnen de EU. In Nederland is 
de woningvoorraad verantwoordelijk voor 33% van de uit-
stoot van broeikasgassen (Hoppe, Bressers, & Lulofs, 2010). 
Effi  ciënter met energie omgaan is de meest kosteneffi  ciënte 
manier om CO2-uitstoot te verminderen en ook de zekerheid 
van de Nederlandse energievoorraad te verbeteren. Het 
energetisch verbeteren van de bestaande woningvoorraad 
heeft daarnaast als voordeel dat het de werkgelegenheid 
stimuleert, doordat er ruimte komt voor nieuwe bedrijven 
en banen. Dit voordeel is zeker niet te onderschatten in de 
nijpende economische omstandigheden waarin Nederland 
zich verkeert. Voor bewoners neemt ook de kwaliteit van le-
ven, gezondheid en het wooncomfort toe door het toepas-
sen van de maatregelen (Yearwood Travezan, Harmsen, & 
van Toledo, 2013). Er zijn dus voldoende redenen om aan 
te nemen dat het energetisch verduurzamen van de be-
staande woningvoorraad nodig en wenselijk is. In Nederland 

zijn er voor nieuwbouwwoningen tegenwoordig al strenge 
energetische eisen vastgesteld via het Bouwbesluit, maar 
voor de bestaande woningvoorraad ontbreekt regelgeving 
met betrekking tot energieprestatie. Om tot een duurzame 
woningvoorraad te kunnen komen zullen ook bestaande 
woningen moeten worden aangepast om energiezuiniger 
te zijn en dus minder CO2 uit te stoten. Veel van de wonin-
gen in de huidige woningvoorraad zullen er in 2050 nog 
staan (Weiss, Dunkelberg, & Vogelpohl, 2012), wat duidelijk 
maakt dat aanpassingen echt noodzakelijk zijn. Grootscha-
lige verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad 
lijkt tot nu toe echter uit te blijven. Omdat de overheid in 
Nederland geen dwingende instrumenten toe kan passen 
om verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te 
bevorderen, is het interessant om te bekijken hoe het proces 
momenteel is vormgegeven. Wie zijn er betrokken? Welke 
doelen streven de verschillende actoren in het proces na 
en welke hulpbronnen zetten zij daarvoor in? En welke re-
gels en wetten beïnvloeden het proces? Dit zijn interessante 
vragen, omdat vanuit de huidige situatie bepaald kan wor-
den welke barrières en kansen zich voordoen in het proces.

1.2 TRANSITIES
Het energetisch verduurzamen van bestaande woningbouw 
kan in een breder kader worden geplaatst. Het maakt on-
derdeel uit van de energietransitie die momenteel plaats-
vindt in Nederland. Bij deze transitie stapt Nederland over 
naar een duurzame en hernieuwbare energievoorziening. 
Deze verschuiving vindt niet alleen in Nederland plaats, 
maar in veel Europese landen en ook daarbuiten. Nu lang-
zamerhand duidelijk wordt dat de fossiele energievoorzie-
ning niet meer op langere termijn houdbaar is, dringt het 
besef door dat er iets moet veranderen. De grote maat-
schappelijk veranderingen die nodig zijn worden ook wel 
transities genoemd. In een transitieperiode vindt een ver-
strekkende en onomkeerbare verandering plaats in maat-
schappelijke systemen (Rotmans, 2012). In het laatste de-
cennium is rondom het begrip transitie een wetenschap 
ontstaan: transitiekunde. Dit komt doordat we nog weinig 
weten over transities. Waarom lopen sommige transities stuk 
en zijn andere een succes? Door het antwoord op deze 
vragen te vinden wordt geprobeerd om inzicht te verkrij-
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proces een transitie mogelijk kunnen maken. Om in deze 
dimensies inzicht te krijgen, wordt er in deze scriptie gekeken 
naar hoe het huidige beleidsarrangement rondom het ver-
duurzamen van de bestaande woningbouw eruitziet, welke 
kansen en barrières zich voordoen en welke stimulerende 
en remmende trends van invloed kunnen zijn op de transitie. 

1.3 DE NEDERLANDSE 
WONINGVOORRAAD IN TRANSITIE
Als onderdeel van de energietransitie in Nederland gaat er 
dus aandacht uit naar duurzaam bouwen en renoveren. Veel 
Nederlandse gemeenten streven naar energieneutraliteit in 
2050. Voor de gebouwde omgeving betekent energieneu-
traal zijn dat het fossiele energieverbruik van de woning, het 
gebouw of de stad wordt gecompenseerd door de opwek-
king van energie uit duurzame en hernieuwbare energiebron-
nen bij de woning, het gebouw of de stad zelf (Ministerie van 
BZK, 2013). Om dit streefbeeld van een energieneutrale stad 
te kunnen behalen zal er zowel aandacht uit moeten gaan 
nieuwbouw als bestaande bouw. In dit onderzoek wordt er in-
gezoomd op het verduurzamen van bestaande woningbouw.

Momenteel is de woningvoorraad in Nederland betrekke-
lijk oud (Hoppe, 2012). Dit houdt in dat er veel huizen in 
Nederland staan waarvan de energetische kwaliteit veel 
minder is dan het zou kunnen zijn. Pas vanaf midden jaren 
’70 is er wetgeving die de minimum energetische presta-
ties voor nieuwbouwwoningen voorschrijft. Deze wetgeving 
heeft de energetische prestatie van nieuwbouwwoningen 
na 1975 een enorme stimulans gegeven (Hoppe, 2012). 
De wetgeving is stapsgewijs ook steeds strikter gewor-
den. Nieuwbouwwoningen zijn dus door de tijd heen veel 
energiezuiniger geworden. Huizen die echter voor 1975 
gebouwd zijn, hoefden niet te voldoen aan deze ener-
getische prestaties. De energetische kwaliteit van deze 
woningen is veel lager dan nieuwbouwwoningen die van-
daag de dag worden opgeleverd. Omdat in Nederland 
woningen gemiddeld 70 jaar meegaan (Agentschap NL, 
2012a), kan gesteld worden dat het van substantieel belang 
is dat ook de bestaande woningvoorraad energiezuiniger 
wordt. Driekwart van het energieverbruik van huishoudens 
komt voort uit het verwarmen van het huis (Agentschap NL, 

gen in hoe transities gestuurd of beïnvloed kunnen worden. 

Er kunnen echter vraagtekens worden gezet bij de maak-
baarheid van transities. Transities zijn namelijk zeer moei-
lijk te voorspellen (Loorbach, 2013). Transities vinden over 
het algemeen plaats doordat het huidige handelen niet 
meer houdbaar is op langere termijn en duurzamere al-
ternatieven steeds aantrekkelijker worden. Bij de energie-
transitie - die centraal staat in deze scriptie - zien we dit 
bijvoorbeeld bij zonnepanelen. Het investeren in zonnepa-
nelen door particulieren wordt steeds aantrekkelijker door 
de stijgende energiekosten en in tijden van economische 
crisis zijn mensen wellicht ook vatbaarder voor kostenbe-
sparende maatregelen. Deze ontwikkelingen zijn op grote 
schaal natuurlijk niet maakbaar, maar zijn wel doorslagge-
vend voor een transitie. Meestal komen transities eerst lang-
zaam onder de oppervlakte op, waarna er een versnelling 
in het proces optreedt. Wanneer die versnelling optreedt is 
echter niet te zeggen. Zo kan bijvoorbeeld een transitie in 
versnelling raken door een nationale ramp, die het besef 
dat iets veranderd dient te worden enorm versterkt, bijvoor-
beeld door een kernramp. Derk Loorbach stelt: “Transities 
[…] versnellen altijd door een combinatie van ‘verwachte 
verrassingen’, een beperkt aantal koplopers of kantelaars 
die nieuwe verbindingen leggen en een variatie van el-
kaar versterkende innovaties. Door energie te steken in het 
praatcircus energietransitie wordt eerder de huidige lock-in 
versterkt, het is dan ook tijd voor herbezinning” (2013, p. 1). 

Of een transitie nu maakbaar is of niet, is minder relevant 
voor deze scriptie. Op termijn is een transitie de enige uit-
weg voor onze energievoorziening, want fossiele brandstof-
fen zijn eindig. Het is dus voornamelijk interessant om te 
bekijken in hoeverre het beleid rondom het verduurzamen 
van de bestaande woningvoorraad is ingericht op het be-
werkstelligen van deze transitie. Als transities niet maakbaar 
zijn hoeft dit natuurlijk niet te betekenen dat er ook geen 
gunstige omstandigheden kunnen worden gecreëerd om 
de transitie meer kans te geven. Woningen kunnen pas op 
grote schaal verduurzaamd worden als het beleid voldoen-
de geïnstitutionaliseerd is, de neuzen van alle betrokkenen 
dezelfde richting op staan, er voldoende fi nanciële middelen 
beschikbaar zijn en de regels die van toepassing zijn op het 
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2012a). De potentiële energiebesparing door middel van 
isolatie van bestaande woningen kan dus erg groot zijn.

Jan Rotmans (2012) stelt dat het energieneutraal maken 
van de gebouwde omgeving het megaproject gaat wor-
den van de komende twintig jaar. Nu dat door de eco-
nomische crisis de nieuwbouw van woningen stagneert, 
is het accent op de bestaande gebouwde omgeving ko-
men te liggen. Verduurzamen van de bestaande woning-
voorraad is mede dankzij de economische omstandig-
heden een actuele en prangende opgave geworden.

Voor de meeste Nederlanders zijn fossiele brandstoff en, 
in de vorm van gas en stroom, de voornaamste energie-
bron. De gemiddelde energierekening van een Nederlands 
huishouden bedraagt tegenwoordig ongeveer € 1750 
(SEV EnergieSprong, 2011). Door de stijgende gas- en olie-
prijzen zullen de energiekosten in de toekomst sterk stij-
gen (Rotmans, 2012). Dit leidt ertoe dat lagere inkomens 
moeite kunnen krijgen met het betalen van de energiere-
kening. Energiearmoede zal dus toenemen, wanneer er 
geen maatregelen worden getroff en om de bestaande 
woningvoorraad energetisch duurzamer te maken. Ener-
getische slechte woningen zijn vaak bewoond door men-
sen met een lager inkomen, omdat het om woningen gaat 
die ouder en goedkoper zijn. Het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad is in die zin, naast CO2-re-
ductie, ook van maatschappelijk en sociaal belang. Dit 
maakt dat dit onderzoek ook maatschappelijke relevant is.

1.4 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN
Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad 
is een kwestie die zich niet alleen beperkt tot Nederland. 
Toch ontbreekt er binnen Nederland op het niveau van 
het Rijk beleid om de bestaande woningvoorraad energe-
tisch te verbeteren. Om die reden is er in dit onderzoek 
voor gekozen om het huidige beleidsarrangement rond-
om het verduurzamen van de bestaande woningbouw te 
onderzoeken op regioniveau. Er is gekozen om het on-
derzoek niet op lokaal niveau te doen, omdat dit een te 
kleine eenheid is. Er zijn namelijk veel actoren betrokken 
in het proces die bovenlokaal werkzaam zijn. Denk daar-

bij bijvoorbeeld aan woningcorporaties. Zij hebben vaak 
woningen in meerdere gemeenten. Dit maakt dat de re-
gio een interessant schaalniveau is om te onderzoeken.

In dit onderzoek wordt de stadsregio Arnhem Nijmegen on-
der de loep genomen. Deze regio bestaat uit de gemeen-
ten Arnhem en Nijmegen en 18 omliggende gemeenten. De 
20 gemeenten werken samen in een regionaal samenwer-
kingsverband, dat samenwerkt op verschillende terreinen. 
Duurzaam bouwen is daar één van. In het jaar 2000 hebben 
de regiogemeenten het Convenant Duurzaam Bouwen on-
dertekend. Dit convenant bevatte een richtlijn voor afspraken 
over duurzaam bouwen (Stadsregio Arnhem Nijmegen, n.d.). 
In April 2013 is de opvolger van het convenant ondertekend 
– het Groene Akkoord - die zich ook mede richt op verduur-
zaming van de bestaande woningbouw. Dit akkoord moet 
een nieuwe impuls geven aan duurzaam bouwen binnen de 
regio. Door meer inzicht te krijgen in het proces van ver-
duurzaming van bestaande woningbouw in de stadsregio, 
kan er wellicht inzicht worden verkregen in mogelijke verbe-
terpunten van het proces. Dit maakt dat de stadsregio Arn-
hem Nijmegen een interessante onderzoekseenheid is. Om 
inzicht te krijgen in het proces van het verduurzamen van 
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raad door middel van subsidieverlening en het geven van 
advies over duurzame (energiebesparende) maatregelen.
 

1.5 LEESWIJZER
In dit eerste hoofdstuk is de context geschetst waarbinnen 
dit onderzoek plaatsvindt. In hoofdstuk 2 wordt het theore-
tisch kader van dit onderzoek uiteengezet. Wetenschappe-
lijke theorieën die de leidraad vormen voor dit onderzoek 
zullen in het theoretisch kader nader worden toegelicht. 
Deze theorieën zullen worden gebruikt om het projectka-
der in hoofdstuk 3 invulling te geven. Er is voor gekozen 
om eerst de theorie te behandelen en vervolgens pas 
het projectkader te schetsen, omdat dan bij het projectka-
der duidelijk is wat bepaalde begrippen inhouden. In het 
projectkader wordt ingezoomd op de doel- en vraagstel-
ling die in dit onderzoek centraal staan. Daarnaast wordt 
ook de methodologie van het onderzoek behandeld.

Hoofstukken 4, 5 en 6 zullen het hart vormen van het on-
derzoek. In hoofdstuk vier wordt de beleidsachtergrond ge-
schetst, die ten grondslag ligt aan het beleidsarrangement 
rondom het verduurzamen van de bestaande woningbouw. In 
hoofdstuk 5 wordt het beleidsarrangement binnen de stads-
regio Arnhem Nijmegen onder de loep genomen. Vervol-
gens worden in hoofdstuk 6 de kansen en barrières behan-
deld voor de transitie naar een duurzame woningvoorraad.

Deze thesis zal worden afgesloten met de conclusies in 
hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven 
op de hoofdvraag en zal er worden gerefl ecteerd op het 
onderzoek. Ten slotte worden er aanbevelingen gedaan 
voor de praktijk en verder wetenschappelijk onderzoek.

de bestaande woningbouw binnen de stadsregio, is het be-
langrijk om casussen te onderzoeken die al enige ervaring 
hebben opgedaan op dit gebied. Gemeenten die nog te 
weinig hebben gedaan met betrekking tot het verduurzamen 
van de bestaande woningbouw kunnen geen inzicht ver-
schaff en in de kansen en barrières die zich voordoen in het 
proces van het verduurzamen van de bestaande woning-
voorraad. Arnhem en Nijmegen hebben beide al enige tijd 
ervaring met dit onderwerp en voeren allebei actief beleid 
om het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad 
te stimuleren, zowel in de koop- als de huursector. Daarom 
is er voor deze twee gemeenten gekozen in dit onderzoek.

De gemeente Arnhem heeft in 2011 een speciaal program-
maplan opgesteld, gericht op de transitie van een fossiele 
naar een duurzame energievoorziening. Het programma 
bestaat uit zes verschillende programmalijnen, waaronder 
één genaamd ‘Naar een duurzaam gebouwd Arnhem’. 
Deze programmalijn richt zich mede op de aanpak van de 
bestaande woningvoorraad. Voornamelijk de gemeente en 
de woningcorporaties werken hierbij samen aan het verduur-
zamen van de bestaande woningvoorraad (Gemeente Arn-
hem, 2012). Arnhem verleent daarnaast ook subsidies voor 
isolerende maatregelen aan particuliere woningeigenaren.

Nijmegen streeft ernaar om in 2045 energieneutraal te zijn. 
Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft de gemeente 
een duurzaamheidsagenda opgesteld, voor de periode van 
2011 tot 2015 (Gemeente Nijmegen, 2011). De gemeente 
ziet in dat kortetermijnmaatregelen niet voldoende zijn om 
uiteindelijk een transitie te bewerkstelligen. Er wordt dan ook 
stapsgewijs toegewerkt naar energieneutraliteit in 2045. Zo-
wel energiebesparing als het duurzaam opwekken van ener-
gie zijn speerpunten in de agenda. Om duurzaamheid door 
het volledige gemeentelijke beleid te verankeren bestaat het 
plan uit vijf sporen: een energieneutrale stad, een klimaatneu-
trale organisatie, een duurzame economie, duurzame mobi-
liteit en duurzame stedelijke ontwikkeling. Het verduurzamen 
van de bestaande woningvoorraad in Nijmegen komt daarbij 
ook aan bod. In het plan zijn doelstellingen opgenomen om 
afspraken te maken met woningcorporaties, om hun woning-
voorraad stapsgewijs te kunnen verduurzamen. Daarnaast 
richt de gemeente zich ook op de particuliere woningvoor-
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Om meer inzicht te kunnen verkrijgen in het transitieproces 
waarbinnen de stadsregio Arnhem Nijmegen zich bevindt 
is een wetenschappelijk theoretisch raamwerk nodig. In dit 
onderzoek zal het theoretisch raamwerk worden gevormd 
door transitiemanagement, de beleidsarrangementenbe-
nadering en congruentie. In paragraaf 2.1 bevat een kor-
te bespreking van relevante wetenschappelijke theorieën, 
waarna de afweging voor de gekozen theorieën wordt 
verduidelijkt. Vervolgens wordt transitiemanagement behan-
deld in paragraaf 2.2. Daaropvolgend zal de beleidsarran-
gementenbenadering worden toegelicht in paragraaf 2.3. 
In paragraaf 2.4 wordt er een koppeling gemaakt tussen 
de beleidsarrangementenbenadering en transitiemanage-
ment. Daarna wordt het begrip congruentie nader toege-
licht in paragraaf 2.5. Aan het einde van het hoofdstuk, in 
paragraaf 2.6 wordt het conceptueel model gepresenteerd.

2.1 WETENSCHAPPELIJKE THEORIEËN
In deze paragraaf wordt uitgelegd waarom er gekozen is 
voor transitiemanagement, de beleidsarrangementenbena-
dering en congruentie als theoretisch kader. Er zijn namelijk 
veel verschillende wetenschappelijke theorieën die gekozen 
hadden kunnen worden om het onderzoek vorm te geven.

Zoals in hoofdstuk 3 nader wordt toegelicht, wordt in deze 
scriptie onderzoek gedaan naar de transitie met betrekking 
tot het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad 
in de stadsregio Arnhem Nijmegen. Hiervoor is het nodig 
om te onderzoeken hoe het beleidsveld er momenteel 
uitziet, maar de ambitie is ook om uitspraken te kunnen 
doen over hoe dit beleidsveld in transitie kan worden ge-
bracht. Hiervoor moeten, op basis van in kaart gebrachte 
kansen en barrières, aanknopingspunten kunnen worden 
geformuleerd om de barrières te overkomen en de tran-
sitie naar een duurzame woningvoorraad in versnelling te 
kunnen brengen. Het theoretisch kader moet goed vorm-
gegeven worden om aan deze eisen te kunnen voldoen.

Als leidraad voor het samenstellen van het theoretisch kader 
van dit onderzoek, is het onderzoek van Van Wijk, Engelen, & 
Blom (2001) gebruikt. Zij hebben een verkenning uitgevoerd 
van methodieken ten behoeven van transitieonderzoek. Om-

dat in dit onderzoek ook gekeken wordt naar een transitie, 
is het onderzoek van Van Wijk, Engelen en Blom een handig 
afwegingskader geweest voor de te gebruiken theorieën. In 
de verkenning van Van Wijk, Engelen, & Blom worden tien 
verschillende methodieken behandeld, die ten behoeve van 
transitieonderzoek kunnen worden ingezet. Niet alle metho-
dieken zijn relevant voor dit onderzoek en daarom worden 
er in deze paragraaf drie besproken, namelijk de machtsba-
lansanalyse, de netwerkanalyse en de beleidsarrangenbe-
nadering. Hieronder worden deze theorieën kort besproken.

De machtsbalansanalyse is een analyse die de machtsba-
lans tussen actoren in een proces in kaart brengt. De relaties 
tussen actoren, op basis van de machtsbronnen waarover de 
actoren beschikken, vormen het uitgangspunt van de bena-
dering. Veranderende machtsbronnen zorgen voor verande-
rende machtsverhoudingen tussen de actoren. Hierdoor kan 
de dynamiek in beleidsprocessen worden onderzocht. Hoe-
wel de dynamiek tussen actoren en de uitwerking van deze 
dynamiek op de beleidsprocessen erg interessant zijn voor 
dit onderzoek, biedt een analyse van de machtsverhoudingen 
tussen actoren niet voldoende inzicht om de onderzoeksvra-
gen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. Van Wijk, 
Engelen en Blom stellen namelijk dat de benadering geen 
aangrijpingspunten kan verschaff en voor sturing. Dat is wel 
nodig voor dit onderzoek, omdat er meer inzicht verkregen 
moet worden in hoe de transitie bewerkstelligd kan worden.

De netwerkbenadering kan worden gebruikt om de re-
laties tussen actoren in een beleidsveld in kaart te bren-
gen (Van Wijk, Engelen, & Blom, 2001). Hoe actoren met 
elkaar interacteren, hoe de relaties eruitzien en wat de 
interdepenties zijn tussen de actoren, zijn van belang bij 
deze benadering. Vanuit deze relaties kan het handelen 
van de actoren in het beleidsproces worden verklaard. 
Het in kaart brengen van de relaties tussen de actoren is 
van belang om het beleidsproces beter te begrijpen, en 
dat is ook voor dit onderzoek belangrijk. Deze benadering 
biedt echter, net als de machtsbalansanalyse, onvoldoen-
de aanknopingspunten om aanbevelingen te kunnen doen 
voor de transitie naar een duurzame woningvoorraad. Niet 
alleen de relaties tussen de belangrijkste actoren in het 
proces zijn belangrijk, maar ook de maatschappelijke con-
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ten liggen en kunnen er uitspraken worden gedaan over 
de mogelijke institutionalisering van het arrangement in 
de toekomst. In de volgende paragrafen worden de drie 
gebruikte theorieën verder uitgelegd en verantwoord.

2.2 TRANSITIEMANAGEMENT
Het vraagstuk rondom verduurzaming van de energievoor-
ziening van Nederland is een hardnekkig probleem. Dit houdt 
in dat de problemen diepgeworteld zijn in maatschappelijke 
structuren en instituties en dat ze zo complex zijn dat een 
goede oplossing niet eenvoudig te vinden is (van der Brugge, 
Rotmans, & Loorbach, 2005). Nu we op het punt zijn aange-
komen dat het oude handelen niet meer volstaat in de haas-
tig veranderende maatschappelijke omgeving, is het nood-
zakelijk om over te gaan op een andere manier van denken 
en werken. Een dergelijke omslag in het maatschappelijke 
systeem wordt ook wel een transitie genoemd. Een transitie 
is “een ingrijpende en onomkeerbare verandering van (een 
deel van) de samenleving”, aldus Rotmans (2012, p. 236). 
Op afstand gezien lijken transities geleidelijk plaats te vinden 
over een periode van ongeveer 50 jaar, maar van dichtbij 
verlopen ze grillig en zijn er veel onzekerheden. Oorzaak-ge-
volgrelaties zijn niet duidelijk te onderscheiden. Dit maakt ook 
dat transities lastig te sturen zijn. De koers die een transitie 
loopt is volgens Rotmans (2012) echter wel beïnvloedbaar.

Veel gemeenten streven er tegenwoordig naar om voor 
2050 energieneutraal te worden. Momenteel is de energie-
voorziening van Nederland echter voornamelijk gebaseerd 
op fossiele brandstoff en. Als we in de huidige lijn naar een 
duurzame energievoorziening door blijven streven, wordt de 
ambitie om energieneutraal te worden niet waargemaakt 
voor 2050, terwijl de beschikbare hoeveel fossiele brand-
stoff en snel afneemt (Broers & Zindel-Manders, 2011). Dit 
betekent dat er een transitie nodig is om het proces van 
verduurzaming te versnellen. Daarbij komt dat steden tot 
2050 slechts met ongeveer 30% gaan groeien. De ove-
rige 70% van steden wordt gevormd door de bestaande 
bouw (Hajer, 2011). Het accent moet dus niet alleen maar 
komen te liggen op nieuwbouw, maar vooral op de be-
staande woningbouw. Hajer (2011) noemt de bestaande 
stad leidend voor ‘het toekomstige’. Volgens hem zijn her-

text en de beleidscontext waarin een transitie plaatsvindt.

De beleidsarrangementenbenadering, die in paragraaf 
2.2 gedetailleerd wordt toegelicht, wordt door Van Wijk, 
Engelen en Blom (2001) gezien als geschikte methode 
om de machtsverhoudingen, de relaties tussen actoren, 
de spelregels en het inhoudelijke beleidsdiscours van een 
beleidsproces in beeld te brengen. Dit brengt dus als het 
ware de machtsbalansanalyse en de netwerkbenadering 
samen en voegt daar nog een analyse aan toe van zowel 
van de spelregels die van toepassing zijn op het beleids-
proces als het gevolgde discours. Door het beleidsproces 
op alle vier de punten te onderzoeken, geeft dit aankno-
pingspunten voor het sturen van de transitie in de richting 
van een duurzame woningvoorraad. Er kan namelijk per 
dimensie worden gekeken naar wat de kansen en barri-
eres zijn binnen het beleidsproces. Uiteindelijk is er in dit 
onderzoek gekozen voor het toepassen van de beleids-
arrangementenbenadering. Deze benadering zorgt voor 
een integraal beeld van het beleidsarrangement rondom 
het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving.

Omdat de beleidsarrangementenbenadering op zichzelf 
geen aanknopingspunten biedt om het beleidsarrangement 
in transitie te brengen, is transitiemanagement toegevoegd 
aan het theorietsch kader. De beleidsarrangementenbe-
nadering en transitiemanagement zorgen gezamenlijk 
voor een kader dat de huidige stand van zaken van het 
beleidsarrangement in kaart kan brengen, maar het biedt 
ook de mogelijkheid om uitspraken te doen over de weg 
naar een duurzame woningvoorraad. Op basis van de 
kansen en barrieres die naar voren komen binnen het be-
leidsarrangement, kunnen regels voor transtiesturing wor-
den toegepast die voortkomen uit transitiemanagement.

De theorie rondom congruentie is later toegevoegd aan 
het theoretisch kader, omdat tijdens de uitvoering van het 
onderzoek steeds meer naar voren is gekomen dat het 
beleidsarrangement rondom het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad in werkelijkheid een beleidsar-
rangement in wording is. Het bestuurlijk vermogen van het 
beleidsarrangement is daardoor niet optimaal. Op basis 
van congruentie kan worden gekeken waar de knelpun-
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structurering en renovatieprojecten daarbij het aangewe-
zen middel om de bestaande verstedelijking te verbeteren.

In dit onderzoek wordt er met een transitiebril gekeken naar 
de huidige ontwikkelingen binnen de stadsregio Arnhem Nij-
megen, met betrekking tot het verduurzamen van de be-
staande woningvoorraad. Deze transitiebril omvat meerdere 
concepten, de belangrijkste zijn het multi-fase concept en het 
multi-level concept van Rotmans (2012). Deze twee concep-
ten worden gekoppeld aan de beleidsarrangementenbena-
dering, die in de volgende paragraaf nader wordt toegelicht.

Het multi-fase concept legt uit dat transities grofweg op te 
delen zijn in vier fasen: de voorontwikkelingsfase (waar on-
der de oppervlakte onzichtbare veranderingen optreden in 
het bestaande systeem), de take-off  fase (waarin de voor-
ontwikkelingen extra worden versterkt en de veranderingen 
zichtbaarder worden), de versnellingsfase (waarin echte 
zichtbare en structurele veranderingen in het systeem plaats-
vinden) en de stabilisatiefase (waarin het evenwicht weer 
wordt hersteld). Het verduurzamen van de bestaande wo-
ningvoorraad bevindt zich in de take-off  fase. Er zijn namelijk 
al duidelijke ontwikkelingen gaande met betrekking tot het 
verduurzamen van bestaande woningbouw. Er zijn al meer-
dere nationale projecten op poten gezet met als doel om 
bestaande woningen te verduurzamen. Deze hebben alleen 
nog niet tot grootschalige verduurzaming geleid, wat erop 
duidt dat de transitie nog niet in de versnelling is geraakt. 
De projecten worden in hoofdstuk vier nader toegelicht. In 
dit onderzoek wordt er gekeken naar hoe de transitie in de 
versnellingsfase kan worden gebracht. Dit wordt gedaan 
door de barrières in kaart te brengen die de versnelling 
van de transitie belemmeren en de kansen te belichten 
die de versnelling juist teweeg zouden kunnen brengen.

Het multi-level concept zoomt in op drie verschillende schaal-
niveaus: het microniveau (niches, nieuwe ideeën, praktijken 
enz.), het mesoniveau (regimes, structuren, werkwijzen, cul-
turen) en het macroniveau (macrotrends en autonome ont-
wikkelingen, zoals globalisering en klimaatverandering). De 
relaties tussen trends, actoren, structuren en innovaties staan 
centraal in het multi-level concept. Belangrijk is dat de dyna-
miek in de drie verschillende lagen met elkaar overeenstemt. 

Het mesoniveau speelt daarbij een sleutelrol, omdat deze 
laag tussen het dynamische microniveau en het trage meso-
niveau in staat. Voornamelijk in de kantelfase is het regime be-
langrijk. Het regime kan ervoor zorgen dat de veranderingen 
in de versnelling raken. Niches spelen daarbij nog wel een 
belangrijke rol, omdat regimes nog altijd terug kunnen vallen 
in hun oude gedrag. Succes treedt volgens de theorie pas op 
als het regime hulpbronnen beschikbaar stelt aan de niches.

2.3 DE BELEIDSARRANGEMENTEN- 
BENADERING
Omdat transitiemanagement een vrij abstract begrip is, is 
het nodig om een praktischer raamwerk te gebruiken voor 
de analyse van het transitieproces binnen de stadsregio om 
zo de barrières en kansen beter in beeld te krijgen. Tran-
sitiemanagement geeft geen handvatten om het beleids-
proces nader te onderzoeken en te kijken waar de kansen 
en barrières liggen om een transitie te bewerkstelligen. 
In dit onderzoek wordt hiervoor de beleidsarrangemen-
tenbenadering gebruikt van Arts, Leroy en van Tatenhove 
(2003). In deze paragraaf worden de relevante begrip-
pen en uitgangspunten van de theorie nader toegelicht. 
Een koppeling van transitiemanagement en de beleidsar-
rangementenbenadering volgt in de volgende paragraaf.

De beleidsarrangementenbenadering zorgt voor een ana-
lytisch raamwerk dat zowel een strategische als een insti-
tutionele analyse van beleid mogelijk maakt, waarbij de 
dynamiek tussen actor en structuur belangrijk is. Daarnaast 
komen zowel inhoudelijk als organisatorische elementen 
van het beleid aan bod binnen de theorie. Een beleidsar-
rangement wordt door Leroy, Arts en van Tatenhove ge-
defi nieerd als “een tijdelijke stabilisering van de inhoud en 
organisatie van een beleidsdomein” (2003, p. 19). Beleids-
domeinen zijn erg dynamisch en de mechanismen achter 
de veranderingen spelen de belangrijkste rol in de analyse. 
Institutionalisering is hierbij een belangrijk begrip. Handelen 
wordt gaandeweg vastgelegd in een bepaald patroon. Dit 
gebeurt ook bij beleidsarrangementen. Als een beleids-
arrangement geïnstitutionaliseerd is, zijn er vaste patro-
nen, regels en structuren te ontdekken (de Boer, van der 
Zouwen, Roza, & van den Berg, 2007). Dit betekent echter 
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regio Arnhem Nijmegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
overheidsactoren zoals de gemeente of het Rijk, maar 
ook aan marktpartijen, experts of actoren uit de civil soci-
ety. Het gaat bij de actorendimensie niet alleen op losse 
actoren, maar ook om de coalities en samenwerkingsver-
banden die zij vormen om hun doelstellingen te bereiken.

De doelstellingen van actoren duiden op een tweede di-
mensie: het discours. Het discours is een verzameling van 
ideeën over het op te lossen probleem, de oplossings-
richtingen en wie er verantwoordelijk is voor het oplos-
sen ervan. Uit deze ideeën komen probleemdefi nities, 
doelstellingen en beleidsprogramma’s naar voren. In een 
beleidsarrangement kunnen meerdere leidende discour-
sen naast elkaar bestaan, ze kunnen met elkaar concur-
reren en er kan ook een hoofddiscours aanwezig zijn.

Bij de concurrentie om het discours kunnen de actoren 
hulpbronnen inzetten. Dit gaat vaak om geld, tijd (mens-
kracht) of kennis. In dit onderzoek is woningbezit ook een 
belangrijke hulpbron. Wie de woning in handen heeft 
bepaalt namelijk wat er met de woning gaat gebeu-
ren. Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad 
is dus grotendeels afhankelijk van de woningeigenaren.

Vervolgens is er nog de dimensie van de spelregels. Spel-
regels bepalen welke wegen bewandeld kunnen worden 
in het beleidsarrangement. De regels schrijven voor wie 
waarover beslist en wie waarvoor verantwoordelijk is. In 
dit onderzoek ontbreken er bijvoorbeeld wetten voor de 
overheid om woningbezitters te kunnen verplichten om 
hun woning energetisch te verduurzamen. Dit heeft natuur-
lijk invloed op de snelheid van de transitie. Dit heeft ook 
invloed op de macht die de overheid kan uitoefenen op 
het proces. De overheid heeft weinig sturend vermogen.

Veranderingen in het beleidsarrangement kunnen starten bij 
alle vier de dimensies van de tetraëder. De veranderingen, 
die al dan niet bewust gekozen zijn, hebben uitwerkingen 
op de andere drie dimensies. Als een discours veranderd 
wordt doordat er bijvoorbeeld nieuwe beleidsdoelstellingen 
worden geformuleerd, of andere probleemdefi nities en op-
lossingsrichtingen worden aangehouden, ontstaat er dyna-

niet dat het beleidsarrangement op dat moment niet meer 
aan verandering onderhevig is. Door nieuwe probleemde-
fi nities en oplossingsrichtingen, de introductie van nieuwe 
actoren binnen het proces, het veranderen van wetten en 
regels, een verschuiving in macht tussen de verschillen-
de actoren of door de autonome invloeden van buitenaf 

Voor dit onderzoek is de beleidsarrangementenbenadering 
een geschikt raamwerk omdat de benadering de mogelijk-
heid geeft om het beleidsproces vanuit vier verschillende 
dimensies te bekijken. De vier dimensies die centraal staan 
bij de benadering zijn: de betrokken actoren en hun coa-
lities, de hulpbronnen waarover deze actoren beschikken 
(bijvoorbeeld geld of kennis), de inhoudelijke ideeën die zij 
hebben over oplossingsrichtingen (het discours), en de spel-
regels die van invloed zijn op het proces. Het discours ver-
wijst naar de inhoud van het beleidsarrangement, terwijl de 
overige drie begrippen verwijzen naar de organisatie ervan. 
De vier dimensies van waaruit naar het beleidsarrangement 
wordt gekeken zijn onderling sterk met elkaar verbonden. 
Dit impliceert ook dat veranderingen in de ene dimensie 
veranderingen teweegbrengt in de andere dimensies. Dit 
is verbeeld door middel van de tetraëder in afbeelding 2. 
kan er dynamiek ontstaan binnen het beleidsarrangement. 

De actorendimensie staat voor de actoren die betrokken 
zijn binnen het beleidsterrein. In het geval van dit onder-
zoek zijn dat de actoren die betrokken zijn bij het ver-
duurzamen van de bestaande woningvoorraad in stads-

Afbeelding 2: Dimensies van beleidsarrangementen-te-
traëder (Arts, Leroy & van Tatenhove, 2003)
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miek in het gehele beleidsarrangement. Ook door het toe-
voegen van nieuwe actoren kan het arrangement beïnvloed 
worden. Door het toevoegen of het gebruiken van nieuwe 
hulpbronnen kan er ook beweging ontstaan. Veranderingen 
in het arrangement ontstaan zowel endogeen (binnen het 
beleidsarrangement) als exogeen (door beïnvloeding van 
de omgeving). Omgevingsinvloeden zijn dus ook van belang 
bij het verkrijgen van inzicht in het beleidsarrangement. In dit 
onderzoek wordt er dus ook gekeken naar de autonome 
ontwikkelingen en trends die invloed hebben op de transitie 
naar een duurzame woningvoorraad. Een ontwikkeling die 
invloed uitoefent is bijvoorbeeld de ontwikkeling van ener-
gieprijzen. Als die stijgen zullen mensen sneller geneigd zijn 
hun woning te isoleren, of misschien wel om zelf hun eigen 
energie op te gaan wekken door middel van zonnepanelen. 
Door middel van de beleidsarrangementenbenadering kan 
vastgesteld worden wat de dynamische ontwikkelingen zijn 
maar juist ook of er sprake is van stabiliteit van het beleidsveld.

2.4 KOPPELING VAN DE THEORIEËN
Transitiemanagement en de beleidsarrangementenbe-
nadering zullen het kader vormen van dit onderzoek. Er 
moet echter nog wel een koppeling gemaakt worden tus-
sen de twee theorieën. In deze paragraaf worden beide 
theorieën aan elkaar gekoppeld en wordt er tegelijkertijd 
een beeld geschetst van hoe het onderzoek is uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer 
inzicht in het beleidsproces rondom het verduurzamen 
van de bestaande woningvoorraad, om zo de kansen 
en barrières in beeld te krijgen. Op basis van deze kan-
sen en barrières kan vervolgens een schets worden ge-
maakt van het ‘ideale’ beleidsarrangement om de transitie 
naar een duurzame woningvoorraad te kunnen bereiken.

Om inzicht te verkrijgen in het transitieproces is het eerst 
nodig om de actoren in beeld te krijgen die het pro-
ces beïnvloeden. Aan de hand van een actoranalyse 
is geanalyseerd welke actoren er betrokken zijn bij het 
proces van het verduurzamen van de bestaande wo-
ningvoorraad. In termen van de beleidsarrangemen-
tenbenadering is het onderzoek dus gestart in de acto-

rendimensie van de beleidsarrangementen-tetraëder. 
Vanuit de actoren is naar de andere dimensies toegewerkt.

Het beginpunt van de actoranalyse wordt gevormd door de 
vraag welke actoren er betrokken zijn bij het transitieproces 
naar een duurzame bestaande woningbouw in Arnhem en 
Nijmegen. Omdat zowel de gemeente Arnhem als Nijmegen 
als spin in het web zit en allebei actoren aan elkaar proberen 
te verbinden, zijn beide gemeenten gekozen als beginpunt 
voor de actorenanalyse. Om beleidsdoelstellingen van ge-
meenten te bereiken zijn meerdere actoren betrokken in het 
proces, omdat actoren onderling afhankelijk van elkaar zijn. 
De actoranalyse kan in kaart brengen wie de belangrijke 
actoren in het proces zijn, wat de doelen en motivaties van 
deze actoren zijn, en welke coalities de actoren vormen (En-
serink, Hermans, Kwakkel, Thissen, Koppenjan, & Bots, 2010).

Een voor dit onderzoek relevante techniek om actoren te 
identifi ceren is de ‘sneeuwbaltechniek’ (Wasserman & Faust, 
1994). Deze aanpak stelt op basis van sleutelfi guren rond-
om het beleidsprobleem vast welke actoren er betrokken 
zijn. De sleutelfi guren identifi ceren hierbij zelf de actoren. 
Vervolgens kunnen deze geïdentifi ceerde actoren weer be-
naderd worden, zodat ook zij belangrijke actoren kunnen 
identifi ceren. Zo kan een vrij compleet beeld verkregen wor-
den van de betrokken actoren. In dit onderzoek is er ook 
gebruikgemaakt van beleidsdocumenten, om een eerste 
opzet te maken voor de lijst met betrokken actoren. Vervol-
gens is aan de sleutelfi guren (de verantwoordelijke beleids-

Afbeelding 3: Actorenschema (Arts, Leroy & van Taten-
hove, 2003)
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mulerende dan wel remmende invloed uitoefenen op de 
transitie. Vanuit de beschrijving van het huidige beleidsarran-
gement (hoofdstuk 5) en een analyse van de barrières en 
kansen voor de transitie (hoofdstuk 6) volgt aan het einde 
van hoofdstuk 6 een beschrijving van het ideale beleidsar-
rangement, die de transitie naar een duurzame woningvoor-
raad kan faciliteren. Het beleidsarrangement is in termen van 
niches, regimes en landschappen beschreven. Daarnaast 
heeft Rotmans (2012) een aantal aangrijpingspunten opge-
steld om transities te sturen. Dit richt zich dan voornamelijk 
op het beïnvloeden van de transitie in snelheid en richting. 
Rotmans (2012) onderscheidt drie vormen van sturing, name-
lijk: top-down, bottom-up en een mengvorm van deze twee. 
De top-down sturing bestaat voornamelijk uit het opleggen 
van een verandering vanuit de overheid, door middel van 
dwingende maatregelen. De bottom-up sturing gaat meer 
uit van een ‘decentralistische’ invalshoek, waarbij spontane 
veranderingen de boventoon voeren. Bij de mengvorm is 
er sprake van aanpassen en beïnvloeden van de spontane 
veranderingen. In het geval van het verduurzamen van de 
bestaande woningbouw lijkt deze mengvorm op dit moment 
de beste vorm van sturing, omdat er al veel experimenten 
zijn uitgevoerd, maar dit nog niet heeft geleid tot grootscha-
lige verduurzaming. Er lijkt dus ook wetgeving nodig te zijn 
om de transitie te kunnen sturen. Ook Rotmans en Loorbach 
(2009) vinden dat deze vorm van sturing het beste bij een 
transitie past, omdat dit het beste aansluit bij de complexiteit 
van transities. In de kantelfase of de take-off  fase is het be-
langrijk dat de overheid niet al te veel in de weg loopt, maar 
er moet wel geselecteerd en gefaciliteerd worden. Hoe er 
moet worden gestuurd hangt af van in welke fase de transitie 
zich bevindt. Om een transitie in versnelling te laten komen 
is het belangrijk dat er geen belemmeringen meer zijn in de 
vorm van wetgeving, dat er vooruitstrevende coalities wor-
den gevormd en dat slimme fi nanciële regelingen worden 
getroff en, zodat er maximaal gebruik kan worden gemaakt 
van de ruimte voor innovatie (Rotmans, 2012). Belemmerin-
gen moeten verholpen worden. Dat geld voor wetten en 
regels die belemmerend kunnen werken, maar ook voor be-
lemmerende machtsverhoudingen. Een voorwaarde om in 
de kantelfase terecht te komen is dat het regime zichzelf 
moet reorganiseren en dat niches de hulpbronnen aange-
reikt krijgen om de transitie in te zetten. In termen van de 

ambtenaar bij de gemeente) gevraagd om deze lijst aan 
te vullen en/of te wijzigen. De geïdentifi ceerde actoren zijn 
onderverdeeld in vier categorieën: overheid, markt, experts 
en civil society. Nadat alle actoren zijn geïdentifi ceerd zijn 
ze in het actorenschema geplaatst. Hiervoor is het schema 
van Arts et. al. gebruikt (2000), zoals te zien in afbeelding 
3. De mate van invloed die de desbetreff ende actor heeft 
op het proces wordt gerepresenteerd door drie schillen in 
het schema. Hoe dichter bij het midden, hoe meer betrokken 
een actor is en hoe meer invloed hij heeft op het proces 
van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

De gemeenten brengen dus als eerste de belangrijkste ac-
toren in kaart. Op basis van deze eerste analyse kunnen 
vervolgens interviews gehouden worden met de belangrijk-
ste actoren in het proces. Omdat er verschillende visies kun-
nen zijn op het beleidsveld en wie de belangrijkste actoren 
zijn, is er bij elk interview gevraagd of de desbetreff ende 
persoon het proces ook zo ziet. Als dat niet het geval was 
is gevraagd of er actoren missen in het schema of op een 
andere plek geplaatst zouden moeten worden. Daarnaast is 
ook gevraagd wie nog meer geïnterviewd zou kunnen wor-
den, om een compleet beeld te krijgen van het beleidspro-
ces. Op deze wijze is er gaandeweg een zo compleet en 
objectief mogelijk beeld geschetst van de actorendimensie.

Tijdens de interviews met de belangrijkste actoren uit het 
beleidsproces is er gelijk een verbinding gemaakt met de 
andere dimensie van de beleidsarrangementen-tetraëder. 
De interviewvragen zijn zo opgesteld dat de geïnterview-
de actor op zijn eigen discours refl ecteert maar ook op het 
proces als geheel. Dit is gedaan door de geïnterviewde te 
laten identifi ceren welke spelregels er van toepassing zijn op 
het proces, en hem/haar ook in kaart te laten brengen welke 
coalities en samenwerkingsverbanden er bestaan tussen de 
actoren in het schema. Ten slotte zijn ook de remmende en 
stimulerende langetermijntrends benoemd die van invloed 
zijn op de transitie naar een duurzame woningvoorraad.

Transitiemanagement komt aan bod wanneer de analyse 
van het huidige beleidsarrangement compleet is. Uit de in-
terviews en de analyse van het arrangement zijn namelijk 
ook kansen en barrières naar voren gekomen, die een sti-
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beleidsarrangementenbenadering is het dus van belang dat 
een beleidsarrangement zo is ingericht dat (1) de spelregels 
zo zijn gesteld dat niets de transitie in de weg staat, (2) dat 
er coalities van actoren worden gevormd die streven naar 
het energieneutraal maken van bestaande woningbouw, 
(3) dat er een balans is hulpbronnen bij de betrokken ac-
toren en (4) het is belangrijk dat er een dominant en rich-
tinggevend discours aanwezig is dat gedeeld wordt op alle 
schaalniveaus en de transitie in de gewenste richting stuurt.

Rotmans (2012) presenteert enkele praktische regels 
voor transitiesturing. Deze praktische regels kunnen wor-
den gebruikt om het ideale beleidsarrangement vorm 
te geven. Het ideale beleidsarrangement heeft op basis
van deze praktische regels voor transitiesturing:

 » verschillende niches op microniveau, 
 » de niches met hetzelfde doel zijn elkaar verbonden, 
 » op het macroniveau zijn er visies ontwikkeld, 
 » de vorming van niche-regimes wordt gestimuleerd 
 » en er is afstemming tussen het micro-, meso- en ma-

croniveau. 

De kansen en barrières die naar voren zijn gekomen uit 

de analyse van het beleidsarrangement, kunnen als aangrij-
pingspunten worden gebruikt voor het toepassen van tran-
sitiemanagement. Op basis van de kansen en barrières kan 
door middel van de praktische regels van transitiesturing een 
beschrijving worden gegeven van het ideale beleidsarran-
gement. Op deze wijze kan er, door een koppeling te ma-
ken tussen de beleidsarrangementenbenadering en transi-
tiemanagement, een beschrijving worden gegeven van hoe 
er tot een duurzame woningvoorraad gekomen kan worden.

2.5 CONGRUENTIE
Uit de interviews is naar voren gekomen dat het verduurza-
men van de bestaande woningvoorraad nog niet dusdanig 
is geïnstitutionaliseerd dat er van een stabiel en afgebakend 
beleidsarrangement kan worden gesproken. Rondom het 
verduurzamen van de bestaande woningbouw ontbreekt een 
duidelijke discours vanuit de overheid en het beleid wordt op 
verschillende niveaus betrekkelijk los van elkaar vastgesteld. 
De mate van institutionalisering bepaalt in grote mate het 
bestuurlijk vermogen van het arrangement. Bestuurlijk vermo-
gen is het vermogen van een beleidsarrangement om maat-
schappelijke en bestuurlijke problemen aan te pakken of 
tegen te gaan (de Boer, van der Zouwen, Roza, & van den 
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Berg, 2008). De beleidsarrangementenbenadering op zich-
zelf biedt geen houvast om te kunnen analyseren in hoever-
re het beleidsarrangement geïnstitutionaliseerd is. De analy-
se van het beleidsarrangement op zichzelf is niet voldoende 
om iets te kunnen zeggen over de stabilisering van het ar-
rangement zelf. Daarom is ervoor gekozen om een extra 
theorie toe te voegen toen het onderzoek nog liep. Froukje 
Boonstra (2004) gaat in haar boek ‘Laveren tussen regio’s en 
regels’ op zoek naar de voorwaarden waaronder regionale 
beleidsarrangementen ontstaan en stabiliseren. Het centrale 
begrip voor de verklaring hiervan is ‘congruentie’. In plaats 
van het begrip congruentie kan er ook worden gesproken 
over ‘passendheid’. Boonstra bespreekt twee soorten cong-
ruentie, namelijk strategische congruentie en structurele cong-
ruentie. Structurele congruentie kan vervolgens worden on-
derverdeeld in interne congruentie en externe congruentie.

Strategische congruentie heeft betrekking op de verhou-
ding tussen de betrokken actoren. Actoren moeten in staat 
kunnen zijn om, zonder volledig afstand te doen van hun 
eigen discours, zo samen te werken dat hun handelingen 
toch van zinvolle betekenis kunnen zijn binnen het arran-
gement. In het geval van dit onderzoek houdt strategi-
sche congruentie in dat bijvoorbeeld woningcorporaties 

en een gemeente met elkaar om de tafel kunnen zitten 
over het verduurzamen van de bestaande woningvoor-
raad, zonder afstand te doen van hun eigen doelstellingen.

Naast strategische congruentie is ook structurele congruen-
tie nodig voor de stabilisering van een beleidsarrangement. 
Interne structurele congruentie heeft betrekking op hoe de 
dimensies van het beleidsarrangement onderling samenhan-
gen. De mate van afstemming bepaalt hoe intern passend 
een arrangement is. Dit houdt mede in dat de procesaspec-
ten (regels, hulpbronnen en actoren) in overeenstemming 
moeten zijn met de beleidsinhoud (het discours). De spelre-
gels moeten actoren dus niet belemmeren om de bestaan-
de woningvoorraad te kunnen verduurzamen. Als dat wel het 
geval is, is er geen sprake van interne structurele congruentie.

Externe structurele congruentie heeft betrekking op de pas-
sendheid van het beleidsarrangement binnen zijn discursieve 
en institutionele context. Simpeler verwoord houdt dit in dat 
het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad moet 
passen binnen een breder beleid vanuit de overheid en ook 
het beleid vanuit de bouwwereld. Als dit niet het geval zou 
zijn, en het zou botsten met andere beleidsvelden, is het be-
stuurlijk vermogen van het arrangement maar zeer beperkt.

Foto: Energiesprong - fotograaf Frank Hanswijk
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tot inzicht in de mate van strategische congruentie, interne 
structurele congruent en externe structurele congruentie. 
Deze inzichten leiden vervolgens gezamenlijk tot inzicht 
in het bestuurlijk vermogen van het beleidsarrangement. 

Inzicht in het huidige beleidsarrangement leidt ook tot in-
zicht in de kansen en barrières die er binnen het arrange-
ment zijn met betrekking tot de transitie naar een duurza-
me woningvoorraad. Meer inzicht in de stimulerende en 
remmende autonome trends leiden ook tot meer inzicht 
in de kansen en barrières binnen het arrangement zelf.

Als laatste leiden het inzicht in het bestuurlijk vermogen van 
het arrangement, het inzicht in de kansen en barrières binnen 
het arrangement en het toepassen van transitiesturing tot het 
bereiken van inzicht in het ideale beleidsarrangement dat ge-
richt is op de transitie naar een duurzame woningvoorraad. 

In analyse van het beleidsarrangement zal cong-
ruentie als extra analysepunt worden meegeno-
men, om te kijken of het beleidsarrangement momen-
teel aan de voorwaarden voldoet om op termijn te 
institutionaliseren en dus een volwaardig beleidsarrange-
ment te kunnen worden. Er zal aan het einde van hoofd-
stuk 5 stil worden gestaan bij alle vormen van congruentie.

2.6 CONCEPTUEEL MODEL
Aan de hand van de besproken theorieën is er voor het on-
derzoek een conceptueel model opgesteld. In het concep-
tueel model worden relaties gelegd tussen de begrippen 
die naar voren zijn gekomen uit het theoretisch kader. Het 
model is daarbij een hulpmiddel om het onderzoek richting 
te geven en beter af te bakenen (Verschuren & Doorewaard, 
2007). Aan de hand van de schematische weergave van 
de theorieën wordt uitgelegd hoe de begrippen in werke-
lijkheid verband met elkaar houden, waardoor er een goed 
overzicht kan worden verkregen van de relatiepatronen. 
In het geval van dit onderzoek is het conceptueel model 
gebruikt om de causale gedachtegangen van onderzoek 
weer te geven en zal het model dus niet worden gebruikt 
voor de toetsing van de theorieën. Het is in dit onderzoek 
gebruikt als exploratief hulpmiddel. Aan de hand van het 
conceptueel model kan in de werkelijkheid worden geke-
ken hoe het beleidsarrangement rondom het verduurza-
men van de bestaande woningvoorraad eruitziet en hoe 
het ideale beleidsarrangement wellicht vorm gegeven kan 
worden. Hieronder volgt een toelichting op het model.

In het onderzoek wordt als eerste geprobeerd kennis te 
krijgen over de actoren, hulpbronnen, spelregels en de 
discoursen die een rol spelen in het beleidsarrangement. 
Door middel van deze kennis neemt het inzicht in het hui-
dige beleidsarrangement toe. Doordat er inzicht wordt 
verkregen in het huidige beleidsarrangement neemt het in-
zicht in de congruentie van het arrangement toe, evenals 
het inzicht in de barrières en kansen die zich binnen het 
arrangement voordoen met betrekking tot de transitie naar 
een duurzame woningvoorraad. Als we kijken naar cong-
ruentie, leidt het inzicht in het huidige beleidsarrangement 
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In de twee voorgaande hoofdstukken is context bespro-
ken waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt en zijn de we-
tenschappelijke theorieën besproken die gebruikt zijn 
om het onderzoek vorm te geven. In dit hoofdstuk wordt 
besproken hoe het onderzoek daadwerkelijk vormgege-
ven is. In paragraaf 3.1 worden de doel- en vraagstelling 
besproken. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 het onder-
zoeksmodel weergegeven, welke de doorlopen stappen 
van het onderzoek visualiseert. In paragraaf 3.3 worden 
de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van 
het onderzoek behandeld. Daarna wordt in paragraaf 3.4 
de onderzoeksmethode verder uiteengezet. Het hoofd-
stuk wordt in paragraaf 3.5 afgesloten met de bespreking 
van de methoden van dataverzameling die gebruikt zijn 
om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen.

3.1 DOEL- EN VRAAGSTELLING
Uit de context is gebleken dat het van belang is dat de be-
staande woningvoorraad ook verduurzaamd wordt om de 
CO2 doelstellingen en energieneutraliteit in 2050 van ge-
meenten te kunnen bewerkstelligen. Het ontbreekt echter 
aan kennis over hoe het proces ingericht is in termen van de 
beleidsarrangementenbenadering en hoe het transitiepro-
ces binnen de gemeenten verloopt. In het theoretisch kader 
zijn de relevante wetenschappelijke theorieën besproken die 
de leidraad vormen van het onderzoek: de beleidsarran-
gementenbenadering, transitiemanagement en congruentie.

Doelstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht 
in het transitieproces waarin de stadsregio Arnhem Nijmegen 
zich bevindt, door de actoren, hulpbronnen, spelregels en het 
discours te analyseren en in de geselecteerde cases te onder-
zoeken welke kansen en barrières er zijn in het transitieproces.

Onderzoeksvraag

Op basis van de doelstelling van het onderzoek 
is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

 » Op welke wijze wordt het transitieproces met betrek-
king tot het verduurzamen van de bestaande woning-
voorraad binnen de stadsregio Arnhem Nijmegen 
vormgegeven, en wat zijn kansen en barrières bij deze 
transitie in de stadsregio Arnhem Nijmegen?

Deelvragen

 » Wat is duurzaam bouwen en hoe heeft het zich door 
de tijd heen ontwikkeld?

 » Welk overheidsbeleid is van invloed op het verduurza-
men van bestaande woningbouw?

 » Hoe ziet het beleidsarrangement omtrent het verduur-
zamen van bestaande woningbouw er momenteel uit 
op basis van de beleidsarrangementenbenadering?

 • Welke actoren zijn er betrokken bij het transitiepro-
ces binnen de casus en over welke hulpbronnen 
(tijd, geld, kennis) beschikken zij?

 • Welke spelregels zijn van invloed binnen het 
proces?

 • Hoe ziet het huidige gevolgde discours met be-
trekking tot het verduurzamen van de bestaande 
woningbouw eruit? 

 » Waar liggen op basis van de beleidsarrangementen-
benadering nog onbenutte kansen binnen het proces 
en hoe zou het ideale beleidsarrangement ingevuld 
moeten zijn om een transitie te bewerkstelligen?

3.2 ONDERZOEKSMODEL
In model 1 staat het onderzoeksmodel van dit onderzoek. 
In dit model is weergegeven welke stappen er doorlopen 
zullen worden om uiteindelijk het doel van dit onderzoek 
te bereiken. Om het doel te bereiken worden de volgen-
de stappen gezet: Er is aan de hand van theorieën over 
transitiemanagement, de beleidsarrangementenbenade-
ring en congruentie een conceptueel model opgesteld, 
specifi ek voor dit onderzoek. Aan de hand van dit con-
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de bewoner. Dit onderzoek zoomt in op het transitieproces 
bij gemeenten in de stadsregio Arnhem Nijmegen en de 
knelpunten binnen dit proces. Door goed in beeld te krij-
gen waar we nu staan in het proces, kunnen we wellicht ook 
beter sturen in de richting van waar we uiteindelijk naartoe 
willen. Het onderzoek zal wellicht een bijdrage kunnen le-
veren aan de transitie naar een duurzamere leefomgeving.

De wetenschappelijke relevantie komt voort uit het feit dat er 
tegenwoordig nog onvoldoende inzicht is in hoe het beleids-
arrangement rondom de verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad is vormgegeven en wat de redenen zijn 
achter barrières bij het toepassen van verduurzamende 
maatregelen bij bestaande woningbouw. Doordat er te wei-
nig kennis is, komt de transitie niet op gang en blijft groot-
schalige verduurzaming uit. De lacunes in de kennis kunnen 
door middel van dit onderzoek (deels) worden aangevuld. 

ceptueel model (zie hoofdstuk 2) is per casus (ofwel ge-
meente) bekeken hoe zij in het transitieproces staan. De 
resultaten van de casussen zijn vervolgens met elkaar 
vergeleken en op basis hiervan is er een beschrijving ge-
geven van de stadsregio als geheel. Deze vergelijking zal 
uiteindelijk het doel van dit onderzoek proberen te berei-
ken, namelijk het verkrijgen van meer inzicht in transitiepro-
ces waarin de stadsregio Arnhem Nijmegen zich bevindt.

3.3 RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK
De relevantie van een onderzoek is erg belangrijk. 
Waarom zou je immers onderzoek doen als de re-
sultaten niet van belang zijn? Dit onderzoek heeft zo-
wel wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie.

De maatschappelijke relevatie van dit onderzoek komt 
voort uit het feit dat energiekosten in de toekomst waar-
schijnlijk erg zullen stijgen, zoals uit de inleiding al bleek. De 
maatschappij is mede daardoor ook gebaat bij de transi-
tie naar een duurzamere leefomgeving. Verduurzamen 
van bestaande woningen draagt daarnaast ook bij aan het 
wooncomfort, de kwaliteit van leven en de gezondheid van 

Casus 1 : Arnhem

Conceptueel model
Analyse resultaten 

casussen
Verkrijgen 

meer kennis

Casus 2 : Nijmegen

Theorie 
transitiemanagement

Beleidsarrangementen- 
benadering 

Congruentie 

Model 1: Onderzoeksmodel
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survey - grondig op een case worden ingegaan. Op deze 
wijze kan het complexe transitieproces zo goed mogelijk 
blootgelegd worden (Verschuren & Doorewaard, 2010). 

De stadsregio Arnhem Nijmegen vormt de onderzoekseen-
heid van het onderzoek. Er is voor de regio gekozen, omdat 
veel van de belangrijke actoren in het proces bovenlokaal 
actief zijn. Een hoger schaalniveau dan de regio is ook min-
der geschikt, omdat er geen richtinggevend beleid is vanuit 
de overheid op het gebied van het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad. Om een goede uitspraken te 
kunnen doen over de stadsregio worden Arnhem en Nij-
megen onderzocht. Er is dus sprake van een meervoudige 
casestudy. Zo kunnen er meer generaliserende uitspraken 
worden gedaan over de stadsregio als geheel. De reden 
waarom voor Arnhem en Nijmegen is gekozen, is omdat 
deze twee steden zich beide inspannen op het gebied van 
duurzaam bouwen. Om kansen en barrières bloot te kunnen 
leggen is het namelijk van belang om een case te nemen 
met ervaring. Om diep op een case in te kunnen gaan, en 
door de tijdsbeperkingen aan dit onderzoek, is er gekozen 
voor twee cases. Door gebruik te maken van methoden- 
en bronnentriangulatie wordt een zo compleet mogelijk 
beeld gegeven van de case en de onderzoekseenheid. 

Het onderzoek is deels beschrijvend en deels verklarend 
van aard. Het beschrijvende deel van het onderzoek richt 
zich op het in kaart brengen van het beleidsarrangement 
rondom het verduurzamen van de bestaande woningvoor-
raad in de stadsregio. Het verklarende gedeelte gaat over 
de obstakels die de transitie naar een duurzame woning-
voorraad belemmeren, en over welke kansen kunnen wor-
den gesignaleerd om de transitie in versnelling te brengen.

3.5 DATA-VERZAMELING
Bij de dataverzameling die nodig is voor het onderzoek, is 
gebruikgemaakt van zowel primaire als secundaire gege-
vens. De primaire gegevens zijn verzameld aan de hand van 
interviews met de belangrijkste actoren in het beleidsarran-
gement. De geïnterviewde actoren bestaan uit beleidsadvi-
seurs bij de twee gemeenten, de stadsregio en de provincie. 
Daarnaast zijn ook projectleiders bij de betrokken woning-

3.4 ONDERZOEKSMETHODE
In dit onderzoek is er gebruikgemaakt van een kwalitatie-
ve methode. Transities zijn ingrijpende en onomkeerbare 
veranderingen in de samenleving (Rotmans, 2012). Bij dit 
onderzoek is het voornamelijk interessant om het hande-
len van gemeenten in de stadsregio Arnhem Nijmegen 
beter te begrijpen. Het doel van kwalitatief onderzoek 
wordt door Vennix (2009) omschreven als “…het achterha-
len (reconstrueren) van de betekenissen die mensen aan 
‘de werkelijkheid’ toekennen om vanuit daar hun handelen 
te kunnen beschrijven”(p. 99). Om deze reden is er geko-
zen voor een kwalitatieve aanpak. Door het achterhalen 
en reconstrueren van het beleidsarrangement rondom het 
verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, kunnen 
kansen en barrières in het proces worden blootgelegd. 

Voor het doen van onderzoek naar de transitie naar een 
duurzame woningvoorraad had ook een kwantitatieve on-
derzoeksmethode gebruikt kunnen worden. De uitkom-
sten van het onderzoek waren in dat geval anders ge-
weest. Bij kwantitatief onderzoek wordt er, in tegenstelling 
tot kwalitatief onderzoek, meer in de breedte gekeken. 
Kwantitatief onderzoek probeert namelijk algemene wet-
matigheden te vinden en universele uitspraken te doen 
(Vennix, 2009). Omdat transities echter complexe proces-
sen zijn, en er nog weinig onderzoek gedaan is naar de 
vormgeving van het beleidsarrangement in kwestie, is het 
voornamelijk interessant om een diepgaand en integraal 
inzicht te krijgen in de onderzoekseenheid: de stadsregio 
Arnhem Nijmegen. Om dit inzicht te verkrijgen is het be-
langrijk dat er ook naar de context kan worden gekeken. 
Een kwalitatieve onderzoeksmethode past hier beter bij.

Om een diepgaand en integraal inzicht te krijgen in het pro-
ces van het verduurzamen van bestaande woningbouw is een 
casestudy een geschikte onderzoeksstrategie. Bij een case-
study wordt er onderzoek gedaan naar een hedendaags 
fenomeen, waarbij er verschillende soorten ‘bewijsmateriaal’ 
worden verzameld (Vennix, 2009). Transities zijn complexe 
processen. In dit onderzoek wordt slechts een gedeelte van 
de transitie naar een duurzame samenleving onderzocht. In 
een casestudy kan er - in tegenstelling tot bijvoorbeeld een 
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corporaties geïnterviewd, een actor uit de bouwwereld en 
een voorzitter van een energiecoöperatie in Arnhem. In 
totaal zijn er 14 interviews gehouden met 15 actoren (één 
interview vond plaats met twee actoren). Specifi eke informa-
tie over de geïnterviewde actoren is te vinden in bijlage 1. 

Door middel van de interviews is informatie vergaard die 
antwoord kan geven op de verschillende deelvragen en de 
hoofdvraag van dit onderzoek. Omdat het onderzoek kwa-
litatief van aard is, is er gebruikgemaakt van semi-gestructu-
reerde interviews. Semi-gestructureerde interviews worden 
voornamelijk gebruikt om fenomenen te verkennen en te ver-
klaren (Vennix, 2009). De semi-gestructureerdheid van de 
interviews zorgt ervoor dat de gegevens onderling beter te 
vergelijken en te analyseren zijn, terwijl er toch genoeg ruimte 
overblijft voor de specifi eke context van de actor en de case. 

Naast de interviews zijn er ook secundaire gegevens ver-
zameld, in de vorm van beleidsrapporten over het verduur-
zamen van de bestaande woningbouw. Daarnaast is er 
gebruik gemaakt van bestaande literatuur over duurzaam 
bouwen en renoveren. Gezamenlijk zijn de interviews en 
de secundaire gegevens de belangrijkste databronnen voor 
het beantwoorden van de hoofdvraag van het onderzoek.
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In de voorgaande hoofdstukken zijn de opzet voor het on-
derzoek en de theorieën behandeld die gezamenlijk het 
raamwerk vormen van dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt 
de beleidsachtergrond geschetst die ten grondslag ligt aan 
duurzaam bouwen en renoveren. In dit hoofdstuk worden 
de begrippen duurzaamheid en duurzaam bouwen nader 
toegelicht in paragraaf 4.1 en zal een korte beschrijving wor-
den gegeven van het woonbeleid in Nederland in paragraaf 
4.2. De opkomst van het begrip duurzaam bouwen worden 
besproken in paragraaf 4.3. Daarnaast worden in paragraaf 
4.4 de belangrijkste wetten en nota’s rondom duurzaam 
bouwen besproken. In de laatste paragraaf van dit hoofd-
stuk (4.5) wordt er gekeken naar nationale projecten en 
convenanten die betrekking hebben op duurzaam bouwen.

4.1 DEFINITIES

4.1.1 DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is een begrip dat vaak gebruikt wordt. Het is 
een heus containerbegrip geworden. Het wordt te pas en te 
onpas gebruikt. In de volksmond kan een product duurzaam 
zijn als het lang meegaat. Maar om deze vorm van duurzaam-
heid gaat het in dit onderzoek niet. Het begrip duurzaamheid, 
zoals deze wel bedoeld is in dit onderzoek, kan beter ver-
vangen worden door het begrip ‘duurzame ontwikkelingen’. 

Duurzame ontwikkelingen hebben betrekking op problemen 
op wereldwijde schaal, maar hebben ook gevolgen voor elk 
land afzonderlijk (Roorda, 2011). Om de wereldwijde proble-
matiek op te lossen zijn diepgaande veranderingen nodig in 
de maatschappij: transities. Een balans tussen mens, milieu en 
economie is hierbij van belang. Om het begrip te omschrijven 
wordt in de literatuur vaak de defi nitie uit 1987 van de Brundt-
land-commissie aangehouden. De defi nitie luidt als volgt:

“Sustainable development meets the need of the present 
without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs. (Brundtland-commissie, 1987, p. 43)” 

Bij duurzame ontwikkelingen staan de begrippen tijd en lo-
catie centraal (ook wel verwoord als ‘hier en nu’ en ‘daar 
en later’). Deze begrippen zijn terug te voeren op de de-
fi nitie van de brundtland-commissie. Iets kan pas duur-

zaam zijn als het voorziet in de behoeften die er nu op 
een bepaalde plek op aarde zijn (hier en nu) zonder dat 
dit druk uitoefent op de behoeften die er zijn op een an-
dere plek op aarde (daar) of een latere generatie (later). 
Deze defi nitie is echter nog niet voldoende om het begrip 
duurzame ontwikkelingen volledig te operationaliseren. 

Duurzame ontwikkelingen hebben over het algemeen betrek-
king op drie aspecten. Deze drie aspecten worden vaak de 
triple-p genoemd. De drie p’s staan voor people (sociaal-cul-
tureel), planet (ecologie) en profi t/prosperity (economie). De 
trade-off  tussen aspecten is daarbij ook belangrijk voor duur-
zaamheid. Een ontwikkeling op een van de drie p’s kan pas 
duurzaam zijn als het niet ten koste gaat van de andere twee 
en er vindt pas waardecreatie plaats als er op alle drie de 
dimensies winst geboekt wordt. De drie p’s vormen de voor-
naamste aandachtspunten voor duurzame ontwikkelingen. 

Economisch gezien is het belangrijk om bestaande woning-
bouw te verduurzamen omdat de bouwwereld het erg slecht 
heeft in de huidige economische crisis. Door de omscha-
keling te maken van nieuwbouw naar bestaande bouw kan 
dit voor extra werkgelegenheid zorgen en een nieuwe im-
puls voor de bouwwereld betekenen. Wat betreft het mili-
eu (planet) is energiebesparing en CO2-reductie natuurlijk 
van belang om klimaatproblematiek aan te pakken. Sociaal 
gezien is de verduurzaming van bestaande woningbouw 
ook erg belangrijk, omdat de goedkope woningen met 
een hoog energieverbruik op den duur onbetaalbaar wor-
den voor mensen met een laag inkomen. De energielasten 
zullen steeds hoger worden, door prijsstijgingen van gas 
en elektriciteit. Sociaal gezien is het dus zeker van belang 
dat op korte termijn de sociale huursector wordt aange-
pakt. Verduurzaming van sociale woningbouw zal dus op 
alle dimensies van de triple-p een positief eff ect hebben.

4.1.2 DUURZAAM BOUWEN
Naast het begrip duurzaamheid te defi niëren is het ook van be-
lang om het begrip duurzaam bouwen onder de loep te nemen.

Bij het operationaliseren van het begrip duurzaam bouwen 
kan de Trias Energetica een handig kader bieden. De Tri-
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namelijk het 100% compenseren voor gebruikte fossiele 
brandstoff en door opwekking van hernieuwbare energie.

De stappen zijn geordend naar duurzaamheid. Stap 1 is de 
meest duurzame stap, omdat hiervoor geen energie wordt 
gebruikt tijdens de gebruiksfase (Agentschap NL, 2012b). Bij 
de tweede stap wordt er wel energie verbruikt, maar deze is 
afkomstig uit duurzame bronnen. De laatste stap is het minst 
duurzaam, omdat hierbij nog fossiele brandstoff en worden 
verbruikt. Bij het verduurzamen van vastgoed kan dit model 
dus goed gebruikt worden als stappenplan: Eerst het vastgoed 
energiezuiniger maken, vervolgens de overgebleven ener-
gievraag proberen te dekken door opwekking van hernieuw-
bare energie. De restvraag kan daarna eventueel worden 
aangevuld met fossiele brandstoff en (Agentschap NL, 2012). 

De Trias Energetica kan vervolgens ook worden ge-
bruikt om het verduurzamen van bestaande woning-
bouw in dit onderzoek te defi niëren. Het verduurzamen 
van de bestaande woningvoorraad wordt in dit onder-
zoek als volgt gedefi nieerd: het verbeteren van bestaan-
de woningen op het gebied van energiezuinigheid, het 
opvangen van de energievraag van de woning door 
middel van hernieuwbare energiebronnen en het beper-
ken van het gebruik van fossiele energie van de woning. 

4.2 KORTE BESCHRIJVING WOONBELEID IN 
NEDERLAND
In deze paragraaf wordt een korte beschrijving ge-
geven van het Nederlandse woonbeleid, omdat de 
verduurzaming van bestaande woningbouw ook be-
invloed wordt door het beleid rondom wonen.

In de afgelopen honderd jaar is het woonbeleid in Neder-
land behoorlijk veranderd. De woningwet van 1901 is begin 
geweest van de Nederlandse volkshuisvestingagenda vanuit 
de overheid (VROM, 2000). Deze wet werd aangenomen 
om iets te kunnen doen aan de erbarmelijke omstandighe-
den in de steden als gevolg van urbanisatie. Daarvoor vond 
volkshuisvesting voornamelijk plaats op basis van particulier 
initiatief. De woningwet kan als onderdeel worden gezien 
van de van een breed beschavingsoff ensief (VROM, 2000). 

as Energetica is een veel gebruikt model voor duurzaam 
bouwen en energiebesparing. Het model bestaat uit drie 
stappen, die een richtlijn kunnen vormen voor duurzaam 
bouwen (Agentschap NL, 2012b). De eerste stap van het 
model is het besparen van energie en het beperken van de 
behoefte. Met betrekking tot de bestaande woningvoorraad 
kan dan worden gedacht aan het beter isoleren van huizen, 
waardoor er minder energie nodig is voor het verwarmen 
van het huis en dus de energievraag wordt beperkt. Er kan 
ook worden gedacht aan het beperken van de energievraag 
door het huis op een lagere temperatuur te verwarmen. 
Het gaat dus om passieve maatregelen, ze kosten name-
lijk geen energie in het gebruik (Agentschap NL, 2012b). De 
tweede stap is het gebruikmaken van hernieuwbare energie-
bronnen. Zonne-energie, waterenergie en windenergie zijn 
hier voorbeelden van. De derde stap van het model is het 
effi  ciënt gebruikmaken van fossiele (eindige) brandstoff en.

Agentschap NL (2012b) maakt voor energieneutraal bou-
wen nog verder onderscheid in de drie stappen en deelt 
stap 2 op in twee sub-stappen. Stap 2a behelst dan het 
gebruiken van energie uit reststromen en stap 2b is het 
gebruiken van energie uit hernieuwbare hulpbronnen. 
Daarnaast wordt er bij stap 3 een aanvulling gemaakt, 

Stap  1
Energieverbruik 
minimaliseren

Stap 3
Effi  ciënt

gebruik fossiele
brandstoff en

Stap 2
Gebruik van 
hernieuwbare 

energiebronnen

Trias energetica

Model 3: Trias Energetica basismodel. (Agentschap NL, 
2012b)
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Een belangrijke ontwikkeling na die tijd is de wederopbouw 
na de tweede wereldoorlog, waarin snelle productie van wo-
ningen hoog in het vaandel stond. Daarna deden in de 70’er 
jaren stadsvernieuwing en het huur- en subsidiebeleid hun in-
treden. in de jaren ‘80 werd er vervolgens veel bezuinigd. In 
de jaren ‘90 vond er uiteindelijk een verschuiving plaats naar 
decentralisatie en verzelfstandiging. Er kunnen grofweg drie 
periodes worden aangewezen in de volkshuisvesting van de 
afgelopen honderd jaar (VROM, 2000). Ten eerste de peri-
ode waarin volkshuisvesting werd gezien als sociale opgave, 
tijdens de wederopbouw maakte dit plaats voor de bouw-
opgave, en in de jaren ‘80 vond er een verschuiving plaats 
naar een organisatieopgave. Tegenwoordig is het volkshuis-
vestingbeleid meer gericht op integraal woonbeleid, waar 
duurzaamheid ook onderdeel van uitmaakt (VROM, 2000). 

4.3 DE OPKOMST VAN DUURZAAM 
BOUWEN
Duurzaam bouwen en duurzaamheid zijn tegenwoor-
dig niet meer weg te denken in de bouw en het beleid 
rondom wonen en milieu. Dat is echter niet altijd zo ge-
weest. In deze paragraaf wordt behandeld hoe duur-
zaam bouwen is ontstaan en hoe het een plek heeft ge-

kregen in Nederlands overheidsbeleid en regelgeving. 

Ongeveer vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is er 
steeds meer aandacht gekomen voor duurzaam bouwen 
(SenterNovem, 2006). Tot die tijd kende Nederland een 
steeds maar toenemende welvaart, die ook negatieve ef-
fecten had op de leefomgeving. In 1972 heef de Club van 
Rome veel stof doen opwaaien met hun rapport ‘Grenzen 
aan de groei’. In dit rapport werd de wereldwijde problema-
tiek van het uitputten van hulpbronnen in beeld gebracht. 
Hieruit bleek dat het menselijke handelen op den duur zo 
schadelijk zou zijn dat tekorten in voedsel en grondstoff en 
dreigden. Het rapport, in combinatie met een kort duren-
de energiecrisis in 1973, resulteerde in extra aandacht voor 
energiebesparing en energiediversifi catie in Nederland 
(van Hal & de Vries, 2000). Vóór die tijd was er voorna-
melijk aandacht voor de gezondheid van de mens en het 
daarmee samenhangende binnenklimaat van woningen. 

De term duurzaam bouwen werd in die tijd nog niet gebruikt. 
Vanaf midden jaren ’70 werd er al wel gesproken van mili-
euvriendelijk bouwen en ecologisch/biologisch bouwen (van 
Hal & de Vries, 2000). Mede door een regeling van het 
Rijk, die het mogelijk maakte om proefprojecten op te zet-
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ten die betrekking hadden op rationeel energieverbruik in 
de gebouwde omgeving (de zogenaamde PREGO-rege-
ling uit 1980), zijn er veel projecten op poten gezet waar-
bij geëxperimenteerd werd met energie in de gebouwde 
omgeving. Het beleid was in die tijd voornamelijk gericht op 
energiebesparing door middel van isolatie, maar ook al op 
het gebruik van effi  ciëntere installaties en zonne-energie 
(SenterNovem, 2006). Vanaf midden jaren ‘70 kwamen de 
eerste projecten op het gebied van zonnepanelen al op. 
In het jaar 1978, even na de energiecrisis, kwam het Rijk 
met het Nationaal Isolatie Programma (SenterNovem, 2006). 
Energiebesparing stond centraal: Voor het jaar 1990 moes-
ten er 2,5 miljoen woningen geïsoleerd worden. Daarbij 
komt dat de subsidies voor energiebesparing in de nieuw-
bouw worden opgeheven en er komt meer subsidie voor 
de renovatie van bestaande bouw. Men deed in deze tijd 
steeds meer ervaring op, op allerlei verschillende vlakken 
van duurzaam bouwen. Vanaf midden jaren ’80 kwam er bij-
voorbeeld ook meer aandacht voor zongericht verkavelen.

Naast het rapport ‘grenzen aan de groei’ uit 1972, zorg-
de ook het rapport ‘Our common future’ uit 1987 van de 
brundtland-commissie voor onrust onder beleidsmakers. In 
het rapport werd de mondiale schaal van milieuproblemen 
aan de kaak gesteld en werd duidelijk dat er onbalans was 
in de wereld (armoede tegenover overconsumptie). Dit had 
ook gevolgen voor het beleid rondom duurzaam bouwen 
(van Hal & de Vries, 2000). De publicatie van het rapport 
‘Our common future’ mondde uiteindelijk uit in het verschij-
nen van het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP 1) in 
1989 van het Ministerie van VROM. Hierin werd voornamelijk 
de stand van zaken in het milieubeleid besproken. Het jaar 
daarop volgde het NMP+, waaraan een bijlage “Duurzaam 
Bouwen” was toegevoegd. Dit was de eerste introductie 
van het begrip duurzaam bouwen, ter vervanging van de 
eerdere gebruikte begrippen. Er werd een duidelijke rela-
tie gelegd tussen bouwen en de milieubelasting ten ge-
volge van het bouwen. Hierdoor verschafte de nota inzicht 
in het aandeel dat de bouw kon hebben bij het beperken 
van de milieubelasting (SenterNovem, 2006). Ook ener-
gie-extensivering en kwaliteitsbevordering stonden centraal.

In de jaren ‘90 vond er een verschuiving plaats van klein-

schalige projecten naar projecten op buurtniveau en wer-
den de eerste beleidsinstrumenten ontwikkeld op het ge-
bied van duurzaam bouwen, ook wel dubo-instrumenten 
genoemd (SenterNovem, 2006). Voorbeelden hiervan zijn 
de DCBA-methode, de Handleiding Duurzame Woningbouw 
en de Milieuclassifi catie Bouwmaterialen. De DCBA-metho-
de is een systeem waarin maatregelen met betrekking tot 
duurzaam bouwen kunnen worden geclassifi ceerd aan de 
hand van het ambitieniveau (BOOM, n.d.). Ook gemeen-
ten en regio’s raakten steeds meer betrokken in deze tijd. 
Ze stelden premies in en stelden meer eisen aan (wo-
ning)bouwprojecten. Ook de eerste dubo-convenanten 
deden hun intreden in deze tijd (SenterNovem, 2006). 

Het ministerie van VROM stelde in 1994 het programma 
Kwaliteit en Locatie op, die volkshuisvesting, milieukwaliteit en 
ruimtelijke kwaliteit moest samenbrengen op VINEX-locaties 
en andere grote nieuwbouwlocatie (SenterNovem, 2006). 
Het programma was voornamelijk gericht op het opdoen en 
uitwisselen van kennis en ervaring. Een jaar later - in 1995 
- bracht het ministerie van VROM het ‘Plan van Aanpak Duur-
zaam Bouwen’ uit. Dit plan moest ervoor zorgen dat duur-
zaamheid een blijvende plaats kreeg in de besluitvorming 
rondom de gebouwde omgeving (SenterNovem, 2006). 

Duurzaamheid en duurzaam bouwen kregen in het ver-
loop van de jaren ‘90 steeds meer hun plek in het beleid, 
maar werden daarnaast ook op grotere schaal zichtbaar 
voor de buitenwereld. Voornamelijk in de VINEX-wijken. 
Interessant is dat in 1997 duurzaam bouwen werd gesti-
muleerd door het aanwijzen van 50 zogenaamde voor-
beeldprojecten (van Hal & de Vries, 2000). Deze projec-
ten konden als illustratie worden gezien van duurzaam en 
energiezuinig bouwen. Door middel van een uitgebreide 
evaluatie van de projecten kon er kennisoverdracht plaats-
vinden. Nieuw was dat bij de evaluaties ook bevindingen 
van bewoners werden meegenomen. Hieruit kwam naar 
voren dat bewoners voornamelijk erg positief stonden te-
genover de ‘dubo-woningen’ (van Hal & de Vries, 2000). 
Vooral toegenomen wooncomfort en afgenomen ener-
gielasten waren belangrijke voordelen van de woningen. 

Het verduurzamen van de bestaande woningbouw kreeg voor 
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het eerst meer aandacht in 1997, toen het tweede ‘Plan van 
Aanpak Duurzaam Bouwen’ door het ministerie van VROM 
werd uitgegeven (SenterNovem, 2006). Ook werd het plan 
‘Langetermijnperspectief Duurzaam Bouwen’ gepubliceerd in 
dit jaar. Met als tijdshorizon 2030 werden trends uiteengezet 
en mogelijke interventies besproken vanuit duurzaam bou-
wen. In het einde van de jaren ‘90 werd het “Beleidsprogram-
ma Duurzaam Bouwen 2000-2004” geïntroduceerd, waarin 
duurzaam bouwen onlosmakelijk verbonden moest worden 
met zowel het beleid en de praktijk (SenterNovem, 2006). 
Energie en de consument kregen hierbij extra aandacht. 

Rond de eeuwwisseling leek de animo voor duurzaam 
bouwen in beetje in te zakken. Om dit tegen te gaan 
kwamen er vanuit verschillende kanten tegenreacties. 
Om duurzaam bouwen verleidelijker te maken kwam er 
ook vanuit de architectuurkant meer aandacht voor. Om 
ook duurzame energieopwekking te stimuleren werd van-
af 2003 gebruikgemaakt van subsidieregelingen. Dit had 
een enorm eff ect op de toename van het aantal zon-
nepanelen in Nederland. Toch was dit maar van tijdelij-
ke duur, omdat de subsidieregelingen maar kort liepen. 

De afgelopen jaren is er meer aandacht voor duurzaam 
bouwen en het verduurzamen van de bestaande woning-
voorraad door de klimaatdoelstellingen van Europa. In 2020 
moet er 20% CO2 reductie plaatsvinden, ook in de gebouw-
de omgeving (SenterNovem, 2006). Om dit te kunnen be-
werkstelligen is er een aanpassing nodig in het gedrag van 
gebouweigenaren en moet er een goed werkende markt 
gecreëerd worden voor energiebesparende maatregelen. 
Aandacht voor energiebesparing in gebouwen komt niet al-
leen voort uit de klimaatdoelstellingen van de EU, maar ook 
vanuit de toegenomen behoefte aan het controleren van 
woonlasten van mensen. In het licht van de economische 
crisis en de al maar toenemende energiekosten zal er in 
de toekomst steeds meer energiearmoede ontstaan onder 
de bevolking. Bij de kosten voor wonen zullen energielas-
ten steeds belangrijker worden, omdat de kosten in omvang 
zullen toenemen (SenterNovem, 2006). Energiebesparing in 
de gebouwde omgeving is daarom ook sociaal relevant. In 
de periode van 2000-2010 zijn de energielasten ongeveer 
verdubbeld, maar zijn er energetisch gezien weinig slagen 

gemaakt in de gebouwde omgeving (Ministerie van BZK, 
2011). Dit is een opvallende constatering, omdat mensen tot 
op heden dus niet voldoende gestimuleerd zijn om te ver-
duurzamen, ondanks de prijsstijging van de energiekosten.

In 2007 is het programma ‘Schoon en Zuinig’ van start gegaan. 
Het doel van dit programma was het creëren en in stand hou-
den van een markt voor energiebesparende maatregelen 
voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw (Ministerie van 
BZK, 2011). Convenanten met marktpartijen waren hierbij het uit-
gangspunt. Het convenant ‘Meer met Minder’, Energiebespa-
ring Sociale Huursector en het Lenteakkoord zijn vervolgens 
gesloten. Hier wordt in paragraaf 4.5 verder op ingezoomd. 

In 2011 is na de evaluatie van het ‘Schoon en Zuinig’ pro-
gramma het ‘Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouw-
de Omgeving’ verschenen. Met betrekking tot de gebouw-
de omgeving is hieruit het programma Blok-voor-blok naar 
voren gekomen (van Gisteren, 2012). Dit programma richt 
zich volledig op de bestaande gebouwde omgeving. Door 
middel van 14 pilotprojecten die in 2012 zijn gestart, wordt 
er ervaring opgedaan op het gebied van verduurzaming 
van blokken bestaande woningen. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat er 1500 tot 2000 woningen per pilot wor-
den aangepakt. Het doel is om een verbeterstap te maken 
van twee energielabels of het verkrijgen van een b-label 
(van Gisteren, 2012).De kennis en ervaring die opgedaan 
wordt in de projecten moet uiteindelijk worden gebruikt 
om op landelijke schaal woningen te verduurzamen.

De afgelopen 40 jaar hebben er veel ontwikkelingen 
plaatsgevonden op het gebied van duurzaam bouwen. 
In deze paragraaf zijn de belangrijkste ontwikkelingen 
besproken. In de volgende paragraaf wordt er inge-
gaan op belangrijke beleidsnota’s en regelgeving die te-
genwoordig van toepassing zijn op duurzaam bouwen.

4.4 BELEIDSNOTA’S EN REGELGEVING
Zoals al eerder duidelijk is geworden, bevindt duurzaam 
bouwen zich binnen de overheid op meerdere beleidster-
reinen, namelijk van wonen maar ook van milieu. Er zijn dus 
vanuit de overheid meerdere soorten beleid en regelge-
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sche prestaties van bestaande woningbouw. Toch zijn er wel 
regels die betrekking hebben op duurzaam bouwen in het 
algemeen, die de moeite waard zijn om even bij stil te staan.

De regelgeving vanuit de Europese Unie heeft een erg belang-
rijke invloed op de regelgeving in Nederland. Veel wetten en 
wetsbeginselen die we in Nederland hebben, stromen name-
lijk voort uit Europese wetgeving. Er is tegenwoordig een ver-
schuiving waar te nemen van wetgeving op nationaal niveau 
naar Europese wetgeving (SenterNovem, 2006). De wetge-
ving die in de Europese Unie tot stand komt, schept een kader 
waarbinnen de Nederlandse wet haar eigen regels opstelt. 

Op het niveau van woningen en utiliteitsbouw is voorname-
lijk het Bouwbesluit relevant voor duurzaam bouwen. Op 
het niveau van steden zijn de Wet ruimtelijke ordening, de 
natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet, de Water-
wet en de Milieueff ectrapportage van toepassing (Senter-
Novem, 2006). Om niet in algemeenheden te vervallen, en 
omdat in het volgende hoofdstuk al alle spelregels worden 
behandeld die van toepassing zijn op het beleidsarrange-
ment, worden in deze paragraaf alleen het bouwbesluit 
en het besluit Energieprestaties Gebouwen besproken. 
Deze zijn het belangrijkste in het kader van dit onderzoek.

Uit de beschrijving van het woonbeleid in Nederland kwam 
al naar voren dat de Woningwet uit 1901 het begin is ge-
weest van de hedendaagse volkshuisvesting. Het Bouw-
besluit is hieruit voortgekomen Van Os, 2012). Het besluit 
bevat de minimale technische eisen waaraan woningen 
en gebouwen moeten voldoen, waaronder ook verbou-
wing vallen. In het besluit is onderscheid gemaakt tussen 
bestaande woningbouw en nieuwbouw (Van Os, 2012). 
Voor nieuwbouwwoningen worden er energetische eisen 
gesteld in dit besluit. Het meest recente Bouwbesluit is in 
2012 in werking getreden. Het oorspronkelijke Bouwbesluit 
uit 1992 is ingevoerd om voor uniformiteit in de technische 
bouwvoorschriften te zorgen. Deze voorschriften werden 
voor de invoering bepaald per gemeente, wat voor moei-
lijkheden zorgde in de bouwsector. Door het invoeren 
van het Bouwbesluit zijn de voorschriften geüniformeerd. 

Het ‘Besluit Energieprestaties Gebouwen’ is ook van invloed 

ving van toepassing op duurzaam bouwen. Er zijn natuurlijk 
tal van actoren van invloed op het terrein van duurzaam 
bouwen, met elk hun eigen beleid. In deze paragraaf 
wordt ingezoomd op de belangrijkste nationale beleidsno-
ta’s en wetten die van invloed zijn op duurzaam bouwen.

4.4.1 BELANGRIJKE BELEIDSNOTA’S
Twee belangrijke rijksnota’s zijn de Nota Wonen en de Nota 
Ruimte. Direct beleid op het gebied van het verduurzamen 
van de bestaande woningvoorraad komt niet uit de nota’s 
naar voren, maar ze zijn wel van invloed op de aandacht 
die aan duurzaam bouwen en renoveren wordt besteed.

De Nota Wonen, die in het jaar 2000 is uitgebracht, bevat 
een visie op wonen in de 21ste eeuw (VROM, 2000). Het 
centraal stellen van burgers en hun woonwensen is hierbij 
van belang, want uit onderzoek bleek dat dit nog te weinig 
werd gedaan in het woonbeleid. Duurzaamheid komt in deze 
nota ook ruimschoots aan de orde. Het belang van een in-
tegrale visie (op het gebied van sociale, maatschappelijke, 
economische en fysieke aspecten) op een wijk of buurt wordt 
benadrukt. Ook is de nota een stimulans geweest voor het 
verduurzamen van bestaande woningbouw, want er wordt in 
de nota gesteld dat er ook meer aandacht moet worden be-
steed aan de bestaande woningbouw (SenterNovem, 2006). 

Naast de Nota Wonen is ook de Nota Ruimte van bete-
kenis voor duurzaam bouwen. Deze nota heeft betrekking 
op het beleid over de ruimtelijke ontwikkelingen in Neder-
land (SenterNovem, 2006). De nota stamt uit 2006 en 
heeft te maken met de ruimtelijke vraagstukken waar Ne-
derland tot 2020 tegenaan loopt. ‘Decentraal wat kan 
en centraal wat moet’ is het adagium van de nota. Lage-
re overheden werden hierdoor belangrijker en kregen 
meer verantwoordelijkheden. Wat duurzaam bouwen 
betreft heeft de nota voornamelijk betrekking op het ste-
denbouwkundige niveau, met name op thema’s als ‘groen 
in de stad’ en waterhuishouding (SenterNovem, 2006). 

4.4.2 REGELGEVING
Er is geen regelgeving direct van toepassing op de energeti-
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op duurzaam bouwen. Het belangrijkste in het kader van dit 
onderzoek is dat via dit besluit de energielabels voor ge-
bouwen worden geregeld (van Os, 2012). Het ontbreken van 
handhaving van deze labels op gebouwen en woningen heeft 
namelijk ook negatieve invloed op de marktwerking rondom 
energiebesparende maatregelen in de bestaande woning-
bouw. Het ontbreken van een handhavingssysteem heeft er-
toe geleid dat er weinig met het energielabel wordt gedaan. 
Het energielabel had moeten bewerkstelligen dat kopers zich 
bewust werden van het energieverbruik van de woningen, en 
dat daardoor concurrentie ontstond rondom de energiezui-
nigheid van woningen die in de verkoop staan (van Os, 2012). 

4.5 NATIONALE PROJECTEN
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat het Rijk op het 
gebied van het verduurzamen van de bestaande woning-
voorraad geen eenduidig beleid heeft en ook geen regel-
geving ter beschikking heeft om de energetische kwaliteit 
van bestaande woningbouw af te dwingen. Wel zijn er ver-
schillende nationale projecten en convenanten op poten 
gezet om het verduurzamen van de bestaande woningbouw 
te stimuleren. In deze paragraaf worden de belangrijkste 
projecten en convenanten kort besproken, om een beeld 
te krijgen van de huidige ontwikkelingen op het gebied.

Het programma  ‘Schoon en Zuinig’, dat  2007 van start is 
gegaan, had als doel gesteld om een structurele markt voor 
energiebesparende maatregelen te ontwikkelen. Om dit te 
bewerkstelligen moest het plan ervoor zorgen dat er verschil-
lende convenanten gesloten werden tussen de overheid, 
marktpartijen en experts. Er is door het Rijk € 121 miljoen be-
schikbaar gesteld om de doelen te bereiken. Dit geld is onder 
andere gespendeerd aan de ondersteuning van de conve-
nanten, en aan het stimuleren van marktontwikkelingen door 
het subsidiëren van maatwerkadvies voor particulieren en een 
subsidie te geven voor isolatieglas (Ministerie van BZK, 2011).  

Uit evaluatieonderzoek van het Ministerie van BZK (2011) 
met betrekking tot het programma ‘Schoon en Zuinig’ is 
gebleken dat er geen trendbreuk heeft plaatsgevonden. 
Het programma heeft er echter wel voor gezorgd dat er 
beweging is ontstaan in de markt. Uit de evaluatie zijn de 

volgende interessante bevindingen naar voren gekomen:

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming vin-
den voornamelijk op de lokale en regionale schaal plaats. 
Dit komt doordat de lokale overheden het initiatief heb-
ben genomen om beleid te gaan voeren met betrekking 
tot energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit is op 
zichzelf natuurlijk een gunstige ontwikkeling. Doordat er 
echter geen ontwikkelingen plaatsvinden op nationaal ni-
veau, blijven grootschalige doorbraken uit. De evaluatie 
stelt echter ook dat het lokale bedrijfsleven slecht in be-
weging komt door nationale programma’s en dat hiervoor 
acties op lokaal niveau nodig zijn. Het is dus belangrijk 
dat er zowel beleid op nationaal niveau wordt gemaakt, 
maar ook dat er stimulering plaatsvindt op lokaal niveau.

Uit de evaluatie komt met betrekking tot de sociale huur-
sector naar voren dat woningcorporaties energiebespa-
ring steeds meer meenemen in hun beleid rondom plan-
matig onderhoud van hun woningvoorraad. Met betrekking 
tot eigenaar-bewoners en huurder is uit de evaluatie 
naar voren gekomen dat hun gedrag een grote invloed 
heeft op energiebesparing. Nog groter dan eerder ge-
dacht. Bij deze groepen is het stimuleren van bewustzijn 
met betrekking tot energiebesparing dus ook van belang. 

Uit het programma ‘Schoon en Zuinig’ zijn meerdere conve-
nanten en projecten voortgevloeid, namelijk het Convenant 
Energiebesparing Bestaande Gebouwen, het Lenteakkoord, 
het Convenant Energiebesparing Sociale Huursector (ook wel 
het Aedes-convenant genoemd) en het project Blok-voor-blok. 

Convenant Energiebesparing Bestaande Gebouwen (ook wel 
het ‘Meer Met Minder’ programma genoemd) is een afspraak 
tussen de overheid, woningcorporaties, de bouwwereld inclu-
sief installatiebedrijven, en energiebedrijven. Deze partijen 
hebben afgesproken om tot het jaar 2020 3,2 miljoen be-
staande woningen en gebouwen energiezuiniger te maken. 
De doelstelling is om 20 tot 30% energiebesparing te be-
werkstelligen per woning of gebouw (Ministerie van BZK, 2011). 

Het Lenteakkoord heeft betrekking op de energiezuinig-
heid van nieuwbouw. De overheid en de bouwwereld 
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van deze projecten en convenanten op de transitie naar 
een duurzame woningvoorraad is momenteel nog niet veel 
te zeggen, omdat de projecten nog lopen. Het is interes-
sant om over een paar jaar, na de afronding van de pro-
jecten, te evalueren wat voor invloed deze convenanten 
en projecten hebben gehad op het beleid vanuit de over-
heid en de transitie naar een duurzame woningvoorraad.

hebben gezamenlijk afgesproken dat de energiepres-
tatie van nieuwbouw met een kwart verhoogd moet zijn 
in 2011 (ten opzichte van 2007) en in 2015 met 50%. In 
dit convenant zijn er ook intenties uitgesproken om in 
2020 volledig energieneutraal te bouwen (Ministerie van 
BZK, 2011). Hiervoor moet de regelgeving omtrent ener-
gieprestaties van nieuwbouw wel aangepast worden. 

Het Convenant Energiebesparing Sociale Huursector (ook 
wel het Aedes-convenant genoemd) heeft betrekking op 
energiebesparing in de sociale huursector. De overheid 
heeft samen met Aedes (de koepelorganisatie voor wo-
ningcorporaties) en de woonbond afgesproken om ook 
energiebesparingen door te voeren in de sociale huur-
sector (Ministerie van BZK, 2011). Hieruit zijn afspraken naar 
voren gekomen om het gemiddelde energielabel van de 
woningvoorraad van corporaties op te schroeven naar 
een b-label (Aedes, 2012). Nieuwbouw wordt in de bereke-
ning ook meegenomen, want het gemiddelde wordt bere-
kend over de gehele woningvoorraad van de corporaties.

Op het gebied van het verduurzamen van bestaande wo-
ningbouw is het project Blok-voor-blok momenteel waar-
schijnlijk de meest bekende. Dit project is in 2012 landelijk 
gestart en loopt tot 2014. Binnen 15 pilotprojecten worden tot 
2014 1500 tot 2000 woningen met minimaal twee labelstap-
pen verduurzaamd of naar b-energielabel gebracht (van 
Gisteren, 2012). Aan het project ligt voornamelijk een leer-
doel ten grondslag. Marktpartijen, gemeenten en woningcor-
poraties doen in deze projecten gezamenlijk ervaring op bij 
het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoor-
raad. Uit de projecten moeten kansen en belemmering naar 
voren komen, wat vervolgens moet leiden tot een advies 
aan te Tweede Kamer over beleid omtrent energiebespa-
ring in de bestaande woningvoorraad (van Gisteren, 2012).

In eerste instantie lijken de convenanten vooral tot incre-
mentele verduurzaming van de (bestaande) woningbouw 
te leiden. Energieneutraliteit is bij geen van de convenan-
ten het einddoel. Bij het Lenteakkoord is er wel energie-
neutraliteit in het vooruitzicht geplaatst. Daarbij komt dat 
de convenanten niet leiden tot een integraal en richting-
gevend overheidsbeleid. Over de daadwerkelijke invloed 
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In dit hoofdstuk staat de analyse van het beleidsarrange-
ment centraal. Het gaat om het beleidsarrangement dat zich 
richt op het verduurzamen van bestaande woningbouw in 
de stadsregio Arnhem Nijmegen. Hoe is het beleidsarran-
gement in werkelijkheid ingevuld? Het beleidsarrangement 
wordt op stadsregioniveau geanalyseerd, omdat op lan-
delijke schaal verduurzamen van bestaande woningbouw 
nog niet is opgepakt. De verduurzaming vindt voorname-
lijk in lokaal en regionaal verband plaats, waarbij de Rijks-
overheid wel invloed heeft op dit beleid door middel van 
stimulering. Middels deze analyse wordt het beleidsarran-
gement beter in beeld gebracht. Het arrangement wordt 
geanalyseerd aan de hand van de vier dimensies uit de 
beleidsarrangementenbenadering: de actoren en coali-
ties worden omschreven en vervolgens wordt er gekeken 
naar de hulpbronnen van deze actoren. Daarnaast worden 
de spelregels nader onder de loep genomen en als laat-
ste wordt er gekeken naar het discours dat van invloed is. 
Het beleidsarrangement wordt omschreven op stadsregioni-
veau, omdat dit het meest geschikte schaalniveau is voor de 
beschrijving. Er zijn veel actoren geïnterviewd die bovenlokaal 
actief zijn, zoals de woningcorporaties, de stadsregio en de 
provincie. Er is te veel overlap tussen Arnhem en Nijmegen om 
de cases los van elkaar te behandelen. Daar waar verschil-

len zijn tussen de gemeenten wordt dit aangegeven. Zo kan 
een beeld gevormd worden van de stadsregio als geheel.

5.1 ACTOREN
Op basis van de interviews zijn de actoren in kaart ge-
bracht die van invloed zijn binnen het proces van het ver-
duurzamen van de bestaande woningvoorraad in zowel 
Arnhem als Nijmegen. De actorendimensie is tevens het 
punt waar de analyse van het beleidsarrangement is ge-
start. De actoren hebben daarbij zelf de belangrijkste ac-
toren om hen heen geïdentifi ceerd en gerefl ecteerd 
op de hulpbronnen-, spelregels- en discoursdimensie. 
Op deze wijze is geprobeerd een zo compleet mogelijk 
beeld te krijgen van het volledige beleidsarrangement. 

De in kaart gebrachte actoren zijn in een actorenschema 
gezet. Deze schema’s – van Arnhem en Nijmegen - zijn 
weergegeven op deze en de volgende pagina. De acto-
ren zijn onderverdeeld in vier categorieën, namelijk: over-
heid, markt, civil society en experts. Deze categorieën zijn 
gebruikt om een duidelijker onderscheid te kunnen maken 
tussen de verschillende partijen die actief zijn in het beleids-
arrangement. Het schema is verder onderverdeeld in drie 

Foto: Energiesprong
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cirkels. In de binnenste cirkel bevinden zich de belangrijkste 
en meest invloedrijke actoren binnen het proces. Naar buiten 
toe worden de actoren minder belangrijk en/of invloedrijk. Er 
zijn dus drie niveaus van invloed binnen het schema. Door 
middel van de twee actorenschema’s is in beeld gebracht 
hoe de verschillende actoren binnen het proces staan en 
welke mate van invloed zij hebben binnen het gehele proces 
van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. 
Het gaat er daarbij om hoe het proces er op dit moment 
uitziet en niet hoe het idealiter zou moeten zijn. Op basis 
van de knelpunten die naar voren komen in dit hoofdstuk en 
hoofdstuk zes, wordt aan het eind van hoofdstuk zes een be-
schrijving gegeven van hoe het ideale beleidsarrangement 
eruit zou moeten zien om de transitie te kunnen versnellen. 

In deze paragraaf wordt per actorcategorie omschreven 
welke actoren er actief zijn in het proces en hoe deze on-
derling verbonden zijn. Er is daarbij geprobeerd de actoren 
zo correct mogelijk in te delen in de vier categorieën. Dit 
betekent echter niet dat ze strikt binnen één van de cate-
gorieën vallen. Sommige organisaties kunnen als hybride 
worden gezien, waardoor ze lastig in te delen zijn in de 
categorieën. Hybride actoren bestaan uit een mengeling 
van de verschillende domeinen uit de samenleving (Brand-
sen, van de Donk, & van Montfort, 2005). De categorieën 
waarin de actoren zijn ingedeeld verklaren niet altijd hun 
volledige handelen en kunnen ook niet altijd slechts van-
uit die categorie geïnterpreteerd worden. De in het sche-
ma ingedeelde actoren lijken soms te ‘hard’ ingedeeld te 
zijn. In de beschrijving wordt hun rol nader toegelicht en 
genuanceerd. De actoren zijn ingedeeld in de categorie 
waarbinnen ze in het proces van het verduurzamen van 
de bestaande woningvoorraad het best lijken te passen. 

5.1.1 MARKTACTOREN
Woningcorporaties zijn de meest invloedrijke marktactoren 
binnen het proces. Tegelijkertijd zijn de corporaties geen 
volledige private marktpartij. Woningcorporaties hebben 
namelijk een maatschappelijke taak om huisvesting te ver-
zorgen voor de lagere inkomensgroepen in de samenle-
ving. Dit maakt hen een duidelijk voorbeeld van een hybride 
organisatie. De geïnterviewde corporaties deelden zichzelf 

in het actorenschema bij de markt in, met de kanttekening 
dat ze een maatschappelijke taak hebben. Hun taak staat 
ook wettelijk vastgelegd in de Woningwet van 1901. Van-
af die tijd tot 1992 was de overheid nauw verbonden met 
de corporaties. De sociale huursector kwam tot stand door 
middel van samenwerking tussen de twee partijen. Toen 
echter in 1992 het Besluit Beheer Sociale Huursector en 
het jaar daarop de bruteringsoperatie werden uitgevoerd, 
werden woningcorporaties niet meer gefi nancierd door het 
Rijk (Hoogendoorn, de Koning, Opmeer, Veldheer en Wit-
te, 2007). De verhoudingen tussen de twee actoren ver-
anderde hierdoor. De gemeenten hebben tegenwoordig 
veel minder invloed op het beleid van de woningcorpora-
ties gekregen en het beleid van de corporaties ondervindt 
weinig druk vanuit de andere actoren (Hoogendoorn, de 
Koning, Opmeer, Veldheer en Witte, 2007). Dit blijkt ook 
uit de interviews. De besluiten omtrent het verduurzamen 
van de woningvoorraad worden binnen de corporaties zelf 
genomen, door het managementteam en de directie. Er kan 
sprake zijn van prikkeling van externe partijen, maar daar 
blijft het dan ook bij. De knoop wordt uiteindelijk doorgehakt 
in de directiekamer. Corporaties maken wel prestatieafspra-
ken met de gemeente, maar deze afspraken zijn redelijk 
vrijblijvend (Marion Gerrits, persoonlijke communicatie, 15 
mei 2013). De eff ectiviteit van prestatieafspraken valt dus 
te betwijfelen en dit maakt het geen geschikt instrument 
om druk te zetten achter de transitie naar een duurzame 
woningvoorraad. In het interview met Marion Gerrits, van 
Volkshuisvesting Arnhem werd duidelijk dat corporaties soms 
wel in beweging komen als een andere woningcorporatie 
gescoord heeft met een duurzaamheidsproject (persoonlij-
ke communicatie, 15 mei, 2013). In die zin zou wat positie-
ve competitie dus meer schot in de zaak kunnen brengen.

Andere marktpartijen, zoals installatiebedrijven, energiebe-
drijven en grotere aannemers hebben een reactieve houding 
binnen het proces. Uiteindelijk voeren zij de werkzaamheden 
uit die nodig zijn om de bestaande woningvoorraad te kun-
nen verduurzamen, maar in het proces worden ze vaak inge-
schakeld door de woningcorporaties en de particuliere wo-
ningeigenaren. Nuon komt in de interviews vaak naar voren 
als uitzondering op de regel. Nuon maakt actief reclame op 
het gebied van isolerende maatregelen voor particuliere wo-
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leren door middel van subsidies voor energiebesparende 
maatregelen. In het begin van 2013 ook het servicecentrum 
‘de Kas’ door de gemeente opgericht, dat onderdeel uitmaakt 
van Rijn & IJssel Energiecoöperatie. Bij het servicecentrum 
kunnen particuliere woningeigenaren terecht voor informa-
tie over subsidies en energiebesparende maatregelen. Met 
betrekking tot de huurvoorraad in Arnhem zit de gemeen-
te veel om tafel met de drie grootste woningcorporaties in 
Arnhem: Volkshuisvesting Arnhem, Portaal en Vivare. Door 
middel van prestatieafspraken probeert de gemeente de 
corporaties te stimuleren hun woningbezit te verduurzamen. 

Nijmegen richt zich zowel op de particuliere woningvoorraad 
als op de huursector. De gemeente probeert met betrekking 
tot huurwoningen samen met de woningcorporaties afspra-
ken te maken over de verduurzaming van hun woningen. 
Door middel van deze afspraken probeert de gemeente 
de woningcorporatie te stimuleren het gemiddelde ener-
gielabel van hun woningvoorraad te laten verhogen naar 
een b of c-label (Kim Kerckhoff s, persoonlijke communicatie, 
13 juni 2012). Daarnaast heeft de gemeente met de cor-
poraties afgesproken dat alle woningen met een g-label 
verduurzaamd moeten worden. Wat betreft de particuliere 
woningvoorraad heeft de gemeente de ‘Energieaanpak 
Nijmegen’ opgesteld. Vanaf 2011 is dit programma gestart 
en kunnen particuliere woningeigenaren subsidie krijgen 
voor een breed scala aan energiebesparende maatrege-
len. Dit is een groot succes. De gemeente had gehoopt op 
450 aanvragen per jaar, maar heeft er in het eerste jaar 
meer dan 800 gehad (Kim Kerckhoff s, persoonlijke com-
municatie, 13 juni 2012). De Energieaanpak Nijmegen was 
grotendeels ondergebracht bij de organisatie het Groene 
Hert. In mei 2013 is het Groene Hert echter failliet gegaan. 
Deze organisatie gaf onder andere advies aan inwoners 
over energiebesparende maatregelen en de daarvoor 
beschikbare subsidies. Op het gebied van verduurzaming 
van de bestaande woningvoorraad was het Groene Hert 
dus het aanspreekpunt voor particuliere woningbezitters.

De stadsregio Arnhem Nijmegen heeft binnen het proces 
voornamelijk de taak om de stadsregiogemeenten te on-
dersteunen (persoonlijke communicatie, Ron Josten, 25 mei 
2013). De primaire verantwoordelijkheden voor het verduur-

ningen. De rest van de marktpartijen hebben zelf vaak geen 
proactieve houding op het gebied van het verduurzamen van 
de bestaande woningvoorraad. Zij wachten op een opdracht 
vanuit de particuliere woningeigenaar of de verhuurder. 

Financiële instellingen zijn ook van invloed binnen het ar-
rangement. Zij hebben geen directe invloed op het ver-
duurzamen van de bestaande woningvoorraad, maar 
zij verstrekken wel de fi nanciële hulpbronnen die (soms) 
nodig zijn voor het fi nancieren van de maatregelen. Voor 
het toepassen van energetische verduurzamende maatre-
gelen hebben sommige woningeigenaren een lening no-
dig. Of woningeigenaren hun huis kunnen verduurzamen 
hangt er in die gevallen dus af van of de bank de lening 
wil verstekken of niet. In die zin hebben fi nanciële instel-
lingen dus een indirecte invloed binnen het arrangement.

5.1.2 OVERHEIDSACTOREN
De gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn het startpunt van 
het onderzoek geweest. Vanuit beide gemeenten zijn eerst 
de belangrijkste actoren geïdentifi ceerd. Omdat gemeen-
ten geen juridische middelen hebben om het verduurzamen 
van de bestaande woningbouw af te dwingen, blijft de rol 
van de gemeente voornamelijk beperkt tot het stimuleren 
van partijen om woningen te verduurzamen en het verbin-
den van marktpartijen, experts en actoren uit de civil society. 
Omdat een duidelijke lijn vanuit de Rijksoverheid ontbreekt 
op het gebied van het verduurzamen van bestaande woning-
bouw kunnen gemeenten zelf bepalen hoe hun beleid er op 
dit gebied uitziet en of ze überhaupt beleid op dit gebied 
maken. Het beleid kan dus per gemeente verschillend zijn. 

De gemeente Arnhem heeft een speciaal veranderprogram-
ma op poten gezet met betrekking tot duurzame energie- en 
milieubeleid, genaamd ‘Energie made in Arnhem’ (Gemeen-
te Arnhem, 2012). Binnen dit programma is er een lijn die spe-
ciaal gericht is op duurzaam bouwen. Deze lijn heeft als doel 
om projecten op poten te zetten om duurzaam bouwen te 
bevorderen en de bestaande woningbouw in de gemeente 
te verduurzamen. Om dit doel te bereiken heeft de gemeen-
te contact met veel verschillende actoren in het arrangement. 
Arnhem probeert de particuliere woningeigenaar te stimu-
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hem als de gemeente Nijmegen probeert de eigenaar-be-
woner in beweging te krijgen door middel van subsidiering 
van isolerende maatregelen, maar op grote schaal is deze 
actor binnen het proces tot nu toe redelijk passief geble-
ven. Een zelfde probleem doet zich voor bij VvE’s. VvE’s zijn 
nog lastiger te bereiken, omdat er veel verschillende VvE’s 
zijn en binnen deze VvE’s moeten eigenaren gezamenlijk 
besluiten om het complex waarin zij wonen aan te pakken.

Huurders hebben een bijzondere positie binnen het be-
leidsarrangement. Zij hebben namelijk geen woning in bezit, 
maar zorgen wel voor het energieverbruik binnen de wo-
ning. Huurders hebben geen zeggenschap of de woning 
waarin zij wonen verduurzaamd wordt. In het geval dat de 
woningcorporatie de woning wil verduurzamen en daar-
voor een huurverhoging willen vragen heeft de corporatie 
wel toestemming nodig van de huurder. De huurders zijn 
dus wel van invloed binnen het proces, maar meer indirect. 

In het actorenschema van Arnhem zijn de particuliere eige-
naren en de huurders los van elkaar vermeld. In het schema 
van Nijmegen vallen deze twee onder ‘burgerinitiatieven’. 
Maarten van Ginkel (persoonlijke communicatie, 16 mei 
2013), van de gemeente Nijmegen, heeft ervoor gekozen 
deze twee groepen in te delen onder de burgerinitiatieven 
omdat Nijmegen volgens hem een gemeente is waar veel 
initiatief komt uit bewoners. In de ‘Energieaanpak Nijmegen’ 
zijn er namelijk groepen van bewoners die gezamenlijk hun 
straat verduurzamen door het toepassen van isolerende 
maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen. Deze bur-
gerinitiatieven zijn natuurlijk van invloed op de verduurza-
men van de bestaande woningvoorraad in de gemeente.

De woonbond is een maatschappelijke organisatie die het 
belang van huurders vertegenwoordigt. Binnen het proces 
wordt de woonbond vaak ingeschakeld door de woning-
corporaties om te communiceren met de huurders wanneer 
er verduurzamingsmaatregelen worden getroff en waar een 
huurverhoging voor nodig is. Als een woningcorporatie 
huurverhoging wil doorvoeren moet 70% van de huurders 
van het desbetreff ende complex ermee instemmen om 
de maatregelen door te kunnen voeren. Bij verduurzaming 
die leidt tot een huurverhoging kunnen huurders dus een 

zamen van de bestaande woningvoorraad binnen de stads-
regio liggen volgens Ron Josten (adviseur Duurzaam Bouwen 
bij de stadsregio) bij de lokale overheden, oftewel de 20 
stadsregiogemeenten. De stadsregio zet deskundigheid in 
om gemeenten te ondersteunen en te stimuleren. De stads-
regio werkt wel samen met de gemeenten en zit daarnaast 
om tafel met woningcorporaties en andere marktpartijen.

De provincie Gelderland heeft geen offi  ciële taak op het 
gebied van het verduurzamen van bestaande woningbouw 
(persoonlijke communicatie, Paul Stein, 17 mei 2013). Het 
verduurzamen van woningbouw is vooral een afgeleide 
vanuit de ruimtelijke ordening en de taak van de provin-
cie om een goede ruimtelijke ordening te voeren. Vanuit 
de provinciale politiek is verduurzaming ook een afgeleid 
doel, omdat het bijvoorbeeld de werkgelegenheid in de pro-
vincie stimuleert. De provincie heeft ook een politiek doel 
om het energieverbruik bij huishoudens te verminderen. Dit 
doen zij door isolatiesubsidies voor burgers te verstrekken 
via de gemeenten. In die zin is het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad dus indirect meegenomen. 

De Europese Unie heeft binnen het proces geen directe in-
vloed. De EU heeft wel invloed via de Rijksoverheid. De 20-
20-20 doelstellingen (20% CO2-besparing in 2020 ten op-
zichte van 1990) van Europa werken ook door in het beleid 
van de Rijksoverheid om het verduurzamen van de bestaan-
de woningvoorraad te stimuleren. Europa werkt dus niet di-
rect samen met de belangrijkste actoren binnen het proces, 
maar heeft wel een indirecte invloed via de Rijksoverheid.

5.1.3 ACTOREN IN DE CIVIL SOCIETY
Particuliere woningeigenaren zijn individuele eigenaren en 
zijn lastig in te delen als actor binnen de verschillende ca-
tegorieën, omdat ze geen maatschappelijke organisatie zijn 
en dus strikt genomen niet binnen de civil society vallen. 
Toch horen ze wel in het beleidsarrangement thuis, omdat 
ze door hun woningbezit wel veel invloed hebben op de 
transitie naar een duurzame woningvoorraad. Omdat het 
om allemaal losse huishoudens gaat is dit tegelijkertijd ook 
een groep die lastig op grote schaal te bereiken is voor 
de andere actoren in het proces. Zowel de gemeente Arn-
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belemmering vormen. In dat geval wordt de woonbond 
vaak ingeschakeld als onpartijdige en betrouwbare bemid-
delaar. De woonbond kan de woningcorporatie helpen 
de huurder ervan te overtuigen dat zij baat hebben bij de 
maatregelen, omdat hun energielasten zullen afnemen. 

Zowel de gemeente Arnhem als de gemeente Nijmegen 
kent haar eigen maatschappelijke organisaties die actief zijn 
op het gebied van het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad. In Arnhem is begin 2013 Energiecoöpera-
tie Rijn en IJssel opgericht. Deze organisatie richt zich op 
het stimuleren en versnellen van projecten die gericht zijn 
op verduurzaming (Jan de Wit, persoonlijke communicatie, 
10 mei 2013). De organisatie bestaat uit drie verschillende 
takken, namelijk een serviceloket, een tak die zich richt op 
energielevering en een derde tak gericht op projectontwik-
keling. Rijn en IJssel is een hybride organisatie, omdat het 
is ontstaan vanuit de civil society, het actief is in de markt 
(door het doen van projecten en het verkopen van pro-
ducten aan particuliere woningeigenaren) en daarnaast als 
expert kan worden geraadpleegd door woningeigenaren. 

Politieke partijen zijn ook ingedeeld in de civil society in 
het actorenschema van de gemeente Nijmegen. Maarten 
van Ginkel (persoonlijk communicatie, 16 mei 2013) heeft 
de politieke partijen ook een plek gegeven in het schema, 
omdat zij ook van invloed zijn op de transitie naar een 
duurzame woningvoorraad. Politieke partijen zijn gevormd 
vanuit de civil society en hebben invloed op het beleid 
van de gemeente. Gemeente Nijmegen is erg actief op 
het gebied van duurzaamheid en politieke partijen kun-
nen ook een stimulerende invloed hebben op de snelheid 
van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. In 
dit onderzoek is geen verder onderzoek gedaan naar de 
invloed van politieke partijen op het beleidsarrangement.

Er is op het gebied van de civil society duidelijk een verschil 
te bemerken tussen Arnhem en Nijmegen. Burgers en burge-
rinitiatieven worden in Nijmegen veel duidelijker aangespro-
ken dan in Arnhem. Beide gemeenten hebben een subsidie-
regeling voor isolerende maatregelen lopen ten behoeve 
van particuliere woningeigenaren. Maar daarnaast heeft de 
gemeente Nijmegen het project ‘energieaanpak Nijmegen’ 

lopen, en legt daarmee een duidelijke verbinding tussen 
de burgers en de andere actoren binnen het proces. Bij 
de gemeente Arnhem ontbreekt zo’n dergelijk project nog. 

5.1.4 EXPERTS
Experts hebben geen actieve functie binnen het proces. Ze 
worden voornamelijk op projectbasis ingeschakeld door 
woningcorporaties, of werken in projectgroepen samen 
met de gemeenten of marktpartijen. Wel is er een ver-
schuiving te constateren. In tijden van crisis wordt er van 
marktpartijen meer verwacht. Uit veel van de interviews 
kwam naar voren dat van marktpartijen wordt verwacht 
dat ze kennis toe kunnen voegen aan projecten. De schei-
dingslijn tussen markt en experts wordt dus vloeiender. 
Dit is natuurlijk op zichzelf een gunstige ontwikkeling, om-
dat experts niet meer apart ingeschakeld hoeven te wor-
den. Niet alle experts in het schema zijn dus de moeite 
waard om afzonderlijk te bespreken, omdat zij allen min of 
meer dezelfde rol hebben binnen het beleidsarrangement. 

Een voorbeeld van een expert In Nijmegen is Royal Hasko-
ningDHV. Het bedrijf wordt regelmatig ingeschakeld voor het 
doen van onderzoek ten behoeve van het gemeentelijk be-
leid. Zo heeft het bedrijf een ‘quick scan’ uitgevoerd van het 
gemeentelijk energie- en klimaatbeleid en verzorgt het bedrijf 
daarnaast technisch inhoudelijk advies binnen het samenwer-
kingsverband Power2Nijmegen (Gemeente Nijmegen, 2013). 

5.1.5 COALITIES TUSSEN DE 
ACTORENGROEPEN
Om het beleidsarrangement beter in beeld te krijgen is het 
van belang om de coalities en samenwerkingsverbanden 
tussen de verschillende actoren goed in beeld te krijgen. Op 
het gebied van het verduurzamen van de bestaande wo-
ningbouw zijn er binnen de stadsregio geen sterke coalities 
aan te wijzen. Er is geen sprake van intensieve samenwer-
king om de woningvoorraad als geheel te verduurzamen. 
Samenwerking vindt veelal ad hoc plaats en verschilt dus per 
project. Samenwerking op projectniveau vindt vaak plaats 
tussen de woningcorporaties en de bouwwereld en soms 
ook met experts als er nieuwe concepten worden toegepast.
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ment, omdat deze bepalen hoeveel invloed een actor bin-
nen het proces kan uitoefenen. De hoeveelheid invloed van 
de verschillende actoren is in dit onderzoek weergegeven in 
de actorenschema’s. De actoren in de binnenste cirkel van 
het schema hebben meer invloed en hebben dus krachti-
gere hulpbronnen (of zetten ze actiever in) binnen het pro-
ces dan actoren in de buitenste cirkel. Hulpbronnen binnen 
dit beleidsarrangement bestaan voornamelijk uit fi nanciële 
middelen, woningbezit en kennis, maar hulpbronnen bestaan 
in principe uit alle middelen die partijen kunnen inzetten 
om invloed te hebben op de uitkomsten van het proces.

De woningeigenaren zijn het meest van invloed binnen de 
transitie naar een duurzame woningvoorraad. De belangrijk-
ste actoren hierbij zijn de woningcorporaties en de particu-
liere eigenaren, maar ook particuliere verhuurders en insti-
tutionele beleggers hebben een substantieel deel van de 
woningvoorraad in handen. Deze actoren zijn echter niet ge-
interviewd binnen dit onderzoek. Wie de woning in zijn bezit 
heeft, besluit uiteindelijk of een woning verduurzaamd wordt 
of niet. Externe partijen kunnen de eigenaren van buitenaf 
proberen te prikkelen, maar ze hebben (momenteel) nog 
geen dwingende hulpbronnen tot hun beschikking. Beïnvloe-
ding vindt momenteel plaats door middel van kennisover-
dracht en fi nanciële prikkeling in de vorm van subsidiering. 

De overheid zet voornamelijk subsidiering en kennisdeling 
in om het proces te stimuleren. Hardere maatregelen voor 
het bevorderen van de transitie ontbreken. Er wordt tot op 
heden nog geen regelgeving ingezet die woningeigenaren 
ertoe verplicht om te verduurzamen. Met de introductie van 
het energielabel had de overheid wel een middel in handen 
om een markt te creëren voor het verduurzamen van be-
staande woningbouw, maar doordat dit label niet wordt ge-
handhaafd is het instrument tot op heden nog niet succesvol. 
Particuliere woningeigenaren worden door de provincie wel 
gestimuleerd om hun woning te verduurzamen door middel 
van de subsidie voor isolerende maatregelen. Deze rege-
ling loopt via de gemeenten. De provincie probeert daar-
naast door middel van kennisdeling zo veel mogelijk par-
tijen te betrekken bij het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad (Paul Stein, persoonlijke communicatie, 17 
mei 2013). Sommige instellingen, zoals Rijn en IJssel energie-

Er zijn zowel in Arnhem als in Nijmegen wel samenwer-
kingsverbanden tussen markt, staat, experts en civil soci-
ety op het gebied van duurzaamheid in het algemeen. In 
Arnhem is er ‘Energie made in Arnhem’ (kortweg EmiA) 
en Nijmegen heeft ‘Power2Nijmegen’. Beide samen-
werkingsverbanden worden hieronder kort toegelicht. 

In Arnhem kunnen partijen zich aansluiten bij het EmiA-net-
werk. Partijen kunnen zichzelf aanmelden om partner te 
worden van dit netwerk, om vervolgens met de andere 
partijen aan verduurzamingprojecten te werken (Gemeen-
te Arnhem, 2013). Het samenwerkingsverband heeft dus 
geen eenduidige doelstellingen, maar probeert wel andere 
actoren aan elkaar te koppelen, onder andere door net-
werkbijeenkomsten. De kracht van het samenwerkingsver-
band valt echter in twijfel te trekken, omdat er geen dui-
delijke doelstellingen zijn geformuleerd waar gezamenlijk 
naar toegewerkt kan worden. Het zorgt dus niet voor vor-
ming van een discours. Op het gebied van het verduur-
zamen van de bestaande woningvoorraad heeft het sa-
menwerkingsverband ook geen doelstellingen opgesteld. 

Nijmegen kent het samenwerkingsverband Power2Nijme-
gen. In dit samenwerkingsverband werkt de gemeente sa-
men met marktpartijen, experts en burgers om te werken 
aan een energieneutrale stad in 2045 (Gemeente Nij-
megen, 2013). Het idee van Power2Nijmegen is ongeveer 
gelijk aan het EmiA-netwerk: de gemeente Nijmegen wil 
de andere actoren voornamelijk faciliteren en stimuleren 
om projecten op poten te zetten en initiatieven te ont-
plooien om Nijmegen voor 2045 energieneutraal te ma-
ken. Nijmegen is echter succesvoller in het verwoorden 
van een gezamenlijke doelstelling: het uitgangspunt is een 
energieneutrale stad in 2045. Met betrekking tot het ver-
duurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft het 
samenwerkingsverband nog geen specifi eke doelstellin-
gen opgesteld. Het eff ect van het samenwerkingsverband 
op de bestaande woningvoorraad moet dus nog blijken.

5.2 HULPBRONNEN
Hulpbronnen zijn van invloed binnen het beleidsarrange-
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coöperatie, worden ook gesubsidieerd door de provincie. 

Experts hebben een reactieve rol binnen het proces 
en zetten hun hulpbronnen niet actief in om de bestaan-
de woningvoorraad te verduurzamen. Experts worden 
door de andere actoren ingezet wanneer het nodig is. 
Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van nieuwe concepten 
voor het verduurzamen van de bestaande woningvoor-
raad. In die zin kan het inschakelen van experts ook 
als hulpbron worden gezien van de andere actoren. 

Bouwbedrijven en installatiebedrijven zijn de uitvoerde ac-
toren binnen het proces. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
uiteindelijke uitvoering van de verduurzamende maatrege-
len. Zoals naar voren kwam in de vorige paragraaf wordt 
van de bouwbedrijven en installateurs tegenwoordig steeds 
meer verwacht dat ze ook kennis inbrengen in het proces. 

5.3 SPELREGELS
Via het Bouwbesluit zijn er energieprestatienormen 
(EPC-normen) vastgesteld voor nieuwbouwwoningen. Voor 
bestaande woningbouw ontbreken deze regels echter. 
Dit betekent niet dat er geen regels zijn die het beleids-
arrangement beïnvloeden. Uit het theoretisch kader kwam 
naar voren dat regels bepalen wie waar verantwoordelijk 
voor is en welke actoren beslissingen kunnen nemen. In 
deze paragraaf worden de regels behandeld die de ver-
duurzaming van de bestaande woningvoorraad beïnvloe-
den, zoals die uit de interviews naar voren zijn gekomen. 

Met betrekking tot het opwekken van duurzame energie zijn 
er enkele spelregels die invloed uitoefenen op het beleids-
arrangement. Deze regels zijn voornamelijk van belang voor 
verhuurders, maar ook voor VvE’s. Als woningcorporaties of 
VvE’s zonnepanelen op het dak van een woningcomplex 
laten plaatsen moeten zij energiebelasting betalen over de 
opgewekte stroom, als er meer dan 5000 KWh wordt terug-
geleverd aan het elektriciteitsnet. Dit is geregeld in de Elektrici-
teitswet van 1998. Omdat er bij complexen meerdere wonin-
geigenaren gebruikmaken van de opgewerkte stroom komt 
het totaal aan elektriciteit al snel boven de 5000 KWh. Op het 
moment dat er energiebelasting betaald moet worden over 

de teruggeleverde stroom wordt het mogelijke rendement 
van de investering natuurlijk een stuk kleiner. Voornamelijk uit 
de interviews met de woningcorporaties kwam naar boven 
dat dit een belemmering is voor de investering in zonnepa-
nelen, maar dit geldt natuurlijk ook voor woningcomplexen 
met een VvE. Het probleem is dat de energie die opgewekt 
wordt nog niet gesaldeerd kan worden. Salderen houdt in 
dat de opgewekte stroom kan worden teruggeleverd aan 
het net en verrekend kan worden met de verbruikte energie. 

Een andere spelregel die een grote invloed heeft op het 
beleidsarrangement is de verhuurdersheffi  ng die sinds 2013 
is ingevoerd. De verhuurdersheffi  ng is een heffi  ng voor ver-
huurders van 10 of meer sociale huurwoningen, die met te-
rugwerkende kracht begin 2013 in werking is gegaan (Minis-
terie van BZK, 2013). De heffi  ng maakt onderdeel uit van een 
maatregelenpakket dat is gericht op en betere functionering 
van de woningmarkt. De verhuurdersheffi  ng heeft gevolgen 
voor de investeringsruimte van corporaties, omdat het ge-
schatte bedrag van de heffi  ng op €1,7 miljard komt. Dit geld 
kan natuurlijk niet in verduurzaming van bestaande woning-
bouw worden gestoken. De verhuurdersheffi  ng is pas recent 
ingevoerd, dus de precieze gevolgen voor de verduurza-
ming van bestaande woningbouw moeten nog duidelijk wor-
den. Op dit moment zorgt de heffi  ng wel voor onzekerheid.

Daarnaast heeft voor corporatie de ‘70%-regel’ ook in-
vloed op het arrangement. De regel houdt in dat de cor-
poratie 70% van de huurders mee moet krijgen, om 
maatregelen uit te kunnen voeren waar een huurverho-
ging voor nodig is. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de 
snelheid waarmee corporaties hun woningvoorraad kun-
nen verduurzamen, maar de regel bepaalt ook of het 
überhaupt mogelijk en rendabel is om de ingrepen uit te 
voeren. Huurders kunnen verduurzaming dus verhinderen.

Ook het puntensysteem voor huurwoningen heeft invloed 
binnen het beleidsproces. Huurwoningen kunnen gewaar-
deerd worden aan de hand van een puntensysteem, ook 
wel het woningwaarderingsstelsel genoemd. Een huurwo-
ning krijgt meer punten als het aan bepaalde standaarden 
voldoet (criteria zijn bijvoorbeeld de grootte, de ligging en 
de voorzieningen in de woning). De hoogte van de sco-
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in beide gemeenten volop gebruikgemaakt van de subsi-
die, dus het brengt wel beweging in de lastig te bereiken 
particuliere woningvoorraad. De subsidie voor isolerende 
maatregelen ten behoeve van particuliere woningeige-
naren wordt verstrekt door de provincie Gelderland, aan 
de gemeenten. Door de gemeente Nijmegen worden er 
ook subsidies verstrekt aan woningcorporaties (Kim Kerck-
hoff s, persoonlijke communicatie, 13 juni 2013). Deze sub-
sidie is door de gemeente verstrekt om ervoor te zorgen 
dat er binnen de gemeente geen sociale huurwoningen 
meer zijn met een g-label. Subsidies zorgen dus in prin-
cipe voor incrementele stappen van vooruitgang in de 
energetische kwaliteit van de woningvoorraad als geheel, 
maar zullen op zichzelf niet tot energieneutraliteit leiden. 

Financiële instellingen hanteren ook regels die van invloed 
kunnen zijn op de verduurzaming van de bestaande woning-
voorraad. De regels voor het verstrekken van leningen kunnen 
namelijk van invloed zijn. Als particuliere woningeigenaren 
hun woning willen verduurzamen kost dit vaak veel geld. Niet 
iedere woningeigenaar heeft dit geld op zijn bankrekening 
staan. In dat geval is er een lening nodig van de bank. De re-
gels omtrent de vertrekking van de lening kunnen dus indirect 
bepalen of iemand zijn woning kan verduurzamen of niet. 

5.4 DISCOURS
Als laatste zijn ook discoursen van invloed op het beleids-
proces. Discoursen zijn de leidende ideeën over problemen 
en bijbehorende oplossingen die een actor kan hebben. Tij-
dens de analyse van deze ideeën in het beleidsveld rond-
om het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad 
kwam duidelijk naar voren dat er een duidelijke lijn vanuit 
ontbreekt. Er ontbreekt dus een dominant discours, zowel op 
overheidsniveau, het stadsregioniveau en op gemeentelijk 
niveau. Dit is niet alleen het geval bij de overheidsactoren, 
maar ook de andere actoren hebben geen dominant dis-
cours. Ten eerste lijkt dit terug te voeren op het feit dat er 
geen gevoel van urgentie heerst bij de actoren. De belan-
gen lijken gewoon te klein op dit moment. Beleidsdoelen die 
niet behaald worden, in termen van bijvoorbeeld CO2-re-
ductie, lijken geen echt probleem te vormen. Dit verklaart 
ook waarom er geen concurrentiestrijd is om een discours. 

re bepaalt de maximale huurprijs van de woning (Rijks-
overheid, 2013). Huurwoningen met minder punten hebben 
een lagere huurprijs dan woningen met een hogere score. 
In de berekening van het aantal punten van een woning 
speelt sinds juli 2011 ook het energielabel, de verwarmings-
wijze en warmte-isolatie een belangrijke rol. Dat betekent 
dus dat hoe energetisch duurzamer een huurwoning is, 
hoe meer punten die zal krijgen en dus ook hoe hoger de 
maximale huur kan zijn. De huidige score van een woning 
kan dus invloed hebben op de overweging voor verhuur-
ders om verduurzamende maatregelen te nemen of niet.

Tussen gemeenten en woningcorporaties worden ook af-
spraken gemaakt over de energetische kwaliteit van de huur-
woningen. Naar de precieze inhoud van de gemaakte af-
spraken is in dit onderzoek niet gekeken, maar Marion Gerrits 
van Volkshuisvesting Arnhem stelt wel dat de prestatieafspra-
ken niet strikt genoeg zijn en daardoor geregeld niet worden 
waargemaakt (persoonlijk communicatie, 15 mei 2013). De 
afspraken hebben dus weinig sturend vermogen met betrek-
king tot het verduurzamen van het bestaande woningbouw. 

Voor oudere monumentale panden kunnen welstandsregels 
ook van toepassing zijn op de maatregelen. Het kan soms 
lastig zijn om verduurzamende maatregelen toe te passen 
in monumentale panden, omdat niet alle maatregelen zo-
maar zijn toegestaan. Alhoewel dit natuurlijk geen spelre-
gel is die voor grote aantallen woningen geldt, kan dit voor 
oude steden met veel monumentale panden wel een extra 
hindernis zijn. Er zijn wel netwerken van actoren die geza-
menlijk proberen te zoeken naar een oplossing op dit ge-
bied (Kim Kerckhoff s, persoonlijk communicatie, 13 juni 2013).

De verstrekking van subsidies voor isolerende maatregelen 
is ook een voorbeeld van een spelregel binnen het beleids-
arrangement. Particuliere woningeigenaren kunnen in zowel 
Arnhem als Nijmegen gebruikmaken van een isolatie, die 
voor tal van verduurzamende maatregelen gebruikt kan 
worden. Vaak wordt het verstrekken van deze subsidies ver-
geleken met het plukken van laaghangend fruit (Marc van 
der Brught, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013), omdat 
in principe alleen de mensen die al van plan waren om te 
verduurzamen gebruikmaken van de subsidie. Toch wordt 
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Uit hoofdstuk 1 bleek dat vanuit de EU is bepaald dat er 
CO2-reductie moet plaatsvinden en dat de gebouwde om-
geving daar een grote steen aan bij moet dragen. Er wordt 
vanuit de EU wel ingezet op energiebesparing in de ge-
bouwde omgeving, maar regelgeving en een duidelijke aan-
pak ontbreken. Ook het rijksbeleid bestaat uit losse fl arden. 
De gemeenten kunnen hun beleid niet stoelen op beleid van 
bovenaf en dit leidt ertoe dat er maar wat aangemodderd 
wordt door gemeenten. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen 
dat gemeenten niet succesvol kunnen zijn in hun beleid. Ge-
brek aan discours leidt ertoe dat er incrementele beslissingen 
worden genomen en grootschalige verduurzaming uitblijft.

Geen van de geïnterviewde woningcorporaties heeft de 
doelstelling om hun woningvoorraad energieneutraal te ma-
ken binnen een bepaalde tijdsperiode. Het energetisch ver-
duurzamen van hun woningen wordt voornamelijk gedaan 
vanuit sociaal opzicht: de betaalbaarheid en het comfort van 
de woning staan voorop. De voordelen voor het milieu die 
verduurzaming oplevert zijn voor de woningcorporaties niet 
het hoofddoel. Vanuit hun visie is het dan ook niet nodig om 
de woningvoorraad grootschalig aan te pakken. Deze visie 
leidt tot incrementele verbeterstappen die plaatsvinden tij-
dens het periodieke planmatige onderhoud van de huurwo-

ningen. Deze incrementele stappen zullen echter niet leiden 
tot een transitie naar een energieneutrale woningvoorraad.

Binnen de bouwwereld is er nog geen omslag gemaakt van 
nieuwbouw naar bestaande bouw. Er is nog steeds een ster-
ke focus op nieuwbouw, ondanks dat de markt voor nieuw-
bouwwoningen behoorlijk is ingezakt, als gevolg van de eco-
nomische recessie. Vanuit de bouwwereld is er geen discours 
dat zich richt op het verduurzamen van bestaande woningen.

Ook vanuit de civil society en de experts zijn er geen dui-
delijke discoursen waar te nemen. Het zijn redelijk passie-
ve categorieën van actoren. Van onderop zie je wel dat 
er burgerinitiatieven worden genomen, door bijvoorbeeld 
gezamenlijk zonnepanelen in te kopen, maar dit is slechts 
sporadisch en energieneutraliteit is daarbij geen einddoel. 

Omdat er geen sprake is van structurele samenwerking en 
er een gevoel van urgentie ontbreekt, is er geen strijd om 
het te volgen discours. Er bestaat geen duidelijke consen-
sus over welk doel bereikt moet worden, omdat een harde 
doelstelling ontbreekt. Er is dus geen confl ict, maar er is ook 
geen sprake van een duidelijke consensus over het discours.

Foto: Energiesprong
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maakt van nieuwbouw naar de bestaande woningbouw. De 
conservatieve instelling van de bouw leidt ertoe dat er een 
focus is op nieuwbouwwoningen, kortetermijnwinsten en effi  -
ciëntie. Er is weinig oog voor de bestaande woningvoorraad. 
De huidige economische omstandigheden maken echter dat 
deze focus op den duur niet meer houdbaar is. De bouw zal 
zich moeten hervormen en zich meer moeten richten op inno-
vaties en oplossingen voor de bestaande bouw, en dan zo-
wel de particuliere sector als de huursector. De bouwwereld 
als geheel bevindt zich in een ander beleidsarrangement, dus 
deze constatering hangt nauw samen met de externe struc-
turele congruentie, die in paragraaf 5.5.3 behandeld wordt.

Woningcorporaties streven er voornamelijk naar om be-
taalbare en comfortabele huurwoningen te kunnen ga-
randeren voor hun huurders. Daarom streven woningcor-
poraties er ook niet naar om energieneutraal te zijn voor 
een bepaald jaar. Verduurzamende maatregelen worden 
vaak meegenomen als er onderhoud moet worden ge-
pleegd in de woning. Grootschalige verduurzaming van 
hun voorraad staat tot op heden niet op de planning.

Met betrekking tot het beleidsarrangement zijn de acto-
ren nog niet gekomen tot een gezamenlijk streven en er 
is nog geen dominant discours ontdekt. De verschillende 
discoursen die bij de betrokken actoren leven zijn wel-
licht nog niet samengevoegd, maar dat betekent niet dat 
dit nooit mogelijk zou kunnen zijn. De discoursen van de 
overheid, de woningcorporaties en de bouwwereld kunnen 
op termijn goed samengevoegd worden, ondanks dat ze 
niet gelijk aan elkaar zijn. Verduurzaming van bestaande 
woningbouw leidt namelijk tot meer banen en een ‘nieuwe’ 
markt voor de bouwwereld, meer comfort en betaalbaar-
heid voor huurders en tot CO2-reductie en energiebespa-
ring voor de overheid. Als de krachten van alle actoren 
gebundeld worden is het dus zeker mogelijk om tot stra-
tegische congruentie te komen binnen het beleidsarrange-
ment, omdat iedereen er uiteindelijk voordeel uit kan ha-
len. De strategische congruentie is op dit moment dus nog 
niet optimaal, maar kan in de toekomst zeker verbeteren. 

5.5 ANALYSE VAN HET 
BELEIDSARRANGEMENT: CONGRUENTIE
Zoals uit het theoretisch kader in hoofdstuk 2 duidelijk is ge-
worden is een arrangement succesvol als het is geïnstitutio-
naliseerd. Het bestuurlijk vermogen van een beleidsarrange-
ment hangt nauw samen met de mate van institutionalisering. 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek kwam langzamerhand 
naar boven dat het beleidsarrangement rondom het verduur-
zamen van de bestaande woningvoorraad in werkelijkheid 
een beleidsarrangement in wording is. Van elke vorm van 
congruentie wordt in deze paragraaf een analyse gemaakt.

5.5.1 STRATEGISCHE CONGRUENTIE
Als eerste wordt er gekeken naar de strategische congruentie 
binnen het beleidsarrangement. Bij strategische congruentie is 
het de vraag in hoeverre actoren overeenstemmen over hoe 
de bestaande woningvoorraad verduurzaamd moet worden, 
zonder hun eigen doelstelling daarvoor op te hoeven geven.

In het begin van dit hoofdstuk is geconstateerd dat er maar 
weinig echte coalities zijn tussen de overheid, markt, civil so-
ciety en experts. Dit maakt dat de strategische congruentie 
tussen de actoren niet optimaal is. Doordat er geen sprake is 
van structurele samenwerking en er bij de actoren een gevoel 
van urgentie ontbreekt, is er ook geen sprake van een domi-
nant discours. De handelingen van de actoren in het beleids-
arrangement lijken redelijk los van elkaar plaats te vinden. 
Overheidsactoren hebben binnen het proces geen duide-
lijke lijn waarin zij handelen. Vanuit de EU komen er echter 
wel doelstellingen naar voren om de CO2-uitstoot de re-
duceren door energie te besparen. Zowel de gemeente 
Nijmegen als de gemeente Arnhem zijn zich ervan bewust 
dat het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad 
sociale, ecologische en economische voordelen oplevert, 
zo blijkt uit de duurzaamheidsagenda van de gemeente 
Nijmegen en het programmaplan Energie made in Arnhem 
van de gemeente Arnhem. De gemeenten proberen dan 
ook de woningcorporaties en de particuliere woningeige-
naren te stimuleren om hun woningen te verduurzamen. 

De bouwwereld heeft de omschakeling nog niet goed ge-
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5.5.2 INTERNE STRUCTURELE 
CONGRUENTIE
Naast strategische congruentie is ook structurele congruen-
tie van belang voor de institutionalisering van het beleids-
arrangement en het bestuurlijk vermogen ervan. Interne 
structurele congruentie houdt in dat de dimensies van de 
beleidsarrangementenbenadering onderling in overeen-
stemming zijn. Dit betekent dus dat de actoren, hulpbron-
nen, spelregels en het discours met elkaar congrueren. 

Binnen het huidige beleidsarrangement is er een aantal bar-
rières die ervoor zorgen dat de versnelling in de transitie 
naar een duurzame woningvoorraad zijn intreden nog niet 
gedaan heeft. De interne congruentie in het beleidsarran-
gement is niet volledig, omdat de verschillende dimensies 
nog niet goed op elkaar aangesloten zijn. In het volgen-
de hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op alle barrières 
en kansen binnen het arrangement, maar in deze para-
graaf wordt er al een beschrijving gegeven van de barri-
ères die invloed hebben op de structurele congruentie.

Actoren werken veelal ad hoc samen. Er is geen leidend 
discours vanuit de overheid of de bouwwereld, waardoor 
er geen duidelijke doelstellingen zijn om de bestaande 
woningvoorraad aan te pakken. Het beleid dat er momen-
teel is, bestaat uit losse fl arden. Doordat er weinig strate-
gische congruentie is (zie vorige paragraaf), is de interne 
structurele congruentie ook niet optimaal. Naast de be-
lemmeringen rondom het discours en de samenwerking 
van de actoren zijn er ook barrières in de spelregel- en 
de hulpbronnendimensie. Deze problemen hangen met el-
kaar samen, omdat de spelregels voornamelijk de optimale 
mobilisering van de beschikbare hulpbronnen belemmert. 

De hulpbronnen kunnen niet voldoende gemobiliseerd wor-
den om tot een transitie te kunnen komen. Dit komt voorna-
melijk tot uiting binnen de sociale huursector. Woningcor-
poraties kunnen investeringen in zonnepanelen en isolatie 
slecht terugverdienen, omdat de spelregels hun belem-
meren om energielasten te verwerken in de huurprijs. Hier 
wordt in het volgende hoofdstuk dieper op ingegaan. Met 
betrekking tot de particuliere woningmarkt leveren de spel-

regels rondom het verkrijgen van een lening van de bank 
belemmeringen op. Niet iedere particulier heeft - zeker in 
deze economisch tijd – voldoende geld op de bankreke-
ning staan om alle maatregelen zelf te kunnen bekostigen. 
Als de woningeigenaar hier een lening voor wil aanvra-
gen kunnen de regels van de bank soms een belemme-
ring opleveren. Ook de isolatiesubsidie van de provincie 
Gelderland, die uitgekeerd wordt door de gemeenten, is 
niet toereikend om tot grote verbeterslagen te komen. 

De interne structurele congruentie is evenals de strategi-
sche congruentie niet optimaal. De spelregels en het tekort 
aan (gemobiliseerde) hulpbronnen belemmeren de transitie 
naar een duurzame woningvoorraad. Als de spelregels aan-
gepast worden, komt er zowel voor particuliere woningei-
genaren als voor woningcorporaties meer ruimte voor het 
doen van investeringen. Gezamenlijk met een toegenomen 
strategische congruentie zal dit een impuls kunnen geven 
aan de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

5.5.3  EXTERNE STRUCTURELE 
CONGRUENTIE
Interne congruentie is nog niet genoeg om het bestuurlijk 
vermogen van het arrangement te kunnen inschatten. De 
congruentie tussen het beleidsarrangement en andere ar-
rangementen is ook van belang. Hierbij gaat het om de ex-
terne structurele congruentie van het beleidsarrangement.

Wat opvalt is dat het beleidsarrangement rondom het ver-
duurzamen van bestaande woningbouw zich binnen de 
overheid bevindt op het raakvlak tussen milieubeleid en 
woonbeleid. Omdat de verduurzaming echter voornamelijk 
opgepakt moet worden door de bouwwereld, is het inte-
ressant om te kijken hoe het verduurzamen van bestaan-
de woningbouw past binnen de huidige bouwwereld. De 
bouwwereld is in grote mate betrokken bij het beleidsarran-
gement. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de 
bouwwereld reactief is en de omschakeling van nieuwbouw 
naar bestaande bouw eigenlijk maar moeizaam maakt. Dit 
kan betekenen dat het beleidsarrangement met betrekking 
tot het verduurzamen van bestaande woningbouw nog niet 
helemaal goed past op het arrangement rondom bouwen. 
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5.6 CONCLUSIES
Op basis van de inzichten uit de analyse valt op dat het 
arrangement rondom het verduurzamen van de bestaan-
de woningvoorraad nog niet volledig is ontwikkeld. Alle 
vormen van congruentie zijn niet optimaal binnen het ar-
rangement. Het arrangement is in feite een beleidsarran-
gement in wording. Het bestuurlijk vermogen is daardoor 
niet optimaal. Dit verklaart mogelijk waarom grootschalige 
resultaten bij het verduurzamen van de gebouwde om-
geving nog uitblijven. Uit de analyse aan de hand van het 
begrip congruentie is gebleken dat het beleidsarrangement 
wel de potentie heeft om uit te groeien tot een volwaardig 
beleidsarrangement. Als de belemmeringen met betrek-
king tot de spelregels worden weggenomen, en er vanuit 
de overheid een leidend discours wordt opgezet, heeft het 
beleidsarrangement meer kans om te institutionaliseren en 
dus een groter bestuurlijk vermogen te hebben. Op dat 
moment kan de transitie naar een duurzame woningvoor-
raad ook in de versnelling komen. In het volgende hoofd-
stuk wordt er verder ingezoomd op de barrières binnen 
de verschillende dimensies van het beleidsarrangement 
en er wordt tevens gekeken naar kansen voor de transitie.

Ook Rotmans (2012) stelt dat de bouwwereld tamelijk con-
servatief is ingesteld. Zijn inzichten in de bouwwereld bieden 
ook meer kijk op de congruentie tussen de bouwwereld en het 
verduurzamen van bestaande woningbouw. Ten eerste stelt 
Rotmans dat de bouw zeer lineair georganiseerd is, waardoor 
er weinig contact is met de eindgebruiker. Daarnaast heeft 
de bouwwereld volgens hem een relatief laag innovatief ver-
mogen en ligt de nadruk voornamelijk winst op korte termijn. 
Daarbij moet de aantekening worden gemaakt dat er wel 
actoren in de bouwwereld actief zijn die de bouw proberen 
te vernieuwen, maar doordat er een eenduidig discours ont-
breekt hebben deze te weinig kracht om de bouwsector als 
geheel te vernieuwen (Rotmans, 2012). Om tot een transitie 
naar een duurzame woningvoorraad te kunnen komen is het 
belangrijk dat de bouwwereld zich dus als geheel hervormt. 
Er is een ommezwaai nodig van de focus op nieuwbouw 
naar de bestaande woningbouw. Er is daarnaast een groter 
innovatief vermogen vereist om tot inventieve oplossingen 
te komen om de woningvoorraad te verduurzamen. In het 
actorenschema van dit onderzoek is te zien dat de bouw-
wereld voornamelijk een reactieve rol aanneemt binnen het 
beleidsarrangement. Ze worden ingeschakeld door andere 
partijen om verduurzamende maatregelen uit te voeren. Als 
de bouwwereld actiever zou zijn en met meer innovatiecon-
cepten zou komen om de bestaande woningvoorraad aan 
te pakken, zou dit een positief eff ect hebben op de cong-
ruentie tussen het beleidsarrangement rondom het verduur-
zamen van bestaande woningbouw en de bouwwereld zelf. 

Het overheidsbeleid zorgt ook niet voor externe structurele 
congruentie. Het ontbreken van zowel juridische maatrege-
len voor de overheid om verduurzaming te stimuleren als het 
ontbreken van een nationaal discours zorgt ervoor dat de ac-
toren in het proces niet optimaal aansluiting bij elkaar kunnen 
vinden. Het tekort aan strategische congruentie en interne 
structurele congruentie zorgt ervoor dat het beleidsarrange-
ment nog niet genoeg volgroeit is om binnen de bouwwereld 
serieus genomen te worden. Als dit wel het geval zou zijn ge-
weest zal de bouwwereld waarschijnlijk meer geneigd zijn om 
de aandacht te verschuiven naar de bestaande woningbouw. 
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Op basis van de interviews met de belangrijkste actoren in 
het proces zijn belemmeringen geconstateerd die de transitie 
naar een duurzame bestaande woningvoorraad in de weg 
staan, maar ook onbenutte kansen die de transitie op weg 
zouden kunnen helpen. Beiden worden in dit hoofdstuk behan-
deld, de barrières in paragraaf 6.1 en de kansen in paragraaf 
6.2. Vervolgens worden ook langetermijntrends in kaart ge-
bracht die een stimulerende (paragraaf 6.3) of een remmen-
de werking (paragraaf 6.4) kunnen hebben op de transitie als 
geheel. Op basis van deze vier paragrafen wordt vervolgens 
een ideaal beleidsarrangement geschetst in paragraaf 6.5.

6.1 BARRIÈRES
Uit de gesprekken met de actoren is een fl ink aantal be-
lemmering naar voren gekomen. In deze paragraaf 
wordt een overzicht gegeven van welke belemmerin-
gen naar voren zijn gekomen binnen dit onderzoek. 
Om een duidelijk beeld te kunnen krijgen, zijn deze on-
derverdeeld in categorieën, aan de hand van vier di-
mensies van de beleidsarrangementenbenadering.

6.1.1 ACTOREN
Als er gekeken wordt naar het proces, zijn er ver-
schillende belemmeringen naar boven geko-
men met betrekking tot de betrokken actoren. 

Zowel bij huurders en eigenaar-bewoners zitten enkele 
belemmeringen. Een belemmering die in veel interviews is 
genoemd, is het ontbreken van het besef van het belang 
van verduurzaming bij zowel huurders als eigenaar-bewo-
ners. Marion Gerrits (persoonlijke communicatie, 15 mei 
2013) benadrukte dat veel huurders weinig besef hebben 
van hun energielasten. Volgens haar beoordelen zelfs huur-
ders in de slechts geïsoleerde woningen dat er niets mis 
is met de isolatie van hun woning. Als huurders meer in-
zicht zouden hebben in hun energielasten, zal hun belang 
om de woning te isoleren duidelijker inzichtelijk worden. Het 
bewustzijn bij huurders op dit gebied zal daarmee kunnen 
worden vergroot. Vanuit de huurder zelf blijkt er ook maar 
weinig vraag te zijn naar verduurzamende maatregelen. 
De woningcorporaties geven aan dat er slechts een enke-
ling is die op de corporatie afstapt om te vragen of hun 

woning beter geïsoleerd kan worden. Het kan natuurlijk 
ook het geval zijn dat er te weinig kennis is bij woningcor-
poraties over de behoeften van huurders op dit gebied.

Als de corporatie zo ver is dat ze energiebesparende 
maatregelen door willen voeren in een bepaald complex 
en dit willen fi nancieren door middel van een huurverho-
ging, lopen ze vaak ten de 70%-regel aan (deze regel 
wordt verder uitgelegd in paragraaf 6.1.2). Huurders strib-
belen vaak tegen als verduurzaming een huurverhoging 
tot gevolg heeft, ook al betekent dit een verlaging van de 
energielasten. Volgens Ron Josten, van de stadsregio Arn-
hem Nijmegen, schort het soms nog aan eerlijke, duidelijke 
communicatie vanuit de woningcorporatie naar de huurders 
(persoonlijke communicatie, 27 mei 2013). Zoals ook al uit 
het voorgaande hoofdstuk bleek, schakelen woningcorpo-
raties in dat geval vaak de woonbond in, om door middel 
van bemiddeling de huurder toch over de streep te kunnen 
krijgen. Het probleem voor huurders is vaak dat woningcor-
poraties geen woonlastengarantie kunnen geven. Huurders 
zien de huurverhoging als een gegeven, maar de bespa-
ring in energielasten is niet gegarandeerd. De energielas-
ten van de woning hangen natuurlijk naast de mate van 
isolatie ook nauw samen met het gedrag van de bewoner. 

Ook de particuliere woningbezitters zijn lastig te bereiken. 
Zowel de beide gemeenten, de provincie, als de stadsre-
gio benadrukken dat het lastig is om hen in grootschalige 
beweging te krijgen. Deze groep van actoren is lastig te 
stimuleren in het proces, omdat het om een grote groep 
aan individuele burgers gaat. De oorzaak van het uitblijven 
van de grootschalige beweging is, volgens de geïnterview-
den, ten eerste dat er te weinig bewustzijn is onder burgers 
over energiebesparing. Daarnaast is er vaak sprake van kor-
tetermijndenken. Mensen lijken eerder te investeren in iets 
waar ze gelijk baat bij hebben en denken maar weinig na 
over langetermijninvesteringen (Van Heukelom, persoonlijke 
communicatie, 13 juni 2013). Ten derde wordt ook een ge-
brek aan fi nanciële middelen vaak genoemd. In tijden van 
economische crisis en onzekerheid lijken mensen minder 
bereid te zijn om grote investeringen te doen in hun woning. 

Kijkende naar de actoren in het proces, valt ook op de 
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over het te volgen discours. De doelen komen wel over-
een, maar de prioriteitstelling laat vaak te wensen over om 
uiteindelijk energieneutraliteit in 2050 te kunnen bereiken.
 
De reactiviteit van de bouwwereld is ook een belemmeren-
de factor. De markt laat het verduurzamen van bestaande 
woningbouw nog te veel liggen. De bouw heeft een te af-
wachtende instelling. Een aantal jaar geleden lag het accent 
voornamelijk op nieuwbouw. De bouwwereld heeft - op een 
enkeling na - nog geen omschakeling gemaakt van de bouw 
van nieuwe woningen naar de renovatie van de bestaande 
woningvoorraad. Er wordt nog te veel op een oude ma-
nier gedacht in de bouw. De bouwwereld reageerde op de 
vraag vanuit de samenleving, waarbij ze vaak de rol hadden 
van opdrachtnemer. Om de omschakeling naar de bestaan-
de woningbouw te kunnen maken moet dit ook gepaard 
gaan met een proactieve houding van de bouwwereld 
richting de consument. Onder andere volgens Paul Stein, 
beleidsadviseur wonen en energietransitie bij de provincie 
Gelderland, moeten bouw- en installatiebedrijven op de 
consument afstappen en niet andersom (persoonlijke com-
municatie, 17 mei 2013). Waar de bouw vroeger reageerde 
op de vraag vanuit de samenleving, zullen ze nu - in tijden 
van afnemende vraag - naar nieuwbouw zelf een markt 
moeten creëren in de bestaande bouw. Als de beweging 
richting de bestaande woningvoorraad op gang is gebracht, 
zou dit een enorme impuls kunnen geven aan de transitie 
naar een duurzame woningvoorraad en zal wellicht ook voor 
meer activiteit kunnen zorgen inde particuliere woningmarkt.

Er is wel sprake van samenwerking tussen partijen op het 
gebied van het verduurzamen van de bestaande woning-
bouw, maar dit is vaak ad hoc en nog niet verankerd binnen 
het arrangement. Pieter Keeman (persoonlijke communica-
tie, 15 mei 2013) geeft aan dat de samenwerking vaak niet 
verder gaat dan kennisdeling. Uit de gesprekken met de 
woningcorporaties komt ook duidelijk naar voren dat de uit-
eindelijke beslissingen om een woningcomplex of een blok 
woningen te verduurzamen, genomen wordt in de directie-
kamer. Ron Josten geeft aan dat er sprake is van segmente-
ring van actoren (persoonlijke communicatie, 27 mei 2013). 
De besluitvorming, zowel bij de corporaties als alle andere 
actoren, vindt vaak nog te zelfstandig en gesloten plaats. Be-

VvE’ s vaak nog te weinig aangesproken worden. VvE’s 
vormen een lastige groep, omdat het gaat om een ver-
zameling van eigenaren. Hierdoor is het lastig om duur-
zame maatregelen door te voeren voor het gehele com-
plex. De 70% regel, zoals die voor van toepassing is 
op de huursector, gaat niet op voor VvE’s. Dit maakt het 
ingewikkeld om VvE’s op grote schaal te verduurzamen. 

Soms wordt het probleem van een niet goed geïsoleerde 
woning verplaatst van de woningcorporatie naar de particu-
liere woningeigenaar. Dit gebeurt bij het uitponden (door-
verkopen) van woningen door woningcorporaties, waarbij 
vaak (al dan niet onbewust) veel energetisch onduurzame 
woningen worden verkocht aan particulieren. Het probleem 
wordt hier dus doorgeschoven van de corporatie naar de 
particuliere woningeigenaar. Het probleem hierbij is vaak 
dat deze goedkope woningen in handen komen van men-
sen met een laag inkomen. Een logische aanname is dat 
deze mensen niet over de fi nanciële middelen beschikken 
om hun woning in vergaande mate te verduurzamen. Een 
belemmering is dus het ontbreken van een exit-kwaliteit voor 
woningen die uitgepond worden door woningcorporaties. 

Naast de bewoners lijkt er ook bij de andere actoren in 
het proces een gebrek te zijn aan een gevoel van urgen-
tie. Het belang van het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad is niet bij alle partijen even groot. Alle 
geïnterviewde actoren geven aan verduurzaming van 
de bestaande woningvoorraad belangrijk te vinden, maar 
de mate waarin er verduurzaamd moet worden verschilt. 
Voor de woningcorporaties is verduurzaming voornamelijk 
belangrijk vanuit sociaal perspectief. Door een woning te 
isoleren kunnen de woonlasten voor de huurder beperkt 
blijven. Verduurzaming is daarmee wel van belang, maar 
zeker niet het meest belangrijke (Pieter Keeman, persoon-
lijke communicatie, 15 mei 2013). Jan de Wit, van Energie-
coöperatie Rijn en IJssel, benadrukt dat er maar heel weinig 
mensen ’s avonds wakker liggen als een doel rondom het 
verduurzamen van de woningvoorraad niet bereikt is (per-
soonlijke communicatie, 10 mei 2013). Dit duidt erop dat het 
belang van verduurzamen bij de actoren te klein is en er 
dus een gevoel van urgentie ontbreekt. Dit zou een reden 
kunnen zijn waarom er weinig confl icten zijn tussen actoren 

Verduurzaming van bestaande woningbouw
Masterscriptie Planologie - Andrea Kos

65



sluiten worden vaak nog achter gesloten deuren genomen, 
zonder al te veel invloed van andere actoren. Daarnaast 
is verduurzaming van huurwoningen vaak nog geen stan-
daard maatregel. Bij het schilderen van de woning wordt 
vaak wel gelijk HR++ glas geplaatst, maar of er vergaande 
isolerende maatregelen worden genomen wordt vaak ad 
hoc besloten. Om meer schot te krijgen in de transitie, zal 
er sprake moeten zijn van een andere vorm van samenwer-
king. Paul Stein benadrukt dat veel actoren, als er sprake 
is van samenwerking, toch niet het achterste van hun tong 
laten zien (persoonlijke communicatie, 17 mei 2013). Step-
han Huisman, senior projectleider bij Portaal Nijmegen, is 
ook van mening dat er op een andere manier moet worden 
samengewerkt, waarbij er meer transparantie en vertrouwen 
is tussen partijen (persoonlijke communicatie, 11 juni 2013).

Een mogelijke belemmering die niet genoemd is door de 
geïnterviewden, maar naar voren is gekomen uit de litera-
tuur is de zogenoemde ‘vicious circle of blame’ (Opstelten, 
Weterings en Versteeg, n.d.). Hoewel dit schema in principe 
bedoeld is voor nieuwbouw, lijkt deze ook van toepassing 
te zijn op bestaande woningbouw en zowel voor huurders 
als voor particuliere woningeigenaren. De redenering van 
het schema loopt als volgt: vanuit de particuliere woningei-
genaren of huurders is er vraag naar energetisch duurzame 
woningen, maar volgens hen is er niet voldoende aanbod 
op dit vlak. De bouwwereld geeft vervolgens aan dat ze 
wel de mogelijkheid hebben om woningen te verduurzamen 
of duurzame nieuwbouwwoningen te bouwen, maar de ont-
wikkelaars vragen er niet om. Ontwikkelaars wijzen naar de 
investeerders, omdat zij niet willen investeren in duurzame 
woningen. Op hun beurt geven de investeerders aan dat zij 
wel willen investeren, maar omdat er geen vraag is vanuit de 
bewoners investeren ze niet. Er is hier natuurlijk sprake van 
een vicieuze cirkel. Er ontbreekt een goede marktwerking en 
daarom lijkt er geen duidelijke vraag te zijn, waardoor er ook 
geen aanbod is. Ook uit de interviews is duidelijk naar voren 
gekomen dat een markt op het gebied van verduurzaming 
ontbreekt. Dit fenomeen doet zich voor tussen de bouwwereld 
en de particuliere woningeigenaar, vermoedelijk doet zich 
dit ook voor tussen de woningcorporatie en huurders. Verder 
onderzoek naar dit fenomeen zal nodig zijn om hier meer 
inzicht in te krijgen. Het zou interessant zijn om te weten te 

komen hoe dit fenomeen het beste doorbroken kan worden. 

Uit de analyse van de belemmeringen met betrekking tot 
de actoren blijkt dat er wel samenwerking is, maar dat nog 
niet alle actoren in het proces even actief zijn. De vorm van 
samenwerking laat ook te wensen over, omdat de uiteinde-
lijke besluitvorming vaak nog te gesloten is om gezamenlij-
ke stappen te kunnen zetten naar een duurzame woning-
voorraad. Daarnaast zijn de particuliere woningeigenaren 
en de VvE’s nog lastig in grootschalige beweging te krij-
gen, wat ook een grote belemmering is binnen het proces. 

6.1.2 SPELREGELS
Spelregels zorgen voor stabiliteit in het beleidsarrangement, 
omdat ze bepalen wie welke verantwoordelijkheid heeft, 
op welke wijze het beleid tot stand komt en onder welke 
voorwaarden een actor deel mag nemen aan het proces.

Er is veel wetgeving van toepassing op de transitie naar 
een duurzame woningvoorraad. Hoewel er wetgeving 
ontbreekt die een bepaalde minimum energetische norm 
voorschrijft voor bestaande woningen - wat op zich zelf 
al een belemmering is - is er wel wetgeving die de groot-
schalige verduurzaming van woningbouw belemmert. 

Het voornaamste probleem met de wetgeving is dat er niet 
wordt gedacht in woonlasten (bestaande uit hypotheek- of 
huurlasten en energielasten), maar alleen in hypotheeklas-

Afbeelding 4: Vicious circle of blame (Cadman, 2000)
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belasting betaald moet worden. Dit maakt het lastig voor 
corporaties – die vaak grotere hoeveelheden energie terug-
leveren - om rendabele investeringen te doen, omdat de in-
vestering in zonnepanelen dan moeilijk terug te verdienen is.

Daarnaast kan voor corporatie de ‘70%-regel’ een barrière 
vormen om hun woningen energetisch te verduurzamen. De 
regel houdt in dat de corporatie 70% van de huurders mee 
moet krijgen, om maatregelen uit te kunnen voeren waar 
een huurverhoging voor nodig is. Het kost veel tijd en moeite 
om die 70% te halen en het is dus een kostbaar proces om 
de 70% medewerking te bereiken. Als er geen goedkeuring 
komt, of als dit erg veel moeite kost, dan remt dat het proces.

Een barrière in de spelregels met betrekking tot de particu-
liere woningmarkt is het ontbreken van het energielabel. Het 
verplichte energielabel voor woningen in Nederland wordt 
niet gehandhaafd. Ron Josten (persoonlijke communicatie, 27 
mei 2013) noemt het energielabel zelfs een ‘doodgeboren 
kindje’. Het ontbreken van het label zorgt ervoor dat de ener-
getische prestatie van een woning maar weinig meeweegt in 
de verkoopprijs van een particuliere woning. Hierdoor is er 
minder reden voor woningeigenaren op hun woning energe-
tisch te verduurzamen als ze hun woning gaan verkopen. Als 
het energielabel wel gehandhaafd zal zijn kan er een waarde 
gekoppeld worden aan de energetische prestatie van een 
woningen, zo kan er marktwerking ontstaan op dit vlak. Wo-
ningverkopers zullen sneller geneigd zijn om maatregelen te 
treff en als zij ‘beloond’ worden met een hoger energielabel. 

Op kleine schaal kan de welstand ook een belemmerende 
factor zijn. Bij monumentale panden kunnen niet zomaar alle 
verduurzamende maatregelen worden toegepast. In steden 
zoals Nijmegen, waar veel monumentale panden staan, kan 
dit een belemmering zijn bij het verduurzamen van de woning-
voorraad. Toch wordt er wel naar oplossingen gezocht om dit 
probleem op te lossen, door met innovatie oplossingen te ko-
men (Kim Kerckhoff s, persoonlijke communicatie, 13-6-2013).

Wellicht is het een schot voor open doel, maar het ontbre-
ken van wetgeving over de energieprestaties van bestaande 
woningen is ook belemmerend. De overheid heeft hierdoor 
geen stok achter de deur om verduurzaming van bestaande 

ten of huurlasten. Dit levert verschillende problemen op voor 
zowel de particuliere woningmarkt, als de huurmarkt. Voor de 
huurmarkt levert het niet denken in woonlasten het probleem 
op, dat bij huurverhoging naar aanleiding van verduurzamings-
maatregelen niet boven de maximale huurgrens voor sociale 
woningbouw uit gekomen mag worden. Deze huurgrens kan 
daardoor belemmerend werken als de huurprijs al richting de 
maximale grens gaat. Als er toch verduurzaamd wordt, is de 
investering voor de verhuurder niet rendabel als de huurprijs 
niet verhoogd wordt. Mocht de huurprijs toch verhoogd wor-
den, dan raakt de bewoner zijn recht op huurtoeslag kwijt. 

Ook voor de particuliere woningmarkt levert het niet den-
ken in woonlasten belemmeringen op. In het geval dat een 
particuliere woningeigenaar besluit om zijn huis te gaan 
verduurzamen en daarvoor een lening nodig heeft, zal de 
bank het benodigde bedrag verstrekken op basis van het 
salaris van de desbetreff ende persoon. Het salaris moet 
hoog genoeg zijn om de hypotheeklasten te kunnen beta-
len. Naar de hoogte van de energielasten wordt niet ge-
keken. Als iemand zijn hypotheek verhoogt tot voorbij de 
grens die het salaris toelaat, en met dit geld zijn woning 
verduurzaamd, nemen de energielasten af. Dit betekent 
dat er een groter aandeel van het salaris overblijft voor 
de hypotheeklasten. Daarbij komt nog dat de extra lening 
vaak snel terugverdiend kan worden. In dit geval zouden 
banken dus sneller geneigd moeten zijn om de lening te 
verstrekken, ondanks dat het op basis van het salaris niet 
had gekund. Deze belemmering heeft natuurlijke ook sterke 
raakvlakken met de hulpbronnendimensie: de regels beper-
ken de toegang tot de hulpbronnen voor woningeigenaren.

Onzekerheid rondom de inkomsten uit zonnepanelen is voor 
corporaties een grote belemmeringen om te gaan inves-
teren in verduurzaming. Er zijn volgens Alwin Nieuwenstein 
(persoonlijke communicatie, 14 mei 2013) namelijk momen-
teel weinig mogelijkheden om de huurder te laten betalen 
voor de energie uit zonnepanelen. De energie die opgewekt 
wordt, kan nog niet gesaldeerd worden. Salderen houdt in 
dat de opgewekte stroom kan worden teruggeleverd aan 
het net en verrekend kan worden met de verbruikte ener-
gie. Nu is het nog zo dat in de Elektriciteitswet geregeld is 
dat bij teruglevering van meer dan 5000 kWh er energie-
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woningen af te dwingen bij zowel woningcorporaties als in de 
particuliere woningmarkt. Het invoeren van regelgeving op dit 
vlak is echter zeer ingewikkeld en lijkt momenteel onhaalbaar. 

6.1.3 HULPBRONNEN
Hulpbronnen bepalen in grote mate hoeveel in-
vloed een actor heeft binnen het proces. Woningbe-
zit is in dit geval een belangrijke hulpbron, maar ook 
formele bevoegdheden, expertkennis, menskracht 
en fi nanciële middelen zijn vormen van hulpbronnen. 

In dit geval hebben de woningeigenaren de meeste in-
vloed binnen het proces, omdat zij het eigendom hebben 
over de woningen. De overheid beschikt op het gebied van 
het verduurzamen van bestaande woningbouw niet over 
juridische hulpbronnen. Dit is natuurlijk een belemmering 
op zichzelf. Daarnaast ontbreekt er ook een invloedsbe-
sef bij de woningcorporaties. Veel van de geïnterviewde 
woningcorporaties gaven aan dat ze niet zo in macht of 
invloed dachten. Dit is opvallend, juist omdat zij de mees-
te macht in handen hebben binnen het proces. Zij zijn in 
bezit van een groot deel van de woningen. Vaak beslui-
ten ze zelf ad hoc of een woning verduurzaamd wordt, 
zonder dat andere actoren daar veel invloed op hebben. 

De overheid heeft door het ontbreken van juridische maat-
regelen niet voldoende macht in handen om de transitie te 
versnellen. Er wordt door hen voornamelijk gebruikgemaakt 
van stimulering door middel van informatie en economische 
prikkels in de vorm van subsidies. Maar dit is niet voldoende, 
omdat de visie van de woningcorporatie uiteindelijk de door-
slag geeft voor het toepassen van verduurzamende maat-
regelen. Hardere stimulerende maatregelen ontbreken nog. 
Er worden door de gemeenten wel prestatieafspraken ge-
maakt met de woningcorporaties op het gebied van het ver-
duurzamen van de bestaande woningbouw. Marion Gerrits 
stelt echter dat deze afspraken veel te vrijblijvend zijn (per-
soonlijke communicatie, 15 mei 2013). De afspraken dwingen 
geen macht af, waardoor dit middel voor de overheid ook 
geen soelaas biedt. Hoogstwaarschijnlijk zullen aanmoedi-
gende maatregelen vanuit de overheid bij min of meer ge-

lijkblijvende omstandigheden, uiteindelijk niet voldoende sti-
mulans geven om de bestaande woningvoorraad op grote 
schaal te verduurzamen tot het punt van energieneutraliteit. 

Hoewel de woningcorporaties de meest invloedrijke groep 
van actoren vormt binnen het proces, worden zij op meerde-
re manieren beperkt in hun hulpbronnen. Hierdoor wordt het 
voor hen ook een stuk lastiger gemaakt om hun woningvoor-
raad te verduurzamen. Een belangrijke remmende factor is 
de verhuurdersheffi  ng. Het bedrag dat woningcorporaties 
aan heffi  ng moeten betalen kunnen ze niet in de verduur-
zaming van de woningen steken. Ter compensatie hebben 
de woningcorporaties wel de mogelijkheid gekregen om de 
huur van de woningen te verhogen, maar daarmee komt de 
betaalbaarheid van hun woningen voor de huurder in het ge-
drang. Er is dus een grote spanning tussen de verhuurdershef-
fi ng, een eventuele huurverhoging voor huurders, de betaal-
baarheid van woningen en de ruimte die woningcorporaties 
hebben om te investeren in verduurzaming van de woningen. 
Daarbij komt volgens Paul Stein (persoonlijke communicatie, 
17 mei 2013) dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 
waarbij corporaties goedkoop kunnen lenen, heeft besloten 
dat de corporaties minder gemakkelijk kunnen lenen, nu dat 
de verhuurdersheffi  ng is ingevoerd. De investeringsruimte 
van de corporaties wordt daardoor nog verder verkleind. 

6.1.4 DISCOURS
De verschillende betrokken actoren in het proces hebben 
allerlei verschillende ideeën over het beleidsprobleem en 
de daarbij behorende oplossingen. Ook ideeën over wie 
op welke manier het probleem moet aanpakken, zijn hier 
onderdeel van. De verzameling van deze ideeën wordt in 
wetenschappelijke termen ook wel het discours genoemd. 
Tussen de regels door is het discours al naar voren geko-
men, maar in deze paragraaf wordt er dieper op ingegaan. 

Als we naar het beleidsarrangement kijken valt op dat er 
een dominant discours ontbreekt. Het verduurzamen van 
de bestaande woningvoorraad is over het algemeen wel 
het doel van de verschillende partijen, maar hoever daar-
in gegaan moet worden, wie daarin moet investeren en 
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genomen. Om incrementele verduurzaming tegen te gaan 
zullen er sturende beleidsnota’s moeten komen waarin een 
duidelijk einddoel wordt nagestreefd. Daarin moet worden 
aangegeven hoe daar gekomen moet worden. Marion Ger-
rits (persoonlijke communicatie, 15 mei 2013) geeft aan dat 
ook het plan van Energie made in Arnhem nog erg ad hoc 
is. Volgens haar bevat het losse items en ontbreekt er een 
overall visie. Het ontbreken van een duidelijk discours le-
vert dus een grote belemmering op bij het verduurzamen 
van de bestaande woningvoorraad in de stadsregio, maar 
hoogstwaarschijnlijk in geheel Nederland. Het ontbreken van 
een dominant discours wordt hoogstwaarschijnlijk mede ver-
oorzaakt door het feit dat het nog niet genoeg leeft onder 
actoren (Paul Stein, persoonlijke communicatie, 17 mei 2013).

6.1.5 OMSTANDIGHEDEN
Naast de belemmeringen binnen het beleidsarrangement, 
zijn er ook omstandigheden die belemmeringen opleve-
ren. De omstandigheden zijn al tussen de regels door be-
sproken, maar worden in deze paragraaf nog apart belicht. 

De economische crisis komt uit alle interviews naar boven 
als belemmering voor de verduurzaming van bestaande 
woningbouw. Financiële middelen zijn vaak schaars, waar-
door investeren lastig is. Alle actoren worden hierdoor 
geraakt. Het op grote schaal verduurzamen lijkt in eerste 
instantie vaak onhaalbaar door de crisis, omdat zowel wo-
ningcorporaties als particuliere woningeigenaren minder 
investeringsruimte hebben. Banken zijn na het intreden van 
de crisis ook voorzichtiger geworden met het verstrekken 
van leningen. De economische crisis doet een grote aan-
slag op de hulpbronnen van de verschillende actoren. 

Een andere veel genoemde belemmering is de bouwcrisis 
die zich momenteel voordoet in Nederland. Er is door de 
economische crisis en een veranderende demografi e in Ne-
derland minder vraag naar nieuwbouwwoningen. De bouw-
wereld lijdt hieronder. Veel bouwbedrijven gaan failliet of ont-
slaan een deel van hun personeel. Als gevolg hiervan gaan 
veel banen verloren in de sector. Voor het verduurzamen van 
de bestaande woningvoorraad zou dit juist een kans kunnen 
zijn, want het zo logisch zijn om te denken dat er een om-

wanneer, dat verschilt per actor. Bijvoorbeeld bij woning-
corporaties wordt er niet gedacht in termen van energie-
neutraliteit met betrekking tot bestaande woningbouw. Vaak 
wordt er slechts in een of enkele energielabelsprongen ge-
dacht. Corporaties denken meer vanuit de huurder, waarbij 
wooncomfort en betaalbaarheid van de woning van groter 
belang zijn. Milieuaspecten zijn niet de belangrijkste moti-
vator. Sociaal en fi nancieel belang staan duidelijk voorop.

Als we naar het overheidsbeleid kijken, valt ook duidelijk op 
dat er een dominant discours ontbreekt. Er is sprake van ver-
snippering van beleid over verschillende overheidsniveaus. 
Met betrekking tot het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad is niet duidelijk of de EU, de Rijksover-
heid, de provincie, de stadsregio Arnhem Nijmegen of de 
gemeenten zelf het discours zouden moeten bepalen. Bij 
de geïnterviewde woningcorporaties in dit onderzoek valt 
ook op dat het verschilt op welk niveau de corporatie de 
beste aansluiting kan vinden. Het hangt ervan af waar zij 
actief zijn als corporatie, bijvoorbeeld gemeentelijk, regio-
naal of landelijk. Volkshuisvesting, een woningcorporatie die 
actief is in Arnhem vindt bijvoorbeeld meer aansluiting bij 
de gemeente. Portaal daarentegen, die landelijk actief is, 
vindt meer aansluiting bij de stadsregio. Deze versnippering 
heeft tot gevolg dat er voor alle partijen geen gezamenlijk 
stip aan de horizon is vastgesteld. Het ontbreken van een 
gezamenlijk einddoel leidt ertoe dat de verduurzaming van 
de bestaande woningvoorraad incrementeel plaatsvindt. 
Incrementele aanpassingen en verbeteringen van de ge-
bouwde omgeving zullen op langere termijn geen oplos-
sing zijn en het doel van energieneutraliteit niet bereiken 
(Opstelten, Weterings & Versteeg, n.d.). Er ontbreekt bij 
woningcorporaties een einddoel gericht op energieneutra-
liteit. Er zijn geen doelstellingen voor de lange termijn. In 
die zin komen de doelstelling van de corporaties niet over-
een met die van het Rijk. HR++ glas is bij corporaties wel 
al de standaard. Bijvoorbeeld bij schilderwerk wordt enkel 
glas vervangen door HR++ glas. Andere maatregelen zijn 
echter nog niet standaard. Daarbij komt dat de corporaties 
zich voornamelijk richten op energiebesparing en niet op het 
einddoel energieneutraliteit. Er is daarom slecht zicht op of 
in 2050 de woningvoorraad in Nederland wel energieneu-
traal kan worden, als er nu slecht ‘kleine’ stappen worden 
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schakeling zou plaatsvinden van nieuwbouw naar bestaande 
bouw. Deze omschakeling verloopt echter vaak nog stroef. 

6.2 KANSEN VOOR DE TRANSITIE
In de vorige paragraaf zijn de belemmeringen behandeld 
die naar voren gekomen zijn uit het onderzoek. Naast be-
lemmeringen zijn er door de geïnterviewde actoren ook 
kansen gesignaleerd die een stimulerende werking kunnen 
hebben op de transitie. Gelijk aan de voorgaande para-
graaf zullen de kansen worden behandeld aan de hand van 
de vier dimensies van de beleidsarrangementenbenadering.

6.2.1 ACTOREN
De samenwerking tussen actoren zal beter inge-
vuld kunnen worden. Tegenwoordig vindt samen-
werking redelijk ad hoc plaats. Een transparanter 
proces met meer vertrouwen tussen de actoren zou wen-
selijker zijn. Als de processen meer open worden, kunnen 
de verschillende actoren zich beter op elkaar aanpassen. 

Een goed voorbeeld van een kans in het proces is het 
grootschalig toepassen van ketensamenwerking tussen de 
bouwbedrijven en toeleveranciers. Als er slimmer wordt 
samengewerkt tussen marktpartijen kan het verduurzamen 
van bestaande woningbouw goedkoper en slimmer worden. 
Deze vorm van samenwerking ontbreekt nog te veel, al is er 
al wel een ontwikkeling in deze richting gaande. Als slimmer 
wordt samengewerkt kunnen er meer of kwalitatief betere 
oplossingen worden geboden. Door samenwerking tussen 
verschillende marktpartijen tot stand te brengen kan geke-
ken worden waar effi  ciëntieslagen gemaakt kunnen worden. 
Marion Gerrits, van Volkshuisvesting Arnhem, denk dat alli-
anties een positieve stimulans kunnen geven (persoonlijke 
communicatie, 15 mei 2013). Ron Josten, van de stadsre-
gio Arnhem Nijmegen, voegt hieraan toe dat open allian-
ties goed kunnen werken, mits er een kwaliteitsvoorwaarde 
aan toetreders wordt gesteld (persoonlijke communicatie, 
27 mei 2013). Bedrijven die willen toetreden moeten wel 
kwalitatief goed werk kunnen leveren. Voor de bouwwereld 
zal het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad 
juist een kans kunnen zijn, omdat de nieuwbouw van wo-
ningen erg teruggelopen is en het er ook niet naar uitziet 

dat dit snel weer zal gaan aantrekken. Het activeren van de 
bouwwereld, door de aandacht te verschuiven naar de be-
staande bouw, kan een grote impuls zijn voor de werkgele-
genheid (Paul Stein, persoonlijk communicatie, 17 mei 2013).

Als we kijken naar de communicatie van woningcorporaties 
met de huurder kan de woonbond vaker in gezet worden 
als bemiddelaar. Huurders stemmen niet zo snel in met het 
verduurzamen van hun woning als dit een huurverhoging 
inhoudt. De woonbond wordt daarbij soms ingezet als be-
middelaar, om de huurder toch over de streep te krijgen. 
Het inzetten van de woonbond (of een andere onafhan-
kelijke partij) op dit vlak kan dus een stimulerende werking 
hebben op het verduurzamen van sociale huurwoningen. 

Ook het creëren van een positieve competitie tussen wo-
ningcorporaties kan een stimulerende invloed hebben 
op het verduurzamen van hun woningvoorraad. Marion 
Gerrits, van Volkshuisvesting Arnhem, benadrukt dat als 
de ene woningcorporatie scoort op een verduurzamings-
project, de andere corporatie eigenlijk niet wil achterblij-
ven (persoonlijke communicatie, 15 mei 2013). Het bewust 
aanspreken van dit gevoel kan natuurlijk een mooie sti-
mulans zijn om woningcorporaties in beweging te krijgen.

Niet alleen groepen van actoren, maar juist ook het inzet-
ten van losse individuen als boegbeelden kan een stimule-
rende werking hebben op de andere actoren. Als bijvoor-
beeld iemand met invloed, zoals een wethouder, zich inzet 
voor het verduurzamen van de bestaande woningvoor-
raad kan dit een verbindende werking hebben op de rest 
van de actoren. Dit wordt vaak genoemd in de interviews. 

Een ander punt dat vaak naar voren komt uit de interviews met 
de woningcorporaties is dat de gemeente, maar ook andere 
stimulerende partijen, beter zouden kunnen aansluiten bij de 
natuurlijke momenten in de besluitvormingsprocessen van 
corporaties. Corporaties denken vaak pas na over verduurza-
ming van woningen als het tijd is voor onderhoud of renovatie. 
Stimulering met betrekking tot verduurzaming van bestaande 
woningvoorraad heeft volgens corporaties weinig zin, als het 
op het verkeerde moment gebeurt. Aansluiting vinden bij het 
planmatig onderhoud van corporaties zou dus een verster-
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mogelijkheden voor de investeerder. Door afspraken te ma-
ken over het feed-in tarief kan dit onzekerheid wegnemen 
(Pieter Keeman, persoonlijke communicatie, 15 mei 2013). 

Gemeenten maken momenteel prestatieafspraken met de 
woningcorporaties om sociale huurwoningen energetisch 
te verbeteren. Marion Gerrits, van Volkshuisvesting Arn-
hem, vindt deze prestatieafspraken echter te vrijblijvend 
(persoonlijk communicatie, 15 mei 2013). Door minder vrij-
blijvende prestatieafspraken te maken met corporaties en 
verhuurders, kan het gevoel van urgentie verhoogd worden, 
doordat het hoger in de prioriteitenlijst komt te staan. Op 
dit vlak kan het Aedes-convenant ook kansen bieden. Aan 
het convenant - dat erop is gericht om het energielabel van 
de woningvoorraad van corporaties naar een gemiddeld 
b-label op te schroeven - zijn nog niet alle woningcorpo-
raties verbonden. Vivare is bijvoorbeeld niet meegenomen 
(Pieter Keeman, persoonlijke communicatie, 15 mei 1013). 
Het is dus van belang dat als nog wordt geprobeerd om 
alle woningcorporaties mee te krijgen.  Daarnaast is het 
van belang dat energetisch slechte woningen niet doorge-
schoven worden naar de particuliere woningmarkt. Omdat 
het om een gemiddeld b-label gaat, is het voor woningcor-
poraties verleidelijk om energetisch onduurzame wonin-
gen te verkopen. Het is van belang dat bij afspraken met 
betrekking tot het Aedes-convenant ook in wordt gegaan 
op de exit-kwaliteit van woningen die woningcorporaties 
verkopen. Zo wordt voorkomen dat energetisch onduur-
zame woningen worden verschoven van de woningvoor-
raad van corporaties naar particuliere woningeigenaren. 

Zoals eerder aangegeven is de particuliere woningmarkt 
een moeilijk te bereiken groep voor verduurzaming van de 
bestaande woningbouw. Om toch beweging in de markt te 
krijgen zullen voornamelijk aanpassingen moeten worden 
gedaan in de spelregels. Via het Bouwbesluit zijn er al veel 
regels gesteld aan nieuwbouw rondom energieprestaties. Er 
zouden wellicht ook normen moeten komen voor bestaan-
de woningbouw, maar dit lijkt een te grote ambitie op dit 
moment, omdat dit grote gevolgen heeft voor mensen met 
energetisch slechte koopwoningen. Aan de andere kant kan 
de markt voor energiebesparende maatregelen zich wellicht 
beter ontwikkelen als er wel regelgeving komt op het gebied 

kend eff ect kunnen hebben op stimulering vanuit de overheid.

6.2.2 SPELREGELS
Het veranderen van de spelregels binnen het beleids-
arrangement zal veel mogelijke kansen geven en de 
transitie kunnen versnellen. Het doorvoeren van deze 
maatregelen kan echter lastig zijn, omdat de wet ervoor 
aangepast moet worden. Op korte termijn en kleine schaal 
zijn deze maatregelen vaak niet haalbaar en onrealis-
tisch. Toch geven ze een goed beeld over hoe op lange-
re termijn de spelregels aangepast zullen moeten worden 
om meer schot te krijgen in de transitie. Stimulering vanuit 
de overheid is namelijk op lange termijn niet genoeg om 
de gehele woningvoorraad te kunnen verduurzamen.

Zoals uit de barrières naar voren is gekomen, is het voor 
woningcorporaties een probleem dat zij energiekosten 
niet in rekening kunnen brengen. Door deze regel aan 
te passen en de verhuurder wel de mogelijkheid te ge-
ven om de energiekosten in rekening te brengen, ko-
men er meer investeringskansen voor de verhuurder.

Als de energiekosten geïnd kunnen worden door de ver-
huurder en als zij dat geld kunnen gebruiken om te investeren 
in de energetische verbetering van de woning komt er meer 
fi nanciële ruimte voor verduurzaming. Er wordt vaak over de 
‘woonbundel’ of de ‘energienotaloze woning’ gesproken. Dit 
zijn concepten waarbij de energierekening van de huurder 
bevroren wordt en de verhuurder dit geld gebruikt om te 
investeren in isolatie en duurzame energieopwekking. De 
huurder gaat hierdoor geen extra woonlasten (bestaande 
uit huur- en energielasten) betalen en de verhuurder krijgt 
hierdoor wel fi nanciële ruimte om investeringen te doen. Dit 
zal ook een positief eff ect hebben op de hulpbronnendi-
mensie. Wetgeving staat dat op dit moment wel in de weg. 

Als woningcorporaties energiekosten zouden kunnen innen 
bij de huurder bestaat er nog steeds onzekerheid over de 
terugverdientijden van zonnepanelen. Dit komt doordat er 
momenteel geen vast feed-in tarief is voor het terugleve-
ren van duurzaam opgewerkte elektriciteit aan het net. Dit 
geeft onzekerheid betreff ende de terugverdientijden en 
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hebben op het energiebesparende gedrag van mensen.

6.2.3 HULPBRONNEN
Een veelgenoemde belemmering zijn de beperkte fi nanci-
ele middelen die beschikbaar zijn voor het verduurzamen 
van de woningvoorraad, bij zowel particuliere woningeige-
naren als woningcorporaties. Om deze barrière te kunnen 
overwinnen kunnen commerciële partijen een oplossing 
bieden. Als men commerciële partijen inzet om te inves-
teren in de plaatsing van zonnepanelen, en zij via slimme 
fi nancieringsconstructies dit rendabel kunnen maken, kan dit 
een oplossing zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de energiere-
kening van bewoners te bevriezen en hun dit geld te laten 
betalen aan de investerende partij. Een tweede oplossing 
om de beperkte fi nanciële middelen bij particulieren aan 
te pakken is het versoepelen van regels rondom leningen 
voor duurzame maatregelen in de bestaande woningbouw. 

Energiebesparende maatregelen in woningen hebben na-
tuurlijk alleen maar zin als de bewoner zijn gedrag ook aan-
past op de nieuwe situatie. Als mensen stoken met de ramen 
open is het eff ect van isolatie zeer gering. Of als mensen 
twee keer zo lang douchen bij de installatie van een hr-ketel, 

van energieprestaties voor bestaande woningbouw. Jan de 
Wit gaf hierbij het voorbeeld van de ledlamp (persoonlijk 
communicatie, 10 mei 2013). De markt voor ledlampen kon 
zich volgens hem pas ontwikkelen nadat de gloeilamp verbo-
den werd. Hetzelfde gaat wellicht op voor de markt voor ener-
giebesparende maatregelen in de bestaande woningbouw.

Het handhaven van het energielabel lijkt een betere stap te 
zijn, omdat dit beter haalbaar is. Er is immers al wetgeving op 
dit gebied. Handhaving van het energielabel kan een stimu-
lerende werking hebben op de markt rondom het verduur-
zamen van bestaande woningbouw. Zowel de particuliere 
woningeigenaren als de bouwwereld komt dan in beweging. 
Als koopwoningen worden verkocht, kan het energielabel 
worden meegenomen als extra concurrentiepunt. Om meer 
geld te kunnen verdienen aan de verkoop van het huis, of te 
concurreren met gelijkwaardige huizen in de verkoop, zullen 
mensen wellicht energiebesparende maatregelen treff en. 

Om woningeigenaren te stimuleren kan ook worden ge-
dacht aan belastingverhoging op energieverbruik (Paul 
Stein, persoonlijke communicatie, 17 mei 2013). Als men-
sen meer moeten gaan betalen naarmate ze meer ener-
gie verbruiken, kan dit wellicht een stimulerende werking 
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beeld een nationaal beleidsplan wordt opgesteld, specifi ek 
gericht op het bereiken van energieneutraliteit in de gehele 
woningvoorraad van Nederland, wordt er voorkomen dat 
er incrementele verbeterstappen worden genomen bij ver-
duurzaming. Incrementele verbeterstappen zorgen namelijk 
op termijn niet voor energieneutraliteit. Een nationaal plan, 
zoals bijvoorbeeld het Energieakkoord (zie ook paragraaf 
6.5.2), zorgt ervoor dat gemeenten, marktpartijen, experts 
en burgers aansluiting bij elkaar kunnen vinden. Dit geeft 
meer zekerheid, die nodig is voor het versterken van het 
gevoel van urgentie, voor de omslag van nieuwbouw naar 
bestaande bouw en voor structurele samenwerking tussen 
actoren. 

Marc van der Brught, beleidsadviseur energie en bodem bij 
de gemeente Arnhem, zou zo’n nationaal plan willen ver-
binden aan een nationaal netwerk, waar partijen aansluiting 
kunnen vinden (persoonlijke communicatie, 5 juli 2013). Een 
nationaal netwerk, dat de mogelijkheid biedt om lokale par-
tijen aan elkaar te verbinden, kan voor extra afstemming 
zorgen tussen nationaal beleid en lokale of regionale sa-
menwerkingsverbanden. Zo zouden ook ervaringen kunnen 
worden gedeeld.

6.3 STIMULERENDE 
LANGETERMIJNTRENDS
Er is een aantal verschillende langetermijntrends van 
invloed op het beleidsarrangement die een stimu-
lerende werking hebben op de transitie naar een 
duurzame woningvoorraad. In deze paragraaf wor-
den de stimulerende langetermijntrends behandeld.

Een sterke stimulator om woningen energetisch te verduur-
zamen is de energieprijs. In de afgelopen jaren is de ener-
gieprijs sterk gestegen. Het ziet er ook niet naar uit dat het 
plafond daarin is bereikt. Stijgende energielasten zullen een 
stimulerende invloed hebben op de transitie, omdat mensen 
de kosten zullen willen gaan beperken en daarvoor naar alle 
waarschijnlijkheid energiebesparende maatregelen zullen 
gaan treff en. Als de energielasten doorstijgen zal het bevol-
kingsaandeel met energiearmoede waarschijnlijk ook toene-
men. Ron Josten schat in dat de politieke arena zich hier van-

ondermijnt dit het positieve eff ect van de maatregel. Om dit 
tegen te gaan is het ook van belang dat het voor bewoners 
inzichtelijk wordt hoeveel energie ze verbruiken. Dit kan bij-
voorbeeld door het gebruik van een zogenoemde slimme 
meter of energiedisplay (persoonlijke communicatie, Paul 
Stein, 17 mei 2013). Door middel van deze technologie kunnen 
mensen in ‘real time’ hun energieverbruik volgen. Hierdoor 
neemt het bewustzijn met betrekking tot energieverbruik bij 
bewoners toe. Omgekeerd werkt dit natuurlijk ook. Doordat 
mensen direct inzicht hebben in hun stroom- en gasverbruik 
kan de behoefte naar energiebesparende maatregelen ook 
aangewakkerd worden. Dit laatste is vooral een aantrekkelij-
ke kans om in te zetten bij particuliere woningeigenaren. Ken-
nis kan hierbij dus ingezet worden als stimulerende hulpbron.

Zowel Arnhem als Nijmegen beschikt over warmtebeelden. 
Deze beelden kunnen als hulpbron worden ingezet. Op 
deze beelden is precies te zien hoeveel warmteverlies er 
per woning kan worden geconstateerd. Deze beelden heb-
ben de potentie om mensen meer bewust te maken van 
het energieverlies van hun eigen woning (Marion Gerrits, 
Persoonlijke communicatie, 15 mei 2013). Net als de ener-
giedisplays kan dit het bewustzijn en het gevoel van urgen-
tie van bewoners vergroten (zowel huurders als particuliere 
woningeigenaren), doordat het persoonlijk wordt gemaakt. 

6.2.4 DISCOURS
Een van de belangrijkste constateringen van dit onderzoek 
is dat er een leidend discours ontbreekt. Woningcorpora-
ties richten zich voornamelijk op betaalbare en comfortabele 
woningen voor hun huurders, en de bouwwereld heeft de 
omschakeling van nieuwbouw naar bestaande bouw nog 
niet gemaakt. Doordat het Rijk geen richtinggevend beleid 
heeft opgesteld ontbreekt er een verbindende kracht. 

Door het creëren van een duidelijk en leidend discours kan 
het gevoel van urgentie onder alle actoren worden vergroot. 
Het zorgt ervoor dat het rijksbeleid, dat momenteel uit losse 
fl arden bestaat, een duidelijke richting krijgt. Als het Rijk dui-
delijk beleid heeft op het gebied van het verduurzamen van 
de bestaande woningvoorraad, kunnen lagere overheden 
hun beleid beter en uniformer vormgeven. Als er bijvoor-
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6.4 REMMENDE LANGETERMIJNTRENDS
Naast stimulerende trends zijn er ook remmende langetermijn-
trends van invloed op het beleidsarrangement. In deze para-
graaf worden de remmende langetermijntrends behandeld.

Wispelturig beleid vanuit het Rijk heeft een sterke remmen-
de invloed op de transitie naar een duurzame woning-
voorraad. De omstandigheden waardoor het beleid tot 
stand komt zijn vaak erg wispelturig. Steeds weer nieuwe 
verkiezingen en andere verantwoordelijke ministers, zor-
gen voor veel onzekerheid. Het ontbreken van een lange-
termijnperspectief bij Kamerleden kan daardoor ook een 
remmende invloed hebben. Duurzaamheid is iets wat op 
langere termijn bewerkstelligd moet worden en dit con-
fl icteert met het kortetermijndenken in de politiek. Het ont-
breken van een duidelijk discours, dat op langere termijn 
voor zekerheid kan zorgen, zal de transitie parten spelen.

De gevolgen die de verhuurdersheffi  ng gaat brengen zijn op 
dit moment nog lastig in te schatten, omdat de regelgeving 
recent is ingevoerd. Dit maakt dat er veel onzekerheid is 
over de investeringsruimte die woningcorporaties hebben. 
Uit alle interviews met de woningcorporaties, en ook vaak 
met de andere actoren, bleek dat de verhuurdersheffi  ng 
een belangrijke belemmerende factor is. Op lange termijn 
kan dit de investeringsruimte van woningcorporaties nega-
tief beïnvloeden. Omdat de corporaties nog niet weten wat 
voor invloed de heffi  ng gaat hebben heeft dit een remmend 
eff ect op de investeringen die zij bereid zijn om te doen. 

Ook de economische recessie zorgt voor onzekerheid en 
een beperking in de investeringsruimte. Zowel woningcorpo-
raties, maar ook particuliere woningbezitters zijn voorzichtig 
met het doen van grote uitgaven. Het substantieel verduur-
zamen van een woning kost al snel duizenden euro’s. Dit zijn 
grote uitgaven, die mensen liever uitstellen tot betere tijden. 
De vraag is echter of, als de economische omstandigheden 
verbeteren, woningen wel verduurzaamd gaan worden. Als 
mensen meer fi nanciële ruimte krijgen wordt het aandeel 
dat zij kwijt zijn aan energielasten natuurlijk ook kleiner. Hier-
door kan het gevoel van urgentie ook weer afnemen. De 
ontwikkeling van energieprijzen in combinatie met de econo-

uit sociaal opzicht wellicht ook meer mee zal gaan bemoeien 
(persoonlijke communicatie, 27 mei 2013). Het stijgen van de 
energie- en woonlasten zal een sterke stimulans zijn, omdat 
dit het gevoel van urgentie van de actoren sterk vergroot. 

In het verlengde hiervan zal de onzekerheid omtrent de 
economische crisis wellicht ook een stimulerende wer-
king kunnen hebben. Hoewel de crisis investeringsruim-
te beperkt, betekent het ook dat mensen eerder geneigd 
zullen zijn om de energiekosten te beperken. Afnemen-
de koopkracht als gevolg van de economische crisis zal 
mensen meer laten nadenken over hun uitgaven. Energie-
kosten zullen wellicht omlaag kunnen worden gebracht. 

Door de geïnterviewden wordt ook ingeschat dat op lange-
re termijn prijsontwikkelingen en technologische vooruitgang 
op het gebied van duurzame maatregelen ook een impuls 
kunnen geven aan de transitie. Als maatregelen op langere 
termijn goedkoper of effi  ciënter worden, komt er meer inves-
teringsruimte, waardoor het toepassen van de maatregelen 
steeds aantrekkelijker wordt. Er is dan ook meer ruimte voor 
het ontstaan van een goed werkende markt, waardoor sub-
sidies vanuit de overheid op de langere termijn wellicht over-
bodig worden. Als investeringen winstgevender worden zal 
de markt naar alle waarschijnlijkheid zelf de vraag opvangen. 

Veranderende standaarden voor nieuwbouw zullen 
wellicht ook een positief eff ect kunnen hebben op be-
staande woningbouw. Als voor nieuwbouwwoningen 
op termijn energieneutraliteit de standaard wordt, zal 
de vraag zich hier ook op aan gaan passen. Energie-
neutraliteit kan dan de maatschappelijke norm worden, 
wat ook invloed heeft op bestaande woningbouw (Pie-
ter Keeman, persoonlijke communicatie, 15 mei 2013). 

Als laatste zijn ook demografi sche ontwikkelingen naar bo-
ven gekomen als stimulerende langetermijntrend. Demogra-
fi sche ontwikkelingen op langere termijn zullen in de bouw 
het accent verschuiven van nieuwbouw naar bestaande 
bouw. Mochten de economische omstandigheden binnen 
afzienbare tijd verbeteren, zal dit dus niet gelijk betekenen 
dat het accent gelijk weer terug verschuift naar nieuwbouw.
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ving te geven van hoe het ideale beleidsarrangement er-
uit zal moeten zien, om in 2050 energieneutraal te kun-
nen zijn op het gebied van woningbouw. De kansen en 
barrières die geïnventariseerd zijn in dit hoofdstuk zullen 
daarbij als input worden gebruikt, om de ‘tekortkomingen’ 
van het huidige arrangement in wording te overstijgen. 

Het beleidsarrangement wordt omschreven in termen 
van transitiemanagement en congruentie. De vraag 
bij de beschrijving van het ideale beleidsarrangement 
is hoe we tot de transitie naar een duurzame woning-
voorraad komen. Hoe kunnen de barrières worden 
overstegen en hoe maken we gebruik van de kansen?

In termen van transitiemanagement zijn er al voldoende ni-
ches ontwikkeld op het microniveau: er worden voldoende 
experimenten uitgevoerd met verduurzaming van bestaan-
de woningen. Toch blijven grootschalige resultaten uit. Er 
is nog geen verbindende factor gevonden om de niches 
met hetzelfde doel aan elkaar te verbinden. Op macroni-
veau zijn er nog geen visies ontwikkeld en dit zorgt ervoor 
dat actoren geen aansluiting bij elkaar kunnen vinden. De 
vorming van niche-regimes wordt belemmerd, door het feit 
dat er belemmerende spelregels zijn die ervoor zorgen 
dat experimenten niet op grote schaal uitgevoerd kunnen 
worden. Huidige regelgeving zorgt er namelijk voor dat 
de actoren niet voldoende fi nanciële hulpbronnen kunnen 
mobiliseren. Binnen het ideale beleidsarrangement zijn de 
belemmeringen in de regelgeving weggenomen, door de 
regelgeving aan te passen op de transitie. Hierdoor wordt 
het voor actoren makkelijker om fi nanciële hulpbronnen te 
mobiliseren. Dit zal ertoe leiden dat de experimenten door 
kunnen breken tot het regime, en dus grootschalig kunnen 
worden uitgevoerd. Actoren met hetzelfde doel kunnen zich 
hierdoor beter verenigen, wat een positieve invloed heeft 
op de strategische congruentie van het beleidsarrangement. 
Door het opstellen van richtinggevend overheidsbeleid, in 
combinatie met het wegnemen van belemmerende regel-
geving, is er een betere afstemming tussen het macro-, 
meso- en microniveau. Dit heeft een positieve invloed op 
de interne structurele congruentie van het arrangement. Dit 
zal ervoor zorgen dat onzekerheid rondom het doen van  
investeringen door actoren wordt weggenomen en dat de 

mische omstandigheden zijn in dat geval beide van belang.

De maatschappelijke discussies met betrekking tot de win-
ning van ‘nieuwe’ fossiele brandstoff en zoals schaliegas, 
zullen remmend zijn en de transitie naar duurzame samenle-
ving wellicht remmen. De houding tegenover hernieuwbare 
energie zal bij een extra bron van fossiele brandstof pas-
siever worden. Het gevoel van urgentie zal enorm omlaag 
gaan als duurzaam opwekken minder noodzakelijk wordt. 

6.5 HET IDEALE BELEIDSARRANGEMENT
Om op termijn op grote schaal echt slagvaardig te kunnen 
zijn op het gebied van het verduurzamen van de bestaan-
de woningvoorraad, is het aannemelijk dat het beleidsar-
rangement eerst voldoende geïnstitutionaliseerd moet 
zijn. Hiervoor is het belangrijk dat de vier dimensies van 
het beleidsarrangement op termijn met elkaar overeen-
stemmen en dat het arrangement past binnen het grotere 
geheel. Daarnaast is het belangrijk dat de actoren hun ei-
gen doelstellingen kunnen beschermen maar toch samen 
kunnen werken aan een duurzame woningvoorraad. In dat 
geval zal er sprake zijn van zowel structurele als strategische 
congruentie. Zoals duidelijk werd in het theoretisch kader, 
is het mogelijk een verandering teweeg te brengen in het 
beleidsarrangement, door een verandering te starten op 
een van de dimensies. Zoals het er nu uitziet zijn er ‘pro-
blemen’ in alle vier de dimensies en zijn de dimensies niet 
goed op elkaar aangesloten. Kort samengevat werken de 
actoren niet optimaal samen door ad-hoc-samenwerking 
en gesloten besluitvormingsprocessen, hebben actoren te 
weinig fi nanciële middelen om de verduurzaming tot stand 
te brengen, zijn er belemmerende regels die de verduur-
zaming onrendabel maken en ontbreekt er een dominant 
discours vanuit de overheid. Actoren zullen aan elkaar ver-
bonden moeten worden, de spelregels moeten aangepast 
worden, er moet een dominant discours worden ontwik-
keld en er moeten meer hulpbronnen beschikbaar komen. 

Op basis van de analyse uit het vorige hoofdstuk is geble-
ken dat het arrangement rondom het verduurzamen van 
bestaande woningbouw eigenlijk nog een arrangement 
in wording is. Het is daarom interessant om een omschrij-
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bouwwereld de omschakeling van nieuwbouw naar bestaan-
de bouw ook beter kan maken. Het is namelijk ook nodig 
dat de bouwwereld zichzelf hervormt. De externe structurele 
congruentie van het beleidsarrangement rondom het ver-
duurzamen van de bestaande woningvoorraad zal hierdoor 
toenemen en het arrangement heeft hierdoor een groter be-
stuurlijk vermogen om de transitie te kunnen bewerkstelligen.

Om een beter beeld te krijgen van het ideale beleidsar-
rangement, is het interessant om twee recente ontwik-
kelingen te bekijken, die een basis kunnen vormen voor 
het ideale beleidsarrangement dat gericht is op transi-
tie. Het Energieakkoord van de Sociaal Economische 
Raad (ook wel het SER-akkoord genoemd) en de Green 
Deal ‘de stroomversnelling’ kunnen uitkomst bieden. 
Hieronder zullen de twee plannen behandeld worden.

6.5.1 GREEN DEAL ‘DE 
STROOMVERSNELLING’
De Green deal ‘de stroomversnelling’ (Energiesprong, 2013) 
is de eerste recente ontwikkeling die perspectief biedt op 
de barrières en kansen bij het verduurzamen van sociale 
huurwoningen. De stroomversnelling is een convenant dat 
getekend is door vier verschillende bouwbedrijven en zes 
woningcorporaties. Op 20 juni 2013 is het convenant on-
dertekend, waarin staat dat 11.000 huurwoningen worden 
gerenoveerd tot energienota-nul w0ningen. Uiteindelijk is 
het doel dat er 111.000 sociale huurwoningen worden aan-
gepakt. Het plan - dat ook is ondertekend door minister Blok 
- geeft antwoord op de barrières die in dit onderzoek naar 
boven zijn gekomen door: 1. de mogelijkheid te creëren 
om huurders hun energierekening te laten betalen aan de 
woningcorporatie, 2. corporaties dit geld te laten investe-
ren in de renovatie van de woning en 3. de bouwwereld 
concepten te laten ontwikkelen om de energieneutrale wo-
ningen te kunnen leveren. Hieronder wordt het plan uitge-
legd in termen van de gebruikte theorieën in dit onderzoek.

Ten eerste heeft dit plan een goede invloed op de barriè-
res in de actorendimensie. In de analyse van het beleids-
arrangement is vastgesteld dat er voornamelijk sprake is 
van ad-hoc-samenwerking en gesloten besluitvormingspro-

cessen. In de stroomversnelling vindt er intensieve samen-
werking plaats tussen de bouwwereld en de corporaties. 
Door het toepassen van ketensamenwerking en een aan-
tal slimme renovatieconcepten, moet het energieneutraal 
renoveren van de huurwoningen kunnen worden geïndus-
trialiseerd. Door de grootschalige renovatie kunnen de kos-
ten laag gehouden worden, waardoor prijzen zullen dalen. 
De deal is, zoals eerder aangegeven, gesloten tussen zes 
woningcorporaties en vier bouwbedrijven. Het samenwer-
kingsverband kan worden gezien als een niche, omdat het 
om een coalitie van actoren gaat die door middel van inno-
vatie en nieuwe ideeën hun doel probeert te bereiken: het 
renoveren van 11.00o woningen tot energienota-nul niveau. 

Om het plan te kunnen laten slagen is er natuurlijk ook een 
verandering nodig in de hulpbronnen-dimensie. De hulp-
bronnendimensie wordt nu voornamelijk gekenmerkt door 
een tekort aan fi nanciële middelen bij de woningcorporaties. 
De stroomversnelling biedt hier ook uitkomsten voor, door 
het aanpassen van de spelregels en het toepassen van ke-
tensamenwerking tussen de actoren. De ketensamenwerking 
biedt, zoals zojuist al aangegeven, de mogelijkheid om de 
kosten van renovatie drastisch te verlagen. Het plan schat in 
dat de kosten voor renovatie ongeveer op 60.ooo euro per 
woning komen te liggen. Maar om deze investering rendabel 
te maken is het ook nodig om een wettelijke aanpassing te 
doen (een aanpassing in de spelregeldimensie). De aanpas-
sing in de wet moet ervoor zorgen dat de woningcorporaties 
de mogelijkheid krijgen om de huurder de energiekosten in 
rekening te kunnen brengen. In dat geval betaalt de huurder 
dus ‘woonkosten’ in plaats van huur. In de woonkosten zitten 
de huur en de ‘energieservice’. Het plan stelt dat de huurder 
niet méér hoeft te gaan betalen. De wet moet ook op een 
ander punt aangepast worden, zodat duurzaam opgewekte 
energie gesaldeerd kan worden. Dat betekent dat bij wo-
ningcomplexen de opgewekte energie zonder belastingen 
teruggeleverd kan worden aan het net. Dit maakt de investe-
ring in zonnepanelen rendabeler voor de complex-eigenaar.

Het plan geeft een doorkijk naar een opschaling. De deal 
is getekend voor 11.000 woningen, maar er zijn nu al plan-
nen om dit bij succes op te schalen naar 111.000 wonin-
gen. Er is in dat geval geen sprake meer van ad-hoc-sa-

H6 - BARRIÈRES EN KANSEN

76



het akkoord op het huidige beleidsarrangement.

Het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ (Sociaal-Econo-
mische Raad, 2013) richt zich niet uitsluitend op de gebouwde 
omgeving, maar op het energie- en klimaatbeleid als geheel. 

Het plan heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
 » Een besparing van het fi nale energieverbruik met 

gemiddeld 1,5 procent per jaar. 
 » 100 PJ aan besparing in het fi nale energieverbruik van 

Nederland per 2020. 
 » Een toename van het aandeel van hernieuwbare ener-

gieopwekking (nu 4 procent) naar 14 procent in 2020. 
 » Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 

2023. 
 » Ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk 

deel in de eerstkomende jaren te creëren. 

Om deze doelstellingen te bereiken richt het plan zich ook op 
de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, zowel 
op de particuliere woningvoorraad als op de huurvoorraad. 
Het uitgangspunt van het plan is dat de bewoner zelf baat 
heeft bij energiebesparende maatregelen van de woning en 
zelf de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor de ener-
giebesparing. Dwingende maatregelen liggen dus ook niet 
ten grondslag aan het plan, maar juist voorlichting en bewust-
wording, evenals ‘ontzorging’ en fi nancieringsondersteuning.

Het vormen van coalities van actoren wordt in de samen-
vatting niet duidelijk toegelicht. Wel heeft het plan als uit-
gangspunt dat: “Partijen gezamenlijk verantwoordelijk willen 
zijn voor de succesvolle uitvoering en uitwerking van het 
akkoord, inclusief de maatschappelijke betrokkenheid. Partij-
en willen daarom een continuering van hun samenwerking” 
(Sociaal-Economische Raad, 2013, p. 8). Op welke manier 
de partijen samenwerken om de verduurzaming op project-
niveau tot stand te brengen wordt verder niet toegelicht.

Wel biedt het plan een oplossing om het tekort aan fi nan-
ciële middelen bij particulieren (en bedrijven) op te lossen. 
Er wordt namelijk een revolverend fonds opgericht van 
ongeveer €600 miljoen. Dit geld wordt ter beschikking 
gesteld, maar zal uiteindelijk weer moeten worden terug-

menwerking en gesloten besluitvormingsprocessen. Het 
dominante discours – het energieneutraal renoveren 
– wordt door de belangrijkste actoren in het proces aan-
gehangen en er worden gezamenlijke beslissingen ge-
nomen. Er is dus consensus over de beleidsinhoud. 

Als we kijken naar de regels voor transitiesturing zien we 
dat er niches op microniveau zijn ontwikkeld, doordat er co-
alities zijn gevormd tussen de belangrijkste spelers in het 
beleidsarrangement. De niches met hetzelfde doel zijn aan 
elkaar verbonden en proberen samen hun doel te bereiken: 
het energieneutraal renoveren van 11.000 sociale huurwo-
ningen (en op termijn zelfs 111.000 woningen). Daarbij wordt 
er geprobeerd om de drie verschillende schaalniveaus zo 
veel mogelijk aan elkaar te koppelen. Door het vormen van 
coalities, en het renoveren op grote schaal, kan de ‘niche’ 
doorbreken tot het ‘regime’. De belemmerende regelgeving 
wordt door het regime zo aangepast dat het voor de ‘niche’ 
mogelijk wordt om het grootschalig verduurzamen van de be-
staande huurvoorraad mogelijk te maken. Dit maakt het ook 
mogelijk om op termijn op te schalen en om meer coalities 
te vormen tussen de woningcorporaties en bouwbedrijven. 
In die zin wordt het dus gestimuleerd om nieuwe niches te 
vormen, door de barrières weg te nemen. Een visie op ma-
croniveau wordt niet specifi ek uitgesproken. Er zijn geen lan-
getermijnvisies opgesteld, maar als het project van de eerste 
11.000 woningen is geslaagd heeft het wel de potentie om 
een grote verandering teweeg te brengen in het systeem. 

De Stroomversnelling lijkt een erg succesvol plan te kun-
nen zijn om de transitie naar duurzame woningvoor-
raad te kunnen bewerkstelligen. Het plan richt zicht ech-
ter uitsluitend op sociale huurwoningen. Om een echte 
transitie te kunnen bewerkstelligen is er echter ook een 
verduurzamingsslag nodig in de particuliere woningvoor-
raad. Het Energieakkoord heeft hier wel ideeën voor. 

6.5.2 HET ENERGIEAKKOORD
Eind augustus 2013 is de samenvatting van het nog 
te onderteken Energieakkoord uitgelekt. Op basis van 
deze samenvatting kan voor dit onderzoek een goe-
de inschatting gemaakt worden van de invloed van 
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betaald, zodat het geld opnieuw beschikbaar komt voor 
anderen. Dit kan bijvoorbeeld door de energielasten van 
de woningeigenaar (tijdelijk) te bevriezen en de verduurza-
mende maatregelen terug te laten betalen via de energie-
rekening. Zo kunnen particuliere woningeigenaren hun huis 
verduurzamen zonder een lening aan te moeten vragen. 
Doordat het in de vorm van een revolverend fonds is ge-
goten, en niet door middel van subsidies wordt betaald, kan 
een grote groep mensen gebruikmaken van de regeling. 

In de huursector is er wel spraken van coalitievorming. Door 
ministier Spies, Aedes (de koepelorganisatie van de wo-
ningcorporaties), de woonbond en Vastgoed Belang is in 
2012 het Convenant Energiebesparing huursector onderte-
kend (Aedes, 2012). Dit wordt ook wel het ‘Aedes conve-
nant’ genoemd. Hierin is de ambitie uitgesproken om het 
energielabel van huurwoningen naar een gemiddeld b-label 
te brengen. In het Energieakkoord staat dat ten behoeve 
van deze ambities het Rijk € 400,- miljoen euro beschik-
baar stelt. Dit zal dus ook een bijdrage leveren aan het te-
kort aan fi nanciële hulpbronnen bij de woningcorporaties. 
De subsidie moet ervoor zorgen dat op korte termijn veel 
investeringen worden gedaan in energiebesparende maat-
regelen in de huursector. Over het opheff en van de belem-
merende regelgeving wordt in de samenvatting van het plan 
helaas niet gesproken. Het plan biedt wel hoop voor het 
ontbreken van een discours. Dit blijkt uit het volgende citaat:

“Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei 
de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomst-
bestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een 
langetermijnperspectief met afspraken voor de korte en mid-
dellange termijn, creëert vertrouwen en reduceert daarmee 
investeringsonzekerheid bij burgers en bedrijven. Het helpt 
de haperende economie op korte termijn weer op gang met 
een grote impuls voor investeringen en werkgelegenheid. 
Daarnaast worden de lasten voor burgers en bedrijven zoveel 
mogelijk beperkt (Sociaal-Economische Raad, 2013, p. 1).”
 
Uit het citaat blijkt dat onder de partijen consensus is be-
reikt over de te bereiken doelen en de prioriteit ervan. De 
langetermijnvisie en de weggenomen investeringsonze-
kerheid wijst erop dat er een lijn is uitgezet waar de Ne-

derlandse overheid naar toe wil. Er wordt geen doel voor 
energieneutraliteit uitgesproken, maar het plan is wel gericht 
op energiebesparing in de bestaande woningvoorraad.

In termen van transitiemanagement duidt het bovenstaande 
citaat erop dat er een visie op macroniveau wordt ontwikkeld. 
Het gaat om een breed gedragen langetermijnperspectief 
met afspraken op korte- en middellange termijn. Verder stelt 
‘het regime’ – in dit geval de Rijksoverheid – middelen ter 
beschikking voor de niches (de partijen in binnen het Ae-
des-convenant en de particuliere woningeigenaren). Door 
het beschikbaar stellen van de fi nanciële hulpbronnen aan 
deze partijen worden niches gestimuleerd en kunnen hun 
experimenten en projecten uiteindelijk wellicht versnelling in 
de transitie brengen. Het nadeel van het Energie-akkoord 
is wel dat er veel gesubsidieerd wordt. Het plan stelt: “Een 
belangrijke factor voor een succesvolle energietransitie in 
de komende jaren is consistentie in beleid, uitvoering en 
bijsturing” (Sociaal-Economische Raad, 2013, p. 7). Hoewel 
consistent beleid uiterst belangrijk is, is het niet genoeg om 
op termijn de hele woningvoorraad te verduurzamen. Een 
volledige subsidiering voor de geheel Nederlandse woning-
voorraad lijkt niet aannemelijk, dus op termijn zullen woning-
corporaties hun investeringen zelf rendabel moeten maken. 
In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk hebben we 
gezien dat daarvoor de huidige spelregels te veel barrières 
opwerpen. Deze zullen dus ook weggenomen moeten wor-
den en daar spreekt het akkoord niet over. Het consistente 
beleid zal wel leiden tot een betere afstemming tussen het 
macro-, meso- en microniveau, doordat onzekerheden wor-
den weggenomen en er een duidelijke visie is opgesteld. 

Het Energieakkoord is met betrekking tot de bestaande 
woningvoorraad minder specifi ek in doelstellingen dan 
de Stroomversnelling, waar gesproken wordt over 11.000 
woningen. Wel lijkt het Energieakkoord in eerste instan-
tie succesvoller te zijn in het vormen van een visie – en 
dus een discours – vanuit de overheid. Dit kan maat-
schappelijke veranderingen tot gevolg hebben. Voor het 
bewerkstelligen van de transitie is het echter nodig dat 
regelgeving wordt aangepast, zodat actoren zelfstandig 
fi nanciële hulpbronnen kunnen mobiliseren. Hier slaagt 
de Stroomversnelling beter in dan het Energieakkoord. 
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7.1 INLEIDING
In dit onderzoek is het beleidsarrangement met betrekking 
tot het energetisch verduurzamen van bestaande woning-
bouw onder de loep genomen. Er is bekeken hoe het huidi-
ge beleidsarrangement in de stadsregio Arnhem Nijmegen 
is vormgegeven en in welke mate het arrangement is geïn-
stitutionaliseerd. Vervolgens is vastgesteld welke kansen en 
barrières er zijn binnen het arrangement om tot een transitie 
te kunnen komen naar een duurzame woningvoorraad. Het 
beleidsarrangement is op stadsregioniveau onderzocht en 
er is daarbij gekeken naar de steden Arnhem en Nijmegen.  

7.2 DE HOOFDVRAAG BEANTWOORD
In dit laatste hoofdstuk wordt aan de hand van de re-
sultaten uit de voorgaande hoofdstukken een ant-
woord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: 

Op welke wijze wordt het transitieproces met betrek-
king tot het verduurzamen van de bestaande wo-
ningvoorraad binnen de stadsregio Arnhem Nijme-
gen vormgegeven, en wat zijn kansen en barrières 
bij deze transitie in de stadsregio Arnhem Nijmegen?

De hoofdvraag kan in twee gedeelten worden op-
gedeeld. Ten eerste is er gekeken naar hoe het be-
leidsarrangement met betrekking tot het verduurza-
men van de bestaande woningvoorraad binnen de 
stadsregio Arnhem en Nijmegen is vormgegeven.

7.2.1 VORMGEVING VAN HET 
BELEIDSARRANGEMENT
In hoofdstuk vijf is aan de hand van de beleidsarrange-
mentenbenadering geanalyseerd hoe het beleidsarran-
gement rondom het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad is vormgegeven in Arnhem en Nijmegen. 

De overheid heeft geen juridische hulpbronnen ter beschik-
king om de woningeigenaren (zowel verhuurders als particu-
liere woningeigenaren) te verplichten hun woningen te ver-
duurzamen. Hun beleid is voornamelijk gericht op sturing van 
de andere actoren. Vanuit de Rijksoverheid is er geen rich-

tinggevend beleid om de bestaande woningvoorraad te ver-
duurzamen, dus de lagere overheden bepalen zelf hun beleid 
op dit gebied. Zowel de stadsregio, de provincie Gelderland 
en de gemeenten proberen voornamelijk de verduurzaming 
te stimuleren door middel van kennisdeling en het verlenen 
van subsidies aan woningeigenaren en woningcorporaties. 

De belangrijkste marktactoren in het proces zijn de wo-
ningcorporaties. Zij hebben namelijk een groot deel van 
de woningvoorraad in handen en kunnen daardoor de 
transitie naar een duurzame woningvoorraad beïnvloeden. 
Of woningcorporaties hun woningen verduurzamen of niet 
wordt besloten in de directiekamer. Buiten de stimulering van 
de overheid en de andere actoren in het proces is weinig 
van invloed op die besluiten. Voor woningcorporaties is het 
momenteel nog lastig om rendabel te investeren in wonin-
gisolatie en duurzame opwekking, omdat de spelregels van 
het beleidsarrangement de corporaties belemmeren om 
de energielasten in rekening te brengen. Daarnaast legt 
de verhuurdersheffi  ng een behoorlijke last op de schouders 
van de corporaties, waardoor hun investeringsruimte kleiner 
wordt. Bovendien lijken de woningcorporaties nog weinig 
besef te hebben van hun invloed op het transitieproces. 

Ook de bouwwereld is een belangrijke actor in het arran-
gement. Zij zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke 
uitvoering van de verduurzamende maatregelen. De bouw-
wereld is momenteel nog erg reactief ingesteld en gericht 
op nieuwbouw. Door de reactieve houding van de bouwwe-
reld vernieuwt de sector zich niet, waardoor de versnelling in 
transitie naar een duurzame woningvoorraad niet goed op 
gang komt. Grootschalige verduurzaming blijft hierdoor uit.

De actoren in de civil society zijn redelijk passief binnen 
het proces. Dit betekent niet dat het geen invloedrijke ac-
toren zijn. Particuliere woningeigenaren maken namelijk 
ook onderdeel uit van de civil society en hebben door 
hun woningbezit een grote invloed op het verloop van de 
transitie. Tegelijkertijd is dit een groep van allemaal losse 
individuele eigenaren, die lastig in beweging te brengen 
zijn. Dit maakt het een passieve groep van actoren. Parti-
culiere woningeigenaren zijn nog niet tot grootschalige 
verduurzaming overgestapt. VvE’s behoren ook tot een las-
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samengewerkt in projecten, maar verder dan dat gaat 
het niet. Doordat de actoren met hetzelfde doel niet aan 
elkaar verbonden zijn, worden de krachten niet voldoen-
de gebundeld om tot een transitie te kunnen komen. 

Daarnaast is het gevoel van urgentie bij de betrokken 
actoren niet erg groot. Energieneutraliteit is voor woning-
bezitters (zowel de corporaties als de particuliere wonin-
geigenaren) geen doelstelling. Hierdoor vindt verduurza-
ming momenteel nog met incrementele stappen plaats. 

De fi nanciële hulpbronnen die nodig zijn om de woningvoor-
raad te verduurzamen zijn beperkt door de economische re-
cessie en voor de woningcorporaties betekent de verhuurders-
heffi  ng een behoorlijke beperking in hun investeringsruimte. 

Daarnaast is investeren vaak lastig doordat er regelge-
ving in de weg staat. De huidige regelgeving denkt nog te 
veel in termen van huur- en hypotheeklasten en te weinig 
in woonlasten. Doordat deze omschakeling in denken nog 
niet gemaakt is, belemmert dit particulieren om een lening 
van de bank te krijgen. Daarnaast kunnen woningcorpora-
ties hierdoor lastig rendement halen uit hun investering in 
zonnepanelen en woningisolatie, omdat zij geen mogelijk-
heid hebben op de energielasten in rekening te brengen. 

Met betrekking tot het discours levert het ontbreken van rich-
tinggevend overheidsbeleid belemmeringen op. Het ontbre-
ken van beleid zorgt ervoor dat de actoren in het proces 
weinig gevoel van urgentie hebben en door wispelturig be-
leid ontstaat er onzekerheid omtrent de investering in ver-
duurzamende maatregelen. Het beleid bestaat momenteel 
uit losse fl arden, die aan elkaar verbonden zullen moeten 
worden om tot grootschalige verduurzaming te komen.

Ook de omstandigheden waar Nederland zich in bevindt 
hebben een belemmerende werking. De economische crisis 
en de bouwcrisis zorgen voor een behoorlijke aanslag op 
de benodigde fi nanciële hulpbronnen. Daarnaast zorgen ac-
tuele discussies met betrekking tot schaliegaswinning tot een 
verplaatsing van de aandacht van duurzame energieopwek-
king naar een fossiele en schadelijke energievoorziening. Dit 
laatste zal het gevoel van urgentie negatief beïnvloeden.

tige doelgroep. De stimulerende actoren hebben niet het 
vermogen om deze groepen grootschalig te mobiliseren.

Experts zijn ook reactief binnen het proces en worden voorna-
melijk ingeschakeld door de andere actoren bij het uitvoeren 
van renovatieprojecten. Tegenwoordig wordt er van marktpar-
tijen ook steeds meer verwacht dat ze expertkennis kunnen 
inbrengen in renovatieprojecten. In die zin ontstaat er dus een 
vervaging in de scheidingslijn van marktactoren en experts. 

Op basis van de analyse van het beleidsarrangement is 
gekeken naar de congruentie van het arrangement. Cong-
ruentie heeft invloed op het bestuurlijk vermogen van het be-
leidsarrangement. Uit de analyse is naar voren gekomen dat 
het huidige beleidsarrangement eigenlijk een arrangement 
in wording is. De mate van congruentie is namelijk bij alle 
vormen niet optimaal. De doelstellingen van de verschillen-
de actoren zijn nog niet voldoende aan elkaar verbonden, 
de spelregels leveren momenteel nog belemmeringen op, 
er kunnen te weinig fi nanciële hulpmiddelen gemobiliseerd 
worden en er is geen leidend discours. Daarnaast past het 
huidige beleidsarrangement nog niet goed binnen de con-
servatieve bouwwereld, die zelf ook hervormd moet worden. 
Dit alles maakt dat het bestuurlijk vermogen van het arran-
gement niet optimaal is. Door spelregels aan te passen en 
actoren aan elkaar te verbinden kunnen er echter wel grote 
vooruitgangen worden geboekt op de congruentie van het 
beleidsarrangement. In de toekomst heeft het arrangement 
dan ook zeker de potentie om uit te groeien tot een volwaardig 
beleidsarrangement en de transitie in versnelling te brengen.

7.2.2 KANSEN EN BARRIÈRES
Het tweede gedeelte van de hoofdvraag heeft betrekking op 
de kansen en barrières voor de transitie naar een duurzame 
woningvoorraad, die tijdens dit onderzoek naar boven zijn 
gekomen. Aan de hand van de interviews zijn veel barrières 
en kansen gesignaleerd, die hieronder behandeld worden.

Belemmeringen

Met betrekking tot de actoren is de voornaamste belem-
mering dat actoren ad-hoc-samenwerken. Er wordt wel 
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Kansen
Gelukkig zijn er ook kansen uit het onderzoek naar voren 
gekomen. Met betrekking tot de actoren is het voornamelijk 
van belang dat er beter wordt samengewerkt. De actoren 
– die momenteel relatief los van elkaar handelen – kun-
nen beter aan elkaar gekoppeld worden. Een voorbeeld 
hiervan is ketensamenwerking in de bouwwereld. Door op 
een slimme manier samen te werken tussen aannemers, 
installateurs en toeleveranciers kunnen er betere, slimme-
re en kosten-effi  ciëntere oplossingen tot stand komen om 
de bestaande gebouwde omgeving te verduurzamen. 

Om meer fi nanciële hulpbronnen op grotere schaal te 
kunnen mobiliseren is het van belang dat de spelregels 
worden aangepast. Voor woningcorporaties zal het een 
uitkomst bieden als ze kosten in rekening kunnen bren-
gen voor energiediensten. Hierdoor komt er voor cor-
poraties meer ruimte om rendabel te kunnen investeren 
in verduurzamende maatregelen voor hun woningen. 

Voor de particuliere woningmarkt is het belangrijk dat par-
ticuliere woningeigenaren meer gestimuleerd worden om 
hun woning te verduurzamen. Momenteel zijn er geen dwin-
gende maatregelen. Het beter handhaven van het ener-
gielabel zal meer schot in de zaak kunnen brengen. Even-
tueel zelfs normen stellen met betrekking tot een minimaal 
energielabel zou een optie kunnen zijn om particulieren 
in beweging te kunnen krijgen. Dit zou natuurlijk grote ge-
volgen hebben en normen stellen aan bestaande woning-
bouw lijkt op dit moment nog ondenkbaar en onhaalbaar.

Om de particuliere markt in beweging te krijgen is het ook 
van belang om van hulpbronnen gebruik te maken die 
het gevoel van urgentie vergroten. Het inzetten van een 
slimme energiemeter zorgt voor een groter besef van 
de verbruikte energie bij bewoners. Ook het (grootschali-
ger) inzetten van warmtebeelden kan een belangrijk een 
impuls geven aan het gevoel van urgentie bij bewoners.

Het ontbreken van een discours vanuit de overheid is een 
grote belemmering. Om de transitie in versnelling te krijgen, 
zal het Rijk duidelijker en gerichter beleid moeten maken op 
het gebied van de bestaande woningvoorraad. Een nationaal 

plan waarbij gemeenten aansluiting kunnen vinden is nood-
zakelijk om tot verbinding te kunnen komen van alle belang-
rijke actoren en het zal tot de totstandkoming van een domi-
nant discours leiden. Dit zal de congruentie en het bestuurlijk 
vermogen van het beleidsarrangement ten goede komen. 

Op lange termijn zijn er ook trends die kansen kunnen op-
leveren voor de transitie. Zo zal de prijsstijging van ener-
gie en gas gevolgen kunnen hebben voor de verduur-
zaming van de bestaande woningvoorraad. Het gevoel 
van urgentie neemt toe wanneer bewoners merken dat 
hun energielasten toenemen, waardoor ze wellicht eer-
der bereid zullen zijn om maatregelen te treff en. Ook de 
economische crisis laat mensen beter nadenken over hun 
uitgaven aan energie. Met betrekking tot de markt kun-
nen prijsontwikkeling en technologische vooruitgang het in 
de toekomst wellicht mogelijk maken om meer rendabel 
te kunnen investeren. De bouwwereld zal hierdoor de fo-
cus kunnen gaan verleggen naar de bestaande bouw.

7.2.3 EEN DOORKIJK NAAR DE TOEKOMST
Er zijn momenteel nog veel belemmeringen in het be-
leidsarrangement die ervoor zorgen dat de transitie naar 
een duurzame woningvoorraad maar moeilijk op gang 
komt. Om tot grootschalige verduurzaming te komen zul-
len spelregels moeten worden aangepast, zodat hulp-
bronnen beter gemobiliseerd kunnen worden door de 
actoren. Daarnaast is het vormen van beleid vanuit de 
overheid belangrijk om tot een gezamenlijke visie te kun-
nen komen, waarmee alle belangrijke actoren instemmen.

Recente ontwikkelingen op het gebied van het verduurzamen 
van de bestaande woningvoorraad bieden wel hoop voor de 
toekomst. Zowel de Stroomversnelling als het Energieakkoord 
– die aan het einde van hoofdstuk 6 zijn behandeld – lijken in 
de nabije toekomst soelaas te kunnen bieden. De Stroom-
versnelling kan de verduurzaming van sociale huurwoningen 
versnellen. Het Energieakkoord kan er op termijn wellicht voor 
zorgen dat alle neuzen dezelfde richting op komen te staan 
en biedt voornamelijk voor de particuliere woningmarkt een 
oplossing voor het tekort aan hulpbronnen. Beide plannen 
zijn niet perfect, maar kunnen door hun grootschaligheid wel-
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In dit onderzoek is er gekeken naar kansen voor de transitie. 
Vanuit de theorie werd al duidelijk dat transities moeilijk te 
sturen zijn. Bij navolging van de aanbevelingen die gedaan 
zijn in dit onderzoek kan er daarom ook geen garantie wor-
den gegeven dat er een transitie zal plaatsvinden. Het on-
derzoek heeft slecht aangegeven dat er belemmering zijn 
en dat er ook kansen zijn om deze belemmeringen te over-
stijgen. Daarnaast zijn de bevindingen in het onderzoek ook 
niet makkelijk toepasbaar voor lagere overheden, omdat er 
veel belemmeringen zijn die op nationaal niveau opgelost 
moeten worden. De praktische waarde van dit onderzoek 
zal dus ook niet voor elk overheidsniveau even groot zijn.

7.3.2  ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
Om antwoord te kunnen krijgen op de hoofdvraag, is er in 
dit onderzoek gebruikgemaakt van een kwalitatieve case-
study in de steden Arnhem en Nijmegen. De voornaamste 
databronnen voor het onderzoek waren de 14 interviews 
met de belangrijkste sleutelactoren binnen het proces. Door 
middel van deze interviews is er veel informatie verza-
meld over de huidige stand van zaken in het beleidsarran-
gement en zijn er kansen geconstateerd voor de transitie 
naar een duurzame woningvoorraad. Een masterscriptie 
is echter altijd beperkt in tijd en daardoor kan maar een 
klein gedeelte van de werkelijkheid onderzocht worden. Uit 
de steden Arnhem en Nijmegen is veel kennis naar voren 
gekomen en van de resultaten kan veel geleerd worden. 
Het ontbreken van een discours vanuit de Rijksoverheid is 
namelijk een probleem dat voor alle steden in Nederland 
geldt en de problemen met de spelregels zijn ook voor alle 
steden gelijk. Voornamelijk de resultaten met betrekking 
tot de actoren, hun coalities en de hulpbronnen die zij tot 
hun beschikking hebben kunnen per stad verschillen. Daar-
door zijn die resultaten niet volledig generaliseerbaar en 
is de externe geldigheid van dit onderzoek niet optimaal. 

Tijdens het onderzoek zijn de belangrijkste actoren in het 
proces geïnterviewd. Er is echter niet met woningeige-
naren gesproken. Dit is een lastig te bereiken groep van 
actoren, die tot nu toe nog niet tot grootschalige verduur-
zaming zijn gekomen. Door hun woningbezit zijn ze wel 
een erg belangrijke actor. Interessant zou zijn om te we-

licht wel meer beweging brengen in het beleidsarrangement. 

7.3 REFLECTIE OP HET ONDERZOEK

7.3.1 THEORETISCH KADER
In dit onderzoek is er gebruikgemaakt van drie verschillende 
wetenschappelijke theorieën. De beleidsarrangementenbe-
nadering leek in eerste instantie te voldoen aan de eisen 
om de hoofdvraag en de deelvragen te kunnen beantwoor-
den. Er is gekozen voor de beleidsarrangementenbenade-
ring, omdat in deze scriptie verdedigd wordt dat het beleids-
arrangement rondom het verduurzamen van de bestaande 
woningbouw ook daadwerkelijk een opzichzelfstaand be-
leidsarrangement is. De redenering is dat het beleidsarran-
gement rondom het verduurzamen van de bestaande wo-
ningbouw een ander beleidsarrangement is dan duurzaam 
bouwen met betrekking tot nieuwbouw. Er zijn namelijk an-
dere actoren betrokken bij verduurzaming van de bestaande 
woningbouw dan bij nieuwbouw. De machtigste actoren bin-
nen dit beleidsarrangement zijn de woningeigenaren, dus de 
verhuurders en de particuliere woningeigenaren. Bij nieuw-
bouw zijn deze actoren veel minder machtig, omdat het Rijk 
regelgeving heeft om de energetische prestatie van nieuw-
bouwwoningen te beïnvloeden. De verhoudingen tussen de 
actoren liggen dus ook anders. Ook nadat bleek dat het be-
leidsarrangement in werkelijkheid nog steeds geen volwaar-
dig beleidsarrangement is, ben ik er om deze reden nog van 
overtuigd dat het om een apart beleidsarrangement gaat. 

Het werd gaandeweg duidelijk dat het om een arrangement 
in wording ging, doordat het lastig was om een goede be-
schrijving te maken van het gevolgde discours en het over-
heidsbeleid op het gebied van verduurzaming van bestaande 
woningbouw. Om deze reden is de theorie met betrekking 
tot congruentie later extra toegevoegd. Ondanks dat er ge-
noeg aanwijzingen waren te vinden in de onderzoeksgege-
vens om een beschrijving te kunnen maken van de cong-
ruentie van het beleidsarrangement, is hier geen uitvoerig 
onderzoek naar gedaan. Bij het afnemen van de interviews 
zijn er geen specifi eke vragen gesteld met betrekking tot de 
congruentie van het arrangement. Hierdoor is de evaluatie 
van de mate van congruentie aan de oppervlakte gebleven.
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woningbouw in de stadsregio Arnhem Nijmegen. Tijdens 
het onderzoek is echter gebleken dat het beleidsarrange-
ment in feite een beleidsarrangement in wording is. Door 
belemmeringen in de dimensies van het beleidsarrange-
ment komt de transitie naar een duurzame woningvoor-
raad niet goed op gang. Er zijn echter vele recente ont-
wikkelingen die eff ect hebben op het beleidsarrangement, 
en dit maakt het een interessant onderwerp voor onder-
zoek. In dit onderzoek is natuurlijk lang niet alles onder-
zocht, en daarom staan in deze paragraaf nog enkele 
aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek.

In dit onderzoek is er alleen gekeken naar de actoren binnen 
de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Hoewel veel belemmerin-
gen waarschijnlijk landelijk ervaren zullen worden, is het inte-
ressant om te weten te komen hoe andere actoren omgaan 
met de kansen en barrières binnen het proces. Wat kan 
er geleerd worden van succesvolle experimenten, steden, 
landen? In Duitsland vindt de energietransitie namelijk veel 
beter plaats, hoe kan dat? Wat doen succesvolle steden, 
regio’s of landen anders in vergelijking met de stadsregio 
Arnhem Nijmegen? Hoe wordt er daar omgegaan met be-
lemmeringen? Op basis van zo’n vergelijking kunnen er voor-
stellen worden gedaan voor het verbeteren van het beleid 
en dit zou van grote maatschappelijke waarde kunnen zijn. 

De kansen die uit dit onderzoek naar voren gekomen zijn, zijn 
niet op haalbaarheid in de praktijk getoetst. In vervolgonder-
zoek kan, bijvoorbeeld aan de hand van een gedachte-ex-
periment, worden getoetst in hoeverre de aangedragen kan-
sen eff ect zouden hebben op de transitie naar een duurzame 
woningvoorraad, en in hoeverre de kansen haalbaar zijn bij 
implementatie. Het zou bijvoorbeeld wetenswaardig zijn om 
erachter te komen wat voor gevolgen het zou hebben als er 
regelgeving komt op het gebied van energetische prestaties 
van bestaande woningbouw. Daarnaast heeft, zoals de the-
orie met betrekking tot de beleidsarrangementenbenadering 
al aangeeft, een ontwikkeling binnen een dimensie van het 
beleidsarrangement gevolgen voor de andere dimensies 
van het beleidsarrangement. Via onderzoek zou onderzocht 
kunnen worden wat de gevolgen zijn van de toepassing van 
de kansen, op de dynamiek binnen het beleidsarrangement.

Voor het vergroten van het gevoel van urgentie zou het in-

ten te komen hoe particuliere woningeigenaren tegen ver-
duurzaming van de bestaande woningvoorraad aankijken 
en hoe zij in het proces staan. Wellicht kan er dan meer 
inzicht worden verkregen in hoe de particuliere woning-
markt op dit gebied in beweging kan worden gebracht.

In dit onderzoek is er gekeken naar belemmeringen en kan-
sen binnen het beleidsarrangement. Er is geen evaluatie 
gemaakt van succesproject. Hoewel projecten erg belang-
rijk zijn, is het fenomeen in dit onderzoek vanaf een hoger 
schaalniveau bekeken. Door uit te zoomen is er geen prakti-
sche praktijkhandleiding gegeven voor de transitie naar een 
duurzame woningvoorraad en hoe een renovatieproject het 
beste uitgevoegd kan worden. Uit het onderzoek is duidelijk 
geworden dat veel belemmerende aspecten met elkaar sa-
menhangen, en barrières op de ene dimensie van het beleids-
arrangement zorgen ook voor problemen binnen andere di-
mensies. Problemen op een hoger schaalniveau aanpakken 
is dus een vereiste. Wel kan dit onderzoek een kader bieden 
om grootschalige verduurzamingsplannen en ideeën aan te 
toetsen. Dit onderzoek kan ook een goede indicatie geven 
van wat goede projecten en goede beleidsprogramma’s zijn.

Het onderzoek voor een masterscriptie is maar van rela-
tief korte duur. Alle 14 interviews zijn binnen twee maanden 
afgenomen. Het beleidsarrangement bevindt zich echter 
in een sterk veranderende omgeving. Het Energieakkoord 
staat op het punt om ondertekend te worden en Green Deal 
de Stroomversnelling zou wel eens een stroomversnelling 
tot gevolg kunnen hebben met betrekking tot de energeti-
sche verduurzaming in de sociale huursector. De vraag rijst 
natuurlijk wat de stand van zaken is over een jaar. Zijn er dan 
al een aantal belemmeringen in het beleidsarrangement 
overwonnen en wat hebben die ontwikkeling voor gevol-
gen? De dynamiek kan ervoor zorgen dat het beleidsarran-
gement er over een aantal jaar heel anders uit zal zien en 
de resultaten in dit onderzoek niet meer van toepassing zijn.

7.4 WETENSCHAPPELIJKE 
AANBEVELINGEN
In deze scriptie is onderzoek gedaan naar het beleidsar-
rangement rondom het verduurzamen van bestaande 
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te delen wordt het ook beter behapbaar en zal de motivatie 
van de actoren toenemen. Ook zullen woningcorporaties 
zich hierdoor waarschijnlijk bewuster worden van hun rol en 
de mate van invloed die zij hebben op het eindresultaat. Pas 
als iedereen zich bewust is van zijn taken kunnen er grote 
slagen worden gemaakt. Een transitie is niet volledig stuur-
baar. Dat komt duidelijk naar voren in deze scriptie. Toch is 
het ontbreken van een eenduidige visie vanuit de overheid 
een van de meest belemmerende factoren voor de transitie. 

Samenwerking is de sleutel tot succes, maar het is onnut-
tig als het alleen bij praten blijft. Kom tot daden. Bedenk 
samen slimme fi nancieringsconstructies en zoek naar inves-
teringsmogelijkheden die zichzelf terugverdienen. Er zijn al 
veel verschillende experimenten opgezet binnen Nederland, 
maar ook daarbuiten. Het is nu zaak dat er keuzes gemaakt 
worden over wat werkt en wat niet. Door het samenbren-
gen van partijen kunnen er verschillende belemmeringen 
worden opgelost. Als er duidelijke afspraken worden ge-
maakt over de verdeling van taken, rollen en verantwoor-
delijkheden kunnen er grote slagen worden gemaakt in de 
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Hierbij 
is het van belang dat er samenwerkingsverbanden worden 
opgezet die verder gaan dan losse projecten, om incre-
mentele verbeterslagen te voorkomen. “Alle kleine beetjes 
helpen” gaat niet op als vóór het jaar 2050 energieneu-
traliteit bereikt moet worden. In plaats daarvan moeten er 
duidelijke doelen van energieneutraliteit worden gesteld. Als 
er vanuit de overheid duidelijk wordt gecommuniceerd over 
regels en kosten voor verduurzaming, worden onzekerhe-
den en eventuele onwetendheid bij actoren weggenomen. 

De particuliere woningvoorraad verduurzamen blijft las-
tig zolang er geen verplichting is voor particuliere wonin-
geigenaren om hun woning te verduurzamen. Door de 
bouwwereld echter te stimuleren om naar de particuliere 
woningeigenaar toe te stappen kunnen er wel grote sla-
gen gemaakt worden in de particuliere woningsector. De 
‘vicious circle of blame’ (deze is behandeld in paragraaf 
6.1.1) kan doorbroken worden door particuliere woningei-
genaren en de bouwwereld samen te brengen. Hierdoor 
komt er meer beweging in de particuliere woningsector.

teressant kunnen zijn om scenario-analyses uit te voeren. 
Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als belemmeringen in 
het beleidsarrangement niet worden weggenomen? Aan 
de hand van een scenarioanalyse zou duidelijk kunnen 
worden gemaakt dat een verandering van handelen nood-
zakelijk is. Uit een dergelijk onderzoek kunnen ook inter-
ventievoorstellen voortvloeien, om wel te komen tot een 
duurzame en energieneutrale woningvoorraad in 2050. 

7.5 AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK
Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van meer in-
zicht in het transitieproces rondom het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad. Hiervoor is het beleidsarrange-
ment onder de loep genomen en zijn de kansen en barrières 
in kaart gebracht voor de transitie. De hoop is natuurlijk dat 
dit onderzoek een bijdrage zal kunnen leveren aan de transi-
tie. Zoals het gezegde luidt: kennis is macht. In dit onderzoek 
zijn er veel kansen naar voren gekomen die de transitie naar 
een duurzame woningvoorraad in de versnelling zouden 
kunnen brengen. Zaak is natuurlijk dat de kansen zo veel 
mogelijk benut gaan worden, door alle betrokken partijen. 

De belangrijkste aanbeveling voor de praktijk is dat er door 
(lagere) overheden een duidelijk einddoel gesteld moet 
worden. In het onderzoek is duidelijk geconstateerd dat 
de overheid (en daardoor ook de overige actoren) een 
gebrek aan discours heeft: er zijn geen doelstellingen op-
gesteld en het ontbreekt aan visie en eenduidig beleid. 
Het is ten zeerste van belang dat er goede en meetbare 
doelen worden gesteld. Dit voorkomt dat er incremente-
le en ad-hoc-beslissingen worden genomen. Onderbouw 
deze doelstelling goed en laat zien dat het mogelijk is om 
er te komen! Vervolgens kan dit doel worden opgesplitst in 
kleinere praktische stappen. Geef een goed overzicht van 
de te nemen stappen, die nodig zijn om het einddoel te 
kunnen bereiken. Een business-as-usual scenario kan wel-
licht in kaart brengen wat de gevolgen zullen zijn als er nu 
niet ingegrepen wordt. Op die manier kan het gevoel van 
urgentie bij de actoren worden vergroot. Er wordt op deze 
manier namelijk duidelijk dat er nu stappen genomen moe-
ten worden om uiteindelijk energieneutraal te kunnen zijn. 
Zowel vanuit sociaal-, fi nancieel en ecologisch opzicht is dit 
een nastrevenswaardig doel. Door het doel in stappen op 
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Voor dit onderzoek zijn er 14 interviews gehouden met 15 be-
langrijke spelers op het gebied van het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad in de stadsregio Arnhem Nijme-
gen. In het schema hiernaast is weergegeven welke personen 
hebben deelgenomen aan het onderzoek en welke functie zij 
hebben. In dit document zijn de transcripties van de interviews 
en de interviewguide niet opgenomen, omdat dit van een te 
grote omvang is en ook niet relevant is voor dit document.
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# Naam Datum Organisatie Functie Contactgegevens

1 Jan de Wit 10-5-2013
Rijn & IJssel Ener-
gie-coöperatie

Oprichter en voorzitter
jan.de.wit@rijnenijsse-

lenergie.nl

2 Alwin Nieuwenstijn 14-5-2013 Portaal Arnhem*
Manager strategie en 

vastgoed
alwin.nieuwenstein@

portaal.nl

3 Marion Gerrits 15-5-2013
Volkshuisvesting 

Arnhem
Adviseur onderzoek en 

strategie
m.gerrits@volkshuis-

vesting.nl

4 Pieter Keeman 15-5-2013 Vivare
Adviseur beleidsontwik-

keling vastgoed
p.keeman@vivare.nl

5 Maarten van Ginkel 16-5-2013
Gemeente Nijme-

gen
Afdeling Milieu, Bureau 

Klimaat en Groen
m.van.ginkel@nijme-

gen.nl

6 Paul Stein 17-5-2013
Provincie Gelder-

land
Beleidsadviseur wonen 

en energietransitie
p.stein@gelderland.nl

7 Ron Josten 27-5-2013
Stadsregio Arn-
hem Nijmegen

Adviseur Duurzaam 
Bouwen

rjosten@destadsre-
gio.nl

8
Pim Thoonen & Sietse 

Jager
29-5-2013 Talis Nijmegen

Sietse Jager: Projectma-
nager afdeling Vastgoed

pim.thoonen@talis.nl
sietse.jager@talis.nl

9 Stephan Huisman 11-6-2013 Portaal Nijmegen Senior projectleider
stephan.huisman@

portaal.nl

10 Theo van Heukelom 13-6-2013 Standvast Wonen
Manager Vastgoed & 

strategie
t.vanheukelom@

standvastwonen.nl

11 Kim Kerckhoff s 13-6-2013
Gemeente Nijme-

gen
Adviseur Duurzame 

Ontwikkeling
k.kerckhoff s@nijme-

gen.nl

12 Martijn Bax 28-6-2013 Giesbers Arnhem Ontwikkelingsmanager
mbax@GiesbersArn-

hem.nl

13 Gerrie Elfrink 4-7-2013
Gemeente Arn-

hem
Wethouder bouwen, 

wonen en sport
Gerrie.Elfrink@

arnhem.nl

14 Marc van der Burght 5-7-2013
Gemeente Arn-

hem
Beleidsadviseur Energie 

en Bodem
Marc.van.der.Burght@

arnhem.nl
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