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Aanleiding

Woningcorporaties:

• doen steeds meer met klimaatadaptatie

• hebben veel bezit in bestaande stedelijk gebied

• zijn zoekend naar hun rol en bijdrage

Gemeenten:

• willen dat de private ruimte meedoet in de opgaven

• zijn zoekend naar hoe met partners om te gaan



Aanleiding

Inventarisatie en tips prestatieafspraken

Vragen van gemeenten en woningcorporaties:

• wat zijn de kaders voor prestatieafspraken?

• welke klimaatadaptieve voorbeelden zijn er?

• hoe kom je tot afspraken en samenwerking?
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prestatieafspraken woningcorporaties
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Kenmerken woningcorporaties Zuid-Holland

Woningcorporaties hebben veel bezit

• Nationaal 2,2 miljoen verhuureenheden (28,5% totaal) 

• Zuid-Holland; 38% alle woningen is corporatiebezit (635.000)

In 52 gemeenten zijn 92 woningcorporaties actief

Omvang in Zuid-Holland variërend van nog geen 1.000 eenheden tot 64.000 (Vestia)



Prestatieafspraken

Woningwet 2015 – (jaarlijks) vastleggen afspraken over prestaties

- woningcorporatie

- huurdersorganisaties

- gemeente

Op basis van gelijkwaardigheid

Doel is goede volkshuisvestelijke afspraken maken op lokaal (of regionaal) niveau

die bijdragen aan de Woonvisie van de gemeente of regio.



Inhoud prestatieafspraken

Prestatieafspraken gaan over:
• Liberalisatie en verkoop 

• Nieuwbouw en aankoop van woningen 

• Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep 

• Huisvesting van specifieke doelgroepen 

• Kwaliteit en duurzaamheid woningen 

• Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Klimaatadaptatie kan onderdeel zijn van:
• Nieuwbouw

• Duurzaamheid woningen

• Leefbaarheid

• Wonen en zorg



Klimaatadaptatie in prestatieafspraken

Klimaatadaptatie in prestatieafspraken Zuid-Holland (2020):

- in circa 30% van de prestatieafspraken klimaatadaptatie benoemd

- groot verschil in concreetheid

- zowel project-/ locatieniveau als generieke afspraken

- aandacht voor procesafspraken en kennisuitwisseling



Opbouw document prestatieafspraken

10 thema’s

• Hittestress 

• Tuinen 

• Blauwgroene daken 

• Opvangen van regenwater op eigen terrein 

• Klimaatadaptieve , natuurinclusieve wijken 

• Klimaatadaptieve renovatie 

• Betrekken van inwoners 

• Klimaatadaptieve nieuwbouw 

• Inrichting openbare ruimte

• Meten is weten

Voorbeelden en verdieping
• Per thema de gevonden voorbeelden

• Korte conclusie per thema

• Informatie verdere verdieping (inhoud en proces)



Voorbeeld: blauwgroene daken



Voorbeeld: betrekken van inwoners



Enkele mooie afspraken



Tips voor samenwerking

INHOUD

- klimaatadaptatie is betrekkelijk nieuw onderwerp voor woningcorporaties

- ondersteun met kennis over kwetsbaarheden en oplossingen

PROCES

- ga in gesprek hoe je elkaar het beste kan helpen (strategie, beleid, projecten)

- help corporaties om het onderwerp intern onder de aandacht te brengen

Neem als gemeente je rol als enthousiaste aanjager en ga niet te snel

Werk op basis van wederkerigheid; de verantwoordelijkheden zijn verschillend

Start met concrete projecten, ga het samen doen!



Wat gebeurt er nog meer

Groene Huisvesters en klimaatadaptatie

Gedurende het jaar trainingen, sessies en publicaties voor corporaties, 

living lab met tuinengroep en hittegroep

Bestuurlijke roadshow langs alle bestuurlijke netwerken van corporaties.

In Zuid-Holland betreft het de onderstaande netwerken: 

Provincie Zuid-Holland 

Verschillende netwerkbijeenkomsten klimaatadaptatie met woningcorporaties 
(circa 40 deelnemers)

• Maaskoepel
• SVH (Sociale verhuurders Haaglanden)
• Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland
• VWNR (Vereniging Woningcorporaties Holland-Rijnland)
• VWZHZ (Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid)

https://groenehuisvesters.nl/
https://groenehuisvesters.nl/trainingen/
https://groenehuisvesters.nl/agenda/
https://groenehuisvesters.nl/boekjes/
https://groenehuisvesters.nl/tuinengroep/
https://groenehuisvesters.nl/hittegroep/
https://groenehuisvesters.nl/roadshow/



