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4) B: Duurzaamheid 

In dit hoofdstuk maken we afspraken over de duurzaamheid van de sociale woningvoorraad. Duurzaamheid is een breed begrip waarin het zowel 
gaat om de energetische kwaliteit van woningen, als ook de gebruikte materialen, circulariteit et cetera. Duurzaamheid is een belangrijk thema 
voor alle partijen. 

Visie op het thema 

De gemeente Borger-Odoorn zet zich in voor een energie neutrale woningvoorraad in 2040. We participeren hiervoor actief in de regionale 
aanpak van het duurzaamheidsvraagstuk met de warmtevisies en Regionale Energie Strategie (RES). De lokale uitvoering hiervan zal de 
komende jaren meer concreet worden en zal blijken of de ambitie van 2040 reëel is. Met onder meer de warmtevisie betrekken we alle 
stakeholders bij het proces. Een belangrijke pijler onder de energietransitie van de gebouwde omgeving is de zogenaamde wijkgerichte 
benadering. De essentie van de wijkaanpak is dat onder regie van de gemeente in de komende 1.5 jaar er besloten wordt welke systeemkeuze er 
per wijk/gebied wordt gemaakt. Op basis van deze systeemkeuzes maken partijen vervolgafspraken over de verduurzamingsstrategie. 

Vooruitlopend hierop wordt door zowel gemeenten als corporaties regionaal en landelijk al veel geëxperimenteerd met het aardgasvrij maken 
van wijken en diverse instrumenten voor verduurzaming op woningniveau. De gemeente, provincie, Woonservice en energiepartijen 
onderzoeken in 2021 de mogelijkheid voor een pilot voor de warmtevisie in 2e Exloërmond. Een belangrijk uitgangspunt voor partijen is dat de 
energietransitie een participatietraject is. De sociale kant van de energietransitie is zeer belangrijk en daar besteden we gezamenlijk veel 
aandacht aan. 

Vanuit de Regiodeal Zuidoost Drenthe zet de gemeente in op het verduurzamen van woningen van particuliere huishoudens met een laag 
inkomen. Vaak staan deze woningen tussen en nabij het bezit van de corporaties en zijn het verkochte huurwoningen. We trekken in deze 
gebieden samen op met maatwerkoplossingen en bieden diverse mogelijkheden voor bijvoorbeeld leningen met gunstige voorwaarden en andere 
instrumenten om te verduurzamen. Voor woningen die in de komende periode worden verkocht door de corporaties trekken we ook samen op. 
Voor Lefier maken we in samenwerking met Reimarkt en de kopers afspraken over de te behalen energetische verbetering.  Beide corporaties 
zetten bij verkoop in op minimaal label C en de gemeente faciliteert de koper om nog een extra stap te maken in verduurzaming door de 
instrumenten vanuit de Regiodeal hiervoor actief in te zetten. Van de kopers zelf wordt ook een financiële bijdrage verwacht. We gaan hierover 
met elkaar in gesprek om deze afspraak verder uit te werken. Partijen zien in deze ontwikkeling een mooie win-win situatie. Zo voorkomen we 
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dat er woningen op de koopmarkt komen met een matige of slechte energetische kwaliteit. Tevens kan de verkoop een mogelijkheid zijn, andere 
particulieren in hetzelfde woningblok te verleiden verduurzamingsmaatregelen door te voeren. Tegelijk geven we de corporaties meer ruimte 
voor verkoop van gespikkeld bezit. 

Woonservice zet de komende jaren fors in op kwaliteitsverbetering en verduurzaming, met name in De Monden. Dit betekent onder meer dat we 
door sloop/ nieuwbouw, renovatie en verbeterprojecten er woningen met lage labels verdwijnen en hogere labels voor terug komen. 
Woonservice participeert tevens in Drenthe Woont Circulair en realiseert 7 circulaire woningen in Valthermond. Bij de verbeterprojecten van de 
corporaties kan sprake zijn van huurverhoging. Deze is gebaseerd op de vergoedingentabel uit het sociaal akkoord. 
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Prestatieafspraken: 

nr. Inhoud Resultaat Tijd Trekker Status 
B1a Lefier verduurzaamt de komende jaren een 

behoorlijk aantal woningen naar minimaal een A 
label. Voor 2021 gaat dit om 72 woningen, wat 
neerkomt mln. 
 
Voor de periode 2022-2024 verwacht Lefier nog 
90 woningen te verduurzamen naar minimaal label 
A. Huidige labelverdeling: 29% A, 13% B, 30% C, 
10% D, 8% E, 6% F 4% G. Voor 129 woningen 
geldt dat we deze niet na 2050 in exploitatie willen 
houden 2/3 daarvan heeft E F of G; sloop zal ook 
slechtere labels zijn + hierboven genoemde 176 
labelsprongen 

72 woningen verduurzaamd naar 
minimaal label A 
 
 
 
In de periode 2021-2024 heeft 
Lefier naar schatting 176 
woningen naar minimaal label A 
gebracht. 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
2022-2024 
 
 
 
 
 
 
2020-2024 

LF 
 
 
 
 
LF 
 
 
 
 
 
 
LF  

 

B1b Woonservice heeft een grote aanpak in de 
Monden. , komende periode vooral 2e 
Exloërmond, waarbij circa 150 woningen worden 
aangepakt in een mix van sloop-nieuwbouw, 
verkoop, verduurzaming en verbeteren. Bij de 
Warmtevisie sprintsessie is 2e Exloërmond als 
mogelijk pilot dorp benoemd 
Circulair bouwen: 7 woningen in Valthermond 
i.h.k.v. Drenthe Woont Circulair 
Woonservice stelt in 2021 een energie - en 
milieubeleidsplan op en zal de visie en 
uitgangspunten delen met de gemeente. 

 Verduurzaming woningen 
 
Onderzoek pilot Warmtevisie  
 
 
 
Inzicht in te verduurzamen 
woningen en voortgang in de 
herstructurering mondengebied. 

2021 
 
2021 
 
 
 
2022-2024 

WS 
 
WS/gemeente 
 
WS 
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B2a LF is bereid de woningen met energielabel C te 
verkopen door gebruik te maken van Reimarkt en 
dus de koper de mogelijkheid te geven een pakket 
aan maatregelen samen te stellen. De gemeente 
helpt de koper door te faciliteren een grotere 
energetische stap te maken door bv financiering 
met de instrumenten vanuit de Regiodeal en door 
te kijken of een heel blok aangepakt kan worden.  
LF mag alle woningen uit de verkoopvijver die 
leegkomen in een jaar verkopen. Naar schatting 
zullen dat circa 6 tot 8 woningen per jaar zijn. 62% 
van de woningen in de verkoopvijver heeft een 
lager energielabel dan C. In voorkomende gevallen 

 worden aangewezen in 
overleg met gemeente met een lager energielabel. 

Goed energielabel voor 
verkoopwoningen en direct een 
verduurzaming door de koper 
 
 

2021-2024 LF  

B2b Bij verkoop is de woning in principe 
van het kwaliteitsniveau bij reguliere mutaties, wat 
neerkomt op minimaal label C. In voorkomende 
gevallen kunnen kluswoningen worden 
aangewezen. Woonservice en gemeente gaan in 
overleg met welke aanvullende maatregelen de 
gemeente kan bijdragen, zoals ook bij LF 
beschreven. 

Goed energielabel voor 
verkoopwoningen en direct een 
verduurzaming door de koper. 

2021-2024 WS  

B3 Circulair bouwen, NOM etc. zitten nog veel in 
pilotfasen. Ook Borger-Odoorn experimenteert 
hier samen met Woonservice mee met bv het 
project in Valthermond. Lefier experimenteert met 
circulair bouwen in een andere gemeente, 
afhankelijk evaluatie kan dit ook in BO worden 

Naar een duurzame voorraad 
 
 
 
 
 

2021-2024 WS / LF  
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toegepast. Het streven is dit binnen een periode 
van vier jaar minimaal bij 1 project voor beide 
corporaties toe te passen. 

 

B4 Gemeente geeft systeemkeuzes aan voor soort 
oplossingen om tot energieneutraal te komen per 
wijk en maakt vanuit de Warmtevisie hierover 
nadere afspraken. 
Gedurende de looptijd van de prestatieafspraken 
komen partijen tot een plan om de gehele 
woningvoorraad energieneutraal in 2040 te maken 
en is bekend hoe we deze transitie gaan uitvoeren. 
Hierbij besteden we ook aandacht aan alternatieve 
oplossingen. 

Inzicht in wijkgerichte aanpak 
energietransitie 
Concreet plan voor transitie naar 
energieneutrale woningvoorraad 
in 2040, inclusief relatie met 
Warmtevisie, RES etc. 
Lefier gaat in haar beleid uit van 
2050 CO2 neutraal! 
Woonservice actualiseert de 
doelstellingen in 2021. 

2021 
 
 
 
 
2021-2024 

gemeente 
 
 
 
 
allen 

 

B5 We werken de proeftuin toekomstbestendig 2e 
Exloërmond verder uit. 

Toekomstbestendige 
woningvoorraad in 2e 
Exloërmond, waarbij we geleerd 
hebben hoe we particulieren 
kunnen verleiden te investeren en 
te faciliteren hierin. 

2020-2022 WS/ 
gemeente 

 

 


