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Aan het bestuur van het
Landelijk Huurders Platform
Postbus 73
1180 AB AMSTELVEEN

Telefoonnummer Kenmerk Datum
020-6662870 22044 26-10-2022
E-mail Onderwerp
bestuurssecretariaat@woonzorg.nl Adviesaanvraag vergroening 

energie 

Geachte bestuursleden van het Landelijk Huurders Platform,

In onze raamovereenkomst voor de inkoop van energie hebben we afgesproken dat Woonzorg 
Nederland door Main Energie volgens een bepaalde strategie laat inkopen. Onderdeel van die 
strategie is ook dat we uitsluitend groene energie en co2 gecompenseerd gas inkopen. De inkoop 
van elektriciteit en gas vindt in de praktijk separaat plaats van de ‘vergroening’. Vergroening 
gebeurt door middel van certificaten.  

- Voor 2023 en 2024 moeten de certificaten nog worden ingekocht. De tarieven voor 
vergroening staan los van de huidige grillige energiemarkt en de kosten daarvan zijn niet 
veel hoger dan voorheen.

- De kosten voor vergroening van elektriciteit bedragen momenteel jaarlijks zo’n 130.000 
euro op elektriciteit en eventueel 150.000 euro voor vergroenen van gas op landelijk 
niveau, gebaseerd op het verbruik van voorgaande jaren. Hoog over, bij 30.000 huurders, 
is dat dus een paar euro per huurder per jaar (afhankelijk van de situatie op het complex). 

- We kunnen besluiten dit jaar niet te vergroenen. Dat betekent dat we grijze energie 
afnemen en dat de energiekosten een heel klein beetje lager uitvallen. Het besluit om niet 
te vergroenen brengt geen extra kosten met zich mee

Omdat de vergroening nog plaats moet vinden en gezien de fors gestegen energiekosten, wil ik 
de keuze om volgend jaar te vergroenen aan het LHP voorleggen. Echter, gezien de relatief 
beperkte effecten op de betaalbaarheid maar de grote impact op het milieu en onze 
duurzaamheidsgedachte, adviseren ik om de vergroening wel conform afspraak uit te voeren.



Gevraagd advies:

a. Het LHP adviseert de vergroening van energie in 2023 conform afgesproken strategie wel uit 
te voeren

b. Het LHP adviseert de vergroening in 2023 niet uit te voeren. 

Met vriendelijke groet, 

Cees van Boven
Bestuursvoorzitter
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