
 

 

 

De energietransitie van De Key: samen werken aan een gezonde omgeving 
voor onze kinderen en kleinkinderen 
 

De Key heeft een ambitie: in 2050 is ons gehele woningbezit CO2-neutraal. De energie die onze 

huurders dan nodig hebben voor verwarming, warm water en huishoudelijke apparaten is niet meer 

belastend voor het milieu en dus voor onze kinderen en kleinkinderen.  

 

Een enorme uitdaging die De Key alleen kan realiseren met hulp en inzet van veel anderen: 

bewoners, omwonenden, belanghebbenden -zoals de politiek- en leveranciers. De komende jaren 

gaat De Key samen met hen werken aan het waarmaken van de doelstelling.   

 

Visie Leon Bobbe, directievoorzitter De Key: 

“Eigentijdse woningen zijn niet alleen prettig en gezond om in te wonen, maar staan ook in een 

gezonde omgeving. Daarom wil De Key de komende jaren samen met haar bewoners bereiken dat op 

den duur alle energie die zij nodig hebben op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Dat 

betekent energie van ‘groene’ bronnen en aardgasvrij. Door onze woningen goed te isoleren, zorgen 

we ook dat we minder energie nodig hebben.” 

 

CO2-neutraal, waarom eigenlijk? 

De woningen in Nederland zijn, naast de industrie, vervoer en energiecentrales, grote energieslurpers. 

Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft direct gevolg voor ons milieu; denk aan de stijging van de 

zeespiegel en de aardbevingen in Groningen. Eind 2015 zijn in Parijs klimaatafspraken gemaakt. 

Afgesproken is dat we de wereld niet verder laten opwarmen dan 2 graden Celsius en dat we liever 

nog daar ver beneden blijven. Dat betekent dat de uitstoot van CO2 veel kleiner moet worden. 

Daarvoor moet we fossiele brandstoffen, zoals aardgas, in de grond laten zitten en duurzame 

energiebronnen gaan gebruiken. 

 

Aanpak 

De Key staat voor de uitdaging om een plan te maken voor het waarmaken van de ambitie. We kiezen 

voor een zeer ambitieuze aanpak: bij onze zoektocht naar de beste oplossingen voor de toekomst, 

gaan we niet voor halve maatregelen of tijdelijke oplossingen. We kiezen bij voorkeur oplossingen die 

betaalbaar zijn en ook ná 2050 houdbaar.  

De Key is de wooncorporatie met de laagste huren. Dat willen we in de toekomst blijven. We streven 

er daarom naar dat de huurder niet voor de kosten van de energietransitie zal opdraaien. Integendeel: 

onze bewoners kunnen straks zonder kosten genieten van meer wooncomfort en andere voordelen 

die een CO2-neutrale woning met zich meebrengt.  

 

Betrokken bewoners en medewerkers 

Binnen De Key zijn veel medewerkers al op een of andere manier betrokken bij de Energietransitie. In 

projecten, binnen samenwerkingsverbanden of via kennisnetwerken.  

Ook onze bewoners raken steeds meer doordrongen van de nut en noodzaak om aardgas te 

vervangen door duurzame alternatieven. Omdat we met elkaar moeten en kunnen zorgen voor een 

gezonde wereld, voor onszelf, maar ook uit solidariteit met onze kinderen en kleinkinderen.  

 

Kernteam Energietransitie 

Om de Energietransitie voor De Key in goede banen te leiden, is het Kernteam Energietransitie 

samengesteld. Het team bestaat uit een groep De Key-medewerkers van verschillende afdelingen en 

externen, die veel inhoudelijke kennis met zich meebrengen. De energietransitie heeft immers grote 

gevolgen voor medewerkers, huurders en andere betrokkenen. Dat vraagt om een doordachte aanpak 

en intensieve samenwerking.  

Dit visiedocument is mede op basis van hun input samengesteld. De komende periode is dit 

uitgangspunt voor een concreet plan van aanpak met richtlijnen voor de lange termijn, waarmee 

binnen De Key gewerkt zal kunnen worden. Zo zullen we samen onze doelstelling van CO2-neutraal in 

2050 waarmaken. 


