Samen naar CO2 -neutraal: Quick Start Guide Aedes Routekaart
Wat is de Aedes Routekaart?
De Aedes Routekaart is een hulpmiddel waarmee corporaties strategische keuzes voor verduurzaming van hun
voorraad inzichtelijk en bespreekbaar maken. Na de eerste Aedes Routekaart is een herijking ontwikkeld van de
route naar CO2-neutraal in 2050: de Routekaart 2.0.
Wat kunnen woningcorporaties doen richting 2050?
•
•

De warmtevraag van woningen beperken
Woningen aansluiten op aardgasvrije warmtebronnen

Wat biedt de Aedes Routekaart?
•
•

•

De routekaart geeft inzicht in de consequenties van de Standaard voor het isolatieniveau van
woningen.
In 2021 moeten gemeenten een Transitievisie warmte maken. De resultaten van de Aedes
Routekaart bieden corporaties praatplaatjes om, vanuit de kennis van het eigen bezit, met de
gemeente in gesprek te gaan over deze visie.
De routekaart geeft inzicht op het effect van deze herijking van de eigen verduurzamingsplanning op
portefeuilleniveau
o
in zowel de investeringen als de CO2-besparing die corporaties behalen;
o
door beperking van de warmtevraag én aansluiting op een aardgasvrije warmtebron.

Hoe werkt de Aedes Routekaart?
•
•
•

Corporaties kunnen met hulp van scenario’s de grote lijnen op strategisch niveau tot 2050 uitzetten
waarmee ze de gewenste energieprestatie en CO2-reductie verwachten te realiseren.
De routekaart biedt oplossingsrichtingen met kostenramingen en een grove fasering in tijd (drie
decennia). Dit helpt corporaties met prioriteiten stellen.
Het resultaat van de routekaart is een basisscenario. Corporaties kunnen eventueel hier een alternatief
scenario naast zetten. Hiermee gaan corporaties het gesprek aan met de gemeente.

Hoe kunnen corporaties nu al aan de slag met de Aedes Routekaart?
•
•
•

Contactpersoon doorgeven aan Aedes via routekaart@aedes.nl
Tijdig overstappen op Vabi Assets NTA8800
Plannen voor lokale Transitievisie warmte in kaart brengen

Wat kunnen corporaties de komende tijd verwachten?
•
•
•

Portal Aedes Routekaart, deze komt beschikbaar in april 2021
Webinar over lancering portal Aedes Routekaart met nadere informatie over invullen routekaart
Verdiepingssessies in mei, juni: hoe verder met de rapportages van de routekaart

Waar kunnen corporaties terecht voor meer informatie?
•
•

Dossier Routekaart op aedes.nl met documenten, agenda en Q&A
Vragen kunt u mailen naar routekaart@aedes.nl

