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VOORWOORD 

Voor ik begon aan het schrijven van mijn afstudeerscriptie was ik al jarenlang 

ge"lnteresseerd in de mogelijkheden van alternatieve energietoepassingen. In het schrijven 

van mijn eigen afstudeeropdracht zag ik dan ook de kans om mijn studie en vaardigheden 
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naar een bed rijf dat aan projectontwikkeling van energiezuinig onroerend goed deed. 
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werkomgeving en een bron van enthousiasme. Met Walther Lenting, mijn begeleider 

bij Evelop, en Leonie van de Ven, mijn eerste begeleider vanuit de Universiteit ben ik 

uiteindelijk gekomen tot mijn onderwerp: "Energiezuinige nieuwbouwwoningen in de 

sociale woningbouw". Bijna vanzelfsprekend werd Jos Smeets gevraagd om mijn tweede 

begeleider vanuit de Universiteit te worden. 

Het doel dat ik tracht te bereiken met dit onderzoek is het vergroten van het potentieel dat 

energiezuinige woningen hebben in mijn ogen. Daarnaast sluit ik met dit onderzoek mijn 

mastertrack "Rea li Estate Management & Development" aan de Technische Universiteit 

Eindhoven af. 

Hoewel deze scriptie door mij aileen geschreven is, zijn er toch velen die hun bijdrage 

geleverd hebben aan de uiteindelijke totstandkoming. Hiervoor wil ik graag een aantal 

menselil bedanken. 

Allereerst bedank ik Leonie van de Ven en Jos Smeets voor het begeleiden van mijn 

afstudeerproces. Walther Lenting en mijn collegae bij Evelop Real Estate & Energy Infra, 

voor het geven van begeleiding, feedback en de mogelijkheden die ik heb gehad om een 

kijkje in de echte keuken te mogen werpen. 

Eveneens bedank ik aile ge'interviewde personen voor de vrijgemaakte tijd en 

informatie die een grote bijdrage waren voor dit onderzoek. 

Mijn ouders voor het geven van support en het intensieve nakijkwerk. Geerte voor haar 

hulp met de lay-out en het doorspreken van de stof. Margreet voor de discussies en 

morele support. Mijn huisgenoten voor het begrip en de nodige afleiding. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben of mij om andere redenen willen bereiken, 

dan kunt u mij altijd bereiken via mijn e-mailadres lOals vermeld in het colofon. 

Verder wens ik u veelleesplezier. 

Eindhoven, augustus 2009 

Pieter-Jan van der Salm 
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SAMENVATTING 

Aan/eiding en doe/stelling 

Het gaat steeds slechter met het wereldklimaat en milieu. AI Gore, laat in zijn 

"inconvenient truth" voorbeelden genoeg zien van onze aarde die kampt met het te 

veel aan C02. Het versterkte broeikaseffect is een mondiaal milieuprobleem dat lokaal 

desastreuze gevolgen kan hebben. Dit wordt tegenwoordig wereldwijd erkend, de politiek 

heeft het dan ook opgepakt en is gestart met maken van plannen om dit milieuprobleem 

tegen te gaan . 

Zo is ook de Nederlandse overheid de duurzame richting ingeslagen. Een van de 

tools die gebruikt wordt om de C02-productie te vermindere r. is het reduceren 

van de energievraag, onder andere in de gebouwde omgeving. Dit is nodig want de 

huishoudens lOrgen voor 19% van de uitstoot van COl . Het komen tot een standaard van 

energiezuinige woningen is hierbij het een belangrijke doelstelling. Toch wordt er maar 

zelden energiezuiniger gebouwd dan de regelgeving verplicht stelt . Woningcorporaties 

lOuden wellicht met hun maatschappelijke doelstelling en grote invloed op de markt, een 

trekkende rol kunnen spelen bij het bouwen van verdergaande energiezuinige woningen. 

Deze aanleiding heeft geleid tot het formuleren van de volgende doelstelling: 

"Het inzichtelijk maken en in kaart brengen van de beiemmeringen die 

woningcorporaties ervaren om netto energiezuinige nieuwbouwwoningen te 

ontwikkelen. Het resultaat moet dienen om de duurzame energietoepassingen 

binnen de sociale woningbouw te stimuieren tot een standaard, beginnend bij het 

verkleinen of oplossen van de ervaren beiemmeringen." 

De doelstelling wordt onderzocht aan de hand van een aantal deelvragen. Het onderzoek 

beperkt zich hierbij tot nieuwbouwwoningen vanwege de grotere effectiviteit van de 

energiezuinige toepassingen door de complete integratie in nieuwbouwwoningen. 

Onderzoek 

Allereerst wordt er gekeken naar de onderwerpen van dit onderzoek, namelijk de 

woningcorporatie en de ontwikkeling van netto energiezuinige nieuwbouwwoning. 

Hierna wordt de combinatie van deze twee en de mogelijkheden en belemmeringen die 

dit met zich meebrengt volgens de literatuur besproken . Vervolgens wordt er gekeken 

naar de mogelijkheden en belemmeringen in de praktijk, om te komen tot de mogelijke 

oplossingen en de conclusie . 

De scriptie start met de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse corporaties om zo te 

achterhalen wat een corporatie is en wat haar drijfveren zijn. Zij zijn uit eigen initiatief 

in 1851 opgericht en officieel erkend in de Woningwet in 1901, sindsdien maken zij een 

belangrijk deel uit van de Nederlandse woningmarkt. Corporaties hebben tot doel een 

kwetsbare doelgroep te voorzien van woningen met een bepaald kwaliteitsniveau. Dit 
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doen zij door de woningen voor lange tijd in eigen beheer te houden, kenmerkend voor de 

corporaties is dat zij dit doen zonder winstoogmerk. Corporaties worden hierbij wei aan 

bepaalde prestatieafspraken gehouden die vastgelegd zijn in het BBSH. 

Op dit moment beheren de corporaties samen ongeveer een derde van de woningen in 

Nederland en zijn daarmee verantwoordelijk voor 2,4 miljoen huishoudens. Hiermee zijn 

zij een van de belangrijkste spelers op de Nederlandse woningmarkt. 

Vervolgens is er gekeken naar netto energiezuinige nieuwbouwwoningen en het beleid 

dat de overheid voert op dit gebied . De grote lijnen van het milieubeleid dat gaat over 

de gebouwde omgeving, worden uitgezet op Europees niveau. De Nederlandse overheid 

heeft deze Europese richtlijnen vertaald naar de Nederlandse wetgeving en situatie en 

heeft deze vervolgens verder aangescherpt. Daarnaast zijn er duidelijke doelstellingen 

geformuleerd voor de afname van het energieverbruik in de gebouwde omgeving. Dit is 

terug te vinden in het milieubeleid en het bouwbeslu it. Voornaamste punt is de steeds 

verder verlaging van de EPC-eis. 

Verder is er gekeken naar de aanpak bij de bouw van een energieZllinige woning. De 'Trias 

Energetica' is hierbij als leidraad genomen: eerst zoveel mogelijk energie besparen, dan 

duurzame energie gebruiken en de energievraag die dan nog rest zo efficient mogelijk 

opwekken. Energie besparen in de gebouwde omgeving komt neer op verantwoordt 

isoleren. Het zo efficient mogelijk gebruiken van de energie die we nodig hebben gebeurt 

op dit moment al door steeds verdere productontwikkeling en innovatie. Daar waar 

nog wei een slag valt te slaan is het gebied van de duurzame energieopwekking. Toch 

zijn er al een aantal beproefde energietoepassingen voor de gebouwde omgeving die 

hun weg steeds beter weten te vinden richting de woningmarkt, en de vraag naar deze 

energietoepassingen lijkt te stijgen . Dit wordt behalve door de overheid nog verder 

gestimuleerd door de energieprijsstijgingen van de afgelopen jaren . Hoewel deze nog 

flink kan fluctueren is de algemene verwachting dat de energieprijs aileen maar hoger zal 

worden, wat weer een gunstig effect heeft op de terugverdientijden van de toepassingen . 

Verder in dit onderzoek is er gekeken naar de combinatie van netto energiezuinige 

woningen en de ontwikkelingsportefeuille van corporaties. In de literatuur is er gezocht 

naar redenen waarom energiezuin ige woningen voor een corporatie wei of niet 

aantrekkelijk zouden zijn . 

Volgens de literatuur bieden energiezuinige woningen meerdere voordelen voor een 

corporatie. Zoals een comfortabeler en gezonder leefklimaat en het behalen van de 

milieudoelstellingen. De belangrijkste partijen bij de ontwikkeling waarderen hierom 

energiezuinige woningen en dientengevolge zouden corporaties daar de voordelen van 

moeten plukken . 

Volgens de geraadpleegde literatuur zijn er echter ook de nodige belemmeringen die 

ervaren worden. Zoals een verhoogd risico, onervarenheid van de betrokken partijen en 

verhoogde investeringskosten . 

Ais er gesteld wordt dat corporaties hun eigen presteren prioriteit geven blijkt dat 

energiezuinige woningen in theorie een bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsvoering, 

en het volbrengen van de functies . Energiezuinige woningen spelen dus in de kaart van de 

corporaties . 

De theorie geeft geen uitsluitsel over de hoofdvraag van het onderzoek, dus was er verder 

onderzoek nodig in de praktijk van de corporaties. Er zijn voor dit onderzoek daarom 

tien verschillende corporaties ge"interviewd over de belemmeringen die zij ervaren bij 

het overgaan op energiezuinige woningbouw. De corporaties zijn geselecteerd op hun 

verschillende grootte en locatie, wei zijn zij aile door VROM aangewezen als bijzonder 
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actief ontwikkelende corporaties. 

Doel van het interview was duidelijk te krijgen of de belemmeringen uit de literatuur 

ook in de praktijk ervaren worden en of er eventueel nog meer belemmeringen ervaren 

worden. 

Dit heeft geresulteerd in een lijst van belemmeringen ervaren in de praktijk en de 

erkenning van aile belemmeringen gevonden in de literatuur. 

Er is in het interview ook gevraagd een top 4 van belangrijkste belemmeringen aan te 

geven. Er kon zo een twaalftal van de belangrijkste belemmeringen aangewezen worden, 

die later nog verder teruggebracht zijn tot 5 categorieen, te weten : 

Het financieren 

Het imago 

De regelgeving 

De technologie 

De informatie 

Vooral de laatste categorie, hoewel niet aangegeven als de meest belemmerende 

categorie, lijkt veel van de andere belemmeringen weg te kunnen nemen of in ieder geval 

een realistisch perspectief te kunnen zetten. Door het delen van opgedane ervaringen, 

oplossingen en methodes kunnen belemmeringen verkleint of zelfs opgelost worden 

zonder grote kosten te maken. 

Daar waar er belemmeringen zijn, zijn er ook oplossingen . Vanuit de corporaties, de 

literatuur en het combineren van deze gegevens zijn er oplossingen gevonden v~~r de 

belemmeringen. En hoewel ieder vastgoedproject weer anders is en er steeds andere 

uitgangspunten zijn, geven deze oplossingen toch aan dat er wellicht meer kansen zijn dan 

op dit moment gezien worden door de corporaties en de rest van de markt . 

De oplossingen zijn echter niet altijd direct toepasbaar. Bijvoorbeeld het aanpassen 

van sl'echt werkende regelgeving is iets waar een corporatie weinig invloed op kan uit 

oefenen en dat in sommige gevallen een aantal jaren nodig zal hebbenom aangepast te 

worden. Of als er gekeken wordt naar de belemmering dat het bouwen van energiezuinige 

woningen een extra prestatie vergt, dat zal altijd zo blijven, maar als energiezuinig wonen 

de standaard is zal dat niet meer als belemmering ervaren worden. In het schema van 

belemmeringen en oplossingen is aangegeven wanneer de oplossingen verwacht mogen 

worden toepasbaar te zijn . Voor het schema zie bijlage 6. 

Dit schema is tevens het belangrijkste product van dit onderzoek . Hoewel het misschien 

nog uitbreiding nodig heeft, is het een overzicht waarin corporaties de belemmeringen 

kunnen vinden, de oplossingen die erbij horen en de oplossingstermijn. 

Conclusie 

Aan de doelstelling is voldaan, door het blootleggen van de belemmeringen van 

de corporaties kan er helderder gecommuniceerd worden over energiezuinige 

nieuwbouwwoningen als standaard : waarom wei en waarom niet? Daarnaast is getracht 

de ogen te openen voor mogelijke oplossingen van de gevonden belemmeringen . Deze 

oplossingen kunnen in de praktijk gebruikt worden of op zijn minst aantonen dat een 

belemmering overkomelijk is. Hierdoor komen de belemmeringen in een realistischer 

perspectief te staan en worden zij wellicht beter aangepakt dan tot nu toe gebeurd is. 

De aanleiding van dit onderzoek laat de noodzaak zien, als er maar een corporatie sneller 

overgaat tot energiezuinige nieuwbouw als standaard dan is daarmee het doel van deze 

scriptie bereikt. Vervolgonderzoek en een groter gedragen effect bij de corporaties volgen 

dan vanzelf. 
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HOOFDSTUIK 1: INtEIDING 

"The oil and gas reserves are depleting rapidly. We must kick our oil habit. It's time for 

the world to go into rehab. (. . .)The climate crisis and the credit crunch are forcing us to 

transform our societies. We must seize the opportunity. (. .. ) The time has come to innovate 

and create. The time has come for renewable energy." 

(Jacqueline Cramer, 2009, Quote uit de toespraak van Jacqueline Cramer tijdens het Provada 

congres) 

1.1 Aanleiding 
De Club van Rome (1972) heeft het in gang gezet, het Brundtland rapport (1987) zette het 

milieu echt op de kaart, Kyoto (1997) maakte het milieu tot een doelstelling en AI Gore 

(2006) wist het milieu tot een topic van belang te maken . Het milieubeleid is ondertussen 

verankerd in de westerse politiek en ook het bedrijfsleven kan er tegenwoordig niet 

meer omheen . De industrie en de bevolking van de westerse 'Ianden consumeren te veel 

grondstoffen en produceren te veel afvalstoffen. Daardoor zijn zij oorzaak van tal van 

milieu- en klimaatproblemen. (United Nations, 1998) Ovffig 
6<r. 

Hoewel het een mondiaal milieuprobleem is, 

zijn de gevolgen echter voorallocaal desastreus: 

overstromingen, uitdroging, de stijging van de zeespiegel 

en tal van andere problemen die nu wellicht nog niet te 

voorzien zijn . Om dit te voorkomen moet de uitstoot van 

C02 drastisch omlaag. 

Duurzaam bouwen kan hieraan een bijdrage leveren. 

In de gebouwde omgeving wordt namelijk een groot 

gedeelte van de co
2 

uitgestoten. Huishouden aileen 

Industri. 

~ t'" 
~s..' m tontO. 

Hand .. t. dillm50tcn, 
avf'rhe~ d 

al nemen 19% voor hun rekening. Een voorbeeld van figuur 1.1 COl uitstoot per sector (2008) 

duurzaamheid in de woningbouw is het realiseren van zogenaamde 'netto energiezuinige 

woningen'. Gedurende de levensduur hebben deze woningen een positief effect op de 

energiebalans, omdat deze woningen minder energie vragen dan een normale woning. Bij 

voorkeur komt het netto energieverbruik op nul uit of wordt er zelfs energie geproduceerd . 

De doorgaans conservatievere bouwwereld loopt hier nog niet warm v~~r. De hogere 

investeringen en de onbekendheid van de toepassingen helpen hieraan niet mee. Daarbij 

komt ook dat er nog geen sprake is van een duidelijke markt. 

Hier liggen kansen voor de corporaties in Nederland. Van de ruim 7 miljoen woningen 

in Nederland zijn er eind 2007 2.4 miljoen in eigendom bij 455 woningcorporaties . 

(bron: branche in beeld 2008, 2008, www.Aedesnet.nl) Ais de corporaties laten zien dat 

het mogelijk is om de duurzaamheid te realiseren, kan de markt niet anders doen dan 

volgen. Dit geeft genoeg reden om na te gaan via welke strategieen woningcorporaties 

aangezet kunnen worden tot (meer) energiebesparing en het toepassen van duurzame 

energieopties. Ook moet gekeken worden of er belemmeringen zijn en hoe die uit de weg 
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geholpen kunnen worden? (Marktverkenning woningcorporaties ervaringen toepassing 

duurzame energie, 2008, www.senternovem.nl) . Daarbij is dit het moment aangezien 

de corporaties sinds 1 januari 2009 hun voorraad voorzien moesten hebben van een 

energielabel en zo inzicht verkregen hebben in hun energetische prestatie. 

(Aedes, 2008) 

Wat zijn de doelstellingen die corporaties hebben bij het ontwikkelen van woningen 

en hoe kunnen deze doelstellingen gekoppeld worden aan de mogelijkheden die 

netto energiezuinige woningen bieden? De belangrijkste vraag bij het realiseren van 

energiezuinige woningen is welke belemmeringen ondervinden de corporaties? 

1.2 Toelichting van de keuze voor het onderwerp 
Buiten het duidelijke milieu en maatschappelijk belang is energiezuinig vastgoed een 

relatief nieuw begrip binnen de vastgoedwereld. De meningen zijn uiteenlopend van 

"onmogelijk en onwenselijk" aan de ene kant tot "de enige manier om aan vastgoed 

te doen", aan de andere kant. De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. Toch 

heeft dit nieuwe speelveld in het vastgoed vele kansen in zich, die nog niet gezien 

worden . Door hierin onderzoek te doen wordt de kennis vergroot en worden de 

"toekomstmogelijkheden" duidelijker. 

In de vastgoedwereld wordt voortdurend met risico gewerkt, om lo kansen te benutten. 

Dit lOU ook onderzocht moeten worden voor de risico's en de .kansen van energiezuinige 

woningen. 

Vastgoed met een duurzaam karakter en een verbeterde energieprestatie kan op meerdere 

manieren de strategieen en beleidsnormen vertegenwoordigen en stimuleren. Daarbij 

komt dat de lange termijn visie op vastgoed, gezien de normen die de overheid stelt en 

gaat stellen, geholpen is met een betere energieprestatie. Verder vervult energiezuinig 

vastgoed, als er inderdaad verder gekeken wordt dan het financiele/huisve-sting plaatje, 

een maatschappelijke behoefte. 

1.3 Doel van het rapport 
Dit rapport beschrijft de resultaten van afstudeeronderzoek dat vanuit de afstudeerrichting 

REMD aan de Technische Universiteit te Eindhoven bij Evelop, dochter onderneming van 

Econcern, is uitgevoerd . Evelop was onderdeel van het moederbedrijf Econcern . Econcern 

is helaas aan de gevolgen van de financiele crisis op 1 mei 2009 ten onder gegaan. 

Econcern was een bedrijf met de visie iedereen van duurzame energie te voorzien. Dit 

in de breedste zin van het woord, energiebeleid op mondiaal niveau tot een duurzame 

deurbel. Evelop was het ontwikkelingsbedrijf dat deze visie vorm moest geven. Evelop 

werkte aan windmolenparken, lOnnecelcentrales, biomassacentrales etc. Ais onderdeel 

van Evelop was er het jonge Evelop Real Estate. Evelop Real Estate had als specifiekere 

missie duurzame woningen te realiseren . De wens die corporaties hadden uitgesproken 

om duurzame woningen te realiseren sloot hierbij aan. Dit onderzoek zou meer inzicht 

moeten verschaffen in de prestaties die corporaties verwachten van duurzame woningen. 
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Het rapport dient meerdere doelen : 

Meer inzicht verwerven in de afwegingen die woningcorporaties maken bij hun 

ontwikkelingen. Woningcorporaties zelf kunnen duidelijkere beslissingen 

nemen bij het ontwikkelen van energiezuinige woningen voor hun doelgroep (en 

hun marktgerichte ontwikkelingen) . 

Het geeh inzicht in de problematiek rond de invoering van duurzame 

energietoepassingen binnen de bouwwereld en de moeilijkheden 

die woningcorporaties ondervinden bij het ontwikkelen van 

vastgoed. Deze worden gespecificeerd om zo beter op 

hun waarde geschat te kunnen worden voor eventueel verder onderzoek. 

Om deze doelen te kunnen behalen en het onderzoek houvast te geven is er een 

onderzoeksplan nodig. Dit onderzoeksplan is opgezet volgens de handleiding van 

Verschuren (2007) . Deze handleiding " De probleemstelling voor een onderzoek" werkt met 

een stappenplan om tot een goede probleemdefinitie te komen, deze is in dit onderzoek 

toegepast. 

1.4 Doe/stelling 
De doelstelling van dit exploratieve onderzoek naar de belemmeringen bij corporaties bij 

het invoeren van netto energiezuinige woningbouw luidt : 

"Het inzichtelijk maken en in kaart brengen van de belemmeringen die 

woningcorporaties ervaren om netto energiezuinige nieuwbouwwoningen te 

I ontwikkelen. Het resultaat moet dienen om de duurzame energietoepassingen 

I binnen de sociale woningbouw te stimuleren tot een standaard, beginnend bij het 

verkleinen of oplossen van de ervaren belemmeringen." 

Om dit doel te kunnen bereiken zullen de volgende vragen beantwoord dienen te worden: 

1. Wat zijn woningcorporaties, hoe zijn zij ontstaan, voor welke doelgroep werken 

zij, onder welke omstandigheden ontwikkelen zij woningen, met wie werken zij 

samen en welke prestaties leveren zij? 

2. Wat zijn netto energiezuinige woningen? Wat zijn de regels en mogelijkheden 

voor energiezuinige woningen? Waar moet aan gedacht worden bij het 

ontwikkelen van een energiezuinige woning en welke energie concepten 

zijn voorhanden. 

3. Hoe liggen de werkverbanden bij het ontwikkelen van energiezuinige woningen? 

Welke belemmeringen zijn al beschreven in de literatuur voor woningcorporaties 

om energiezuinige woningen op te nemen in hun woningvoorraad? Welke 

mogelijkheden worden er gezien in de literatuur? Kunnen energiezuinige 

woningen helpen bij het functioneren en het presteren van een corporatie? 

4. Kloppen de belemmeringen uit de literatuur met de bevindingen vanuit de 

praktijk? Welke belemmeringen ervaren corporaties bij het ontwikkelen 

van energiezuinige nieuwbouwwoningen? Zijn deze belemmeringen terug te 

brengen tot categorieen en welke zijn dit dan? 

5. Welke oplossingen kunnen aangedragen worden, en op welke termijn? Welke 

middelen zijn er om corporaties energiezuinige woningen te helpen ontwikkelen? 

Het object binnen dit onderzoek is de ontwikkelingstak van een woningcorporatie in 

Nederland of de duurzame ontwik'kelaar. 
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1.5 Afbakening 
Bij dit onderzoek gaat het om de toepassing en stimulering van netto energiezuinige 

woningen in de woningportefeuille van corporaties, en dan vooral over de toepassing 

hiervan bij nieuwbouw. 

Verdere afbakening houdt in dat het gaat om het inzichtelijk maken van de door 

corporaties ondervonden belemmeringen voor het toepassen van duurzame energie bij 

nieuwbouwontwikkeling binnen de portefeuille van woningcorporaties. 

Deze afbakening is gedaan aan de hand van het fuikprincipe dat inhoudt dat er door 

een steeds verdere detaillering een duidelijker en specifieker beeld van het onderwerp 

ontstaat. 

Keuzen Invulling 

1 Onderwerp Duurzame energie toepassingen bij woningen 

2 $oort Woningvoorraad van een woningcorporatie 

3 Bepaald onderdeel Nieuwbouw 
-

4 Aspect Mogelijkheden tot energiezuinigheid 

5 Eigenschappen Belemmeringen,oplossingen 

Tobe/l.l 

Toelichting van deze keuzes: 

1 De keuze voor het onderwerp is reeds toegelicht bij 1.2 en ligt vooral op het 

gebied van het milieu 

2 De reden om te kiezen v~~r de woningcorporatie als eigenaar van netto 

energiezuinige woningen is tweeledig. Ten eerste is dat om de reden dat corporaties 

de woningen in beheer houden, hierdoor kunnen zij kostenvoordeel doorspelen naar 

de huurders, maar ook de kosten en opbrengsten van de energiezuinige toepassingen 

eerlijker verdelen tussen de huurder en zichzelf. Ten tweede is er gekozen voor 

woningcorporaties omdat zij geen winstoogmerk nastreven maar ook andere prestaties 

willen leveren, waar energiezuinige woningen aan bij zouden kunnen dragen. Deze 

prestaties liggen op het maatschappelijk vlak. 

3 Er is specifiek gekozen voor nieuwbouw omdat energiezuinige toepassingen 

beter presteren en rendabeler zijn als zij vanaf het eerste ontwerp in de woning gepland 

zijn. Energiezuinige toepassingen hebben nog te maken met scepsis vanuit de gebruikers 

en andere belanghebbende partijen. Dit is een reden om niet met halve oplossingen te 

komen die er v~~r zorgen dat er aan comfort en woongemak ingeboet wordt. Er wordt 

onderkend dat er nog een grote slag te halen valt qua C02 reductie binnen de bestaande 

woningvoorraad, maar het lijkt in het algemeen belang een goed voorbeeld te stellen en 

de markt te vergroten door goed te presteren in de nieuwbouw. 

4 Het Nederlands beleid is op dit moment gericht op energiezuinigheid, vandaar 

ook deze keuze. Er is niet gekozen v~~r duurzame materialen of groener bouwen 

vanwege de soms conflicterende resultaten . Bovendien wordt de levensloopanalyse van 

de toepassingen dan vaak van belang en de gegevens hiervan zijn bij het toch al actuele 

onderwerp vaak nog niet voorhanden. Wei wordt dit later als doel gesteld bij verder 

onderzoek. 
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1.6 Probleemstelling 
De probleemstelling die hieruit en de doelstellig voigt luidt: 

"Wat zijn de beiemmeringen die woningcorporaties ervaren bij het ontwikkeien 

van netto energiezuinige nieuwbouwwoningen? Hoe kunnen deze beiemmeringen 

inzichteiijk gemaakt worden en in kaart gebracht? Hoe kan een corporatie de 

beiemmeringen verkleinen of oplossen om zo de duurzame energietoepassingen 

binnen de sociale woningbouw te stimuleren tot een standaard?" 

De bedrijfsvoering van een corporatie omvat het hele vastgoedproces, van acquisitie tot 

sloop of verkoop, bij dit onderzoek wordt enkel de ontwikkelingsportefeuille bekeken, en 

dan specifiek de nieuwbouw. 

1.7 Onderzoeksmethode 
V~~r de beantwoording van de onderzoeksvragen is begonnen met een literatuurstudie 

naar ontwikkelende woningcorporaties, energiezuinige woningen en de mogelijkheden van 

deze energiezuinige woningen in de woningportefeuille van de corporaties. 

Hierna komt een praktijkstudie in de vorm van interviews met corporaties van 

verschillende grootte en locaties. De hieruit volgende belemmeringen en oplossingen 

worden vervolgens omgezet tot een logisch schema. Dit schema moet de inzichtelijkheid 

van de belemmeringen vergroten en aantonen dat er nog tal van oplossingen mogeli jlk zijn. 

Dit kan dan aantonen waar energiezuinige woningen wellicht makkelijker te ontwikkelen 

zijn of zelfs een uitkomst kU l1nen bieden voor de corporaties. Tot slot volgen de conclusies 

en eventuele aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

1.8 Randvoorwaarden en Relevantie 
Het schema van belemmeringen en oplossingen dient te beantwoorden aan de 

doelstelling. Verder is het van belang dat de methode acceptabel, praktisch inzetbaar en 

haalbaar is voor de opdrachtgever en de doelgroep (Verschuren, 2007). 

De specifieke sociale doelstellingen van de corporatie en het risicobeleid dat zij voeren 

geven vorm aan dit onderzoek aangezien er onder deze voorwaarden ontwikkeld wordt. 

De relevantie van dit onderzoek bestaat uit twee delen, van de ene kant heb je de 

praktische kant met de maatschappelijke relevantie: Woningcorporaties zouden beter 

kunnen beslissen om wei of niet en in welke mate gebruik te maken van duurzame energie 

toepassingen om zo de woonlasten voor hun clienten omlaag te brengen. Wellicht kunnen 

zij de bewoners bewuster te maken van hun mogelijke bijdrage aan het milieu. 

Aan de andere kant de theoretische relevantie, namelijk het combineren van de kennis 

over duurzame energietoepassingen met de bestaande theorieen over projectontwikkeling 

bij woningcorporaties. 

Daarnaast heeft dit onderzoek als doel een bijdrage te leveren aan het mogelijk maken van 

energiezuinige woningen bij woningcorporaties. 
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1.9 De netto energiezuinige woning 
Binnen het onderzoek zal te term (netto) energiezuinige woning regelmatig vallen. Om 

duidelijk voor ogen te hebben wat hier onder verstaan wordt voigt hier de voor dit 

onderzoek gestelde definitie: 

Gez'ien het beleid en de technische (on)mogelijkheden wordt er voor dit onderzoek een 

aanbeveling gedaan als minimum eis voor een netto energiezuinige woning. 

Harde eisen: 

Een woning met een Energie Prestatie Coefficient (EPe) lager of gelijk aan 0,4. 

Hierbij moet gebruik gemaakt worden van duurzame energie toepassingen. Dit 

houdt in dat er actief energie of warmte/koude opgewekt wordt en er niet aileen 

energie bespaard wordt. De woning moet van voldoende comfort zijn voorzien en 

voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. 

Zachte eisen: 

De woning mag van ieder woningtype zijn. Concepten als passief of actief huis 

kunnen hun bijdrage leveren maar zijn niet noodzakelijk. 

Verdere uitleg: 

Gekozen is voor een minimum EPC van 0,4 vanwege de reeds vaststaande eis van 0,4 in 

2015 door de nationale overheid gesteld .. Er wordt aan gewerkt om de EPC eis verder te 

verlagen maar hier is nog geen datum aangehangen. De verwachting is dat er tegen die tijd 

wat minder druk op gezet wordt en dat dus woningen die nu gerealiseerd worden met een 

EPC van 0,4 lang goed in de markt zullen blijven staan. 

Note: 

Bij het onderzoek wordt bij de term "(netto) energie zuinige woning" de bovenstaande 

definitie aangehouden. Bij het praktijkonderzoek echter wordt de definitie niet 

aangehouden als het gaat om de projecten die al gerealiseerd zijn. De ervaringen die in 

het veri eden gedaan zijn, zijn waarschijnlijk onder moeilijkere omstandigheden opgedaan 

en met minder informatie voorhanden, wei moeten ze qua inlet, doelstelling en ambitie 

vergelijkbaar zijn met de gestelde doelstelling. 

22 



1.10 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstuk 4 & 5 

Hoofdstuk 6 

Hoofdstuk 7 

Inleiding 

I 
Werkwijze ontwikkelende 

corporaties 

I 
I De regels en 

mogelijkheden voor netto 
energiezuinige woningen ----- ----De theoretische De praktische 

mogelijkheden en mogelijkheden en 
belemmeringen belemmeringen 

--------r--
De oplossingen 

Conclusie en 
aanbevelingen 

~--------------------------------------------Figuur 1.2 Leeswijzer 
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HOOFDSTUK 2: ONTWIKKELENDE CORPORATIES 

In dit hoofdstuk worden de volgende deelvragen beantwoord: 

Wat zijn woningcorporaties, hoe zijn zij ontstaan, voor welke 

doelgroep werken zij, onder welke omstandigheden ontwikkelen zij 

woningen, met wie werken zij sam en en welke prestaties leveren zij? 

2.1 Inieiding 
Woningcorporaties organiseren en stirnuleren de volkshuisvesting. Een kenmerk van 

woningcorporaties is dat ze een groot aantal woningen ontwikkelen en deze voor 

een lange periode beheren. Juist dit in beheer houden en het behartigen van de 

maatschappelijke belangen maakt dat corporaties interessant zijn voor duurzame 

energietoepassingen. Immers de energievriendelijke maatregelen die worden toegepast en 

die in het voordeel zijn van de huurder helpen daarmee hun maatschappelijke doelstelling 

te realiseren. 

Een corporatie heeft de mogelijkheden en de functie om pionierswerk te verrichten op het 

gebied van het ontwikkelen van nieuwe woonvormen, woonconcepten en andere zaken 

die de huurder ten goede komen. 

Daarnaast heeft de corporatie de mogelijkheid om haar huurders voor te lichten over hun 

energieverbruik en over het gebruik van energietoepassingen. 

Het toepassen van energievriendelijke maatregelen en daarmee het ontwikkelen van 

energiezuinige woningen geeft de mogelijkheid hier al vroeg in het ontwikkelingsproces op 

aan te sturen en lo een efficientie slag te maken. 

Van belang hiervoor is wei dat de corporatie begrepen wordt, wat zij eigenlijk precies doet 

en hoe zij te werk gaat. 

2.2 Definitie van een woningcorporatie 
Een woningcorporatie is volgens de definitie van het Kei-kenniscentrum stedelijke 

vernieuwing een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die uitsluitend 

werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting, voor mensen die niet of onvoldoende 

in staat zijn in hun eigen huisvesting te voorzien (de doelgroep). 

Bij koninklijk besluit worden corporaties toegelaten als instelling. Ais synoniem voor 

'toegelaten instelling' wordt ook vaak de term 'socia Ie verhuurder' gebruikt. 

De meerwaarde van de corporatie ten opzichte van andere partijen is dat zij zich inzet 

voor het maatschappelijk nut: het oplossen van volkshuisvestelijke problemen die de 

marktsector niet realiseert. Zij huisvest immers een doelgroep die door de marktsector 

niet bediend wordt. 

In vergelijking met die marktsector in lOwel koop als commerciele verhuur biedt zij 

daarbij een vorm van zekerheid: een flinke voorraad betaalbare huurwoningen met een 

goede kwaliteit die goed wordt onderhouden. Winstmaximalisatie is daarbij geen doel, 

corporaties nemen in de regel een gematigd rendement voor lief. 
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Belangrijk kenmerk is dat de doelgroep voorop staat en geholpen wordt aan een geschikte 

woning. Dit gebeurt onder andere door de woningen in eigen beheer te houden, lO kan 

een eventueel kostenvoordeel doorgegeven worden aan de (sociale) huurders. 

Onder de doelgroep (aandachtsgroep) wordt verstaan: huishoudens met een jaarinkomen 

tot ca. € 33.000, overeenkomend met de ziekenfondsgrens die tot 1 januari 2006 van 

kracht was. Daarnaast gaat het bij corporaties om het passend huisvesten van groepen met 

specifieke woonbehoeften of specifieke woonproblemen lOals ouderen, gehandicapten, 

studenten, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, ex-psychiatrische patienten, 

statushouders en dergelijke. (bron: Kei-kennis centrum stedelijke vernieuwing) 

Daarnaast is door de commerciele activiteiten de rest van de markt ook een doelgroep 

geworden, deze is echter voor corporaties gebaseerd op kansen en niet verder in beleid 

uitgewerkt (tenzij er specifieke doorstromingsproblemen zijn) en zal dus ook niet verder 

toegelicht worden. (Kei-kenniscentrum, 2008) 

2.3 Geschiedenis van de Nederlandse woningcorporatie 
Om te kunnen begrijpen hoe een Nederlandse woningcorporatie werkt is het van belang 

dat er enig begrip is van het ontstaan en het evolueren tot de corporatie die we vandaag 

de dag kennen. Hierbij is gebruik gemaakt van het artikel; "De woningcorporatie, domein 

en competenties van een sociaal ondernemer", Smeets 2007. De geschiedenis zal 

beschreven worden aan de volgende 5 fases: 

1) De Peri ode tot 1925 

2) De periode 1925 -1968 

3) De periode 1986 - 1984 

4) En de periode 1984 - 1995 

5) De post bruteringperiode 1995-heden. 

2.3.1 De periode tot 1925 

In 1851 werd de eerste woningbouwvereniging opgericht "De vereniging tot het 

verschaffen van geschikte woningen aan de arbeidende klasse te Arnhem" en al snel 

volgden meer initiatieven. In de periode tot 1925 komen de corporaties tot bloei. Onder 

invloed van de industriele revolutie groeiden de steden snel en ongecontroleerd. De 

slechte woonomstandigheden voor het volk samen met een groeiend sociaal besef 

bij de elite waren aanleiding tot allerlei vormen van particulier initiatief voor een 

betere woonomgeving voor de sociaal zwakkeren. De kwantitatieve betekenis van deze 

initiatieven was in de 1ge eeuw beperkt en vooral van symbolische aard . 

De Woningwet bracht daar in 1901 verandering in. Deze wet biedt gemeentebesturen 

een instrument om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de bestaande woningen 

en op de bewoning zelf. In deze wet worden bovendien voorwaarden gesteld, waaronder 

de corporaties als bijlOndere instellingen kunnen worden toegelaten en waardoor ze in 

aanmerking kunnen komen voor voorschotten en exploitatiebijdragen van de overheid. 

Ais voorwaarde geldt dat ze uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam 

mogen zijn. 

Aanvankelijk groeide het aantal corporaties gestaag. Pas in 1909 werd het aantal 

van honderd overschreden. Vooral in de periode na de lste wereldoorlog nam het 
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aantall woningcorporaties sterk toe: van 550 in 1918 tot 1.341 in 1922. Rond de eerste 

wereldoorlog is er sprake van een opbloei van de bouwproductie. De ontwikkelingen in 

het financieringvolume door het Rijk steeg van gemiddeld 100 miljoen naar gemiddeld 

600 miljoen. Op de achtergrond speelt ook het wegvallen van de commerciele activiteiten 

op deze woningmarkt als gevolg van de oorlogsomstandigheden . De centrale overheid 

gebruikt toegelaten instellingen als vehikel om de bouw weer te stimuleren . Wat op zijn 

beurt weer de ontwikkeling van de corporaties stimuleerde . 

2.3.2 De periode 1925 -1968 

Aan deze korte opbloei kwam echter een einde. In de periode 1925 -1968 vond er een 

stagnatie en regeneratie plaats. De woningproductie wordt na 1925 weer door de markt 

overgenomen. Na een explosieve groei nam het aantal corporaties na 1922 weer af van 

1.350 naar 1.050 in 1930. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien er vanaf 1924 minder 

faciliteiten kwamen voor de woningcorporaties: voorschotten werden verminderd en de 

exploitatiebijdragen werden verlaagd. De geldstroom door het Rijk liep terug tot ca . 5 

miljoen gulden in 1929. Dit had huurverhogingen tot gevolg. 

Tijdens de 2de wereldoorlog is de betekenis van woningcorporaties gering. Het waren 

vooral de gemeenten c.q. de gemeentelijke woningbedrijven die destijds weer het 

voortouw namen. De omvangrijke woningproductie in de wederopbouwperiode kwam 

dan ook voor rekening van de gemeenten. Wei worden de woningen vaak in eigendom of 

beheer van de woningcorporaties gegeven, waardoor deze hun bezit toch nog snel zien 

groeien. Door tal van regelingen worden de woningcorporaties aileen maar afhankelijker 

van de locale overheid. 

Gedurende de jaren '50 nam de politieke weerstand tegen deze afhankelijkheid sterk toe 

en werd de commissie "De Roos" ingesteld . In 1962 deed deze commissie haar rapportage 

en constateerde dat de corporaties onvoldoende financiele middelen hadden om 

zelfstandig te worden . De commissie deed daarom vooral aanbevelingen in de financiele 

sfeer lOals het herstellen van het primaat van het opdrachtgeverschap, het afschaffen 

van de terugbetalingsplicht van subsidies en het instellen van bedrijfsreserve door 

fondsvorming. Daarnaast werd de verhoging van de kwaliteit van het management en de 

verruiming van de zorgbreedte aanbevolen. 

Ook in de wijziging van de Woningwet (1962) werd opnieuw het uitgangspunt 

vastgelegd dat de woningcorporaties bij nieuwbouw voorrang dienden te hebben op 

de gemeentebouw. Dit bouwprimaat werd echter pas in 1969 middels een circulaire 

vastgelegd. 

2.3.3 De periode 1968 - 1984 

In de peri ode 1968 -1984 is er sprake van groei voor de corporaties in Nederland. 

In 1968 wonnen de corporaties de strijd om het opdrachtgeverschap van de 

gemeentelijke volkshuisvesters. De lOgenaamde voorrangsregel versterkte de positie van 

woningcorporaties ten opzichte van de gemeentelijke woningbedrijven. In feite kregen ze 

hierdoor de hegemonie in de non-profit huursector. 

Belangrijke doorbraak in deze periode is de doorvoering van het subsidiariteitsbeginsel : 

de overheid dient geen taken te vervullen die maatschappelijke organisaties kunnen 

uitvoeren . De beleidsruimte voor corporaties werd daardoor groter en de invloed van de 

gemeente op het doen en laten van corporaties nam af. In plaats van een hierarchische 

veThouding tussen gemeente en corporane ontstond veel meer een systeem van 

onderhandeling tussen gelijkwaardige partijen . De belangrijkste machtsmiddelen van de 

gemeente zijn gronduitgifte en woningdifferentiatie in het kader van het bestemmingsplan. 

Gesteund door onder andere het in 1977 genomen Besluit Toegelaten Instellingen (BTIV) 
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kon in de periode 1970 - 1980, 50 tot 80% van aile huurwoningen door corpora ties 

gebouwd worden. Gemeenten mochten slechts bij uitzondering als opdrachtgever 

functioneren en de institutionele beleggers namen in die periode nauwelijks initiatieven 

tot het realiseren van socia Ie woningbouw. In 1980 zijn er nog ruim 900 corporaties actief. 

Door de economische crisis van de jaren '80 komt het volkshuisvestingsbeleid onder druk 

te staan. De 'sober en doelmatigheidsfilosofie' uit de jaren '80 leidt tot een aanzienlijke 

kwaliteitsverlaging in de woningbouw. De 'merit good' filosofie blijft echter tot eind jaren 

'80 bestaan als legitimatie van het overheidsingrijpen. 

Weliswaar bleef de primaire taak van de corporaties het huisvesten van 'zwakke 

gebruikers' op de woningmarkt, toch werd hen nu een bredere taakstelling toegedacht ten 

behoeve van vrijwel aile lagen van de bevolking. 

De corporaties maakten hier dankbaar gebruik van door ook in de duurdere segmenten 

van de woningmarkt te opereren. Voordelen hiervan waren: 

De woningstandaard kon voortdurend verhoogd worden; 

Lagere inkomensgraepen kregen ruimere keuze op de woningmarkt; 

Er yond geen stigmatisering meer plaats van de allerarmste huishoudens; 

Er was meer politieke aandacht doordat er woondiensten verleend worden aan 

brede lagen van de bevolking; 

Er ontstonden grotere financiele reserves voor beheerders 

Er kwamen meer mogelijkheden om professionele werkapparaten in stand te 

houden. 

Er kon gebouwd worden voor grote graepen huurders en niet aileen voor de leden. 

Corporaties werden hierdoor steeds meer gezien als een dienstverlenend bedrijf. 

Daarnaast was er sprake van schaalvergroting, waardoor corporaties meer ruimte op de 

huurwoningmarkt kregen en de professionalisering snel toe nam. 

2.3.4 De periode 1984 - 1995 

In de periode voorafgaand aan de brutering (1984 - 1995) neemt het aantal corporaties 

af van ca 890 tot 780. De belangrijkste oorzaak hiervan is het fuseren van de verschillende 

corporaties. De privatisering van gemeentelijke woningbedr,ijven nam in deze periode 

een hoge vlucht waardoor hun aantal af nam tot 90 in 1995. De portefeuille van een 

corporatie groeide uit tot gemiddeld ongeveer 2.200 woningen. In feite vindt er echter een 

differentiatie naar omvang plaats: naast vele kleine ontstaan er enkele grotere spelers in 

het veld. 

Vanaf eind jaren '80 wordt de verzelfstandiging met kracht doorgezet en de marktwerking 

versterkt. Vanaf 1984 kwam de financiering door het rijk te vervallen en waren corporaties 

op de kapitaalmarkt aangewezen . Ook werd de garantstelling door het Rijk geprivatiseerd 

en nam het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) deze functie over. In 1988 werd 

naast het WSW een tweede fonds toegevoegd: het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting 

(CFV). 

Tussen beide fondsen bestaat in beginsel een naadloze aansluiting. Wanneer borging door 

het WSW niet meer mogelijk is, wordt er doorverwezen naar het CFV. De invloed van beide 

fondsen is in de jaren '90 verder uitgebreid. Hierdoor is de verzelfstandiging van de sector 

in zijn geheel steeds grater geworden. 

Ais climax in de verzelfstandiging werd de bruteringsoperatie gezien. Met deze operatie 

werden in 1995 de financiele banden tussen woningcorporaties en overheid goeddeels 

doorgesneden. Aileen de geldstroom in het kader van de Individuele Huursubsidie bleef 

nog bestaan. Met de Wet Balansverkorting (de bruteringsoperatie) werden langlopende 
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objectsubsidies op sociale huurwoningen 'weggestreept' tegen de leningen die het Rijk 

nog had uitstaan bij woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven. 

De verzelfstandiging is mede vorm gegeven door het BBSH (Besluit Beheer Sociale 

Huurwoningen) uit 1993. Dit besluit vervangt de oude regelgeving bestaande uit de 

BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) en BGSV (Bestuit Geldelijke 

Steun Volkshuisvestiging). Onder het BBSH worden de taken van de corporaties 

geregeld in een systeem van prestatiegebieden, waarover de toegelaten instellingen 

achteraf verantwoording afleggen. De instellingen krijgen meer ruimte om hun interne 

bedrijfsvoering te bepalen en meer vrijheid bij het invullen van hun volkshuisvestingstaken. 

De toegelaten instellingen moeten hun inspanningen primair richten op een viertal 

prestatievelden c.q. kerntaken: 

1. Het passend huisvesten van de doelgroep; 

2. Het kwalitatief in standhouden van de woningvoorraad; 

3. Het betrekken van de huurders bij beheer en beleid; 

4. Het waarborgen van de financiele continu"iteit. 

Gevolg van deze prestatievelden is dat veel corporaties uitgroeien tot meer marktgerichte 

organisaties. 

2.3.5 Pastbruteringperiade 1995 - media 2009. 

In de periode 1995 - 2005 neemt het aantal corporaties drastisch af van ca 800 tot ca 

500. De resterende gemeentelijke woningbedrijven worden geprivatiseerd en jaarlijks 

verdwijnen er enkele tientallen toegelaten instellingen door fusies en overnames. Eind 

2007 zijn het er nog 492. Het gemiddeld aantal woningen per corporatie wordt ruim 

verdubbeld tot ca. 4800 woningen. 

Er is echter een grote variatie in omvang. In 2004 heeft bijna driekwart minder dan 5000 

woongelegenheden. Ongeveer 11% heeft meer dan 10.000 woongelegenheden. Deze 54 

grootste corporaties bezitten 47% van de totale sociale huursector. Er ontstaat een steeds 

verdere differentiatie in structuur, beschikbare bronnen, capaciteiten en taakopvatting. 

Hierbij opereren corporaties steeds vaker op terreinen waarop ook andere marktpartijen 

actief zijn. 

In 1997 wordt er een extra verantwoordingsveld toegevoegd: Corporaties dienen een 

bijdrage te leveren aan de woonkwaliteit in buurten en wijken waar haar woningen 

gelegen zijn. Ze worden daarmee mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken 

van de gemeentes. 

In 2001 wordt daar het 6de verantwoordingsveld aan toegevoegd: Wonen en zorg. 

Woningcorporaties moeten bijdragen aan de huisvesting van ouderen, gehandicapten en 

personen die zorg of begeleiding behoeven. Daartoe kunnen ze ook woon-zorgtomplexen 

bouwen en beheren alsmede bijdragen aan het opzetten van arrangementen van 

dienstverlening. 

Gemeenten zijn tot 1997 verantwoordelijk als lste lijntoezichthouder en het Rijk dient als 

2de lijntoezichthouder. Na 1997 wordt echter het CFV verantwoordelijk voor het financiele 

toezicht, daar waar het CFV eerst aileen diende als achtervangnet voor het WSw. Deze 

volledige financiele onafhankelijkheid zorgde er voor dat corporaties een inkomstenbron 

moesten ontwikkelen om hun verliezen, die worden afgeschreven op de nieuwbouw van 

de sociale huurwoningen, te kunnen financieren. Woningcorporaties zijn zich sindsdien 

commercieel gaan ontwikkelen, m.a.w. zijl zijn buiten de sociale woningmarkt gaan 

opereren. 

29 



Deze commerciele projecten werden niet met hetzelfde fiscale voordeel gerealiseerd . 

Vanaf 2006 moesten de corporaties transparant opereren en hun overheidssteun beter 

kunnen verantwoorden. Dit moest omdat de vroegere overheidssteun zou kunnen zorgen 

voor oneerlijke concurrentie met de commerciele ontwikkelaars. Ais tegemoetkoming aan 

de EU moesten de corporaties hun verschillende activiteiten scheiden: Aan de ene kant 

de lOnder staatsteun gefinancierde met de markt concurrerende activiteiten, en aan de 

andere kant de minder belaste sociale activiteiten. Zo werd het mogelijk om de met de 

markt concurrerende activiteiten te belasten met vennootschapsbelasting. De winsten 

mochten wei aangewend worden om sociale huisvesting te ontwikkelen of te beheren . Tot 

een januari 2008 waren woningcorporaties vrijgesteld van vennootschapsbelasting waar 

het ging om ontwikkelingen en huren voor de socia Ie doelgroep. 

De commerc iele projecten van corporaties worden met een ander risicoprofiel ontwikkeld, 

niet aileen omdat ze zich nu bevinden op een markt waar meer partijen kunnen 

concurreren, maar ook omdat de risico's in deze markt groter zijn . Innovatie speelt in deze 

markt een belangrijke rol en dientengevolge zijn de corporaties ook meer gaan innoveren. 

Sinds 2008 moeten corporaties over aile activiteiten belasting betalen, de privatisering is 

daarmee helemaal rond . 

Het feit dat corporaties nog steeds een maatschappelijk belang nastreven wordt hiermee 

voor de bedrijfsvoering steeds meer een last. Actueel is dan ook de discussie wat een 

corporatie lOU moeten doen om helemaal commercieel te kunnen opereren. (bron : 

staatsteun en vennootschapsbelasting, 2008, Aedes) 

De meeste corporaties willen echter hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet kwijt, 

het is iets waar ze juist trots op zijn. De geschiedenis van deze sociale instellingen hebben 

de huidige werkwijze gevormd en lOrgen ervoor dat zij hun plicht richting de sociaal- en 

financieel zwakkere niet verzaken . 

2.3.6 Krach ten veld 

De woningcorporatie heeft bij het ontwikkelen van woningen te maken met allerlei 

partijen. De corporatie bevindt zich daarbij in een krachtenveld van spelers en instanties. 

ledere partij heeft zijn eigen belangen te behartigen en heeft daar in meer of mindere 

mate de andere partijen voor nodig. Het speelveld van een ontwikkelende corporatie ziet 

er als voigt uit : p--------------------------------------------

Figuur 2.1 

Netwerk van 
samenwerkende 

partijen 
(aannemers, 

adviseurs, etc.) 

De Corporatie 

Krachtenveld ontwikkelende woningcorporaoe 
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ledere partij in dit krachtenveld heeft in meer of mindere mate interactie met de 

corporatie. Bij een normale bedrijfsvoering zijn er twee partijen die extra naar voren 

komen: De huurders, zij zijn de bestaansreden van de corporatie en de overheid in de 

vorm van regelgeving vanuit het rijk en de gemeente als belanghebbende partij . Het 

netwerk van samenwerkende partijen, zij zijn de uitvoerende partijen voor lOver die niet 

binnen de eigen organisatie vallen, werken ook nauw samen met de corporatie, maar 

spelen een afhankelijke rol. (Brug, van der, 1994)(Deloitte, 2006) 

2.4 De Juncties van een woningcorporatie 
Ais vorm van particulier initiatief bevinden corporaties zich in het spanningsveld van 

overheidsbemoeienis, sociale taakstelling en ondernemerschap. Tegenwoordig spreken 

we ook wei van 'sociaal ondernemerschap'. Het zijn ondernemers die streven naar het 

voortbrengen van maatschappelijk nut. 

Ais sociaal ondernemer kunnen ze hun eigen capaciteiten ten volle aanwenden en daarbij 

gaat het niet aileen om het financiele vermogen, maar ook om jarenlang opgebouwde 

deskundigheid op het gebied van huisvesten en om de organisatorische en bestuurlijke 

kwaliteit . Dit streven wordt gebezigd in het domein waarin de corporaties opereren . 

In de nota' Wonen in de 21ste eeuw' van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) wordt het werkdomein van de corporatie opnieuw 

geformuleerd. Het domein wordt omschreven in termen van 'werkzaam op het gebied van 

wonen, woondiensten en woon.milieus'. 

Ais vorm van particulier initiatief hebben de corporaties een constructieve bijdrage 

geleverd aan de uitbouw van de verzorgingsstaat. Ze hebben een aantal belangrijke 

functies ontwikkeld en hebben die in potentie nog steeds . 

Functies van een corporatie: 

Waarborgen. Oorspronkelijk droegen ze b'ij aan de levensbeschouwel ijke 

verscheidenheid bij uitoefening van publieke taken . 

Pionieren. Ze zijn bij uitstek geschikt om een pion iersrol te vervullen in de 

dienstverlening aan de burger. 

Diensten verlenen. Door onder non-profit condities te werken kan een hogere 

kwaliteit van dienstverlening geleverd worden tegen een lagere prijs en kan beter 

ingespeeld worden op de noden van diegenen die via de markt in de knel dreigen 

te raken. 

Gemeenschapszin bevorderen. Non-profit organisaties hebben een bindende 

werking. Door processen van sociale interactie kunnen ze bijdragen aan 

het creeren van een gemeenschapsgevoel. 

Tegenspelleveren. Non-profit organisaties kunnen zowel de overheid als het 

bedrijfsleven kritisch volgen. 

Deze functies worden vervuld ten dienste van de specifieke doelgroep die de corporaties 

bedienen. (Smeets, 2007) 

2.5 Beweegredenen corporaties 
Corporaties zijn geen gewone ondernemingen . Het zijn 'hybride' organisaties : zij hebben 

een publieke, maatschappelijke opdracht uit te voeren, waarbij zij in een marktomgeving 

op de meest efficiente en effectieve wijze hun middelen moeten aanwenden om 

hun doelstellingen te realiseren . De eigen (financiele) continu'iteit is hierbij een van 
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de doelstellingen. De corporatie als onderneming laat zich moeilijk vergelijken met 

een 'gewone' onderneming, die streeft naar winstmaximalisatie en waarop de basale 

economische principes van toepassing zijn. Dit kan in bepaalde markt situaties leiden 

tot de opvatting dat corporaties geen gevoel voor de markt zouden hebben, of logge 

bureaucratische instellingen zouden zijn. 

Feit is dat corporaties anders reageren op prikkels uit de markt. 

In tabel 2,1 is te zien wanneer en schematisch hoeveel corporaties verschillen van 

commerciele ondernemingen. 

Onderwerp Corporaties Gewone ondernemingen 

1 Marktordening 0/+ + 

2 Prijsbeleid - + 

3 Ruimte voor ondernemerschap + 0 

4 Financiele prikkels 0 0 

51nkomenspolitiek + -

6 Wet- en regelgeving - /0 - /0 

7 Lokale afspraken + 0 

8 Governance + -

9 Invloed stakeholders + 0 

10 Publieke opinie 0/ + 0 

Tabel2.1 (- = geen invloed; 0 = neutraal; + wei invloed) (vrom.nl) 

Vanuit de theorie van het economisch en maatschappelijke handelen kunnen aan de 

hand van dit schema op de volgende wijze de verbanden worden verondersteld tussen 

de mogelijkheden tot interventie op gedrag en de vermoedelijke effecten ervan bij 

corporaties resp . gewone ondernemingen. 

Er is geen eenduidig beeld aan welke knoppen te draaien om het handelen van corporaties 

te be'invloeden, dan wei aan te haken bij bekende beweegredenen van corporaties . 

(VROM.nl) 

2.6 De ontwikkelingsuitdagingen voor de corp ora ties 

2.6.1 Huidige woningvoorraad en de moge/ijkheden tot nieuwbouw 

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van corporaties wordt tegenwoordig 

gevormd door de ontwikkelingstak. Met dit onderdeel in de bedrijfsvoering weten zij door 

commerciele activiteiten inkomsten te genereren op een manier waar ze al jaren verstand 

van hebben, woningen bouwen. Het commercieel ontwikkelen is echter verschillend 

van het ontwikkelen van sociale woningbouw. Corporaties worden steeds beter in het 

vermarkten van hun deskundigheid. In de ontwikkeling van netto energiezuinige woningen 

is ook nog niet veel ervaring, maar waar zou deze ervaring beter opgedaan kunnen 

worden dan bij de corporaties. Hier wordt immers het beheer ook meegenomen in het 

ontwikkelingsproces. 

We weten nu hoe corporaties ontstaan zijn, met welke regelgeving ze te maken hebben en 

wat hun functies zijn . Om te doorgronden waar corporaties toe instaat zijn op het gebied 

van beheer en ontwikkeling en vooral voor welke ontwikkelingsuitdagingen ze staan is het 
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van belang te kijken hoe groot hun aandeel is in de Nederlandse woning markt en wat dit 

l egt over de ontwikkelingsmogelijkheden . 

Medio 2009 staan er zoals al eerder vermeld werd 7,03 miljoen woningen in Nederland, 

waarvan er (anno 2007) 2.408.000 in eigendom waren van de woningcorporaties. Hiermee 

is ruim een derde van de woningen in ons land in bezit van deze sociale verhuurders . 

Ten opzichte van 2000 is dit aandeel vrijwel gelijk gebleven. In de afgelopen vijf jaar is 

er echter sprake van een lichte afname van het aandeel. Dit wil niet zeggen dat er geen 

woningen ontwikkeld worden door de corporaties. Het gaat hier om een herstructurering, 

woningen worden herbouwd, of verkocht en andere worden ontwikkeld. 

In 2008 is er ongeveer 1% van de totale woningvoorraad gebouwd, en dit is de voorgaande 

jaren ongeveer gelijk gebleken. Bij gelijkblijvend aantal betekent dit dat het minimaal 

100 jaar duurt voordat de gehele woningvoorraad vernieuwd is. Dit is, als er met een 

reele levensduur van een woning gerekend wordt van 50 jaar, veel te weinig nieuwbouw. 

Natuurlijk zijn er woningen die na 100 jaar en met de nodige aanpassingen nog voldoen. 

Maar als er gekeken wordt naar de hele voorraad en de leeftijd van aile woningen mag er 

verwacht worden dat dit niet geldt voor aile woningen . 

De gemiddelde woning in Nederland is 38 jaar oud. De helft van de woningvoorraad is 

gebouwd voor 1970. Afgezien van Flevoland, waar de meeste woningen uiteraard later zijn 

gebouwd, Noord-Brabant is de provinc,ie met de jongste woningen, gemiddeld 33 jaar. De 

oudste woningen staan in Noord-Holland; zij zijn gemiddeld 44 jaar oud . 
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Figuur 2.2 Nederlandse woningvoorroad anna 2007 naar bouwperiode (bron: CBS) 

Op 1 januari 2006 was de koop/huur verhouding als voigt : 54 procent van de woningen 

is bewoond door de eigenaar en 43 procent van de woningen door een huurder. In 

de meeste gemeenten in Nederland ligt het percentage koopwoningen hoger dan het 

percentage huurwoningen. In 339 van de 458 gemeenten is het verschil tussen het aandeel 

koopwoningen en het aandeel huurwoningen zelfs meer dan 20 procent. 

De bouwwereld onderscheidt vooroorlogse, naoorlogse en hedendaagse bouw. Woningen 

uit de naoorlogse bouwperiode - tussen 1945 en 1970 - staan veelal voor een grote 

renovatie, ze worden verkocht aan de huurder of ze worden gesloopt. Sloop lijkt op het 

eerste gezicht vreemd, gezien de jonge leeftijd van deze woningen. In de periode na de 

oorlog is echter 'veel van hetzelfde, goedkoop' gebouwd. Deze sloop opgave biedt kansen 

voor nieuwbouw. (cbs.nl) 
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2.6.2 Woningtekorten in Nederland 

Ex-minister ElI'a Vogelaar gaf aan dat er de komende jaren een jaarlijkse woningproductie 

van 80.000 woningen nodig is (Actieplan woningproductie: bouwen wat nodig en gewenst 

is, VROM 2007) . Deze woningproductie is van groot belang voor een goede werking van 

de woningmarkt. Deze zou met de gewenste productie een stuk ontspannen, tot nog maar 

1,5 procent tekort. Deze 80.000 woningen worden maar voor een klein gedeelte aan de 

voorraad toegevoegd, een groot gedeelte is herstructurering. 

De bouw van gewenste woningen, als toevoeging of als vervanging, leidt tot doorstroming 

en biedt kansen v~~r burgers die nu geen v~~r hen geschikte, betaalbare woning kunnen 

vinden. Starters op de woningmarkt, mensen met lagere inkomens en ouderen hebben 

deze problemen regelmatig . Daarnaast is woningproductie van belang voor de wijkaanpak 

en het stedenbeleid. Door te bouwen voor de vraag en door variatie aan te brengen in het 

type woning en in de prijsklasse kan in buurten en wijken segrega'tie worden tegengegaan. 

Aangezien de woningcorporaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 40 procent van 

de woningvoorraad, mag er verwacht worden dat van de woningproductie een belangrijk 

gedeelte bij de corporaties terecht komt. In 2007 is met Aedes, branchevereniging 

voor woningcorporaties, is afgesproken dat de woningcorporaties waken over een 

woningproductie van 150.000 woningen in de jaren 2007 tim 2010 in overleg met de 

gemeenten. Deze productie is echter geen pure toevoeging aan de markt maar is voor een 

deel vervangende woningbouw. 

Een deel van het woning tekort komt door het lOgenaamde scheefwonen. Ongeveer 

drie miljoen huishoudens wonen in een huurwoning. Bijna de helft van hen valt binnen 

de criteria van aandachtsgroep van beleid (inkomen iets boven het minimum, ver onder 

modaal). Er is dus ook een andere helft van huishoudens buiten de aandachtsgroep. 

Van deze huishoudens buiten de aandachtsgroep wonen er 720.000 in een goedkope 

huurwoning (tot 358 euro, prijspeil 2002) die eigenlijk bestemd is voor de aandachtsgroep. 

Door diverse partijen wordt betoogd dat deze huishoudens niet in goedkope 

huurwoningen thuishoren. Zij kunnen immers veel meer beta len en ze houden woningen 

bezet waar andere huishoudens met een laag inkomen recht op hebben. Dit is een meer 

principiele stellingname tegen het fenomeen van goedkoop scheefwonen. 

Daarnaast wordt verwacht dat velen van deze groep geneigd zijn te verhuizen en een 

woning met hogere kwaliteit ambieren. Met een bouwprogramma voor deze groep 

kunnen door doorstroming veel goedkope huurwoningen vrijgemaakt worden voor de 

huishoudens met lager inkomens. 

Er is dus een aanzienlijke vraag naar nieuwbouwwoningen. Corporaties lOuden een 

belangrijke partij kunnen zijn in het vervullen van deze bouwproductie 

(VROM.nl) 

2.6.3 Financiering en exploitatie 

Door te kijken naar de verschillen met commercieel gedreven ontwikkelaar worden de 

kenmerken van de corporaties duidelijk. Buiten de maatschappelijke belangen zijn er 

namelijk nog meer verschillen tussen de commerciele ontwikkelaars en de corporaties. 

Hoewel er vanuit de overheid steeds minder verschil gemaakt wordt zijn er nog wei 

degelijk verschillende eigenschappen 

Financiering 

Corporaties maken normaliter voor de financiering van hun socia Ie woningbouwproductie 

gebruik van vreemd- en eigen vermogen. Dit doen zij volgens de door het WSW 

34 



vastgestelde parameters, om zo gebruik te kunnen maken van de waarborgstelling die 

het WSW biedt. V~~r dit vreemde vermogen kloppen de corporaties aan bij banken en 

beleggers. Door de waarborgstelling van het WSW zijn de banken verzekerd van een veilig 

onderpand en geven zij de leningen tegen een gereduceerd tarief. Het WSW zorgt immers 

voor een triple A garantie 1
. 

Corporaties zijn daarbij verplicht 5% eigen vermogen te hebben t.O.V. 95% (lang) 

vreemd vermogen. am zo voldoende solvabiliteit in de organisatie te houden. AI deze 

voorwaarden zorgen voor vertrouwen vanuit de banken in de corporaties. 

Andere ontwikkelaars krijgen veelal deze status niet bij de banken en moeten dus hogere 

tarieven betalen voor hun leningen. 

(Hoe verhouden het CFV, het WSW en het College Sluitend Stelsel zich tot elkaar?, 2004, 

Kei-kenniscentrum) 

Er zit echter een grens aan deze borgstelling, de zogenaamde borgingsgrens, er is bepaald 

dat het wsw maar tot €200.000,- per onroerendgoed borg staat v~~r de leningen van 

een corporatie. Hieronder vallen grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten. De 

borgingsgrens is met ingang van 1 juli 2009 verhoogd tot €240.000,- dit om de corporaties 

in de crisistijd meer ruimte te geven voor ontwikkeling. 

Deze borgingsgrens is een nadeel voor de corporaties, hierdoor kunnen zij in het geval dat 

de investeringskosten boven de 200.000 (resp. 240.000) komen geen beroep doen op de 

triple A garantie bij hun leningen waardoor de leningen hoger uitvallen. 

(wsw.nl) 

Exploitatie 

Woningcorporaties zijn middels het BBSH venplicht hun sociale woningen zoveel mogelijk 

te realiseren of te verwerven voor de mensen die in aanmerking komen voor huursubsidie. 

Dit stelt dus een grens aan de hoogte van de huur die corporaties in hun exploitatie 

kunnen rekenen. 

Kwaliteitskortings-, aftoppings- en maxima Ie huurgrenzen 

2007/2008 Index 2008/2009 

Maximale huurgrens € 621,78 1,016 € 631,73 

Kwaliteitskortingsgrens € 343,49 1,016 € 348,99 

Aftoppingsgrens laag € 491,64 1,016 € 499,51 

Aftoppingsgrens hoog € 526,89 1,016 € 535,33 

rabel2.2 Huurgrenzen (VROM.nl) 

Op dit moment geldt er een liberalisatiegrens van € 631,73. Dit houdt in dat de huur niet 

hoger mag liggen, wil de woning als sociale huurwoning aangemerkt worden . Dit wordt al 

bij de ontwikkeling bepaald en mag later niet teruggedraaid worden . 

Hier kan het spaak lopen met de investeringkosten, er ontstaat een zogenaamde 

onrendabele top. De onrendabele top op een sociale huurwoning is een gevleugeld 

begrip in de corporatiewereld. Het wil zeggen dat de stichtingskosten, de grondkosten 

en de overige kosten van een sociale huurwoning hoger zijn dan de opbrengsten uit de 

exploitatie. Oat kan komen door leegstand, mutatie leegstand of doordat de huur lager 

is dan nodig is om de werkelijke kosten te dekken (om de woning als sociale woning te 

kunnen verhuren). Dit verschil wordt de onrendabele top genoemd. 

1 De haagste kredietrating (kartweg "rating") die er gegeven wordt. Dit is een oordeel over de krediet-waardigheid von de 

uitgever van een obligatie in de vorm van een "rapportcijfer'~ De kans wordt geschat dot de verplichtingen uit hoof de van die 

obligatie zander problem en worden voldaan 
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Een van de mogelijkheden die corporaties gebruiken om (toch) betaalbare huurwoningen 

te realiseren is het ontwikkelen van omvangrijkere, gecombineerde projecten. De 

onrendabele top van de socia Ie huurwoningen wordt opgevangen door de ontwikkeling 

van rendabele deelprojecten zoals koopwoningen, huurwoningen in de hogere prijsklasse 

en commercieel vastgoed, hier betreden corporaties het commerciele ontwikkelvlak. 

Hoewel dit niets nieuws lijkt voor corpora ties zijn er toch significante verschillen als het 

gaat om commercieel ontwikkelen namelijk: 

Het vastgoed is voor een belangrijk deel bestemd voor nieuwe doelgroepen 

(corporaties dienen meer dan vroeger in te spelen op de vragen uit de markt) 

Het betreft gecombineerde projecten van huur- en koopwoningen en mogelijk 

ook nog commercieel vastgoed (kantoren en winkels) 

Om de plannen te kunnen realiseren wordt samengewerkt met gemeenten en 

met marktpartijen als ontwikkelaars en bouwondernemingen 

De projecten zijn grootschaliger, complexer, hebben een langere doorlooptijd en 

daardoor een hoger risicoprofiel 

De corporatie kan niet meer altijd op het politiek-bestuurlijke draagvlak binnen de 

gerneente rekenen. 

(Grift, 2001) 

De exploitatie van woningen is van oudsher de core business van corporaties. Daarnaast 

zijn veel corporaties specifiek bedreven in het bouwen van sociale huurwoningen. 

Commerciele projectontwikkeling gaat verder. Het betreft risicodragend ontwikkelen 

van diverse categorieen vastgoed. Sommige corporaties zetten dus ook al de stap om 

commerciele projectontwikkeling uit te laten groeien tot een vast onderdeel van de 

bedrijfsvoering binnen de organisatie. 

Projectontwikkeling biedt de corporatiesector volop kansen om haar doelstellingen te 

realiseren. Het is echter een vak apart, waaraan hoge risico's verbonden kunnen zijn. Om 

deze risico's te kunnen beheersen dient de corporatie een goed inzicht te hebben in de 

aspecten die het succes van een ontwikkeling bepalen. 

2.7 Conclusie 
De woningcorporaties in Nederland zijn verantwoordelijk voor meer dan een derde van 

de woningen . Deze woningen beheren en ontwikkelen zij met het doel een kwetsbare 

doelgroep te voorzien van huisvesting van kwaliteit. Voorzichtig begonnen op particulier 

initiatief in 1851, en met erkenning in de woningwet in 1901 zijn er sindsdien altijd 

woningcorporaties geweest. De groei van het aantal corporaties kende een lange periode 

van stagnatie, maar sinds de jaren 70 staan ze als belangrijke speier op de kaart. Na de 

verzelfstandiging in de jaren 90 zijn ze uitgegroeid tot hybride organisaties die vanuit een 

non-profit instelling opereren in het veld. Inmiddels wordt er vanuit de overheid verwacht 

dat corporaties onafhankelijk opereren en hun financiele continuHeit waarborgen. 

Hiervoor is een steeds commercielere aanpak nodig. 

De doelstelling van de corporatie is het huisvesten van de doelgroep. Onder de doelgroep 

(aandachtsgroep) wordt verstaan: huishoudens met een jaarinkomen tot ca. € 33 .000, 

overeenkomend met de ziekenfondsgrens die tot 1 januari 2006 van kracht was. 

Daarnaast gaat het bij corporaties om het passend huisvesten van groepen met specifieke 

woonbehoeften of specifieke woonproblemen lOals ouderen, gehandicapten, studenten, 

woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, ex-psychiatrische patienten, statushouders en 

dergelijke. 
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Dit doen zij door woningen te ontwikkelen en in beheer te houden, zo kunnen zij kosten 

voordeel del en met de huurder. Tegenwoordig wordt het ontwikkelen van winstgevend 

vastgoed voor corporaties een steeds belangrijkere inkomstenbron. 

Ondertussen blijkt de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen in Nederland achter te 

blij,ven en is er een aanzienlijk gedeelte van de voorraad dat niet meer aan de wooneisen 

van dit moment voldoet. Hierdoor zijn er voldoende mogelijkheden tot nieuwbouw in 

Nederland en dus voor de corporaties. 

Steeds meer corporaties hebben hun eigen ontwikkeltak, deze ontwikkelt woningen 

voor de socia Ie doelgroep als wei de commerciele markt. De sociale woningen moeten 

zo ontwikkeld worden dat zij voldoen aan de prestaties die de overheid stellen aan de 

corporaties. Deze prestaties worden omschreven in het BBSH, hierin worden een 6 tal 

prestatievelden omschreven waaraan corporaties moeten voldoen: 

Het passend huisvesten van de doelgroep; 

Het kwalitatief in standhouden van de woningvoorraad; 

Het betrekken van de huurders bij beheer en beleid; 

Het waarborgen van de financiele continuYteit 

Het zorgen voor leefbaarheid in de wijken 

Het creeren van de combinatie Wonen en zorg 

Deze prestaties worden geleverd door de corporatie in samenwerking met een 

aantal partijen die voorwaarden stellen; overheid en huurders, ondersteunen; 

belangenorganisatie, en een onderdeel vormen van de ontwikkeling; banken, 

samenwerkende partijen en de eigen organisatie. 

Corporaties zullen moeten innoveren om mee te kunnen draaien in de wereld van de 

commerciele ontwikkelaars, maar zullen waarschijnlijk nooit hetzelfde reageren op prikkels 

als commerciele ondernemingen. 

De wereld van de corporaties is de laatste jaren een stuk commercieler en daarmee 

dynamischer geworden. Wellicht kunnen duurzame energietoepassingen en energiezuinige 

woningen in deze dynamiek worden opgenomen en een bijdrage leveren aan het doel van 

de corporaties. 
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HOOFDSTUK 3: NETTO ENERGIEZUINIGE WONINGEN, 

DE REGELS EN DE MOGELlJKHEDEN 

In dit hoofdstuk worden de volgende deelvragen beantwoord: 

Wat zijn netto energiezuinige woningen? Wat zijn de regels en 

mogelijkheden voor energiezuinige woningen? Waar moet aan 

gedacht worden bij het ontwikkelen van een energiezuiflige woning 

en welke energie concepten zijn voorhanden. 

3.1 In/eiding 
Zoals reeds in de aanleiding is geschetst, is het milieu aan het verslechteren door het 

gebruik van fossiele brandstoffen en vervuiling. Van aile kanten bereiken ons berichten 

over het veranderende klimaat en de verschillende klimaatproblemen . Er moet ingegrepen 

worden, hier ligt een taak voor de overheid. 

In het individuele streven van de burger naar welvaart is de behoefte aan duurzaamheid 

zelden de belangrijkste drijfveer. Hiervoor is een aantal redenen aan te dragen. Allereerst 

heeft het individu niet altijd genoeg informatie over de gevolgen van gedrag. Daarnaast 

kunnen individuen er bewust voor kiezen om het 'hier en nu' boven het elders en later' te 

verkiezen. Ook kan 'free riders' -gedrag een rol spelen: een duurzaam handel end individu 

maakt offers waarvan anderen 'gratis' profiteren, wat de bereidheid tot duurzaam gedrag 

verkleint. V~~r bedrijven geldt een vergelijkbare problematiek. 

(CBS, 2009) 

Ais er gekeken wordt naar de mogelijkheden binnen de gebouwde omgeving en dan vooral 

de socia Ie woningbouw, welke aspecten treden hierbij dan op de voorgrond? En wat is 

de impact van het beleid richting een duurzame samenleving op de corporaties en op de 

Nederlandse consument? 

3.2 Rege/s 

3.2.1 De beleidsdoelen voor het klimaat 

De Nederlandse politiek is in actie gekomen. De EU regelgeving heeft doelstellingen 

geformuleerd met het tweede European Climate Change Programme (Europeese Unie, 

2006), dat in de Nederlandse wetgeving geYmplementeerd dient te worden. Ais een van 

de uitgangspunten is genomen dat de aarde slechts maximaal 2 graden Celsius mag 

opwarmen. Hiervoor is het nodig dat de uitstoot van broeikasgassen in industrielanden 

in 2020 is teruggebracht tot 30% onder het niveau van 1990. V~~r 2050 gaat het zelfs om 

percentages van 60 tot 80%. 

De EU heeft zich in de voorjaarsraad van maart 2007 verbonden aan een 

reductiedoelstelling van 20% in 2020. Ais er een nieuwe internationale klimaatafspraak 

tot stand komt voor de periode na het mondiale Kyoto-protocol (dat afloopt in 2012), 
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waarin andere grate vervuilers ook inspanningen op zich nemen, zal de EU dit percentage 

verhogen tot 30%. (Europees klimaatbeleid , VROM .nl) 

Het Nederlandse beleid voigt deze doelstelling of stelt zelfs hogere eisen. Het kabinet 

wil van Nederland een van de schoonste en energiezuinigste landen in Europa maken. In 

het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat' beschrijft het 

kabinet de ambities voor onder andere energiebesparing, duurzame energie en opslag van 

C0 2 in de grand (VROM, 2007). 

Om de milieuprablematiek aan te pakken is er een uitgebreid beleid uitgeschreven door 

de EU. Zo ook voor de gebouwde omgeving. Op dit moment wordt er nog gewerkt met 

het EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) uit 2003. Hierin worden de regels 

en doelstellingen duidelijk gemaakt vanuit de EU, Nederland kan deze regels aileen maar 

scherper stellen . De Nederlandse corporaties moeten zich dus ook houden aan deze regels 

en hiermee werken . 

(VROM.nl) 

Aedes heeft zich namens de corporaties uitgespraken over de C02 doelen die zij aan 

zichzelf stellen. In het "antwoord aan de samenleving" wordt aangegeven dat de 

corporaties in hun voorraad in 202020% minder C02 uitstoot moet realiseren . 

(Aedes, 2007) 

3.2.2 Het energiebeleid 

Op 4 januari 2003 is de EPBD - in het Nederlands: "de Richtlijn energieprestatie van 

gebouwen" - gepubliceerd . Deze EU-richtlijn moet leiden tot verbetering van de 

energieprestaties van de gebouwen in de Eurapese Gemeenschap. 

(energieprestatie.nl) (epbd .nl) 

Volgens de richtlijn moeten de lidstaten : 

Een algemeen kader opstellen voor een methodiek voor de berekening van de 

ge'integreerde energieprestatie van gebouwen 

Minimumeisen stellen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen en van 

bestaande grote gebouwen (met een gebruiksoppervlakte van meer dan 

1000 m2) die een ingrijpende renovatie ondergaan; 

De energiecertificering van gebouwen regelen; bij bouw, verkoop en verhuur 

moet de eigenaar een energielabel overleggen van maximaal tien jaar oud. 

De haalbaarheid laten onderzoeken van alternatieve systemen (duurzame 

energie) bij nieuwbouw met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2; 

cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen periodiek laten inspecteren op 

rookgasuitstoot en energie-efficientie; 

Verwarmingsinstallaties waarvan de ketel een vermogen heeft dat groter is dan 

20 kW en die ouder zijn dan vijftien jaar geheellaten keuren . 

Verder moeten gebouwen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2 

waarin publieke diensten worden geleverd voorzien zijn van een zichtbaar 

energielabel. 

Het energielabel en de periodieke inspectie moeten op onafhankel ijke wijze tot 

stand komen . 

Nederland heeft de Europese richtlijnen reeds voor een deel ge"implementeerd in 

haar wetgeving. Zo kent Nederland al een rekenmethodiek voor het bepalen van de 
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energieprestatie van gebouwen en beschikt Nederland al over wettelijke voorschriften 

m.b.t. de energieprestatie bij nieuwbouw en renovatie . Deze energieprestatie-eisen 

worden periodiek herzien. Voor de bestaande bouw kent Nederland wettel'ijke 

minimumeisen voor isolatie en ventilatie . Ook op dit punt voldoet Nederland dus al aan de 

richtlijn. 

Inmiddels zijn de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw zo streng dat bij de meeste 

gebouwen alternatieve energiesystemen moeten worden overwogen bij het ontwerp. 

Ook kent Nederland al een periodiek keuring- en onderhoudsregime voor cv-ketels met 

een vermogen van meer dan 100 kW. Tot slot heeft Nederland op 1 januari 2008 het 

energielabel verplicht gesteld voor woningen. 

Nederland is echter nog niet helemaal klaar met het invoeren van de EPBD. Zo moet 

Nederland nog de periodieke inspectie invoeren van cv-ketels met een vermogen van 

20-100 kW die werken op niet-hernieuwbare vaste of vloeibare brandstof (dus kolen en 

olie), cv-ketels met een vermogen van meer dan 20 kW die ouder zijn dan vijftien jaar en 

airconditioninginstallaties met een koelvermogen van meer dan 12 kW. 

( energieprestatie.nl) 

De doelstellingen en intenties van het Rijksprogramma sijpelen via de provincies door naar 

de gemeenten. Op dit moment grijpen veel gemeenten duurzaamheid aan als de kans 

om zich te profileren, zo zijn er bijvoorbeeld het 'Rotterdam climate initiative', 'Groningen 

als duurzaamste stad', 'platform duurzaam Den Haag' en wordt regio Venlo 'cradle to 

cradle'. Deze gemeenten stimuleren ondernemingen vaak om de duurzame initiatieven te 

ontplooien, maar meestal wordt dit de ondernemingen in bouwplannen gewoon opgelegd. 

Het op'leggen van deze duurzaamheids eisen stuit soms op onbegrip . De regels worden 

strenger en laten soms minder ruimte om op niet-conventionele manieren duurzame 

initiatieven te realiseren . 

Corporaties zijn een goed voorbeeld van ondernemingen die van doen hebben met de 

duurzame aspiraties van de gemeenten waarin zij opereren . Gezamenlijk moeten zij een 

antwoord zien te vinden op de doelstellingen die zij aan elkaar en aan zichzelf stellen . 

En via bijvoorbeeld een corporatie en het verplichte energielabel, komt het mondiale 

beleid van het Kyoto-verdrag letterlijk bij de consument en in dit geval de huurder in huis. 

3.2.3 Het energielabel 

In eerste instantie is het energielabel bedoeld om duidelijk te maken hoe de 

energieprestatie van de woning is. Zo kan de consument van de koop- of huurwoning 

beter in schatten wat de woonlasten zullen zijn. Bij het energielabel krijgt de 

consument een aantal energiebesparende adviezen. Dit is een lijst met mogelijke 

standaardmaatregelen die de woning energiezuiniger maken. De verwachting is dat een 

hogere energiewaardering ook een positief effect zal hebben op de (verkoop) waarde van 

het pando De eerste bewijzen daarvoor zijn reeds te zien, zie bijlage 5 

Behalve het energielabel is er ook het Energie Prestatie Advies. Een energieprestatie advies 

(EPA) is een advies op maat voor eigenaren van bestaande woningen. Het advies geeft aan 

hoe in de woning energie bespaard kan worden. Er wordt gekeken naar de isolatie van 

vloeren, gevels en dak en naar de apparatuur voor verwarming, ventilatie of koeling van de 

woning. 
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De adviseur zet op een rij waar er energie bespaard kan worden, hoeveel er dan 

geYnvesteerd moet worden en op welke termijn de investering dan wordt terugverdiend. 

Beide, labeling en EPA, leveren achteraf een lijst met energieprestatie adviezen. Deze 

lijst wordt bij het energielabel niet specifiek voor de woning opgesteld. De adviezen in 

het EPA zijn maatwerk, dus speciaal op elk specifiek huishouden afgestemd. Woningen 

met een EPA, afgegeven tussen 1 juli 2002 en 31 december 2007, zijn niet verplicht tot 

een energielabel tot 10 jaar na de adviesdatum, deze mogen daarvoor het EPA-rapport 

gebruiken. 

Deze labeling en EPA worden uitgedrukt in een bepaalde waarde, dit gebeurt in EPC 

waarden. (senternovem.nl) (Lauwerier, 2003) (SenterNovem, 2003) 

Volgens Senter Novem is de definitie van een EPC: 

De coefficient die de energieprestatie van 

een nieuwbouw woning of utiliteitsgebouw 

aangeeft. Deze wordt berekend op basis van de 

gebouweigenschappen, de gebouwgebonden 

installaties en een gestandaardiseerd bewoners/ 

gebruikersgedrag. In de Energie Prestatie Normen 

staat aangegeven hoe de EPC van een woning of 

een utiliteitsgebouw berekend dient te worden . 

(SenterNovem.nl definities) 

Zie bijlage 3 

De energieprestatie coefficient van een woning drukt 

dus de energetische prestatie van een woning uit. De 

energieprestatie van een woning gaat aileen over het 

gebouwgebonden energiegebruik. Oat is de energie 

die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en 

de verlichting. De energieprestatie gaat niet over het overige huishoudelijk energiegebruik 

lOals nodig voor koken, wassen, koelkast, en andere apparatuur. Bovendien is uitgegaan 

van een referentiejaar voor het buitenklimaat en een standaard bewonersgedrag. De 

werkelijkheid kan soms sterk afwijken van deze uitgangspunten. Oaardoor zal het 

genormeerde berekende energiegebruik meestal niet overeenkomen met wat bewoners 

op hun gas- en elektriciteitsmeter aflezen. Immers ieder jaar is het buitenklimaat anders 

en iedere bewoner stookt anders en gaat anders om met zijn woning. Bovendien zitten er 

een aantal afrondingen in de norm om er voar te lOrgen dat de norm hanteerbaar blijft. 

De energieprestatie-eis zegt aileen iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan 

een woning moet voldoen. De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag 

zelf bepalen met welke maatregelen aan de eis wordt voldaan: extra isoleren, betere 

installaties of de toepassing van duurzame energie. 

Een belangrijk principe van de prestatienorm is, dat, ongeacht het type, de vorm, of, de 

grootte van de woning, gelijksoortige maatregelen tot min of meer de zelfde prestatie 

leiden. Anders uitgelegd: grote woningen of woningen met veel dak of geveloppervlak 

mogen dus meer energie gebruiken om aan dezelfde prestatie-eis te voldoen als kleine 

compacte woningen, gesteld zou kunnen worden dat dan de energievraag en kosten in 

verhouding blijven ten opzichte van de woonruimte en huur of hypotheeklasten. Door 

invoering van het EPC is de energetische prestatie voor gebouwen in ieder geval veel beter 

onderling te vergelijken. 
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3.2.4 Energieprestatie in het bouwbesluit 

Er is in dit onderzoek gekozen voor de nieuwbouw van netto energiezuinige woningen 

door de corporaties. Nieuwbouw omdat de prestatie, financieel en energetisch, grater 

is als deze energiezuinige toepassingen al bij het ontwerp meegenomen worden in de 

ontwikkeling. Gevolg hiervan is dat de kans groter is op positieve ervaringen met deze 

toepassingen waardoor de invoering in de bestaande bouw ook soepeler kan verlopen. 

Daarnaast is de markt van deze toepassingen gegroeid, wat kosten voordelen met zich 

meebrengt waardoor renovatie van bestaande bouw ook rendabeler kan worden. 

Bij nieuwbouw wordt er in een kader gewerkt van regelgeving. Deze regels zijn vastgelegd 

in het bouwbesluit; het bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan aile 

(nieuwe) bouwwerken, lOals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal 

moeten voldoen. Door deze bouwtechnische voorschriften kunnen er ZO ook eisen gesteld 

worden aan bijvoorbeeld de isolatie, installaties en de kierdichtheid. Deze aspecten 

hebben weer invloed op de EPC. In het bouwbesluit staat dan ook een minimum EPC

waarde die gehaald moet worden. Per 1 januari 2006 is de EPC voor nieuw te bouwen 

woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit zal in de toekomst aileen maar lager worden. 

Deze aanscherping past binnen het streven van het kabinet om de uitstoot van C02 te 

verminderen en lo een klimaatverandering tegen te gaan. (zie ook bijlage 2) 

(vrom.nl) 

Deze EPC-waarde geldt ook voor woningcorporaties. Enig verschil met de standaard 

regelgeving is de invoeringsdatum van de labeling. Deze is sinds 1 januari 2008 verplicht 

bij oplevering en mutatie, en voor woningcorporaties geldt deze regeling sinds 1 januari 

2009, mits zij al hun woningen v66r 1 januari 2009 in een keer van een label had den 

voorzien. Ze kregen tot deze datum uitstel van de certificatieplicht. Door hun hele bezit in 

de loop van 2008 gecertificeerd te hebben is er meer inzicht in de energetische kwaliteit 

van hun woningen gekomen. Dit inzicht is van belang voor het voeren van strategisch 

voorraadbeleid en geeft de betrokken corporatie een handvat om haar ambities op 

energiegebied vast te leggen. VROM voigt de voortgang van de certificering. 

Nu inzichtelijk gaat worden wat de energieprestatie wordt van de woningportefeuilles, 

zullen hopelijk ook de kansen duidelijker worden. 

Deze labelings opdracht is op 2 manieren uitgevoerd . De meest voor de hand liggende 

manier is het daadwerkelijk labelen van aile woningen. Dit is veel gedaan en moest ook 

voor bepaalde typen woningen. De corporaties hebben echter veel gebruik gemaakt van 

het labelen op basis van referentie, waardoor zij maar een woning behoefden te labelen 

om vervolgens aile woningen van het zelfde type dit zelfde label te kunnen geven. Bij 

het labelen op basis van referentie is het wei verplicht om bij mutatie alsnog de woning 

opnieuw te labelen. 

Bijna aile corporaties zijn er in geslaagd hun bezit op tijd van een label te voorzien. 

Zij hebben nu de uitdaging op te pakken om op basis van deze labeling de woningen 

energetisch te verbeteren en/of een energiebeleid op te stellen. 

(senternovem.nl) 

3.2.5 Certijicering in het buitenland 

In Nederland hebben we het energielabel, om zo binnen de verschWende typen 

bebouwing de energieprestaties te kunnen vergelijken. Nederland is hierin echter lang niet 

de enige. Buiten Europa worden dit soort certificeringen allanger aangehouden, zij het 

wei op vrijwillige basis . 
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Zo is er het 'Energy Star Program' dat in Amerika gebouwen certificeert en het Leadership 

in Energy and Environmental Design 'LEED' systeem. In Engeland is het 'Breeam' (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method) certificering ingevoerd. 

Op basis van dit laatste certificeringsysteem wordt er nu ook een Europese certificering 

ontwikkeld. 

Omdat Breeam veel verder gaat dan energie aileen, wordt er ook nog gewerkt aan een 

Nederlandse versie, waarin de EPC certificering verweven is. In Australie vinden we nog 

het 'House Energy Rating' en in Canada het EnerGuide for (new)houses. Behalve het LEED 

en Breeam programma lijkt de overeenkomst te zijn met al deze certificeringen dat ze 

voort komen uit de energiemeting van elektrische apparatuur. 

Vanuit het bedrijfsleven, met name de wereldwijd opererende multinationals, is de 

vraag ontstaan voor een wereldwijd geaccepteerde certificering. Dit maakt het namelijk 

mogelijk ook wereldwijd te laten zien welke energetische prestatie en dus welk doel een 

multinational nastreeft. Op dit moment wordt er gewerkt met het Breeam systeem naast 

het LEED systeem. De verwachting is dat een van deze twee de standaard gaat worden 

en dat deze uiteindelijk voor ieder land afzonderHjk uitgewerkt gaat worden i.v.m. de 

specifieke locale omstandigheden. 

(Verschoor, 2008) 

Behalve de hierboven genoemde certificeringen zijn er in de jaren nog een flink aantal 

methodes en certificeringen bijgekomen. Bekende zijn ; "Cradle to cradle", "Greencalc" 

en "GPR-gebouw", maar er zijn er nog vele anderen . Deze zijn echter niet internationaal 

toepasbaar, te algemeen met duurzaamheid of juist te specifi·ek. Vandaar dat er naast de 

LEED of Breeam voor dit onderzoek aileen de EPC erkend wordt, omdat deze te verweven 

is met Breeam. 

3.2.6 Meerkosten EPC 0.8 

Om op dit moment een EPC van 0,8 of lager te bereiken, moet er in het ontwerp van 

de woning al rekening mee gehouden worden en moeten bepaalde maatregelen 

genomen worden bij de start. Hier zijn meerkosten aan verbonden . Anderzijds vragen 

energiezuiniger gebouwde woningen minder verwarming en/of koeling en hebben zij op 

zichzelf dus lagere energiekosten . 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten van de maatregelen die nodig zijn om een EPC 

van 0,8 te realiseren, in vrijwel aile gevallen terugverdiend worden binnen de levensduur 

van de verschillende maatregelen. De meerkosten worden terugverdiend door de 

energiekostenbesparing. Het beeld kan nog gunstiger worden bij verdere kostendaling van 

die maatregelen in de toekomst en bij verdere stijging van de energieprijs. (minvrom.nl) 

Recentere voorbeelden laten zelfs zien dat het mogelijk is om bij een EPC van 0,4 of zelfs 

0,0 het mogelijk is om een netto voordeel per jaar op de investering te behalen. Dit is 

echter nog niet bewezen voor aile woningtypen . (VROM.nl) 

3.2.7 Toekomstige EPC-eis 

In Nederland geldt op dit moment voor de woningbouw een EPC-eis van 0.8. In 2011 

wil het kabinet het EPC voor nieuwe woningen aanscherpen van 0,8 naar 0,6. In 2015 

moet de EPC verder omlaag naar 0,4. V~~r utiliteitsbouw geldt een vergelijkbare 

aanscherping. Het kabinet wil in 2020 naar energieneutraal in de gebouwde omgeving. 

Minister Cramer (Ruimte en Milieu) heeft deze doelstellingen bekend gemaakt middels 

het beleidsprogramma van het kabinet. 1 november 2007 is het duurzaamheidakkoord 

getekend met het bedrijfsleven, waarin afspraken worden gemaakt over C02-reductie, 

energiebesparing, duurzame energie en energietransitie. 
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Figuur 3.1 Toekomstige epc-eisen in het bouwbesluit 

Het uiteindelijk doel van het kabinet is middels nog verdere verscherping van de eisen, ook 

buiten de gebouwde omgeving, in 2030 klimaat neutraal te zijn . 

(VROM, 2008) 

3.3 Moge/ijkheden 

3.3.1 Trias Energetica 

Het beleid van de overheid zal om steeds meer energiezuinige woningen en deze 

woningen zullen steeds energiewiniger moeten worden. Er zijn tal van mogelijkheden 

op de markt om dat te bereiken, maar om een optimaal resultaat te halen moet er 

structuur in de aanpak zitten. am tot vergaande maatregelen te komen op het gebied van 

energiezuinigheid bij woningen wordt meestal gewerkt volgens het principe van de trias 

energetica. (Kirkels, 2006) (Punselie, 2000) 

Het begrip, toen nog Trias Energica genoemd, werd in 1996 ge"introduceerd door Novem, 

nu onderdeel van Senter Novem, (E. Lysen). Ais strategie is dit uitgewerkt door de 

Technische Universiteit Delft (Duijvestein,1996), waarbij de nadruk kwam te liggen op de 

volgorde van de opeenvolgende stappen. 

Trias Energetica is een driestappenplan bedoeld voor bedrijven, huishoudens en 

overheden, om stap voor stap klimaatneutraal te worden. Het stappenplan wordt breed 

gedragen en vaak gebruikt door de overheid, de milieubewegingen en Milieudefensie . 

Het Stappenplan : 

Stap 1: beperk de energievraag (warmteterugwinning, goed ge"isoleerd en luchtdicht 

bouwen). 

Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen (bodemwarmte, zonne-energie, wind, etc.). 

Stap 3: Gebruik eindige energiebronnen efficient (hoog rendement) . 

De stappen moeten opeenvolgend worden doorlopen, zodanig dat eerst zoveel mogelijk 
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maatregelen uit stap 1 (energiebesparing) worden gebruikt. Kan dit niet meer verantwoord 

gedaan worden, dan zoveel mogelijk maatregelen uit stap 2 en tenslotte een eventuele 

restvraag met stap 3. 

r------------------------------------~ 
1 1. Reduceer de vraag 1 

: (energiebesparing) : 
1 1 
1 1 
1 1 
12. Zet duurzame 3. Gebruik fossiele brand- 1 

: energiebronnen in stoffen zo schoon mogelijk: 
1 1 
1 1 
I 1 
1 1 
1 Energievraag 1 

~------------------------------------~ 
Figuur 3.2 Trias Energetica (senternavem.nl) 

Aan deze stappen kan nog het een en ander worden toegevoegd . 

Bij stap 2 is het van belang dat de duurzame energiebronnen op locatie worden geplaatst, 

lokaal gebruik vergroot het potenti.eel dat duurzame energiebronnen hebben, het scheelt 

transportverliezen en draagt bij aan de bewustwording van duurzame energie. 

Aan stap 3 kan nog toegevoegd worden dat het gebruik van eindige energiebronnen nog 

gecompenseerd kan worden . Dit compenseren kan tegenwoordig op tal van manieren en 

steeds gemakkelijker. Daarbij kan gedacht worden aan boomaanplant of het kopen van 

C0 2-credits om C0 2-uitstoot te compenseren . 

(SenterNovem.nl) 

3.3.2 Besparen 

Wanneer besparen het devies is, hebben we het in de woningbouw vooral over isoleren. 

am een structurele besparing te halen is er een isolatiestandaard ontworpen . Deze 

isolatiestandaard waarmee de huidige energie prestatie norm (EPN) gehaald zou moeten 

worden ziet er voor een ruime vrijstaande woning die in de buurt van de 0,8 EPC moet 

komen als voigt uit: 

Warmteweerstand Rc : 

o dak: 4,0 m2K/W (bijvoorbeeld 160 mm minerale wol); 

o gevel : 3,5 m2K/W (bijvoorbeeld 120 mm minerale wol in spouwmuur); 

o vloer: 3,0 m2K/W (bijvoorbeeld 120 mm minerale wol) . 

Warmtedoorgangscoefficient ramen: Uraam = 1,8 W/m2K (HR++-glas met houten 

of kunststof kozijnen). 

Warmtedoorgangscoefficient deur: Udeur = 2,0 W /m2K (geYsoleerde deur) 

Luchtdichtheid, afhankelijk van het ventilatiesysteem: 

o bij natuurlijke toevoer: qv;10;kar = 1,0 dm3/s per m2; 

o bij gebalanceerde ventilatie: qv; lO;kar = 0,625 dm3/s per m2 (extra 

aandacht voor dak, vloer en gevel en kozijnaansluitingen). 

Thermische capaciteit : traditioneel, gemengd zwaar (woningen gebouwd in 

steenachtig materiaal). Een grote gebouwmassa heeft een gunstig effect op 

het comfort. Woningen gebouwd met een lichte bouwconstructie, zoals 

houtskeletbouw, komen iets ongunstiger uit (EPC wordt circa 0,02 hoger) 

omdat minder warmte/koude in de gebouwmassa kan worden opgeslagen. 

Aan de andere kant kan men in dit type woningen eenvoudiger extra 
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isolatie aanbrengen, wat dit nadeel kan compenseren. 

Koudebruggen: detaillering volgens de SBR-referentiedetails (publicatie SBR200). 

Verwarming en warm water via de beste HRI07 combiketel met niet al te lange 

leidingafstanden. 

Woningorientatie die het mogelijk maakt gebruik te maken van de zonnewarmte 

Een mechanische afzuiging met warmte terugwinning op basis van gelijkstroom. 

Een extra besparing in de techniek in de vorm van: een zonneboiler, een 

warmtepompboiler, een ventilatiesysteem met C0 2 meting, of vraaggestuurde 

ventilatie. 

In de duurzame sfeer kan ook worden gekozen voor stadsverwarming, PV palilelen 

of een warmtepomp met grondwater als bron. 

Gunstig voor de EPN zijn verder o.a.: isolatie van dichte deuren, dubbele 

kierdichting in combinatie met balansventilatie, e.d. 

Ongunstig zijn o.a.: 

Niet-compacte gebouwvorm, 

Aluminium kozijnen met minder dan 3 kamers (zij het met wellicht enige 

compensatie uit kierdichting), 

Lange leidingafstanden, 

Close-in boilers, 

Slechte orientatie ten opzichte van de zon. 

(SenterNovem, 2005) 

Om een EPC lager dan 0,8 te behalen door mid del van isolatie worden de Rc-waarden 

groter, en de kierdichtheid van een nog groter belang. Gevaar hiervan is echter dat de 

ruimte te weinig verluchting krijgt en oncomfortabel of zelfs ongezond wordt. Verder 

isoleren kan zeker wei, maar daarbij moet dus extra rekening gehouden worden met de 

ventilatie. 

3.3.3 Opwekken 

Er zijn verschillende manieren om duurzaam energie te produceren. Allemaal zijn ze 

gebaseerd op een of meerdere van de volgende principes: Aardwarmte, zonnewarmte, 

zonnestroom, restwarmte en wind. 

De volgende toepassingen hebben hun sporen al verdiend in de gebouwde omgeving, al 

staat hun ontwikkeling nog lang niet stil: 

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning 

Zonnestroom of zonne-energie (PV-systeem) 

Zonnewarmte (zonnecollector, zonneboiler, passieve zonne-energie/passiefhuis) 

Warmte-koude opslag (wellicht in combinatie met gebalanceerde ventilatie) 

Warmtepomp 

Warmte krachtkoppeling 

Stadsverwarming 

Windenergie, kleine urban wind turb ines. 

Het financieel rendement van al deze toepassingen varieert sterk. De omvang van de 

capaciteit speelt een belangrijke rol. Bij zonnetoepassingen is de positionering t.o.v. de zon 

een belangrijke factor. Ook de rol van de gebruiker mag niet onderschat worden evenals 

het moment waarop energiezuinige toepassingen in het proces worden opgenomen. Zo 

zijn er tal van factoren die stuk voor stuk de rendabiliteit sterk kunnen be"lnvloeden. 
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Er zijn echter verschillende manieren om het rendement van duurzame 

energietoepassingen te vergroten : 

Investeren ten tijde van nieuwbouw of grote renovatie/herstructurering in het 

verduurzamen van de woning(en) kan de uitgaven aan energiekosten 

beperken, doordat de toepassingen volledig ge'integreerd kunnen worden in 

de woning. Wellicht hoeft men in de toekomst minder bijdragen te leveren aan 

de kosten voor afvalverwerking en is men verzekerd tegen het stijgen 

van de energiekosten . In de uitvoeringsfase kunnen de energietoepassingen 

goedkoper en doeltreffender worden ge'lnstalleerd . 

Duurzame energietoepassingen verbeteren het comfort van de woning, dit kan 

leiden tot: het vergroten van de waarde van de woning, een betere 

verhuurbaarheid en minder aanpassingen tijdens de 

levensduur van de woning. 

Over het algemeen levert verduurzaming van de woning(en) een verbetering van 

het imago van de woning op. Dit kan leiden tot: het aantrekken van bepaalde 

huurders en daarmee een signaal af geven richting de maatschappij. Het kan een 

manier zijn voor (ver)huurders om zich te onderscheiden van anderen. 

De verduurzaming van woning(en) kan er voor zorgen dat de economische 

levensduur van de woning verlengd wordt. Dit geeft een betere positie in de markt, minder 

leegstand, minder groot onderhoud, minder buurtbeheer. Daarbij kan de verduurzaming 

zorgen voor een beter verkoop/verhuur resultaat omdat er tegemoet gekomen wordt aan 

een groeiende vraag van milieubewuste klanten. 

3.3.4 Efficient gebruik 

Om zo efficient mogelijk gebruik te kunnen maken van fossiele brandstoffen wordt er 

naar gestreefd aile apparaten die deze brandstoffen gebruiken zo efficient mogelijk 

te maken. Dit is eigenlijk iets wat we al jaren doen, CV-ketels worden steeds zuiniger, 

auto's rijden steeds verder per liter brandstof en spaarlampen zijn niet weg te denken 

uit de Nederlandse huishoudens. Dit is dus een maatregel die sterk afhankelijk is van 

technologische vooruitgang. Maar feit blijft dat dit eigenlijk de laatste stap moet zijn 

volgens het Trias Energetica principe. De reden dat deze besparingsmethode veel beter 

aansloeg is waarschijnlijk dat het een direct kosten voordeel met zich mee brengt. Het is 

ook een IO!1isch gevolg in de verdere productontwikkeling . ----- -~--- --...- --- --- .. 

I voorbeeld van energiezuinige 

. -~----~----- ~---------~--
I warmte opwekking doormiddel van een 

__ • warmtepomp en een lonneco/lector . 
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3.3.5 Concrete toepassingen. 

In de onderstaande tabel zijn voorbeelden van potentiele duurzame maatregelen voor 

het verbeteren van energieprestaties van nieuwbouwwoningen per stap van de Trias 

Energetica opgesomd. 

p--------------------------------------------
Slop 1: Energie besparen 

Compact bouwen 

Compartimenten I zoneren 

Extra Isolalie 
Naad- en kierdichllng 

Lage temperatuur ruimteverwarming 

Gecontroleerde ventilatie 
Natuurlijke koeling 

Warn water besparende maatregelen 

Wannteterugwinning 
Voorllomen van koudebruggen 

Stap 2a: Duurzaam 
energiegebruik 

Pass,eve zonne-energie: 

zonnestraling opvangen; 

toepassen zonwering. 
Actie'.'e them~,sche zonne-energie 

PV(T)-systemen 

Omgevingswamlte via ',o,'armtepomp 
Oaglicht loetredlllg 

Stap 2b: Opslag van duurzame 
energie 

Thermochemische (warmle )opslag 

Gebouwmassa 

Accu's/ battenjen 
Vhegwiel 

Supercondensator 
Flow batterijen 

Boiler 

Tabel3,1 Concrete taepassingen (Oosterhout, 2007) 

Slap 3: Efficiente 
energiebenuning 

HR-verwarmingssysteem 

(rUlmtevenNarmtng en tapwaler) 

Restwarnl tebenutting (warmte-kracht 
koppeling) 

Optimale regelingen 

pompen; 
gel 'jkstroonwent,latoren 

M.cro-wkk 

Momenteel is op voorhand geen eenduidig antwoord te geven op de vraag welke 

combinatie of combinaties van de bovenstaande maatregelen ,in de praktijk tot een 

optimaal ontwerp zullen leiden. Het is niet duidelijk waar het zwaartepunt moet liggen 

tussen de verschillende maatregelen. Het zwaartepunt is onderhevig aan een veelvoud van 

factoren. Om tot een optimaal ontwerp te komen is een integrale benadering vereist. 

3.3.6 Individueel of col/ectief toepassen 

Het toepassen van duurzame maatregelen kan lOals gezegd op tal van manieren. Om 

in de gebouwde omgeving C02 te besparen kan er in principe gewerkt worden met het 

verbruiken van groene stroom van het net, tot het opvangen van restwarmte van een 

kas of het gebruik van el'ektriciteit van de lOnnepanelen. Op en rond de woning zijn er al 

minder keuze mogelijkheden, terwijl hier wei veel winst te behalen valt. Van de ene kant 

omdat de transportverliezen minimaal zijn bij energie opwekking en van de andere kant 

omdat hier ook een aanzienlijk gedeelte van de energie bespaard kan worden. 

Er is echter een onderverdeling te maken als het gaat om de aanpak, namelijk: 

Gebouwgebonden toepassingen 

Gebouwonafhankelijke toepassingen 

Collectieve toepassingen. 

Er zijn veel regels en wetten die een bijdrage aan de energiezuinigheid van de woning in de 

gebouwde omgeving beperken. 

Binnen de mogelijkheden, die er voor de gebouwde omgeving zijn, is er een tweedeling te 

maken: gebouwgebonden- en gebouwonafhankelijke toepassingen. 

Veel energie besparende dan wei energie opwekkende toepassingen zijn onlosmakelijk 

verbonden met de woning. Het is van belang deze te onderscheiden van de 

gebouwonafhankelijke toepassingen omdat gebouwafhankelijke toepassingen niet onder 
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te brengen zijn bij een ander dan de eigenaar van de woning. Oat heeft vooral v~~r het 

verhuren van de woning een aantal consequenties . De investeringskosten en de kosten 

voor het onderhoud van deze maatregelen komen altijd voor rekening van de verhuurder, 

terwijl de energie voordelerl aan de huurder toevallen en dit voordeel zou aileen via de 

huurprijs weer terecht kunnen komen bij de verhuurder. 

Bij gebouwonafhankelijke installaties werkt dit anders; de installaties hoeven niet in 

eigendom te zijn van de verhuurder, net zo min als het onderhoud en de kosten kunnen 

zij, buiten de huur om, bijvoorbeeld via de servicekosten, verhaald worden. Het is voor 

een verhuurder belangrijk te weten hoe de kosten terug verdiend kunnen worden, dit 

wordt immers gebruikt om te kijken hoe rendabel de investeringen zijn en hoe hoog de 

exploitatie kosten mogen zijn. 

Sommige toepassingen, zoals een warmtebron of WKK, lenen zich voor een collectief 

gebruik. Hierdoor zijn schaalvoordelen te behalen. Door deze schaalvoordelen zijn deze 

toepassingen makkelijker toepasbaar en/of halen een hoger rendement. De verhuurder 

en de huurders, die aangesloten zijn op deze collectieve voorzieningen, hebben daar 

samen baat bij. Voor de eigendomsverhouding is een constructie nodig die er voor zorgt 

dat de kosten en de baten eerlijk en naar verbruik verdeeld worden. Deze constructies 

zijn ingewikkeld en vergen vaak een hoop management, daarom is dit iets dat uitbesteed 

kan worden aan derden . Energiemaatschappijen en particuliere partijen bieden steeds 

vaker de mogelij,kheid het beheer van een collectieve energietoepassing uit handen te 

nemen, maar ook corporaties nemen dit beheer steeds vaker zelf op door een aparte 

vennootschap op te richten die hiervoor vervolgens verantwoordelijk is . V~~r voorbeelden 

hierover zie bijlage 4. 

(Novem, 2002) 

Het collectieve gebruik van een energietoepassing is typisch iets dat door de corporaties 

opgepakt zou kunnen worden . Zij beheren vele complexen en zelfs hele woonwijken. 

De corporaties zijn hierdoor een van de weinige partijen die op aile mogelijke manieren 

gebruik kunnen maken van de toepassingen voor energiezuinige woningbouw. Door hun 

diverse bezit en hun onderhoudstaak is een afgewogen keuze zeer belangrijk. Corporaties 

kunnen echter als geen andere partij gebruik maken van au'e opties die deze toepassingen 

bieden. 

Gebouwgebonden maatregelen zijn een risico voor de corporaties. De extra kosten die 

gemaakt worden bij deze maatregelen kunnen in het huidige huurrecht aileen verhaald 

worden via de huur. Juist bij de doelgroep van de corporatie en de regels die gesteld 

worden aan sociale woningbouw vormt dit een probleem. De huurgrenzen zijn immers 

vastgesteld en binnen de standaard bouw wordt er soms al geld toegelegd op deze 

woningen . De extra kosten die gemaakt worden om gebouwgebonden maatregelen te 

treffen kunnen dan niet meer terugverdiend worden wat de onrendabele top aileen 

maar vergroot. am dit probleem te ondervangen zou er een verandering van huur naar 

woonlasten moeten plaatsvinden in het huurrecht, de huurtoeslag regeling en het BBSH . 

Gebouwonafhankelijke maatregelen leveren v~~r een corporatie geen extra voordelen of 

problemen op in vergelijking met een particuliere verhuurder. 

Voor een corporatie is het dus zaak de voordelen van collectieve maatregelen uit te buiten 

en met de overheid de specifieke problemen van de gebouwgebonden maatregelen op te 

lossen. 

(Oosterhout, 2007) 
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3.3.7 Energieconcepten 

Ais de hiervoor genoemde maatregelen onlogisch gecombineerd worden lOU nog steeds 

een deel van het potentieel van de energietoepassingen verloren gaan. Daarom zijn voor 

de gebouwde omgeving een aantal energieconcepten ontwikkeld die beschreven staan 

in de tabel hieronder. Aile zijn toepasbaar op aile soorten grondgebonden woningen, 

gestapelde bouw en aile andere woningtypen. Deze concepten zijn bovendien marktrijp. 

De concepten zijn gecreeerd om een combinatie van maatregelen optimaal te benutten. Zij 

bieden de mogelijkheid om in specifieke situaties eenvoudiger te kunnen kiezen voor een 

juiste combinatie van maatregelen. 

Conceplen Ruimteverwarming/-koeling Warm lapwaI" Ventilatie Elekbicileil 

Passiefhuis PaSSteYe zonne-energie + ZWare Za,.",colleclaren n>el Gebalanc;eerde v..,tilahe Elektricrteitsnet evenlueel 
warmte-isolatie + warmte van elektrische zanneboiler mel warmleterugwinning aangevuld mel 
""",sen. verlichting, apparaten zannepanelen 

ZonaoIieI ~ec;1oren mel comb~ Zamecollec;loren met K1imaatradialoren Elektricrteitsnel 
zonneboil ... en klimallrldialoren combi-zomeboiler i",aaggestuurde _tilatie) 
+ ~ ketel YOOI' naverNarrning 

W.rmlepornp collectiell Callectieve elektrische warmte- Colleclieve elektrische Gebalanoeerde ventilalie Elektricrteitsnel 
All electric pomp mel wdI'ml.- en koude- warmtepamp mel warmlet.rugwinning 

apslilg in de bodem, mel LTV 

Wtrmtepamp ~ IndivWele elektriache cornbi- Elektrische cornbi- Geballanceerde .. otilatie Elektricrteilsllel 
Aliinttria ~omp 011 bodem warml. warmleparnp n>el wamlleterugwinning 

mol 

Warmlepomp individueeV Indo.iliJele gasgeslookle G.sgestookle cornbi- Klimaalradialoreo Elektricrteitsnel 
gas cambi-warm Iepomp ap warmlepamp i",aaggestUll'de venlilatiel 

amgeYingsluchl met laoe 
IempeflllUursyoleem 

'lNn1l~ Warml4lpOrnpboiler op Contirue ~ 
ventilatle luchl 

Warmlekracht IndiviliJele miaa-WKK lI1rt evl. Micra-WKK unrt Gebalanceerde ventil.tie Micro-WKK unil 
met LTV mel warmleterugwrmiog 

Tabel3.2 Energieconcepten (Lauwerier, 2003) 

Een belangrijk concept dat ontwikkeld is voor het creeren van duurzame woningen is 

het 'passiefhuisconcept'. In tegenstelling tot de andere concepten is het passiefhuis een 

concept dat geen gebruik maakt van verwarming. Het huis wordt passief verwarmd. Dit 

houdt in dat het huis lo gebouwd wordt dat het op een slimme manier gebruik maakt 

van de warmtebronnen die overblijven. Hierbij kan gedacht worden aan apparatuur, 

lOnne-instraling en menselijke warmte. Dit concept heeft dus geen conventioneel 

verwarmingssysteem meer nodig en dit scheelt dus aanzienlijk in de kosten. De voordelen 

van een passiefhuis zijn dat het comfortabel, gezond, rendabel en milieuvriendelijk is. 

(Lauwerier, 2003) 

V~~r de elektriciteitsvraag van all deze concepten geldt dat de vraag naar elektrisclne 

energie opgevangen lOU kunnen worden door het op te wekken met bijvoorbeeld 

lOnnepanelen of urban wind turbines op en om de woning, of via elders groen opgewekte 

energie in te kopen. 

Wei moet er vermeld worden dat deze energieconcepten nog steeds aileen een basis 

vormen en geen optimum zijn. V~~r iedere locatie andere specificaties, 
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3.4 Energieprijzen 
Of al deze maatregelen en concepten rendabel zijn hangt af van de uitvoering, het 

uiteindelijke gebruik, maar vooral van de energieprijs(stijging). Het verbruik van 

elektriciteit en aardgas brengt kosten met zich mee. Net lOals het verbruik verandert in de 

tijd, verandert ook de prijs per m3 aardgas en kWh elektriciteit. 

Voor stroom en gas gelden verschillende prijzen afhankelijk van de afnemer en het 

tijdstip van afname. Huishoudens en kleinverbruikers betalen een andere prijs dan de 

industrie. En voor stroom geldt dat het '5 nachts goedkoper is dan overdag. Deze prijzen 

zijn van belang omdat zij bepalend zijn voor het rendement en de terugverdientijd van 

duurzame energietoepassingen. Bovendien be palen de energiekosten, zeker bij de sociale 

woningbouw, een aanzienlijk gedeelte van de totale woonlasten. 
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De elektriciteitsprijs hangt onder andere af van de prijzen van brandstoffen als olie, kolen 

en aardgas. Voor de categorie huishoudens geldt een gemiddeld verbruik van 3500 kWh, 

waarvan 1300 kWh '5 nachts. Daarnaast spelen de kosten van centrales en transportnetten 

een rol, net als de kosten voor bediening en onderhoud . 
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De aardgasprijzen hangen in Nederland onder meer af van de hoeveelheid die per jaar 

door een verbruiker wordt afgenomen. Grote afnemers, lOals de industrie, betalen per m3 

minder dan huishoudens. 

Vanaf eind jaren '80 is de gasprijs voor kleinverbruikers gekoppeld aan de prijs van 

huisbrandolie, het alternatief voor aardgas. Er moet in het eerste kwartaal van 2009 door 

huishoudens bijna 67 cent per m3 worden betaald. Dat is bijna 10.5 procent meer dan in 

2008. 

V~~r stroom geldt een prijsstijging van 138.1 % over de periode 1999-2009. Terwijl voor 

aardgas zelfs een prijsstijging geldt van 168.3,3% in dezelfde periode. 

Van belang is ook dat de energieprijs jaarlijks sneller stijgt dan de inflatie. Dit gegeven 

biedt wellicht kansen om mee te nemen bij de terugverdientijd van de duurzame 

installaties. 

(energie.nl) 

3.5 Conclusie 
Wat mondiaal begon met het Kyoto verdrag (1997) is via de Europese regelgeving 

doorgedrongen tot de Nederlandse overheid, om zo uit te komen bij de leefwereld van 

de Nederlandse consument en de corporatiewereld. De overheid heeft een ambitieuze 

duurzame koers ingezet, 20% minder C0 2 uitstoot ten opzichte van 1990 in 2020, onder 

andere door middel van verplicht gestelde labeling. In de huidige bouwregelgeving blijkt 

de koers van de overheid ook duidelijk gericht op energiezuinigheid binnen de gebouwde 

omgeving. 

Dit is terug te vinden in het bouwbesluit. Dit bouwbesluit stelt sinds 1 januari 2009 een 

epc-eis van 0.8, voor corporaties, maar dit zal snellager worden, in 2015 al 0.4 en met als 

uiteindelijk doel een EPC van O. 

Deze duurzame richting wordt ook van kracht voor de woningcorporaties bij 

ontwikkelingsactiviteiten en hun energiebeleid. Het beleid van de overheid zal aileen 

nog maar meer gericht zijn op verdere verduurzaming van de samenleving en hierin 

ligt voor de corporaties een uitdaging. Het ontwikkelen van een energiezuinige woning 

vereist namelijk een hogere investering en een extra prestatie in het ontwikkelingsproces, 

hier staan nog geen gegarandeerde hogere opbrengsten tegenover waardoor het 

ontwikkelingsrisico verhoogd wordt. Tegenover deze hogere kosten staat dat een 

energiezuinige woning er op gericht is de energieconsumptie tijdens het gebruik te 

verminderen, hierdoor komen de woonlasten lager te liggen. Wie hier van profiteert is aan 

de corporatie. 

Het dient van af het begin af aan duidelijk te zijn dat er een energiezuinige woning 

ontwikkeld wordt, aileen dan kan op tijd de juiste lijn ingezet worden en een compleet 

energie concept doorgevoerd worden. De Trias Energetica geeft corporaties bij het bepalen 

van een energiestrategie een houvast als het gaat om het bepalen van de mate van 

effectiviteit, maar vooral wat betreft de logische volgorde. Besparing, duurzame energie, 

efficientie. Op en om de woning kan zo het nodige aan energie bespaard en opgewekt 

worden. Zeker zo interessant is het voor corporaties om op collectieve wijze energie op 

te wekken. V~~r een goede toepassing van de vele mogelijkheden die voorhanden zijn, 

kan gebruik gemaakt worden van een reeks energieconcepten die al naar gelang de 

omstandigheden en de energie eisen uitkomst kunnen bieden. 

De haalbaarheid van energiezuinige woningen valt of staat bij de investeringen die gedaan 

moeten worden en de terugverdientijd. Energietoepassingen hebben een bepaalde terug 
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verdientijd afhankelijk van de energie die ze produceren of besparen. Maar misschien nog 

belangrijker hierin is de waarde van deze energie. De laatste jaren stijgt de energieprijs fors 

en dit zorgt ervoor dat energiezuinige toepassingen aileen maar aantrekkelijker worden. 

Hoe duurder de energie hoe rendabeler de toepassing. De energieprijs is echter wei aan 

fluctuaties onderhevig wat de investering wat ondoorzichtiger maakt. De verwachting is 

echter dat de energieprijs op de lange termijn aileen maar verder zal stijgen. 

V~~r dit onderzoek is een definitie van een energiezuinige woning opgesteld. Deze 

definitie is zo opgesteld dat de werkbaarheid en de ontwerpvrijheid niet aangetast wordt, 

de bewoner centraal staat, het een comfortabele woning betreft en dat de woning een EPC 

van 0,4 of lager heeft. V~~r de volledige definitie zie bijlage l. 

Dat een dergelijke woning realiseerbaar is staat vast. Hoe financieel haalbaar deze woning 

is hangt sterk af van de energieprijzen en kosten voor de energiezuinige toepassingen . Nu 

is het moment gekomen om te onderzoeken welke belemmeringen ervaren worden bij het 

realiseren hiervan. 
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HOOFDSTUK 4: ENERGIEZUINIGE WONINGEN BIJ 

WONINGCORPORATIES 

In dit hoofdstuk worden de volgende deelvragen beantwoord: 

Hoe liggen de werkverbanden bij het ontwikkelen van energiezuinige 

woningen? Welke belemmeringen zijn al beschreven in de 

Iiteratuur voor woningcorporaties om energiezuinige woningen 

op te nemen in hun woningvoorraad? Welke mogelijkheden 

worden er gezien in de Iiteratuur? Kunnen energiezuinige woningen 

helpen bij het functioneren en het presteren van een corporatie? 

4.1 In leiding 
Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen; het eerste deel gaat over de 

belemmeringen en het tweede gedeelte gaat over de mogelijkheden van energiezuinige 

nieuwbouwwoningen bij woningcorporaties volgens de literatuur. 

Maar eerst een antwoord op de vraag waarom corporaties gemotiveerd zouden nadenken 

over het ontwikkelen van energiezuinige woningen, de opties die deze woningen 

zouden kunnen bieden en de belangrijkste participanten in het ontwikkelingsproces van 

energiezuinige woningen bij corporaties. 
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4.2 Krachtenveld bij het ontwikkelen van energiezuinige 
woningen 
Het onderwerp van dit onderlOek, de corporatie, heeft bij het ontwikkelen van succesvolle 

energiezuinige nieuwbouwwoningen, te maken met allerlei partijen. De verhouding 

met deze partijen en spelers is echter anders dan bij het norma Ie ondernemen van een 

corporatie. Het speelveld voor deze energiezuinige woningen ontwikkelende corporatie 

ziet er als voigt uit: 

r-------------------------------------------

Overheid 
(randvoorwaarden) 

Netwerk van 
samenwerkende 

partijen 
(aannemers, 

adviseurs, etc.) 
Huurders 

Concurrentie 

Figuur 4.1 
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\ 
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\ 
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\ 
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Interne 
organisatie 

\ 8anken 
(financiering) 

Krachtenveld energiezuinige waningen ontwikkelende corporatie. 

ledere partij in dit krachtenveld heeft in meer of mindere mate interactie met de 

corporatie . Ais er gekeken wordt naar de mogelijkheden of belemmeringen die 

ondervonden worden bij de ontwikkeling van energiezuinige woningen dan is dit ook van 

belang bij de partijen in het krachtenveld . Mogelijkheden die gezien worden door partijen 

zullen stimulerend werken en daar waar partijen aileen maar belemmeringen zien zal dit 

leiden tot ontmoediging. Ook de belangen van de partijen binnen het speelveld zijn dus 

van invloed, dit onderzoek richt zich echter aileen op de corporatie. 

In het licht van de te ontwikkelen energiezuinige woningen spelen twee partijen een 

minder significante rol. 

De banken, verantwoordelijk voor de financiering, omdat zij de corporaties de vrije keuze 

geven om wei of niet energiezuinige woningen te ontwikkelen. De banken kijken namelijk 

voornamelijk naar de rendementen en het risicoprofiel, en minder naar de gedetailleerde 

uitgaven. Daar komt nog bij dat de corporaties als zeer veilig te boek staan wegens hun 

borging door het WSw. 

De concurrentie, of wei een andere corporatie die in het zelfde werkgebied al 

daadwerkelijk als concurrent opereert. Deze concurrentie is beperkt tot positie verwerving 

en imago. De keuze voor energiezuinige woningen lOU hooguit door een concurrent 

geYnitieerd kunnen worden als deze woningen een grotere aftrek vinden. 

Deze twee partijen laten de keuze voor energiezuinige woningen verder vrij. 

Voor de overige partijen geldt dat hun motivatie ten opzichte van energiezuinige woningen 

en toepassingen wei van belang is. 
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Een aantal partijen is al behandeld, de overheid stelt voorwaarden doormiddel van 

regelgeving en stimuleert doormiddel van subsidies. De belangen van de overheid bij het 

ontwikkelen van energiezuinige nieuwbouwwoningen zitten hem in de duurzame toekomst 

en het hal en van de Europese doelstellingen. 

De huurder is als doelgroep van de corporatie voorwaarden stellend. Zij stellen 

indirect voorwaarden doormiddel van hun huurderwensen en het vervullen van de 

maatschappelijke prestatie. 

De koepelorganisatie, 'Aedes' en 'de andere beweging', maakt zich sterk v~~r de condities 

waaronder woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen 

doen. In deze hoedanigheid probeert de koepelorganisatie de communicatie tussen 

overheid en corporaties, en corporaties onderling te verbeteren . Daarnaast zorgt de 

organisatie voor steun aan de corporatie zelf. De koepelorganisatie geeft voorlichting en 

informatie en initieert onderzoek en productontwikkel ing met en voor de corporaties. 

Aedes heeft bijvoorbeeld 'het antwoord aan de maatschappij' geschreven als spreekbuis 

namens de corporaties. Aedes helpt corporaties de duurzaamheids doelstellingen 

te realiseren . De koepelorganisatie vervult ook de rol als vertegenwoordiger van de 

Nederlandse corporaties. In deze rol onderhandelen zij met de overheid over de 

voorwaarden die deze stelt en zijn zij in samenspraak met de corporaties om ook de 

onderlinge organisatie vloeiend te laten verlopen . Hun functie kan van groot belang zijn als 

net gaat om het verkrijgen van de medewerking van de overheid en zij kunnen een grote 

rol spelen in de informatie voorziening en informatiedeling. 

Het netwerk van samenwerkende partijen is betrokken bij de totale ontwikkeling van 

energiezuinige woningen. Zij moeten bij, machte zijn om de eisen van een energiezuinige 

won ing te kunnen realiseren . Doordat lang niet aile partijen volledig op de hoogte zijn van 

de laatste ontwikkelingen, kunnen hier belemmeringen ontstaan. Van de andere kant kan 

deze partij juist met suggesties komen. Installatie adviseurs, installateurs architecten en 

aannemers kunnen hun kennis en kunde del en met de corporatie waardoor er makkelijker 

ontwikkeld kan worden. 

De interne organisatie is misschien wei de belangrijkste partij . Ais deze niet achter het 

idee staat om energiezuinige woningen te ontwikkelen zal de motivatie klein zijn en het 

initiatief waarschijnlijk snel doodbloeden. 

De corporatie moet dus gemotiveerd zijn om energiezuinige woningen te gaan 

ontwikkelen . Net zoals de deelnemers in het ontwikkel ingsproces. 

(Brug, van der, 1994)(Deloitte, 2006) 

4.3 De belemmeringen uit de literatuur 
"Wat zorgt er v~~r dat corporaties niet standaard al energiezuinige won ingen ontwikkelen: 

wat zijn de belemmeringen?". Een aantal belemmeringen komen naar voren in de 

literatuur: 

De maximumhuurprijs 

Het is v~~r een corporatie een belemmering dat het moeilijk is de investering voor 

een energiezuinige woning terug te verdienen. De energieprijzen zi jn, zoals gemeld in 

paragraaf 3.4 de afgelopen paar jaar sterk gestegen. Deze stijging is direct terug te vinden 

in de woonlasten voor de huurder. Doordat een energiezuinige woning, minder energie 

nodig heeft in het verbruik en een deel van de energievraag opwekt, heeft de gebruiker 

absoluut minder last van deze prijsstijgingen en dus een voordeel bij de investering van 
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de corporatie. De investering van de corporatie wordt zelfs relatief eerder terug verdiend 

bij een verdere prijsstijging. Het is wei belangrijk op te merken wie deze investering doet : 

overwegend de eigenaar van de woning. 

Voor de verhuur van een corporatiewoning is het verhaal ingewikkeld . Tenzij er specifieke 

constructies toegepast worden gaat het voordeel van de energiekosten geheel naar de 

huurder terwijl de corporatie er weinig van terugziet, beperkt als deze is door de maxima Ie 

sociale huur. Tot een maximumhuurprijs van (631,27 pm komt de bewoner in aanmerking 

voor huursubsidie. De hoogte van de huur hangt af van de kwaliteit van de woning. Voor 

bepaalde eigenschappen; oppervlakte, dubbelglas, grote keuken, bad, wastafel, etc. 

krijgt de woning punten volgens het zogenaamde woonwaarderings-stelsel. Probleem 

aan deze regeling is dat de verhuurder de investeringen wei terug kan verdienen via dit 

puntensysteem maar dat dit lastiger wordt als de verhuurder onder deze maximumhuur 

wil blijven terwijl het aantal woonwaarderingspunten aangeeft dat de huur hoger uitkomt. 

Woningcorporaties moeten onder deze huurgrens blijven omdat de woning dan als sociale 

woning gekenmerkt wordt. Sterker nog, veel corporaties blijven op 70% van de maximaal 

redelijke huurprijs, om zo nog meer hun doelgroep bij te kunnen staan. Investeringen als 

dubbelglas, extra of na-isolatie of een hoogrendementsketell'everen allemaal extra kosten 

op. Deze kosten kunnen vaak niet verrekend worden met de huur vanwege dit maximum, 

dit terwijl deze energiebesparende toepassingen wei in het voordeel zijn van de huurder. 

Het probleem zit hem vooral in de toepassingen of aanpassingen die onlosmakelijk aan 

de woning verbonden zitten. De kosten die hiervoor gemaakt worden mogen volgens de 

huurwet aileen via de hUl!Jr verrekend worden. Een corporatie heeft dan geen andere optie 

dan de investering a'is kosten weg te schrijven of de kosten te zien als investering in geval 

van verkoop of af te zien van de investering. 

(Boer, 2009), (Haas, 2006) 

Wisselend beleid overheid 

De overheid probeert de belemmering van de maximumhuurprijs te verminderen door 

op de investering in energiezuinige toepassingen een subsidie te verlenen. Er wordt lo 

al subsidie gegeven aan de verschillende energiebesparende en energieopwekkende 

toepassingen en ook op de bouw van energiezuinige woningen, lO zijn er verschillende 

regelingen, lOals de zogenaamde MEP-regeling, UKR-regeling etc. Deze subsidies kunnen 

het ontwikkelen van netto energiezuinige woningen helpen, aangezien hierdoor de 

toepassingen een kortere terugverdientijd krijgen. Het wissel en de beleid dat de overheid 

in het verleden gevoerd heeft kan nog wei voor een belemmering lOrgen, hierdoor hebben 

ontwikkelaars en ontwikkelende corporaties niet het idee dat ze gegarandeerd gebruik 

kunnen maken van deze subsidies. Veel subsidies zijn ook niet structureel waardoor er in 

de ontwikkelingsfase niet op gerekend kan worden, veel subsidies werken namelijk met 

een totaal budget, is dat op wordt er geen subsidie meer uitgekeerd. Zo gaat het beoogde 

effect van de subsidie, namelijk de stimulering, v~~r een deel verloren. 

(Meijer, 2008) 

Verhoogde onrendabele top 

Het blijft voor de woningcorporaties echter een probleem dat de investeringen voor het 

creeren van een energiezuinige woning hoger liggen dan die voor een standaard woning. 

Ais de huur zijn maximum heeft bereikt, aangenomen dat de corporatie al tot deze hoge 

huur wil stijgen, is de rest een verhoogde onrendabele top. Vaak is er al sprake van een 

onrendabele top bij een standaard woning en de extra kosten voor het energiezuinig 

maken wegen dan nog zwaarder op de investering. 
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Gebrek aan ervaring 

Wat bepaalt het risico van een woningproject van een corporatie? Er zijn tal van zaken 

die invloed hebben op het risico. Deze worden echter allemaal vertaald naar winst of 

verlies per jaar ten opzichte van de investering. Energiezuinige woningen vereisen altijd 

een grotere investering en daarmee zijn zij altijd een hoger risico . Hier staat tegenover dat 

de verwachting is dat energiezuinige woningen langer in de markt gezet kunnen worden. 

Dit is echter nog niet bewezen en dus wordt er zo nog niet mee gerekend. Ook zou de 

verhuurbaarheid beter zijn, maar om dit met zekerheid te stellen spelen hier te veel 

aspecten een rol, die ook nog eens sterk locaal afhankelijk zijn. V~~r de corporatie is het 

dus een belemmering dat er een gebrek aan ervaring is. In de ogen van corporaties wordt 

er op dit moment dus vooral naar energiezuinige woningen gekeken als een verhoogd 

risico met positief potentieel. 

(Lerum, 2008) 

Imago schade 

Imago schade is iets waar corporaties erg gevoelig voor zijn. In principe hangt er aan 

duurzaamheid een positief imago, maar als er in de media berichten komen over een 

ventilatiesysteem dat ongelOnd is voor de bewoners brengt dit een heel ander beeld met 

zich mee. Dit ventilatiesysteem was dan wei een duurzame toepassing maar de slechte 

berichten over dit systeem hebben er toe geleid dat veel corporaties niet meer willen 

werken met dit systeem. Oat de oorzaak van de klachten voortkwam uit slecht onderhoud, 

slechte uitvoering en te weinig tot geen voorlichting doet er dan niet toe. Duurzame en 

technisch vernieuwende installaties die nog niet 100% bekend zijn bij corporaties hebben 

daarom niet de voorkeur van corporaties. Oit remt de invoering van energiezuinige 

woningen aileen maar, hetgeen tegen gegaan lOU kunnen worden door een doordacht 

programma van de installateurs in eerste instantie en de corporaties in tweede instantie. 

Problemen als deze kunnen voorkomen worden en moeten ook voorkomen worden. 

(Reedijk,2004) 

4.4 Magelijkheden va/gens de literatuur 

4.4.1 Huidige moge/ijkheden 

Aan de hand van een literatuurstudie wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn die 

energiezuinige woningen te bieden hebben voor woningcorporaties. Allereerst zullen de 

mogelijkheden onderzocht worden gevolgd door de belemmeringen . (Opstelten, 2007) 

Bij de mogelijkheden van energiezuinige woningen moet gedacht worden aan een 

voordeel dat op dit moment te behalen is gedurende het ontwikkelen en exploiteren van 

een energiezuinige woning door een corporatie . 

Mogelijkheden zijn er dan voor de verschillende participanten, te weten de huurders, 

overheid en de corporatie. Voordeel voor de huurders werkt bijna direct door op voordeel 

voor de corporatie, dit is immers hun doelstelling. Oaarnaast vertaalt voordeel voor de 

huurder zich mogelijk in verhuurbaarheids en exploitatie opbrengsten voor de corporatie. 

(Brounen, 2009)(Quigly, 2008)(NBWO.nl) 

Voordeel voor de overheid kan een voordeel zijn voor de corporatie omdat daarmee 

de bereidwilligheid om met corporaties te werken vergroot wordt. Hier worden de 

mogelijkheden voor de belangrijkste partijen behandeld. 
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Veer de Huurder 

Een corporatie bestaat bij de gratie van de bewoners, zij zijn het maatschappelijk doel en 

tegelijk de inkomstenbron van een corporatie. De bewoners moeten dus willen wonen in 

de woningen die een corporatie in zijn bezit heeft. Hier kunnen energiezuinige woningen 

een bijdrage aan leveren. 

- Comfort. De bewoner wil buiten een dak boven zijn hoofd ook een mate van comfort. 

Veel energiebesparende toepassingen in een woning verhogen het niveau van comfort. 

Voorbeelden hiervan zijn: betere isolatie en ventilatiesystemen lOrgen voor een beter 

binnenklimaat, vloerverwarming zorgt voor makkelijker huishoudelijk onderhoud en 

een comfortabelere warmte afgifte en een warmtewisselaar levert behalve warmte 

ook nog koude in de zomer. De kritische consument neemt echter geen genoegen met 

comfortverlies of met apparaten die niet naar behoren functioneren. Het comfort niveau 

zal dan ook bijna gegarandeerd moeten zijn. Duurzaam bouwen is prima maar comfort en 

kwaliteit mogen er nimmer onder leiden. (Tax, 2008) 

- GelOndheid . Energiezuinige toepassingen kunnen gezonder zijn voor de bewoner. 

Voorbeelden hiervan zijn : de warmteafgifte van een vloerverwarming die veel geleidelijker 

is waardoor er veel minder stof in de lucht blijft circuleren en de filtering van de lucht 

bij de verschillende warmte terugwinsystemen die werken met restwarmte op basis 

van lucht. Zeker mensen met astma of aandoeningen aan de bronchien zullen hier bij 

gebaat zijn. Daarnaast zal er een beter binnenklimaat zijn waardoor mensen minder snel 

op de tocht of in de kou zullen zitten, iets wat zeker bij ouderen erg zal aanspreken en 

gelOndheidsklachten kan helpen voorkomen . 

(Lerum, 2008) 

- Statussymbool. Tegenwoordig is een woning steeds vaker een statussymbool en een 

manier om een persoonlijk imago naar buiten te brengen. Een energiezuinige woning 

kan dit doen op een onopvallende manier en brengt de boodschap naar buiten van een 

bewoner die betrokken is bij het milieu en een extra investering hiervoor kan opbrengen . 

- Constantere woonlasten. De huur kan echter bepalend zi jn voor een huurder. Zoals al 

eerder gemeld moet doormiddel van labeling en wellicht nog overheidsstimulering de 

huurder meer gaan letten op de woonlasten. In een energiezuinige woning zullen de 

woonlasten constanter worden en wellicht zelfs lager. 

(Bonnet, 2006) (Rigo Research en Advies, 2003) 

Veer de Overheid 

- Bewustwording. Ais er gekeken wordt naar de functies die corporaties vervullen en 

de richting die de overheid op wil dan blijkt dat een onderdeel van het beleid van de 

overheid ten opzichte van duurzaamheid zich richt op de bewustwording van het publiek. 

Energiezuinige woningen kunnen hier een sterke bijdrage aan leveren. Er wordt immers 

elke dag gezien en gevoeld dat er zuinig met energie omgesprongen wordt en dat er 

daarom ook energiekosten uitblijven . Deze informatie zullen bewoners ook kunnen 

delen met bekenden en buurtbewoners. Daarnaast zal ook de eigenaar en de gemeente 

informatie verschaffen over hun inzet in dit soort projecten. Wei moet opgemerkt worden 

dat het wellicht al gaat om mensen die zich bewust zijn van hun energieverbruik en hun 

duurzame gedrag. 

- Doelstelling overheid . De overheid heeft zich middels het milieubeleid en beloftes 

richting Europa verplicht tot het reduceren van de milieudruk. Dit is ook gespecificeerd 

voor de gebouwde omgeving. Willen deze doelstellingen gehaald worden dan zal er een 

begin gemaakt moeten worden. Elke corporatie die hieraan meedoet, zal een aanzienlijke 

bijdrage aan deze doelstelling kunnen doen. (VROM, 2005) 

- Kennis export. De overheid lOU van duurzame kennis een export product kunnen 
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maken. Nederland pretendeert een kennis economie te hebben, kennis op het gebied van 

duurzaamheid zou dan prima passen als extra export product, helemaal omdat er nog veel 

ontwikkelingsmogelijkheden mogelijk zijn . (Leeuwen, 2009) 

Voor de Corporatie 

- Verbeterde verkoopwaarde en verhuurbaarheid. Voor de corpora tie zelf spelen er een 

aantal andere zaken als het gaat om voordelen t.a .v. energiezuinige woningen. De positieve 

effecten die de energiezuinigheid met zich meebrengt voor de bewoners heeft ook een 

positief effect op de verkoopwaarde en de verhuurbaarheid . Het vastgoed is van een 

grotere kwaliteit geworden, en voldoet aan de eisen van morgen. Uit onderzoek blijkt dat 

energiezuinigheid en een hoge waarde op de internationale duurzaamheidschaal een sterk 

positief effect kunnen hebben op deze verkoopwaarde en verhuurbaarheid. (Brounen, 

2009)(Quigly,2008)(NBWO.nl) 

En daar waar de energiezuinigheid wellicht niet direct te vertalen is in een betere 

verhuurbaarheid of verkoopbaarheid zou het verhoogde comfortniveau wei direct de 

markt kunnen bedienen. Zie ook bijlage 5. 

- Inspringen op marktomstandigheden. De markt voor corporaties is sterk locatie 

gebonden, en verschilt ook per locatie. Energiezuinige woningen kunnen op tal van manier 

inspringen op deze markt. Er is gebleken dat er een bepaalde markt is voor deze woningen . 

Mensen die juist in deze woningen willen wonen . Maar ook in een vragers markt bieden 

dit soort woningen een mogelijkheid om op te vallen bij potentiele huurders. Verder kan 

het ontwikkelen van energiezuinige woningen wellicht inspelen op de acquisitiemarkt. 

Gemeenten die duurzaamheid prioriteit geven kunnen welwillender zijn tegenover 

ontwikkelingen die duurzaam zijn. Grondposities kunnen zo makkelijker verworven worden 

of tegen een lagere prijs, of het ontwikkelingsproces verloopt soepeler door wederzijds 

belang. Zo wordt de kans vergroot om grondposities en opdrachten te verwerven. 

(Hummels, 2001) 

4.4.2 Toekomstige moge/ijkheden 

V~~r de bewoner zal blijken dat energiezuinige toepassingen relatief goedkoper worden 

en daarmee ook het wonen in een energiezuinige woning. Schaalvergroting van de 

productie van energiezuinige toepassingen zal er voor zorgen dat de toepassingen steeds 

goedkoper geproduceerd kunnen worden, dit vergroot de rendabiliteit van deze producten 

wat weer de afzet zal vergroten . De verwachting is dat de markt voor deze toepassingen 

steeds groter wordt. Ais hier dan nog aan toegevoegd wordt dat de producten een hogere 

efficiency zullen bereiken in de toekomst, mag worden aangenomen dat deze duurzame 

toepassingen steeds beter kunnen concurreren met de huidige energietoepassingen en 

misschien zelfs goedkopere energie kullen leveren. Bijkomend voordeel is dat het grotere 

gebruik ook de bekendheid zal doen toenemen waardoor er minder problemen zullen zijn 

door het ontbreken van 'kennis over de toepassingen. 

Innovatie vall de energiezuinige toepassingen kan er voor zorgen dat er op steeds 

meer manieren, betere toepassingen gevonden zullen worden, die ons in staat stellen 

energiezuinige woningen te creeren. 

(Hummels, 2001) 

Voor een corporatie is het eigen imago en dat van de branche heel erg belangrijk. Op dit 

moment wordt er in de media en de politiek veel over duurzaamheid en energiezuinigheid 

geschreven. De discussies over welke kant de politiek op moet zijn nog lang niet 

afgerond. Voorbeelden hiervan zijn de discussies over de kolencentrales die bijgebouwd 

gaan worden waardoor er geen plaats meer is op het net voor windenergieparken, de 
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terugleververgoedingen voor energie opgewekt met lOnnepanelen en de keuze tussen 

biobrandstof, elektrisch of waterstof aangedreven personenvervoer, etc. 

De discussies over de corporaties zijn ook nog niet gevoerd, er wordt betwist of lOveel 

maatschappelijk geld wei bij private partijen thuis hoort. De politiek wil de corporaties 

afro men. De corporaties echter voeren aan dat hun geld in stenen zit en dat de liquide 

middelen net genoeg zijn om een gelOnde bedrijfsvoering gaande te houden. 

In dit licht is het duurzame imago van een corporatie, net als het algemene imago van 

een corporatie, van groot belang. De nationale en lokale overheid dient overtuigd te 

zijn van het nut van de corporatie . Ais duurzaamheid bij dit imago kan helpen en de 

voortrekkersrol van de corporaties duidelijk naar voren kan halen is dit aileen maar in het 

belang van de corporatie(s) . 

In de toekomst zal het label van woningen steeds meer een rol gaat spelen bij de koop 

en huur. Huurders zullen gestimuleerd worden bij de huur rekening te houden met de 

labels. Consumenten kunnen lo namelijk zien wat zij ongeveer kwijt zullen zijn aan hun 

woonlasten. Het lOeken naar een huurwoning zal veranderen van een bepaalde huur naar 

een bepaalde woonlast. Dat vervolgens de locatie van de woning, de onderhoudstaat 

en de stijl net als nu de doorslag zullen gaan geven voor een keuze tussen de woningen 

met een bepaald maximum woonlast is niet meer dan logisch. Dit draagt vervolgens voor 

een corporatie heel erg bij aan het algemeen presteren en de aantrekkelijkheid van haar 

vastgoed in de toekomst. 

V~~r de overheid is het de vraag of de gestelde doelstellingen gehaald gaan worden. Het 

niet halen van deze doelstellingen lOU een blijk van onvermogen zijn richting de bevolking, 

maar meer nog op Europees niveau. Europa loopt al tijden voor op de rest van de wereld 

qua duurzaamheid. Als Europa dan zelf de doelstelling niet haalt wordt het moeilijk de 

discussie aan te wakkeren richting de rest van de wereld. 

Maar juist omdat men nog niet lOver is op het gebied van energiezuinige woningen 

en duurzaamheid, ligt hier nog een grate kans op een industrie . Nederland zou zich 

bijvoorbeeld kunnen toeleggen op de kennis ontwikkeling in energiezuinige toepassingen, 

maar ook Europa zou een hele industrie kunnen opbouwen. 

4.5 Motivatie 
Waarom corporaties aan energiezuinige woningen zouden beginnen heeft te maken met 

hun bestaansrecht als sociale instelling en hun functie in deze maatschappij . 

Zoals eerder besproken in hoofdstuk 2 zijn de functies die een corporatie kan vervullen; 

waarborgen, pionieren, diensten verlenen, gemeenschapszin bevorderen, tegenspel 

leveren. Ais er gekeken wordt hoe energiezuinige en duurzame, woningen kunnen 

bijdragen aan het vervullen van deze functies, komt het volgende naar voren: 

De waarborgfunctie en gemeenschapsfunctie, kunnen in het licht van 

energiezuinigheid de taak van bewustwording inhouden. Daar waar 

corporaties nu al veel doen voor bijvoorbeeld het leefbaar houden van de 

omgeving en de integratie, kunnen zij ook de bewustwording van hun huurders 

op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing bevorderen . Nu zijn er a'i 

veel corporaties te vinden die energiebesparingpakketten uitdelen aan hun 

huurders om zo de bewustwording te bewerkstelligen. Het goede voorbeel'd 

geven door middel van een energiezuinige woning zou de volgende stap kunnen 

zijn . 

Woningcorporaties vervullen een belangrijke pioniersfunctie op het gebied van 
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woonconcepten, innovatieve processen en hybride eigendomsvormen waarmee 

ze kunnen inspelen op de ontwikkelingen in hun omgeving. Op het gebied 

van energiezuinigheid kunnen ze laten zien welke duurzaamheidconcepten 

werken en hoe energiezuinig bouwen in de gebouwde omgeving te werk gaat. 

Ook moeten er op ander gebieden ervaring opgedaan worden, zo zijn daar: 

de vergoeding die verkregen wordt bij levering van energie aan het 

elektriciteitsnet, huurders ervaringen, financiele rendementen, regelgeving 

problemen etc. Hier moet nog ervaring in opgedaan worden zodat de 

corporatiewereld net als de commerciele partijen overgehaald kan worden om 

energiezuinigheid tot de standaard te maken. Van belang hierbij is dat corporaties 

hun ervaringen ook monitoren en delen met hun collega corporaties. 

De functie 'tegenspelleveren' is een zeer belangrijke op het gebied van de 

ontwikkeling van energiezuinige woningen. De Nederlandse overheid staat nu 

onder duurzame partijen bekend als een overheid met een sterk wisselend 

beleid . Zo sterk dat sommige partijen liever een stabieler beleid opzoeken in het 

buitenland of afzien van duurzame ontwikkelingen. De corporaties kunnen 

wellicht via de koepelorganisatie Aedes een krachtig geluid geven tegen dit 

wisselende beleid. Daarnaast kan er opbouwende kritiek gegeven worden 

richting de toepasbaarheid van de duurzame maatregelen en hun vertaling naar 

EPC punten . Nu ligt de markt vaak v66r op de regelgeving waardoor initiatieven 

om zeer duurzame maatregelen in te voeren geremd worden omdat 

deze niet terug te vinden zijn in de EPC systematiek. Richting het bedrijfsleven 

kan er meer een sturende rol verleend worden. De duidelijke vragen vanuit de 

praktijk die corporaties hebben kunnen dan door het 

bedrijfsleven vertaald worden naar producten die een oplossing bieden voor deze 

vragen . 

Diensten verlenen is een belangrijk onderdeel geworden van de bedrijfsvoering 

van corporaties. Wat energiezuinige diensten betreft moet er gedacht 

worden aan: 

o het organiseren van de huurders binnen complexen om energiezuinige 

maatregelen collectief aan te kunnen schaffen en de opbrengsten eerlijk 

te verde len, 

o het beheren van de opgewekte energie, 

o het organiseren van de energie-infrastructuur, 

o het aanbieden van collectief ingekochte groene stroom, 

o het bieden van de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen in t 

e voeren, 

o het verstrekken van een energiebox, etc. 

Kortom : energiezuinige woningen kunnen bijdragen aan het vervullen van de functies die 

corporaties hebben, maar wei voornamelijk in het belang van de maatschappij en nog 

niet zozeer in het belang van de corporatie. De motivatie die er voor moet zorgen dat 

corporaties met energiezuinige woningen aan de slag gaan moet dus van een andere kant 

komen . Wat zijn de baten voor een corporatie als zij gaan investeren in energiezuinige 

won ingen? 

4.6 Energiezuinige woningen en de prestatievelden 
Corporaties zullen energiezuinige woningen op nemen in hun portefeuille als deze kunnen 

bijdragen aan het presteren van de corporatie. Omdat een corporatie een sociale instelling 

~is , kan de prestatie niet gemeten en vergeleken worden aan de hand van de winst en 
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verlies rekening zoals bij commerciele partijen . Bij corporaties gebeurt dit aan de hand van 

de prestatievelden lOals die volgens het BBSH gesteld worden. Zoals in hoofdstuk 2.3.4 en 

2.3.5 gemeld bestaan deze prestatievelden uit: 

passend' huisvesten van de doelgroep; 

kwalitatief in stand houden van het woningbezit; 

betrekken van bewoners bij beleid en beheer; 

waarborgen van de financiele continu"iteit; 

bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten; 

bijdragen aan de combinatie wonen en lOrg (per november 2001) . 

In de huidige praktijk en met de vercommercialisering van de bedrijfsvoering van de 

woningcorporaties, lijken de prestatievelden 'waarborgen van de financiele continu'iteit' 

en daarmee sterk samenhangend 'kwalitatief in stand houden van het woningbezit', in de 

ogen van de corporaties de belangrijkste aspecten te zijn. Dit komt onder andere omdat de 

andere prestaties hier ten delen van afhankelijk zijn. Daarbij zorgt de steeds commercieler 

denkende corporatiewereld ervoor dat er groei nagestreefd wordt in plaats van stilstand . 

Kortom; in de praktijk zal er veel belang gehecht worden aan de financien en het beheer. 

Dit is logisch aangezien beheer de core business is en de financien de prestaties vertalen 

naar harde cijfers die het beheer mogelijk maken. 

De prestaties los bekeken : 

- Ais er gekeken wordt naar de vierde prestatie, waarborgen van de financiele continu'iteit, 

gaat het om verschillende zaken . Zo zijn daar: de rendementen, het risico, de kasstromen, 

de leningen, het aangetrokken vreemde vermogen, de solvabiliteit, etc. 

Dit is meer het pure investeringsgedeelte, wat kost het bij ontwikkeling, wat is de 

verwachte levensduur dus hoelang kan het een (ge"indexeerde) huur genereren, rekening 

houdend met een standaard getal v~~r de vastgoed prestatie, en een eventuele 

restwaarde of boekwaarde. 

- Bij de tweede prestatie, gaat het om het kwalitatief in stand houden van het woningbezit . 

De kwaliteit van de woning moet er voor zorgen dat woonwijken niet verloederen en 

dat de woning en de woonomgeving prettig blijven om in te leven . De woonkwaliteit 

moet een basis vormen voor de levenskwaliteit van de bewoners. Dit is het hart van de 

maatschappelijke doelstelling van de corporaties. 

De andere prestaties zijn in te delen onder de noemer 'maatschappelijke prestaties', 

hoewel dit niet direct in cijfers is uit te drukken wordt hier door de corporaties wei 

aan gewerkt. Maar ook hier geldt dat als er meer geld beschikbaar is er meer aan 

maatschappelijke doelen gespendeerd kan worden. 

- De maatschappelijke prestatie behelst het aantal sociale huurwoningen, het percentage 

maximaal redelijke huur, de kwaliteit van de woningen, de kwaliteit van de leefomgeving, 

inspraak in de veranderingen, wooncomfort, gezond wonen, etc. 

Corporaties werken hier aan de maatschappelijke doelstelling/taak. Zij willen voor de 

(financieel) zwakkeren in de maatschappij huisvesting van kwaliteit bieden . V~~r al 

deze aspecten streeft een corporatie de hoogste kwaliteit na en hier worden zij ook op 

afgerekend . 

- wat de milieuprestatie betreft geldt het energiebeleid van de corporatie, de EPC, het 

energie label, GPR gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn v~~r duurzaam bouwen), het 

aantal ton C0 2 dat in het gebruik bespaard wordt, de isolatie waarden, het gebruik van 

duurzame material en, de levensloop (hoe langer een huis blijft staan, hoe duurzamer de 
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stenen). de opgewekte hoeveelheid energie, gebruik van restwarmte, etc. Dit valt wellicht 

voor een deel onder de maatschappelijke prestatie maar heeft voldoende specifieke 

eigenschappen om apart behandeld te worden . 

Vanuit de overheid maar ook steeds meer vanuit de corporaties zelf, denk aan hun eigen 

energiebeleid, komt de verplichting dat er op energetisch en milieutechnisch vlak een 

bepaald niveau nagestreefd wordt. Sinds 1 januari 2009 moesten de corporaties hun 

voorraad gelabeld hebben (tenminste op basis van referentiewoningen) . Om aan al deze 

eisen en doelstellingen te kunnen voldoen zijn er 'tools' gemaakt, de bekendste is de EPC 

maar er zijn er nog meer. Het uiteindelijke doel van de overheid is om in de gebouwde 

omgeving de uitstoot van C0 2 aanzienlijk te verlagen en zelfs tot 0 te krijgen. 

Aan de hand van deze meer praktijk gerichte prestatievelden worden de voordelen, 

kansen, belemmeringen en risico's van energiezuinige woningen, die er volgens de 

literatuur en de praktijk zijn, bekeken. 

4.7 Conclusie 
Voor de verschillende belanghebbende partijen nl; de huurders, de overheid en de 

corporaties, worden er verschillende belemmeringen en oplossingen gezien in de 

literatuur. Dit op zich geeft al de onzekerheid van corporaties over energiezuinige 

woningen aan . Op verschillende vlakken worden er belemmeriogen gezien in de literatuur 

bij het ontwikkelen van energiezuinige woningen in het algemeen en voor corporaties in 

het bijzonder. 

In de literatuur komt naar voren dat corporaties belemmeringen zien in het ontwikkelen 

van energiezuinige woningen vanwege: 

De maximumhLJurprijs 

Het wisselende beleid van de overheid richting energiezuinige maatregelen 

De onrendabele top die groter wordt door de benodigde extra investeringen 

Het gebrek aan ervaring bij de betrokken partijen en eigen organisatie 

De mogelijkheid van imago schade voor de corporaties bij manl<ementen 

Hier staat tegenover dat er ook een aantal mogelijkheden en voordelen gezien worden 

voor energiezuinige woningen. Ais er van uit gegaan wordt dat de belemmering 

weggewerkt zijn of verminderd lijken energiezuinige woningen juist in de voorraad van 

woningcorporaties een bijdrage te kunnen leveren aan hun specifieke functioneren en bij 

de prestatievelden uit het BBSH. De volgende voordelen worden gezien : 

Huurders zouden meer comfort, status en constantere woonlasten genieten. 

De overheid creeert meer bewustwording, werkt aan de gestelde 

overheidsdoelstellingen op het gebied van energiezuinigheid en de kennis op 

energiezuinigheid zorgt voor werk en is verkoopbaar. 

Corporaties hebben een voordeel bij de baten die de bovenstaande partijen 

ervaren, maar verder zorgt het ook nog voor een verbeterde verkoopwaarde en 

verhuurbaarheid van het vastgoed en bied het de mogel1ijkheid in te springen 

specifieke marktomstandigheden . 

Voor een corporatie ligt de prioriteit echter altijd bij het eigen presteren, energiezuinige 

woningen zullen hier dus aan moeten bijdragen als zij een kans willen maken opgenomen 

te worden in de portefeuille van de corporaties. Voor een corporatie geldt daarbij het 

BBSH als leidend, maar daarbuiten hebben zij ook voor zichzelf een bepaalde functie te 

vervullen. Zowel voor het vervullen van de zichzelf opgelegde functies als de prestaties 

volgens het BBSH kunnen energiezuinige woningen een positieve bijdragen leveren. 
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HOOFDSTUK 5: DE BELEMMERINGEN IN DE PRAKTIJK 

5.1lnleiding 

In dit hoofdstuk worden de volgende deelvragen beantwoord: 

Kloppen de belemmeringen uit de literatuur met de bevindingen 

vanuit de praktijk? Welke belemmeringen ervaren corporaties bij 

het ontwikkelen van energiezuinige nieuwbouwwoningen? Zijn deze 

belemmeringen terug te brengen tot categorieen en welke zijn dit 

dan? 

Het is nu duidelijk waar corporaties voor staan en hoe zij werken, ook is uitgelegd hoe 

energiezuinige woningen hun bijdrage kunnen leveren aan het milieu. Vervolgens is de 

vraag: "Kunnen deze twee gegevens elkaar versterken en als zij dit kunnen doen, waarom 

staan er niet overal energiezuinige woningen?" om hier een antwoord op te vinden 

wordt er naar de praktijk gekeken en onderlOeht welke belemmeringen of aarzelingen 

er spelel1 bij de bouw van netto energiezuinige woningen in de corporatie wereld. Deze 

belemmeringen zuHen onderlOeht en uitgelegd worden om mogelijke oplossingen 

diehterbij te brengen. 

5.2 Gegevens verzamelen 

5.2.1 Selectie corporaties 

Om antwoord te kunnen geven op de hierboven gestelde deelvragen moet er informatie 

verkregen worden uit de praktijk. Het verkrijgen van informatie uit de praktijk kan op 

een aantal versehillende manieren. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van aetuele 

informatie uit bedrijfspublieaties en de uitkomsten van interviews. Onder aetuele 

bedrijfspublieaties worden jaarverslagen, internet publieaties en folders van corporaties en 

belanghebbende adviesorganen verstaan. Het zwaartepunt van dit praktijk onderzoek ligt 

eehter op de interviews. 

Om de haalbaarheid van het onderzoek te bewaken zijn er 10 corporaties ge'interviewd. Dit 

lOU doormiddel van een gevarieerde en taetische keuze inzieht moeten kunnen geven in de 

versehillende ervaringen van deze corporaties op het gebied van energiezuinige woningen. 

De keuze van de corporaties heeft te maken met de loeatie binnen Nederland, zo is er een 

corporatie werkzaam in het zuiden van Limburg (Woonpunt), het noorden (Wooneom) en 

versehillende in de Randstad. Er is een seleetie gemaakt uit de "Iandelijke prestatieindex 

2005-2006" van VROM. Zo zijn er een aantal van de meest vernieuwende eorporaties 

naar voren gekomen. Bij de verdere seleetie is er nog rekening gehouden met een 

diverse verdeling van de omvang van de eorporaties en is er rekening gehouden met de 

verschillende markten waar de eorporaties in zitten, in een krimpende markt of groeiende 

markt. Zo is er getraeht te komen tot een algemeen beeld van corporaties en hun beeld bij 

energiezuinige woningen. 
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Corporotie 

Ymere 

Ceres (vestiaj 

Portaal 

Woanbron 

Rochdale 

De Key 

Woanpunt 

Wooncom 

Potrimonium 

Veenendaal 

ZVH 

De 10 gevonden corporaties zijn, in volgorde van groot naar klein: 

Ymere 

Ceres (vestia) 

Portaal 

Woonbron 

Rochdale 

De Key 

Woonpunt 

Wooncom 

Patrimonium Veenendaal 

ZVH 

Een aantal voor het onderzoek kenmerkende gegevens van deze corporaties zijn 

samengevat in het volgende schema: 
--

Aontol Duurzome aantal Werk-gebieden Aontol Typemorkt energie-beleid oonwezig 
woningen woningen in duurzame woningen 
in beheer beheer woningen opgeleverd 

per jaar 

82,000 nee n.v.t Haarlem, Almere, 1000 - 1500 groeiend ja 
Haarlemmermeer 

75,000 ja 1000 Den Haag, 1000 - 2000 groeiend nog niet 

Haaglanden, 

Rotterdam 

55,000 ja + in 1 project Arnhem, Nijmegen, 208 ja + in ontwikkeling 

ontwikkeling Utrecht, Leiden 

51,000 in ! n.v.t . Rotterdam, Delft, 742 I graeiend, ja 

ontwikkeling Dordrecht plaotselijk 

krimpend 

40,000 ja 738 regia Amsterdam 1000 groeiend nog niet 

28,000 in n.v.t. Regia Amsterdam 530 aanbieders nog niet 

antwikkeling markt 

19,900 in n.v.t. Maastricht, Heerlen 1154 Krimp ja 

ontwikkeling 

16,300 in n.v.t. Emmen, Stadskanaal 226 Krimp ja 

ontwikkeling 

6,200 ja + in 50 Veenendaal 150 kantelpunt ja 

ontwikkeling richting 

krimp 

6,000 in n.v.t. Zoondijk 400 groeiend nog niet 

antwikkeling I 

robe/S.l Kenmerken woningcorporaties 2008 

5.2.2 Voorbereiding 

Gedurende het vooronderzoek is er al het nodige aan belemmeringen en mogelijke 

oplossingen gevonden . Deze informatie is gebruikt bij het opstellen van de vragenlijst voor 

het interview van de corporaties. De focus van de interviews is altijd de belemmeringen en 

de kansen die ervaren worden door de corporaties geweest. 

De gebruikte informatie is afkomstig van publicaties intern bij Evelop of instanties als het 

ECN, Aedes, VROM of Kei-kenniscentrum. Deze publicaties zijn erg actueel waardoor het 

erg theoretisch is en over specifieke gevallen gaat. Dit komt door de snelle veranderingen 

binnen de duurzame energie sector en het veranderende beleid van overheid en 

corporaties. De noodzaak voor energiezuinigheid en duurzaamheid zijn echter geen 

twijfelachtige vraagstukken en de actuele informatie komt dan ook aileen van bronnen 

waar van verwacht mag worden dat er diepergaand onderzoek aan ten grondslag ligt . 
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5.2.3 Doel interview 

In de aanleiding van dit onderzoek is reeds gebleken dat er een overzicht van 

belemmeringen ontbreekt die corporaties ondervinden bij het realiseren van 

energiezuinige nieuwbouwwoningen . Door werknemers binnen de geselecteerde 

organisaties te interviewen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van energiezuinige 

woningen is getracht te komen tot: 

Het al of niet bevestigen van de beschreven belemmeringen (uit de literatuur) 

Het aanvullen van deze uit de literatuur gevonden belemmeringen met 

belemmeringen gevonden in de praktijk van de corporaties. 

Het aanwijzen van de top 4 van belemmeringen waar de corporaties het meeste 

hinder van ondervinden. 

Verder is het doel geweest de kansen die er gezien worden voor energiezuinige woningen 

naar voren te brengen. 

5.2.4. In terviewopzet 

Om er zeker van te zijn dat de focus niet wordt verloren tijdens de interviews is een 

interviewprotocol opgesteld. Dit protocol dient als leidraad tijdens het interview en zorgt 

ervoor dat belangrijke thema's worden behandeld en het interview niet vastloopt of 

ontspoort. 

Het interview bestaat uit vijf gedeelten. 

In het eerste gedeelte van het interview wordt een toelichting op het 

afstudeeronderzoek gegeven en het doel van het interview aangegeven. 

In het tweede gedeelte worden de kwantitatieve gegevens van de corporatie 

besproken, dit om later de mogelijke afwijkingen terug te leiden tot de 

basis gegevens. 

Het derde gedeelte behandelt de energiezuinige woningbouwprojecten, 

de in ontwikkeling zijnde energiezuinige projecten of de redenen waarom er geen 

energiezuinige ontwikkelingen ondernomen worden. 

Het vierde gedeelte behandelt de kansen en belemmeringen die gezien worden 

door de corporaties voor energiezuinige woningen en de rangschikking van deze 

kansen en belemmeringen . 

Ten slotte wordt in het vijfde gedeelte de belangrijkste onderdelen uit het 

interview nog een keer besproken en worden zaken die nog niet aan bod 

zijn gekomen behandeld. 

Het interviewprotocol is opgenomen in bijlage 7. 

Het interview bestaat uit kwantitatieve vragen en kwalitatieve vragen. V~~r een deel 

waren de kwantitatieve vragen al te beantwoorden vanuit jaarverslagen en algemene 

bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn gebruikt om meer snelheid in het interview te 

houden. 

In het kader van dit onderzoek zal er niet op aile onderwerpen die tijdens de interviews 

ter sprake zijn gekomen ingegaan worden . Bij het behandelen van de interviews in dit 

rapport zal de nadruk komen te liggen op de belemmeringen. Het interviewprotocol en 

een samenvatting van de interviews is te vinden in de bijlagen. 

Het formuleren van een overzicht van belemmeringen kan een real'istischer beeld 

scheppen van de risico's en tevens het nadenken over oplossingen stimuleren. 

Daarnaast kan het wellicht zorgen voor een gedegen aanpak aan het begin van het 

ontwikkelingsproces waardoor het succes van het project vergroot wordt. 
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5.3 Resultaten 

5.3.1 Het bevestigen van de theoretische belemmeringen 

Tijdens het interview is er een aantal belemmeringen voor de bouw van energiezuinige 

woningen aan de corporaties voorgelegd die geverifieerd zijn. Deze zijn: 

Eerdere ervaringen; 

Huursubsidiegrens wordt wellicht overschreden; 

Onrendabele top; 

Woningtypen beperking; 

Verkeerd imago (energiezuinigheid te zeer buiten gestelde doelstellingen, eerst 

goed wonen in heel de voorraad); 

Moeilijk in de organisatie (veel regelen terwijl een woningcorporatie daar niet zijn 

aandacht aan wil besteden); 

Beperkingen van het ontwerp; 

Dit is een extra prestatie waar een corporatie verder niet aan wil. 

AI deze belemmeringen zijn erkend door de corporaties als belemmeringen waar 

rekening mee gehouden moet worden, zij het wei dat deze belemmeringen niet altijd als 

onoverkome'lijk of zelfs heel erg lastig ervaren worden. 

5.3.2 De belemmeringen uit de praktijk 

Vanuit de interviews zijn nog extra belemmeringen naar voren gekomen. Deze zijn allemaal 

toegevoegd aan de lijst van belemmeringen die al was opgesteld en resulteerde in een lijst 

van belemmeringen : 

1. Innovatieve toepassingen worden lang niet altijd geaccepteerd door de 

regelingen van de overheid, in de EPe of subsidieregelingen . Het wordt hierdoor 

minder aantrekkelijk deze toe te passen. 

2. De brandweer kan lang niet altijd inschatten wat toepassingen voor gevolgen 

hebben voor de brandveiligheid, dit kan er voor zorgen dat toepassingen 

niet mogen of niet logisch toegepast mogen worden. 

3. Doordat er niet naar woonlasten gekeken wordt maar naar huur, vormen een 

aantal toepassingen aileen maar een extra last voor de corporatie. De corporafies 

moeten zich aan de huurwet houden en hoewel zij de huurder tegemoet willen 

komen worden zij hierin geremd door de huurwet. 

4. Bewoners kunnen niet altijd goed omgaan met de voor hun relatief onbekende 

energiezuinige technieken in hun eigen woning, dit kan negatieve 

gevolgen hebben voor de bewoner en/of de technische levensduur van 

de woning en de toepassingen . 

5. Regelbaarheid van het binnenklimaat neemt af als er gebruik gemaakt wordt 

van energiezuinige toepassingen, dit wordt door de bewoner in het algemeen niet 

gewaardeerd ongeacht de energetische voordelen. 

6. De huurprijs ligt hoger bij een energiezuinige woning dan bij een standaard 

woning, dit verkleind de markt en de verhuurbaarheid . 

7. Het geloof in een financieel voordeel in een energiezuinige woning op de lange 

termijn valt weg zodra de energieprijs daalt, op dat moment zit de bewoner met 

een hogere woonlast in plaats van een woning met een lagere energielast. 

8. ledere bewoner binnen een complex betaalt evenveel voor zijn energie, los van 

het gebruik. Dit wordt als oneerlijk ervaren en stimuleert niet energiezuinig te 

zijn. 
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9. Bewoner zijn bang v~~r een vermindering van het comfort in een energiezuinige 

woning. 

10. Het bouwen van energiezuinige woningen is een extra prestatie voor de 

organisatie. Er rust al genoeg druk op de corporaties, een extra prestatie wordt 

niet gewaardeerd. 

11. De organisatie van een corporatie staat niet achter het idee van energiezuinige 

woningen (voor hun doelgroep). Dan wei omdat huisvesting het doel is en 

energiezuinigheid aileen maar van dit doel afleid . Dan wei omdat er niet 

in geloofd wordt in het succes. Dit wantrouwen jegens energiezuinige woningen 

verstomt ieder initiatief. 

12. Het ontwikkelen van energiezuinige woningen vereist een grotere investering 

terwijl een standaard woning al kampt met een onrendabele top. 

13. Ais de Nederlandse corporaties energiezuinige woningen gaan ontwikkelen 

moet er informatie ingekocht worden, mensen opgeleid, etc. Dit kan een 

corporatie nooit betalen. 

14. Hoewel sommige corporaties wei de wil hebben, weten sommige corporaties niet 

hoe te werk te gaan bij het ontwikkelen van energiezuinige woningen. Hierdoor 

blijft het bij een wens. 

15. De regelgeving rondom energiezuinige woningen en toepassingen is complex en 

onvoorspelbaar. 

16. Het ontwikkelingsproces wordt langer, dit brengt weer de nodige kosten en 

risico's met zich mee. 

17. De investeringen die gedaan worden bij het ontwikkelen van energiezuinige 

woningen worden niet terugverdiend . 

18. De energiezuinige woningen komen met hun huur boven de sociale huurgrens, 

waardoor er kleiner gebouwd moet worden en zo dus minder woondifferentiatie 

plaats kan vinden of een groter gedeelte van de investeringen onrendabel wordt. 

19. Energiezuinige woningen zijn een risicovoller product. 

20. De gebruikelijke (bouw)partijen in het netwerk van een corporatie zijn onbekend 

met de energiezuinige toepassingen . Hierdoor wordt al gauw het proces langer en 

is er een grotere kans op fouten . 

21. Binnen de huidige voorraad vallen energiezuinige nieuwbouw woningen niet 

in te passen. Dan wei omdat de andere huurders in te oude woningen wonen die 

eerst aangepakt dienen te worden, dan wei omdat de markt zo slecht is dat de 

corporatie een concurrent van zichzelf wordt. 

22. Het toepassen van energiezuinige toepassingen beperkt de ontwerpvrijheid. 

23 . Een energiezuinige woning is niet geschikt voor aile locaties. 

24. Een energiezuinige woning kan niet bij aile woningtypen . 

25 . Bij veel energiezuinige woningen wordt ook energie opgewekt. De corporatie wil 

echter niet verantwoordelijk zijn voor de energiedistributie en de regels die daar 

bij horen. 

26. De energiezuinige woningen zijn een hype die wei weer over gaat. 

27 . Er is geen markt voor energiezuinige woningen. 

28. De corporatie is bang dat energiezuinige woningen een bestemmingsplan 

wijziging vereisen. 

29 . De technische dienst kan niet overweg met het onderhouden van de 

toepassingen. 

30. De garantie is maar beperkt op de toepassingen. 

31. De energiezuinige toepassingen in een woningen gaan sneller kapot, vanwege 

slijtage, meer kwetsbare onderdelen of gevoelige elektrische componenten. 
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32 . De mogelijk slechte ervaringen van een bepaalde energetische toepassing kunnen 

tot imagoschade leiden van de corporatie . 

33 . De overheid beloofd veelal subsidies en het invoeren van stimulerende 

maatregelen, maar hier komt uiteindelijk weinig van of de subsidie geld en zijn al 

op het moment dat er voor geopteerd wordt. 

34 . De markt werkt vertraagd op de doelstellingen van de overheid . Doelstellingen 

zullen dus veelal vertraagd gehaald gaan worden. 

5.3.3 De belemmeringen in volgorde van belong 

De belemmeringen die gevonden zijn in dit onderzoek gelden niet aileen voor de 

corporaties, maar vinden ook hun weerslag op aile partijen die betrokken zijn bij het 

ontwikkelen van corporatiewoningen. Het resultaat van de interviews is voornamelijk 

gelegen in het lOals eerder aangegeven erkennen van de belemmeringen uit de literatuur 

en het vinden van belemmeringen lOals die ervaren worden door de 10 benaderde 

corporaties. Dit heeft geresulteerd in de hier bovenstaande dertigtal belemmeringen . 

Er werd aan de corporaties gevraagd om de vier grootste belemmeringen te noemen 

beginnend met de meest belemmerende. Deze belemmering kreeg vervolgens 4 punten 

toegekend, de op een na belangrijkste 3 enz. Door deze punten uiteindelijk op te tellen 

wordt er inzicht verkregen in de belangrijkheid van de belemmeringen lOals ervaren door 

de corpora ties. 

Hierdoor zijn de 12 belangrijkst gevonden belemmeringen naar voren gekomen. 

Beginnend met de belangrijkste belemmering en eind igend met de minst belangrijk 

gevonden belemmering : 

Ceres ,De Key Portaai' Wrv ,,,n' Ymere Patrimonium IZVH 

• 
VVUU"~UII 

4 2 3 4 2 
4 1 g ~ 4 2 

3 ~ ~ 3 
2 3 2 2 2 

4 3 3 --m 
4 J 1 1 3 ~ 

3 ~ 1 6 

1 4 5 

2 2 4 ' 

2 2 

I moat beI8r , 1 

: Fysieke taak 1 1 

Tabel5.2 Top 4 belemmeringen 

Omschrijving van de bovenstaande belemmeringen, 

1. Onrendabele top: het vergroten van de onrendabele top is een te grote financiele 

last. 

2. Huursubsidiegrens: de maximaal redelijke huurprijs ligt te laag om energiezuinige 

nieuwbouw te realiseren. 

3. Financiele problemen : investeringen kunnen niet worden terugverdiend. 

4. Verkeerd Imago: is het imago van de energiezuinige woningen t.o.v. de niet 

energie zuinige voorraad. 

5. Veranderende Regelgeving: de overheid wisselt nogal van beleid omtrent 

energiezuinige woningbouw en de te gebruiken toepassingen . 

6. Organisatie : de eigen organisatie staat niet 100% achter de ontwikkeling van de 

energiezuinige nieuwbouw wegens verkeerde beeldvorming. 

7. Onbekendheid: onbekendheid met de toepassingen van energiezuinige woningen. 
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8. Technische moeilijkheden : moeilijkheden bij de invoering van de toepassingen . 

9. Rem bouwwereld: de bouwwereld is onvoldoende innovatief. 

10. Te weinig Kennis: gebrek aan kennis in de organisatie. 

11. Informatie stromen moeten beter: informatiestromen tussen partijen en 

corporaties onderling zijn slecht. 

12. Fysieke taak: de te realiseren prestatie van de corporatie wordt te zwaar. 

5.3.4 Categoriseren van de belemmeringen 

Bestudering van bovenstaande lijst geeft de mogelijkheid om de gevonden belemmeringen 

onder te brengen in 5 categorieen . 

Financien 

Onder de categorie financien vallen: "onrendabele top", "financiele problemen "en 

"huursubsidiegrens". Hier is in totaal 50 punten aan toebedeeld en zij vormen hiermee de 

belangrijkste categorie. 

Dat de categorie financien zo sterk aangemerkt wordt als belangrijkste categorie is een 

logisch gevolg van het feit dat de financien de activiteiten van de corporatie in zijn geheel 

mogelijk maken. Hoe meer financiele ruimte hoe meer er aan de maatschappelijke 

doelstellingen gewerkt kan worden. 

Imago 

Het imago is de categorie waar de belemmeringen "verkeerd imago" en "organisatie" in 

thuis horen. lij kregen bij elkaar 21 punten toegekend. 

Het werken aan duurzaamheid behoort niet tot de kerntaken van de corporaties en heeft 

daarom intern en extern geen goed imago. 

Regelgeving 

De categorie regelgeving omvat "fysieke taak" en "veranderende regelgeving". Deze twee 

belemmeringen kregen 11 punten toebedeeld. 

Technologie 

Technologie omvat "technische moeilijkheden" en "rem bouwwereld". lij krijgen 9 punten. 

Informatie 

Informatie betreft "onbekendheid", "te weinig kennis" en "informatiestromen moeten 

beter". Samen 9 punten. 

De laatste 3 categorieen staan min of meer op hetzelfde niveau qua toegekende aantal 

punten . De categorie "informatie" krijgt echter een speciaal karakter als ingezien wordt 

dat juist verspreiding van de juiste informatie bij aile categorieen effect kan hebben. 

Informatiedeling met corpora ties onderiing, of zelfs corporaties uit het buitenland kunnen 

een hoop belemmeringen voortijdig verhelpen, inciusief de wijze van inpassing ,in de 

praktijk. 

5.3.5 De betekenis van de categorieen 

Samenvattend betekent de belemmeringen categorie "financien" v~~r de ontwikkeling 

van energie zuinige woningen het volgende: Hoewel het voor corporaties geen probleem 

is om een project te financieren, dankzij hun tripel A status, hebben zij door de regeling 

van de maximale huurprijs toch al een onrendabele top op hun standaard woningen. 
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Energiezuinige nieuwbouwwoningen hebben per definitie hogere investeringskosten . Deze 

extra investeringen komen bovenop de toch al bestaande onrendabele top en dit zorgt 

voor een belemmering. Immers, daar waar eerst voor een bepaald bed rag een bepaald 

aantal woningen gebouwd kon worden, zijn dat nu minder woningen voor het zelfde geld, 

of evenveel woningen voor een groter bed rag . Dit terwijl het doel van een corporatie juist 

huisvesten is. 

De financiele last kan verminderd worden als er kosten bij de exploitatie meegenomen 

kunnen worden in de servicekosten, lO wordt immers de maximaal redelijke huurprijs 

omzeild . Maar nog beter zou het zijn als er door de overheid gekeken wordt naar de 

mogelijkheden de regelgeving te veranderen naar woonlasten Lp.v. de huur. Zo zouden aile 

kosten aan energetische toepassingen verhaald kunnen worden op de huurder en lOU de 

corporatie toch haar doelstellingen bereiken met dezelfde investering. 

Het imago van de corporaties is belangrijk richting de overheid en dan vooral met 

betrekking tot de maatschappelijke functie. Het is de vraag of de overheid het realiseren 

van energiezuinige nieuwbouwwoningen ziet als maatschappelijke functie voor 

corporaties. Ais duurzaamheid of energiezuinigheid een prestatie-eis lOU zijn, zou dit het 

imago van lOwe I de corporaties als de overheid verbeteren. 

Verder speelt mee dat, omdat energiezuinig bouwen geen kerntaak is, het accent bij 

de corporaties ligt op het huisvesten, het in stand houden van de woningvoorraad, het 

betrekken van de huurders bij het beleid en het waarborgen van de financiele continu'iteit. 

Hoewel energiezuinigheid in het algemeen positief ontvangen wordt, zien de corporaties 

dit soms anders. Energiezuinige woningen worden door de organisatie gezien als een 

afleiding van de kerntaken en dit leidt intern tot een minder positief imago. 

Verder is het imago van energiezuinige nieuwbouwwoningen ook afhankelijk van de 

bestaande voorraad van een corporatie. Ais de onderhoudstaat van de voorraad te 

wensen overiaat, er veel klachten zijn of meer algemeen gesteld als de bedr.ijfsvoering 

van een corporatie niet optimaal is, kan een pilotproject met energiezuinige woningen 

een verkeerd beeld geven. Huurders van bestaande woningen zullen het bijvoorbeeld niet 

kunnen waarderen als er een energiezuinige woning breed gepresenteerd wordt in het 

blaadje van de corporatie terwijl zij nog met enkel glas zitten. (Bron: interviews) 

De bestaande regelgeving biedt onvoldoende ruimte voor innovaties. De veranderende 

regelgeving maakt innoveren bijna onmogelijk . Het veranderen van de regelgeving is ook 

voor de reeds bestaande toepassingen een grote belemmering, aangezien dit het rekenen 

met de toepassingen onmogelijk maakt en lOdoende de toepassingen tot een risico binnen 

het ontwikkelingsproces maakt. 

Nieuwe technologieen stuiten op gebrek aan deskundigheid op het gebied van; uitvoering, 

beheer, onderhoud gebruik etc. Daarbij kunnen zij nog niet altijd door de huidige 

regelgeving ge'interpreteerd worden. De bouwwereld staat er niet open voor, deze partij 

heeft ook geen direct voordeel bij het doorvoeren van deze nieuwe technieken en kan zich 

aileen problemen op de hals halen. 

Een gebrek aan de juiste informatie maakt dat de mogelijkheden onvoldoende bekend zijn 

bij de relevante partijen lOals de overheid, de huurder, de bouwwereld en de corporatie . 

Daarnaast wordt de informatie vaak niet gedeeld daar waar dat wei zou kunnen. 
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5.4 Opmerke/ijkheden 
Ais er gekeken wordt naar de kenmerken van de corporaties en hun belangrijkste 

belemmeringen valt het op dat: 

Woonbron en Wooncom aangeven het verkeerde imago dat van energiezuinige woningen 

binnen hun voorraad sterk als een belemmering te ervaren . Beide corporaties hebben te 

maken met een krimpende markt, dit lOU hiervoor een verklaring kunnen zijn. Woonpunt 

voigt hierin, maar Ymere en Rochdale bevinden zich in een groeiende markt en zij geven 

ook aan het imago als een belangrijke belemmering te zien. Reden voor deze laatste twee 

lOU kunnen zijn dat de onderhoudstaat van de totale voorraad nog te wensen overlaat, de 

concurrentie groot is of dat ze zich wellicht in een gevoelige (politieke) markt bevinden . 

Het lijkt logisch om te stellen dat in een vragersma.rkt het imago zwaarder meespeelt 

dan in een aanbiedersmarkt. Verder onderzoek zou hierbij moeten uitwijzen of dit ook 

daadwerkelijk lo is. 

Verder valt op dat als enige corporatie de Key zich de technische moeilijkheden zwaar 

aantrekt. Rochchdale die in dezelfde regio opereert ziet dit niet als een belemmering van 

belang. Ook de grootte van de corporatie lijkt geen verklaring te kunnen geven, corporaties 

die kleiner zijn of groter zijn zien dit niet als een dusdanig probleem. Nader onderzoek 

lOU moeten uitwijzen of dit dan komt door de zwaardere doelstelling die de Key zichzelf 

gesteld heeft, of dat de Key wellicht op complexere locaties aan het ontwikkelen wil. 

5.5 Voorbeelden uit de praktijk van belemmeringen en hun 
oplossingen 

5.5.1 Oranjetoren 

Ais eerste voorbeeld is daar de "hout pellets ketel" van woningcorporatie Patrimonium 

Veenendaal. In deze ketel wordt houtafval in de vorm van geperste korrels, de pellets, 

omgezet in warmte. Het project Oranjetoren haalt een EPC van 0,39 waarbij het gaat om 

74 Woningen. De lage EPC wordt gehaald door een reeks van maatregelen waaronder 

verhoogde isolatie en lOnnepanelen . 

De Oranjetoren is waarschijnlijk het enige grootschalige woningproject waarbij gebruik 

gemaakt wordt van een houtpellets installatie. De houtpellets installatie krijgt de pellets 

van de timmerfabriek in Veenendaal om de logistieke kring lo klein mogelijk te houden. 

Dit project verbruikt ongeveer 1/3 van zijn hout afval en de fabriek kan zo een deel van 

zijn afval kwijt. Er staan nog meer projecten op touw met deze houtpellets installatie. Het 

probleem van deze ketel is dat de overheden en in dit geval ook bij de brandweer nog 

weinig tot geen kennis over deze installatie bestaat. 

Bij de EPC van de Oranjetoren wordt de hout pellets ketel niet mee genomen. Oat kon 

niet omdat in de EPC berekening nog geen ruimte is voor een houtpellets ketel. De kosten 

kunnen dus niet tegenover een bepaalde prestatie gezet worden . Bijkomend probleem 

was dat de brandweer niet bekend was met de houtpellets ketel en deze dus als een risico 

bestempelde. Daar waar eerst de houtpellets ketel in het project zelf gesitueerd was is nu, 

op last van de brandweer, de ketel buiten het gebouw geplaatst. Deze late aanpassingen 

gingen gepaard met de nodige kosten en vertraging. 

Dit was voor de corporatie en voor de betrokken partijen de eerste keer dat er een 

dergelijke installatie toegepast werd . V~~r een locale corporatie als Patrimonium 

Veenendaal zijn daarmee voor deze toe passing de paden vrij gemaakt. Patrimonium wi t 
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nog meer hout pellets ketels gaan gebruiken voor volgende projecten. 

De betrokken partijen zijn nu bekend met de toepassing en kunnen eerder en beter 

meedenken . Daar komt nog bij dat er wederom een contract afgesloten kan worden met 

de timmerfabriek dit vergroot het belang van de samenwerking van de timmerfabriek met 

de corporatie waardoor er een betere prijs voor de hout pellets afgesproken kan worden, 

dit is dus een kans en/of oplossing. 

5.5.2 Servicekosten 

Een ander voorbeeld is het geval van Woonbron in Rotterdam . Het was voor deze 

corporatie een probleem om de kosten voor energiezuinige maatregelen te verhalen op 

de huurder, dit terwijl de huurder degene is die baat heeft bij deze maatregelen. Door de 

maatregelen stijgen de kosten, en dus de onrendabele top. Deze kosten kunnen namelijk 

niet verhaald worden via de huur vanwege de sociale huurgrens. 

Meerdere corporaties hebben het probleem met de huursubsidiegrens en de onrendabele 

investeringen, onder andere Woonbron heeft deze problemen weten te omzeilen. Het 

probleem zit hem in het in eigendom hebben van de installaties, hierdoor moeten wettelijk 

gezien de kosten via de huur verhaald worden. De oplossing zit hem er dan ook in dat 

de installaties in eigendom te geven van een derde partij . Dit kan door hier een derde 

partij daadwerkelijk v~~r in te schakelen, of door een eigen BV op te richten en deze het 

eigendom te geven . Door deze maatregel kunnen de kosten voor deze hoogwaardige ketel 

verhaald worden in de servicekosten en zo in stookkosten, in plaats van in de huur en komt 

het voordeel niet meer volledig bij de huurder terecht. 

Hoewel dit een werkende oplossing is die zijn functionaliteit al bewezen heeft, gelden voor 

tal van toepassingen nog steeds dezelfde problemen . Na-isolatie of driedubbele beglazing 

kunnen niet in eigendom van derden gegeven worden. Deze maatregelen zullen dus altijd 

aileen via de huur te verhalen zijn. De extra kosten blijven dan voor de corporatie en de 

baten komen terecht bij de huurders, dit zal dus ook zo blijven tenzij de sociale huurgrens 

of de huursubsidie regelgeving aangepast wordt. 

5.6 Conclusie 
Oat wat in de theorie al naar voren kwam werd in de praktijk bevestigd. Doormiddel 

van interviews bij 10 verschillende corporaties is in dit onderzoek nagegaan wat de 

praktijkervaringen zijn op het gebied van energiezuinige woningen bij corporaties. Aile 

theoretische belemmeringen die aan de 10 corporaties werden voorgelegd werden hierbij 

erkend . Aan deze belemmeringen konden door dezelfde corporaties nog een aanzienlijk 

aantal belemmeringen toegevoegd worden . In bijlage Sa staat de volledige lijst van ervaren 

belemmeringen. 

Er is vervolgens aan de corporaties gevraagd een top 4 van deze belemmeringen te 

noemen, om zo de sterkst ervaren belemmeringen naar voren te brengen. 

Dit resulteerde in 12 belemmeringen waarin S categorieen te onderscheiden zijn ; 

Het financieren 

Het imago 

De regelgeving 

De technologie 

De informatie 

Hierbij valt op dat informatie en vooral de informatie deling een belangrijke rol zou kunnen 

spelen bij het reduceren of weghalen van de ervaren belemmeringen . Hierbij zouden zij 
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geholpen kunnen worden door de belangenorganisatie Aedes. 

Deze 5 categorieen vormen het terrein waarbinnen de oplossingen voor deze 

belemmeringen gezocht moeten worden . 
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HOOFDSTUK 6: DE OPLOSSINGEN IN DE PRAKTIJK 

In dit hoofdstuk worden de volgende deelvragen beantwoord: 

Welke oplossingen kunnen aangedragen worden, en op welke 

termijn? Welke middelen zijn er om corporaties energiezuinige 

woningen te helpen ontwikkelen? 

6.1 In/eiding 
De aanleiding voor dit onderzoek is het stimuleren van energiezuinige woningen. Het 

vooronderzoek toonde aan dat er voor corporaties meer mogelijkheden liggen in het 

pionieren dan de corporaties misschien zelf voor ogen hebben. In het voorgaande 

hoofdstuk is blootgelegd dat er verschillende belemmeringen leven bij de corporaties die 

het ontwikkelen van energiezuinige woningen in de weg staan. In dit hoofdstuk wordt 

er een handreiking gedaan om de belemmeringen weg te nemen en de oplossingen een 

stukje dichterbij te brengen. 

6.2 Gevonden op/ossingen 
Het schema met de gevonden belemmeringen is gebruikt om tegenover aile 

belemmeringen een oplossing te stellen. De oplossingen zijn gevonden in de literatuur, 

verkregen uit de interviews of het gevolg van een logische redenering. 

Het belangrijkste resultaat hiervan is het feit dat er voor iedere belemmering een oplossing 

bestaat. De wetenschap dat de belemmeringen mogelijk ook opgelost kunnen worden 

vergroot de motivatie en dit is van groot belang voor de stimulering van de corporaties om 

energiezuinige woningen te gaan ontwikkelen. 

De oplossingen zijn echter niet allemaal direct voor handen. Er is een onderscheid te 

maken in de oplossingen. We onderscheiden de volgende 4 fases: 

1. Oplossingen uit de eerste fase zijn direct toepasbaar, de belemmeringen die 

gezien worden bestaan doordat de juiste informatie nog niet bij de corporatie 

aanwezig is, terwijl deze informatie gewoon toegankelijk is. 

2. In de tweede fase zijn de belemmeringen oplosbaar maar moeten er 

verschillende onderdelen georganiseerd worden of gerealiseerd worden. Er moet 

een prestatie geleverd worden voordat er opgelost kan worden, maar de 

belemmering is daarna wei weggewerkt. 

3. De derde fase gaat over de belemmeringen die niet op dit moment op te lossen 

zijn, er zijn wijzigingen in de regelgeving, technische ontwikkelingen 

ofverandering van denkwijze nodig om deze belemmeringen weg te nemen. Deze 

oplossingen zijn niet direct voorhanden, maar er wordt aan gewerkt en er mag 

van uit gegaan worden dat deze oplossingen er komen. 

Bij het ontwikkelen van energiezuinige woningen kan hier al rekening mee 
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gehouden worden zodat de mogelijke nieuwe toepassingen later ingepast kunnen 

worden . Een andere oplossing is om projecten middels een ander energieconcept 

te ontwikkelen. 

4. De vierde fase gaat over de onoplosbare belemmeringen. Deze belemmeringen 

zijn onoplosbaar voor een corporatie en zullend dus of wei geaccepteerd moeten 

worden of we I afgewenteld. De overheid lijkt hierin de aangewezen partij 

die deze last op zich kan nemen, en misschien wei moet nemen. Immers 

de hoofdtaak van een corporatie blijft huisvesten, extra prestaties die verwacht 

worden verd ienen ook een bepaalde mate van overheidssupport. 

6.3 Project specifieke be/emmeringen 
De gevonden belemmeringen en de daarbij gevonden oplossingen zijn helaas niet te 

vertalen naar algemene oplossingen omdat dit bu iten het terrein van dit onderzoek valt. 

De oplossingen die nu gevonden zijn, zijn vertalingen van project specifieke oplossingen uit 

de I,iteratuur en uit de praktijk. 

Bij het ontwikkelen van woningbouwprojecten gaat het altijd om specifieke situaties, 

met hun eigen programma van eisen en locatie afhankelijke randvoorwaarden . Bij het 

ontwikkelen van energiezuinige woningen kunnen meerdere paden bewandeld worden en 

zijn er vele manieren om deze woningen te realiseren . Maar er kan niet gesteld worden 

dat aile woningen even gemakkelijk energiezuinig ontwikkeld kunnen worden . 

Er moet dus altijd gekeken worden naar de voor en nadelen . De vele verschillende 

toepassingen en concepten bieden een grote vrijheid die het mogelijk maakt op vele 

verschillende manieren toch aan de energiezuinigheids doelstelling gehoor te geven . 

Daar waar het programma van eisen te zwaar is of de locatie gebonden randvoorwaarden 

strikt zijn, is het meest energiezuinige concept misschien niet de meest idea Ie oplossing. 

Een energieconcept met een iets minder hoge doelstelling kan in dit soort gevallen 

vee I positiever uitvallen. Er moet per project gekeken worden naar de opbrengsten, 

investeringen en daadwerkelijke kosten om zo tot een optimum te komen . 

6.4 Kwantificeren van energiezuinigheid 
Zoals maatschappelijk presteren moeilijk te kwantificeren is, zo moeilijk is het ook om 

uit te drukken wat het (maatschappelijk) belang is van energiezuinige woningen . Bijna 

onmogelijk is het om het maatschappelijk- of milieu belangin euro's uit te drukken. Toch 

zijn juist hierin de woningcorporaties de experts. Zij kunnen als geen andere partij laveren 

in het gebied dat niet bestuurd wordt door kosten en opbrengsten aileen . 

6.5 Op/ossingsrichtingen 
Zoals er categorieen aan te wijzen zijn in de belemmeringen zo ook zijn er richtingen aan te 

geven waarin de oplossingen gezocht moeten worden . De belemmeringcategorieen waren: 

Financien, Imago, Regelgeving, Technologie en Informatie. In deze categorieen moeten ook 

de richtingen van de oplossingen zich bewegen. 

Financien 

Om de financiele belemmeringen op te lossen is het niet aileen zaak de kosten zoveel 

mogelijk te reduceren, maar vooral de opbrengsten in kaart te brengen. 

Er zijn tal van constructies te bedenken waarin de kosten gereduceerd kunnen worden, de 

kosten beter verdeeld worden tussen de huurder en de corporatie of de kosten voor de 

overheid komen. (Novem, 2002). Deze praktische aanpak kan di rect toegepast worden . In 

bijlage 4 zijn hier een aantal voorbeelden van gegeven . 
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Voor de lange termijn lijkt het zaak de mentaliteit bij aile partijen te veranderen van 

"rekenen met huur" naar "rekenen met woonlasten". Op deze manier ontstaat er een 

correcter beeld voor de huurder over de totale kosten en komen er voor de corporaties 

meer middelen vrij. Aile kosten voor energiezuinige toepassingen kunnen nu verhaald 

worden op de huurder die deze kosten weer op kan brengen door de verlaging in de 

energielasten. De corporaties zullen nu gestimuleerd worden woningen te maken die 

za goedkoop mogelijk worden voor de huurder, hierdoor wordt het maatschappelijk 

rendement vergroot. 

Een ander aandachtspunt lOU kunnen zijn de overheid te verzoeken een systeem te 

ontwikkelen waarbij de pure extra kosten, d.w.z. de kosten die gemaakt worden en 

niet terugverdiend worden in de exploitatie, aan het licht komen, waarna deze door 

de overheid vergoed kunnen worden. Rekenen met woonlasten lijkt voor de langen~ 

termijn meer voordelen te hebben omdat het een simpeler en meer werkbaar systeem is. 

Immers het bepalen van kosten zal niet gemakkelijk zijn en wellicht ook fraude gevoelig. 

Woonlasten zijn daarentegen centraler te bepalen, de energiemaatschappijen geven 

de energielasten door aan de verhuurder en deze geeft het totaal door aan de huurder. 

Een woning die energiezuinig is heeft lagere woonlasten dan een niet energiezuinige 

woning, dit zal de huurders een extra motivatie geven om te kiezen voor energiezuinige 

woningen. Of omgedraaid een energiezuinige woning zal ruimer en comfortabeler zijn bij 

gelijke woonlasten. Daarnaast zal in het geval van het rekenen in woonlasten er conform 

de wens van de overheid geen gemeenschapsgeld naar de corporaties vloeien voor de 

toepassingen. 

Imago 

Het imago van de energiezuinige woning t.o.v. de "normale voorraad" en zijn effect op 

het imago van de corporatie wordt niet altijd even positief ontvangen. De organisatie ziet 

huisvesting als voornaamste taak van een corporatie. Energiezuinige woningen worden 

dan aileen beschouwd als een afleiding van deze hoofdtaak. Daar komt nog bij dat het 

imago van een corporatie en dat van de corporaties over het algemeen erg kwetsbaar is. 

Het signaal dat van energiezuinige woningbouw bij corporaties uitgaat, kan wei eens ten 

nadele van de corporaties werken. Bijvoorbeeld een corporatie met een voorraad die aan 

onderhoud toe is, kan het moeilijk verantwoorden extra geld te steken in energiezuinige 

nieuwbouwwoningen zander eerst de huidige voorraad aan te pakken. 

De belangrijkste oplossingen voor dit soort problemen zijn goede afspraken met de 

overheid over de functie die corporaties op dit gebied kunnen en moeten vervullen. 

De overige partijen moeten op een goede manier op de hoogte gehouden worden van 

de doelstellingen en de motivatie van een corporatie om energiezuinige woningen te 

ontwikkelen. 

Regelgeving 

De corporaties, en ook de commerciele ontwikkelaars, lOuden sterk geholpen zijn in 

hun energiezuinige woning ontwikkeling als zijl zeker weten dat de regels omtrent deze 

ontwikkeling constanter lOuden zijn. Dat wil zeggen geen budgetten op subsidies, een vast 

protocol omtrent nieuwe regelgeving in de EPe en minder verandering in het te voeren 

beleid. Energiezuinige toepassingen krijgen dan een positiever imago omdat er beter mee 

gerekend kan worden en de duur van het ontwikkelingsproces constanter wordt. Hierdoor 

neemt ook de prestatiedruk af voor de corporatie aangezien er meer met vaste systemen 

gewerkt kan worden en er minder veranderingen in het proces optreden. De routine zargt 

er voor dat er minder controle en management nodig is. 
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Technologie 

Het oplossen van de "technische moeilijkheden" en de "rem bouwwereld"

belemmeringen zijn belemmeringen die zich zelf oplossen als energiezuinige woningen 

meer de norm worden . De markt krijgt dan meer ervaring met de toepassingen waardoor 

moeilijkheden zullen afnemen. De conservatieve bouwwereld zal steeds meer gewend 

raken aan deze toepassingen waardoor de weerstand zal afnemen. Om dit proces te 

versnellen ligt hier wei een taak voor de overheid en voor de belangenorganisatie Aedes. 

Ais de overheid en Aedes energiewinige woningen stimuleren zal dit sneller zijn weg 

vinden naar de standaardbouw. 

Informatie 

Het onderdeel van deze categorie "de informatiestromen moeten beter" geeft eigenlijk 

ook de oplossing aan. Er kan veel gewonnen worden als de informatie tussen corporaties 

onderling en tussen overheid en corporaties beter loopt. Door ervaringen te delen kunnen 

corporaties problemen voorkomen. De corporaties weten dat ze dan de informatie krijgen 

die geijkt is op de praktijk en opgedaan is in de corporatie wereld, zodat deze gemakkelijk 

te implementeren is. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor Aedes. Zij kunnen een 

database samenstellen, lobbyen voor gelijkheidsverklaringen van in het buitenlands geijkte 

toepassingen of andere initiatieven ontplooien waardoor deze informatiestromen beter 

toegankelijk zijn. Het gebruiksgemak zou hiermee kunnen verbeteren. 

6.6 Het schema van be/emmeringen en op/ossingen 
Er zijn in dit onderzoek belemmeringen naar voren gekomen, waar oplossingen tegenover 

gezet konden worden. Deze oplossingen hebben een termijn gekregen waarbinnen 

deze oplossingen realiseerbaar zijn. AI deze gegevens zijn verwerkt in het schema van 

belemmeringen en oplossingen. Het volledige schema is te vinden in bijlage 6, maar een 

voorbeeld hieruit is hieronder te zien: 

van energiezuinige 
Iwn,non,n"n is een extra preslalie 

de organisalie 

van energiezuinige 
liWOninc]en kosi aUijd een exira 

maar deze wordl bij een 
goede uitvoering lerugverdiend. 
Daarnaasl geldl dal als er meer 
ervaring wordt opgedaan de 
presta lie relalief minder groot 
wordt. 

x 
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Het schema moet de corporaties met energiezuinige nieuwbouw intenties helpen de 

belemmeringen te voorkomen en oplossingsgericht te blijven. Ook daar waar opl'ossingen 

misschien niet direct voorhanden zijn, kan er misschien op andere manieren omheen 

gewerkt worden zodat energiezuinige woningen toch in een stroomversnelling komen. 

6.7 De plaats van dit onderzoek 
Om energiezuinige nieuwbouwwoningen te laten aanslaan bij corporaties moeten de 

aspecten van netto energiezuinige woningen passen bij de ontwikkelingseigenschappen 

van woningcorporaties (zie paragraaf 2.6.3). Een energiezuinige nieuwbouwwoning moet 

binnen de regels die gelden voor de corporatie te realiseren zijn en daarbij de corporaties 

iets extra's te bieden hebben waardoor zij de extra prestatie bereid zijn te leveren. Omdat 

de huurders de spil van de bedrijfsvoering vormen kan dit aileen als energiezuinige 

woningen ook de huurders iets te bieden hebben. 

De implementatie van energiezuinig bouwen zou daarnaast goed kunnen samenvallen 

met de ambities die de overheid C.q. de gemeenten gesteld hebben in het milieubeleid. Er 

moet hierbij een aantal afwegingen gemaakt worden, er geldt een aantal voorwaarden en 

er speelt een aantal succesfactoren. De logische volgorde van afwegingen is dan: 

------------------------------------

Figuur 6.1 

De energetische prestatie van 
de totale voorraad moet omhoog 

Verhoging van de energetische prestatie wordt 
o.a. in de nieuwbouwontwikkelingen gerealiseerd. 

Mate van voordeel voor de 
huurder dan wei de corporatie 

Mate van risicolverlies 
dat genomen wordt 

Energie beleid van de corporatie met de taakstelling 
energiezuinigheid van de woningportefeuille 

Kennis en ervaring van 
ontwikkeling van netto 
energiezuinige woning 

Overheidssteun 

Belemmeringen en oplossingen bij de 
ontwikkeling van energiezuinige woningen 

Dit onderzoek gaat in op de keuzes die volgen vanaf het punt dat er gekozen is voor 

energiezuinige nieuwbouwwoningen als speerpunt of op zijn minst onderdeel van de 

ontwikkelingsplannen van een corporatie. Ais hiervoor gekozen is zijn er een aantal 

stappen die genomen moeten worden om te komen tot succesvolle energie winige 

woningen die voldoen aan het beeld en de prestatie verwachtingen die de corporatie in 

kwestie heeft. In figuur 6.1 is dit stappenplan te zien. 

Bij dit stappenplan wordt uitgegaan van nieuwbouw maar geldt voor een deel ook voor 
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de bestaande voorraad, aangezien energiezuinige toepassingen ook toegepast kunnen 

worden in de bestaande bouw, zij het minder volledig gefntegreerd. 

Zodra de keuze voor energiezuinige nieuwbouw gemaakt is, is het van belang de mate van 

voordeel voor de huurder dan wei de corporatie vast te stellen, evenals de mate van risico 

die de corporatie be reid is te lopen. Energiezuinige toepassingen lijken vooral voordeel op 

te leveren v~~r de huurder. Zo genieten zij standaard van een fysiek en financieel voordeel. 

Een corporatie kan er v~~r kiezen het financiele voordeel volledig, gedeeltelijk of zich niet 

toe te eigenen. De mate van risico dat door een corporatie gelopen wordt moet vooraf 

bepaald zijn . Extra investeringen betekenen een extra risico, maar ook mogelijk extra 

opbrengsten . Deze afwegingen vormen een belangrijke basis voor het energiebeleid van 

de corporatie v~~r nieuwbouwwoningen. 

In dit energiebeleid staan de verdere aspiraties en doelen die de corporatie zichzelf stelt 

als het gaat om het reduceren van de energievraag in de wonjngvoorraad. 

Hierna vO'lgen de stappen waarin daadwerkelijk tot bouwen wordt overgegaan. Belangrijke 

factoren hierbij zijn de kennis en ervaring bij de eigen organisatie, dit verkleint de risico's 

en versoepelt het proces immers. 

Een andere factor is de overheidssteun . Hoewel hier niet vanuit gegaan wordt, dit beleid 

is immers ook variabel, toch kan overheidssteun het verschil maken voor vergaande 

energieprestaties en toepassingen. 

Tens1lotte moet een corporatie bij de aanvang van de bouw op de hoogte zijn van aile 

mogelijke belemmeringen, oplossingen en voordelen die energiezuinige nieuwbouw in zich 

heeft. Dit onderzoek geeft in met het belemmeringemchema een lijst van deze mogelijke 

belemmeringen en oplossingen en er worden eerder in het onderzoek al mogelijke 

voordelen aangedragen. Zo wordt moet er een realistisch beeld ontstaan bij de corporatie, 

zonder dat er onnodig beren op de weg gezien worden . 

Het stappenplan geeft zo ook een plaats aan dit onderzoek binnen de ontwikkelingspraktijk 

van de corporatie . 

6.8 Conclusie 
Vanuit de corporaties, de literatuur en het combineren van deze gegevens zijn er een 

hoop oplossingen naar voren gekomen. Hoewell deze oplossingen niet beproefd zijn, 

geven zij wei aan dat er nog tal van mogelijkheden ni,et benut worden op dit moment. Ook 

wordt duidelijk dat er belemmeringen zijn die niet aileen door de corporaties opgelost 

kunnen worden, de overheid en andere deelnemers aan het ontwikkelingsproces zullen 

ook hun bijdragen moeten leveren om zo energiezuinige woningen in de voorraad van de 

corporatie te stimuleren. 

De gevonden oplossingen zijn in het 'schema van de belemmeringen en oplossingen' 

tegenover de belemmeringen gezet, hiermee komt ook naar voren in welk tijdsbestek de 

ervaren belemmeringen opgelost kunnen worden. 

Zo zijn er vier fasen te onderscheiden : 

Direct oplosbaar 

Oplosbaar 

Oplosbaar in de toekomst 

Nooit oplosbaar 

Het is belangrijk om vooral bij de fase "direct oplosbaar" in te zien dat het om 

informatiedel ing gaat. De oplossingen zijn voorhanden en bekend aileen nog niet bij de 

juiste partijen. In de fase nooit oplosbaar moeten andere partijen dan de corporaties hun 

bijdrage leveren, of moet de belemmering geaccepteerd worden. 
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Daar waar belemmeringen ervaren worden zijn in ieder geval ook oplossingen 

voorhanden. Het is zaak een situatie te creeren waarbij er zo min mogelijk in de weg 

gelegd wordt van de corporatie om energiezuinige woningen te ontwikkelen, de voordelen 

van deze energiezuinige woningen helder te hebben en daar waar nodig de corporaties te 

verplichten tot het doen van een extra prestatie. En dit zonder de corporaties te veel te 

benadelen ten opzichte van hun commerciele concurrenten . 
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HOOFDSTUK 7: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1lnleiding 
Ter afronding van dit onderzoek worden in dit hoofdstuk conclusies getrokken uit de 

voorgaande hoofdstukken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

De doelstelling voor dit onderzoek luidde als voigt: 

"Het inzichtelijk maken en in kaart brengen van de belemmeringen die 

woningcorporaties hebben om netto energiezuinige nieuwbouwwoningen te 

ontwikkelen. Het resultaat moet dienen om de duurzame energietoepassingen 

binnen de sociale woningbouw te stimuleren tot een standaard, beginnend bij het 

verkleinen of oplossen van de ervaren belemmeringen." 

V~~r bepaalde onderdelen in dit onderzoek zijn er aanvullingen mogelijk, deze worden als 

aanbeveling v~~r nader onderzoek meegegeven. 

7.2 Conclusie 
Omdat ruim een derde van de woningen in Nederland in het bezit van de 

woningcorporaties is en zij belang hebben bij vastgoed met kwaliteit en een lange 

levensduur, lijken zij de idea Ie partij v~~r energiezuinige nieuwbouw woningen. Daar komt 

nog bij dat de corporaties een maatschappelijke rol vervullen waar energiezuinigheid goed 

bij aan lOU kunnen sluiten. 

Het ontwikkelen van energiezuinige woningen wordt bovendien in de toekomst 

onvermijdelijk, de richting die de overheid is ingeslagen en de verscherping van de eisen 

in het bouwbesluit die nu al vaststaan, laten zien dat ook in de gebouwde omgeving 

energiezuinigheid een must wordt. 

Toch zijn energiezuinige woningen nog geen standaard bij de ontwikkelingsactiviteiten van 

corporaties. Woningcorporaties lijken daarvoor te veel belemmeringen te ervaren. Om 

deze belemmeringen aan te pakken moeten ze eerst blootgelegd worden. 

Aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met 10 verschillende corporaties is er 

een lijst van belemmeringen samengesteld. Een 30tal belemmeringen werd gevonden met 

allerlei verschillende oorzaken en een kleine of grote impact. 

Aan de corporaties is vervolgens gevraagd welke belemmeringen als het zwaarst ervaren 

worden. Dit resulteerde in 5 categorieen, namelijk Financien, Imago, Regelgeving, 

Technologie en Informatie, waarin de belangrijkste belemmeringen vallen. 

Opvallend is dat binnen deze categorieen te weinig informatie en informatiedeling 

al erkend wordt als belemmering, terwijl dit een eerste vereiste is bij het doordacht 

stimuleren van de ontwikkeling van energiezuinige woningen. 
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Tegenover de lijst van belemmeringen kon ook een lijst van mogelijke oplossingen gezet 

worden. Dit resulteerde in een schema van belemmeringen en oplossingen met een 

verwacht oplossingstermijn. Dit lOU een hoop belemmeringen in het juiste perspectief 

moeten zetten en de stap naar energiezuinige woningen als standaard moeten verkleinen. 

De belemmeringen zijn door goede communicatie, tussen overheid en corporaties en 

corporaties onderling, vaak te ondervangen of in ieder geval inzichtelijker te maken. 

Het opstellen van de lijst van belemmeringen, het aandragen van de categorieen en 

de mogelijke oplossingen hierin moet bijdragen aan een open communicatie over de 

energiezuinige nieuwbouwwoning als standaard woning bij de corporaties. 

Er is meer mogelijk dan er op dit moment gezien wordt. Ais de betrokken partijen actief 

naar elkaars rol blijven kijken in het proces naar een duurzame gebouwde omgeving 

kunnen er grate stappen gemaakt worden waar aile partijen baat bij hebben . Daartoe 

moeten corporaties, de overheid en Aedes met elkaar samenwerken. Het lijkt aileen 

nog zaak de drempel voldoende te verlagen zodat de corporaties, gevolgd door de 

bouwwereld, om kunnen naar energiezuinige woningen als standaard. 

7.3 Aanbevelingen en adviezen 
Omdat een onderzoek nooit volledig is worden hier suggesties gedaan voor 

vervolgonderlOek: 

In dit onderzoek zijn de ervaren belemmeringen afkomstig van 10 

woningcorporaties verdeeld over het land . Verder onderzoek met meer 

corporaties lOU wenselijk zijn om het onderzoek te verfijnen. Hierdoor 

kunnen wellicht nog andere belemmeringen aan het licht gebracht worden, net 

als nieuwe oplossingen. 

Een belangrijke aanbeveling voor vervolg onderzoek is dit onderzoek te herhalen 

voor de bestaande voorraad. Ook hier ervaren veel corporaties 

vele belemmeringen die weer van een andere soort zijn als bij nieuwbouw. Er is 

een sterke overlap, waardoor dit onderzoek wei als basis kan dienen. 

Het verdient onderzoek om een strategie te ontwikkelen, die helpt hindernissen 

en belemmeringen te voorkomen. Dit zou kunnen bijdragen aan de omslag naar 

energiezuinige woningen als standaard binnen de woningportefeuilles van de 

corporaties. 

Onderzoek lOU moeten uitwijzen of commerciele partijen dezelfde 

belemmeringen ervaren als corporaties, of dat er andere zaken een omslag naar 

energiezuinige woningen in de weg staan. 

Verder onderzoek lOU moeten aantonen welke belemmeringen en belangen 

ervaren worden door de andere partijen bij het ontwikkelingspraces. 

Deze partijen kunnen lo wellicht verder gemotiveerd worden hun mogelijkheden 

binnen de energiezuinige woningbouw te benutten. 

Onderzoek lOU moeten kunnen aantonen of het mogelijk is de regelgeving aan 

te passen van huur naar woonlasten. Dit is wellicht een zeer 

moeilijk en juridisch proces, maar lijkt het antwoord te zijn op vele 

investeringsproblemen. Hoewel er voors en tegens zijn van deze omschakeling 

moeten de mogelijkheden hiertoe blootgelegd worden. 
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V~~r de omslag naar energiezuinige woningen zijn er aan de hand van dit onderzoek al wei 

een aantal adviezen te geven: 

Op dit moment lOuden de corporaties erg geholpen zijn als de kosten en 

opbrengsten van de energiezuinige toepassingen, collectief, gebouwafhankelijk 

en gebouwonafhankelijk, teruggerekend zouden kunnen worden naar een netto

contante waarde. Dit zou het schatten van het risico ten goede komen en een 

basis kunnen vormen voor overheidssteun v~~r energiezuinige toepassingen 

mocht dit nodig blijken . 

Een groot obstakel is het rekenen in huur en overige kosten bij de regelgeving 

random de sociale woningbouw. Naast de huidige regelgeving Ais de wetgeving 

en het BBSH lo aangepast lOuden kunnen worden dat 

er met woonlasten gerekend wordt zal naar verwachting de 

omslag richting energiezuinige woningbouw een grote 

vlucht krijgen . Onderzoek naar de mogel ijkheid hiervan 

hoort wellicht tot de belangrijkste aanbeveling van dit onderzoek. 

Het creeren van een grote database met aile praktische mogelijkheden op het 

gebied van energiezuinige woningbouw, zou vele praktische belemmeringen 

kunnen wegnemen . Een misstap als Vathorst zou dan zeker voorkomen kunnen 

worden. En dit lOU het in schatten van de risico's beter mogelijk moeten maken. 

Hier ligt een taak voor Aedes. 
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Bij/age 1 

Definitie energiezuinige woningen: 

Binnen het onderzoek zal te term (netto) energiezuinige woning regelmatig vallen. Om 

duidelijk voor ogen te hebben wat hier onder verstaan wordt voigt hier de voor dit 

onderzoek gestelde definitie: 

Gezien het beleid en de technische (on)mogelijkheden wordt er voor dit onderzoek een 

aanbeveling gedaan als minimum eis voor een netto energiezuinige woning. 

Harde eisen: 

Een woning met een Energie Prestatie Coefficient (EPC) lager of gelijk aan 0,4. Hierbij 

moet gebruik gemaakt worden van duurzame energie toepassingen. Dit houdt in dat er 

actief energie of warmte/koude opgewekt wordt en er niet aileen energie bespaard wordt. 

De woning moet van voldoende comfort zijn voorzien en voldoen aan de eisen van het 

bouwbesluit. 

Zachte eisen: 

De woning mag van ieder woningtype zijn. Concepten als passief of actief huis kunnen hun 

bijdrage leveren maar zijn niet noodzakelijk. 

Verdere uitleg: 

Gekozen is voor een minimum EPC van 0,4 vanwege de reeds vaststaande eis van 0,4 in 

2015 door de nationale overheid gesteld .. Er wordt aan gewerkt om de EPC eis verder te 

verlagen maar hier is nog geen datum aangehangen. De verwachting is dat er tegen die tijd 

wat minder druk op gezet wordt en dat dus woningen die nu gerealiseerd worden met een 

EPC van 0,4 lang goed in de markt zullen blijven staan. 

Note: 

Bij het onderzoek wordt bij de term "(netto) energie zuinige woning" de bovenstaande 

definitie aangehouden. Bij het praktijkonderzoek echter wordt de definitie niet 

aangehouden als het gaat om de projecten die al gerealiseerd zijn. De ervaringen die in 

het verleden gedaan zijn, zijn waarschijnlijk onder moeilijkere omstandigheden opgedaan 

en met minder informatie voorhanden, wei moeten ze qua inzet, doelstelling en ambitie 

vergelijkbaar zijn met de gestelde doelstelling. 
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Bij/age 2 

Nen normen EPC eisen in het bouwbesluit 

Energieprestatienormen actueel 

Februari 2008 

Huidige EPN woningbouw 

De laatste versie van NEN 5128 is in 2004 gepubliceerd. In december 2008 verscheen 

het wijzigingsblad AI. Deze is per 1 januari 2006 is aangewezen door het Bouwbesluit, 

gelijktijdig met de aanscherping van de eis naar 0,8. Naar verwachting per lapril 2009 zal 

ook het wijzigingsblad Al:2008 in het Bouwbesluit van kracht worden. 

Een samenvatting van deze wijzigingen. 

Wijzigingen bepaling energieprestatie woningen en woongebouwen 

Naar verwachting per 1 maart 2009 zal de wijzigingsregeling op het Bouwbesluit van 

kracht worden waarin een aantal gewijzigde normen worden aangewezen. Daaronder 

ook het aanvullingsblad A1 van 2008 op NEN 5128:2004. Belangrijk nieuws daaruit is de 

introductie van maatregelpakketten, waarbij een energieprestatieberekening niet meer 

nodig is. Een ander nieuw element is de bepalingsmethode voor de warmtebijdrage uit 

douchewaterwarmteterugwinning. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder vermeld 

(met tussen haakjes de vindplaats in de norm). 

De EPC eis voor woningen en woongebouwen blijft voorlopig nog 0,8. 

Schematisering (5.3.2.5) 

Wanneer een bouwlaag als aparte verwarmde zone moet worden aangemerkt is 

duidelijker in overeenstemming met de bedoeling van de normcommissie geformuleerd. 

Nieuw: gebouwschilindicator (5.4) 

De energetische kwaliteit van de gebouwschil heeh een meer permanent karakter dan de 

energetische kwaliteit van de installaties met een technische levensduur van bijvoorbeeld 

15 jaar. Daarom kan het nuttig zijn inzicht te hebben in het relatieve aandeel van de 

gebouwschil bij de vraag welke energiebesparende maatregelen het meest rendabel zijn. 

Er worden twee gebouwschilindicatoren berekend: een voor verwarming en een voor 

koeling. De berekeningen zijn zo aangepast dat de invloed van installaties, zelfregelende 

roosters, warmteterugwinning en voorverwarming van ventilatielucht buiten beschouwing 

blijven. Hier is sprake van een puur privaatrechtelijke handreiking, want er zijn geen 

publiekrechtelijke eisen hiervoor voorzien. De overheid beperkt zich tot het stellen van 

een "vangneteis" aan de RC-waarde van dichte geveldelen . Die wordt naar verwachting 

wei aangescherpt, maar de RC van dichte geveldelen als maatstaf voor de energetische 

kwaliteit van de gebouwschil is te beperkt om een goede afweging bij het ontwerp te 

kunnen maken. 

Aangepaste beschaduwingsreductiefactoren hellend glas (6.9.3, tabel 7) 

V~~r sterk vooroverhellende tot horizontaal naar beneden gerichte glasvlakken is er geen 

sprake meer van reductie. 

Andere definitie IT systemen (tabeI19) 

Een individuele CV-installatie voor lagetemperatuurverwarming (LT) dient nu een 

ontwerpaanvoertemperatuur te hebben van maximaal 60 OC met een gemiddelde van de 

ontwerpaanvoertemperatuur en de ontwerpretourtemperatuur van maximaal50 oc. 
Bij collectieve CV-installaties mag de ontwerpaanvoertemperatuur maximaal 70 OC 

zijn, in combinatie met een retourbegrenzer. V~~r warmtepompen geldt een maximale 
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ontwerpaanvoertemperatuur van 45 Oc. 

Distributieverliezen warmtapwater buiten gebouw (9.3.5) 

Bij warmtelevering door STEG, industrieel proces of afvalverbranding zijn de 

distributieverliezen reeds verdisconteerd in het beleidsmatig bepaalde rendement en 

blijven daarom buiten de berekening. 

Nieuw: bepaling warmtebijdrage uit douchewaterwarmteterugwinning (9.7, bijlage K) 

De methode is vooralsnog aileen voor een douchewaterwarteterugwinunit (DWTW) 

aangesloten op een douchebak. Voor het thermische rendement van de DWTW 

wordt in een nieuwe bijlage K de bepalingsmethode (Iaboratoriummeting) gegeven . 

De meetcondities zijn daarbij- afhankelijk gesteld van de comfortklasse van de 

warmtapwatervoorziening, omdat die van invloed is op het tapdebiet en daarmee de 

beschikbare warmte. Op dit moment zijn verticale DWTW's beschikbaar met een gemeten 

thermisch rendement van 0,5 en horizontale DWTW's met een thermisch rendement 

van 0,4. Bij de energiep restatieberekening gaat het om de bepaling van de hoeveelheid 

megajoules die een DWTW op jaarbasis bijdraagt. Die is mede afhankelijk van een aantal 

andere gegevens: 

• Het aandeel van het doucheverbruik in de warmtapwaterbehoefte, vastgesteld op 60%; 

• Een correctiefactor voor het temperatuurverschil tussen de douche (40 Oe) en de DWTW 

inlaat (37 oe), vastgesteld op 0,9; 

• Een correctiefactor afhankelijk van de wijze van aansluiten van het opgewarmde 

tapwater. Zowel op de koudepoort van de mengkraan als op de inlaat van het 

verwarmingstoestel (= factor 1), aileen op de koudepoort van de mengkraan (= factor 

0,85)en aileen op de inlaat van het verwarmingstoestel (= factor 0,75) . De slechtere 

factoren zijn het gevolg van een lager debiet door de DWTW. 

Nieuw: eisen aan presentatie van invoergegevens bij de vergunningaanvraag (16) 

Ten behoeve van het toetsen van een EP berekening door of namens gemeenten moeten 

voldoende invoergegevens voor de berekening worden gepresenteerd in een rapportage . 

Daarnaast zijn -in een separate rapportage- de belangrijkste invoergegevens daarvan 

bruikbaar bij een opleveringscontrole. In NPR 5129 is al voorzien in een presentatie van 

aile mogelijke controleerbare elementen van de EP berekening. Daarnaast wordt verlangd 

melding te maken van oplossingen waarbij gebruik is gemaakt van een kwaliteitsverklaring 

en van gelijkwaardigheidsverklaringen . 

Verlaging minima Ie opwekkingsrendementen warmtepompen (tabel 8.2) 

De kwaliteitseis voor het minimale opwekkingsrendement van warmtepompen is 

aangepast. Oat is het gevolg van de gewijzigde beproevingscondities volgens NEN-EN 

14511-2. Daarmee zijn de toetscriteria in vergelijking met de oude situatie zoveel mogelijk 

gelijkgesteld. 

Aangepaste C02 emissiefactoren (tabel H.1) 

V~~r aardgas, elektriciteit en afvalverbranding zijn de factoren aangepast. De nieuwe 

getallen zijn op bovenwaarde in plaats van op onderwaarde. 

Nieuw: Maatregelpakketten zonder EPC-berekening (bijlage J) 

In het kader van het project Vereenvoudiging NEN-normen Bouwbesluit is ook bij deze 

norm gezocht naar mogelijkheden om vooral bij eenvoudige of eenmalige projecten 

het voldoen aan de energiezuinigheidseis voor woningen of woongebouwen te 
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vereenvoudigen. Die is gevonden in vier kant-en-klare maatregelpakketten, waarbij het 

niet meer nodig is om bij de vergunningaanvraag een EPC-berekening te overleggen . De 

keuze van een van deze pakketten (HI, B2, ZI of Z2) leidt direct tot toekenning van een EPC 

van 0,8. 

Nieuw: bepaling elektrisch hulpenergiegebruik voor individuele CV toestellen (bijlage l) 

Deze bijlage geeft de bepalingsmethode voor het elektrisch hulpenergiegebruik van 

gasgestookte ketels, gasgestookte microWKK toestelien en elektrische warmtepompen: 

- toestelelektronica v~~r standby en voor gasklepbedieliling; 

- circulatiepomp inclusief regelvarianten; 

- ventilator. 

Zowel de beschrijving van de vereiste meetgegevens als de berekeningswijze om op basis 

daarvan het hulpenergiegebruik te bepalen zijn vermeld. Met deze bijlage krijgen de 

toestelfabrikanten een uniforme wijze aangereikt om dit soort prestaties bij hun toestellen 

te vermelden . 
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Bij/age 3 

Voorbeelden van energiezuinige nieuwbouw 

1. Inleid ng 

Bouwen met een lage EPC verhoogt de energie-efficientie van de woning en leidl zo vaak tot 
lagere energieverbruikskoslen. En ondanks dat deze kwaliteitsverbetering gepaard gaat met 

hogere investeringen in de woning, zorgen de lagere energiekosten ervoor dat de maandlasten nlet 
of nauwelijks hoger zijn en in veel gevallen zelfs lager uitkomen. Dit betekent voor de (particuliere) 

Investeerder dat hi] of zi] wint aan kwahteit en comfort met behoud of verruiming van het 
besteedbare inkomen. 

In deze brochure. uitgegeven door SRE Milleudienst blnnen het kader van het landelijke netwerk 

VCln Regionale Dubo Consulenten (medegefinancierd door het Ministerie van VROM) . worden 
enkele rekenvoorbeelden getoond uit recente onderzoeken v~~r energiebesparing bij woningbouw 
in de Regio Zuidoost-.Brabant. Deze energievisies laten zien dat energiezuinig bouwen direct al 
rendabel kan zljn , nog afgezien van de verwachte prijsstijgingen ten aanzien van elektriciteit en 

aardgas. Ook zijn enkele voorbeeldconcepten uit de Toolkit v~~r Duurzame Woningbouw (BAM, 
2006) opgenomen. 

De voorbeelden in deze brochure zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de 

kosten en baten va" duurzaam bouwen en investeerders. bouwpartijen, bestuurders en andere 
betrokkenen te inspireren zich in te zetten voor de toepassing van energiezuinige innovaties in de 

bouw. 
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2. Energievisie Bloemenbuurt-Zuid 
In een sludie voor de Sioemenbuurt-Zuid in Eindhoven zijn drie Iypen rijwoningen doorgerekend op 

energiekoslen (zie label 1, op basis van ,Iarieven van de lokale nelbeheerder , 2007). Hel gaal om 

een referenliewoning mel een EPe' volgens hel bouwbeslull en Iwee woningen mel een fors 

lagere EPe (zie biJlage 1). Seide wonlngen zijn zogenaamde Passiefhuizen, die exlreem ge'isoleerd 

ziJn en geen gas gebrLIiken voor verwarming . Voor warm waler en verwarming worden een 

zonneboiler en een warmlepomp loegepas\. Via een warmlebalansvenlilalie wordl de inkomende 

luchl voorverwarmd door de builengaande luch\. De woning mel EPe 0,0 heeft verder nog 

pholovolla'ische zonnepanelen op hel dak die voorzien in het gebouwgebonden 

eleklricileilsverbruik . 

gas elektriciteit vastrecht onderhoud totaal 

varianten [m] [kWh] [€/jaar] [€1jaar] [€1jaar] 

referentiewoning 

EPe = 0,8 926 3459 195 125 1567 

Passiefhuis 

EPe = 0.4 0 3506 110 60 871 

Passiefhuis + PV 

EPe = 0 ,0 0 2200 110 60 610 

Tabel1 energiekosren (per ju" voor een rijwoning, Bloemenbuurl-Zuid (Bron: WIE Adv;seurs 2007) 

Ais we de ex1ra hypotheeklasten berekenen van de meerinvesteringen om deze lagere EPe's Ie 

bereiken, zien we dat deze ruim gecompenseerd worden door de daling in energiekosten waardoor 
er een netlo voordeel in woonlasten ontstaal (zie tabel 2). In de berekening is uitgegaan van 5% 

hypolheekrenle 2 en 42% belastingaftrek . 

extra dating 

meerinvestering hypotheeklasten energielasten netto voordeel 

varianten [€] [€/jaar] [€/jaar] [€/jaar] 

referenliewoning 
EPe = 0 .8 0 0 0 0 

Passiefhuis 

EPe = 0.4 20.000 580 696 116 

Passiefhuis + PV 

EPe = 0,0 31034 900 957 57 

Tabe/2 financierlng meerinvesrering rijwoning, B/oemenbuurl-Zuid (SRE 2007) 

, Met de EPe (Energie Prestatie Coefficient) wordl de energie-efficientie van een gebouw 
uitgedruk\. Hoe lager de EPe hoe beter de energieprestatie. Op basis van hel Souwbesluit dient 

sinds 2006 een EPe Ie worden behaald van 0,8 . 
2 Uitgaande van een marklrente van 5,5% en een gemiddelde korting v~~r hel duurzame deel van 

de investering van 0 ,5% zoals deze bij verschillende banken wordl aangeboden als 
klimaathypolheek. 
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3. Energlevisie Nuenen·West 
Op basIs van een onderzoek voor nieuwbouw in Nuenen-West komen vergelijkbare resultaten naar 

voren (zie tabel 3 en 4). Hier is een referentlewoning vergeleken met twee energiezuinigere 
varianten die verschillen in bouwtechnische maatregelen (zie bijlage 2). Bij deze varianten wordl 

een zonneboiler (wi'Jrm tapwater) respectievelijk een warmtepomp en zonneboiler (verwanning + 

warm tapwater) toegepast waardoor er mmder of geen gas nodig is. 

gas elektriciteit vastrecht onderhoud totaal 

varianten [m1 [kWh) [€/jaar) [€/jaar) [€1jaar) 

Referentie 

EPe = 0,8 897 3.340 191 125 1.529 

Variant 1 (zonneboiler) 
EPe = 0,6 539 3.440 191 125 1.323 

Variant 2 (wanntepomp) 
EPe = 0,4 0 5.279 50 75 1.149 

Tabel3 energiekoslen (per jaatj voor een rijwoning, Nuenen-Wesl (Bron: WIE Adviseurs 2007) 

Op basis van de energiekosten en de meerinvestering worden ook hier de woonlasten berekend 

(zie tabel 4). In de berekening van de hypotheeklasten is wederom uitgegaan van 5% 
hypotheekrente en 42% belastmgaftrek. 

extra daling 

meerinvestering hypotheeklasten energiekosten netto voordeel 

varianten [€I [€/jaar) [€/jaar) [€/jaar) 
referentie: EPe = 0,8 0 0 0 0 

Variant 1 (zonneboiler) 
EPe = 0,6 3900 113 206 93 

Variant 2 (warmtepomp) 
EPe = 0,4 9350 271 380 109 

Tabel4 financiering meerinveslering rijwoning, Nuenen-Wesl (SRE 2007) 

Het voordeel in de jaarlijkse woonlasten is oak hier positief. De resultaten zijn vergelijkbaar met die 
van de Bloemenbuurl-Zuid m Eindhoven (tabel 2) terwijl verschillende technieken worden gebrUlkt 
om de gewenste lagere EPe te behalen. Dit geeft aan dat er voldoende ontwerpvrijheid is om 
rendabel en energiezuinig te bouwen. 
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4. Energieconcepten Toolkit 
In de Toolkil Duurzame Woningbouw (BAM, 2006) zijn voor diverse woninglypen 

(referenliewoningen van SenlerNovem) verschillende energieconcepten uilgewerkl op basis van de 

sland der lechniek (zie bijlage 3). Van enkele van deze varianlen . mel individuele inslallaties , 

worden hier de effeclen op de woonlaslen doorgerekend (zie label 5, 6 en 7). 

EPC Energiever- Energiever- Meeri<osten daling extra 
volgens bruikskosten bruikskosten I.o.v. ref ind o e nergiekos te n hypotheeklast 
NEN referentie- incl. BTWen BTWen en" 
51282004 woning indo opslag' opslag 

'BTW en opslag' 
Variant 1 
EPC 0,7 € 619 € 559 € 3.250 € 60 € 94 
Variant 2 
EPC 0,6 € 619 € 462 € 5.000 € 157 € 145 
Variant 3 
EPC 0,6 € 619 € 439 € 5.750 € 180 € 167 

, gasJeledra, prijsniveau consumententarief 1/7/2006 
" extra hypolheeklasten op basis van meeri<osten tegen 5% rente en 42% belastingaftrek 

Tsbel5 energie~osten en flnsncierlng rijwoningen (Bron: Too/~it 2006 + SRE 2007) 

EPC Energiever- Energiever- Meeri<osten dating extra 
volgens bruikskoslen b rui ks kos ten t.O.V. ref indo energiekoslen hypotheeklast 
NEN referentie- incl. BiWen BTWen en" 
5128:2004 woning indo opslag' opslag 

BTW en opslag' 
Variant 1 
EPC 0,7 € 727 €630 € 4.000 € 97 € 116 
Variant 2 
EPC 0,7 € 727 € 648 € 2.500 € 79 03 
'gasielectra, prijsniveau consumenlentarief 1/7/2006 

.. extra hypotheekiasten op basis van meeri<osten tegen 5% rente en 42% belastingaflrek 

Tabel6 energiMosten en finsnciering '2 onder 1 hp' (Bron: Toolleit 2006 + SRE 2007) 

EPC Energiever- Energiever- Meeri<osten I,daling extra 
volgens bruikskosten b ru i ks kos ten I.O.V. ref Ind. i energiekosten hypotheeklast 
NEN referentie- incl. BTWen BTWen I en" 
5128:2004 woning ind o opslag' opslag 

8TW en opslag' 
Variant 1 
EPC 0,7 € 970 € 847 I € 4.000 € 123 € 116 
Variant 2 
EPC07 € 970 € 869 € 2,750 € 101 € 80 
Variant 3 
EPCO,64 €970 € 790 €6000 € 180 € 174 
, gasJelectra , prijsniveau consumententarief 117/2006 

" exira hypotheeklasten op basis van meeri<osten tegen 5% rente en 42% belastingaftrek 

Tab,,17 ene'l1i,,~ost"n en financiw;ng vrijslaande woning (Bron: Too/~il 2006 + SRE 2007) 

netto voord eel 
(per jaar) 

~34 

€12 

€13 

netlo voordeel 
(per jaar) 

~ 19 

€7 

netlo voordeel 
(per jaar) 

0 

€ 21 

€6 

Uil bovenslaande voorbeelden blijkl eveneens dal een lagere EPC in veel gevallen voordeel 

oplevert in de hoogle woonlaslen. In !wee gevallen compenseert de daling in energiekoslen niel 

geheel de meerinveslering die gepaard gaal mel deze kwalilcilsverbelering, 
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5. Beschouwing 

Uil de voorbeelden in de voorgaande hoofdslukken bleek duidelijk dal dekoslen van de 
kwalileilsverbelering len aanzien van de energiepreslalie in de meesle gevallen worden 

gecompenseerd door lagere energieverbruikslaslen . Mel een verwachle loename van gas· en 
eleklricileilskoslen wordl hel voordeel voor energiezumig bouwen aileen maar groler. 

Dil voordeel wordl hel meesl direcl gevoeld door de parliculiere bouwer. die zowel de invesleerder 

is als degene die de energierekening bela all. Maar ook professionele partijen, zoals een 
woningcorporalie. hebben baal bij hel invesleren in energiezuinige woningen . Naasl een hogere 

kwalileil voor woningvoorraad is hel ook een bijdrage aan hel maalschappelijk veranlwoord 
ondernemen. Huurders kriJQen meer kwalileil, hel milieu wordl gespaard en door de lagere 

maandlaslen zijn huurders beler in slaal aan hun verplichlingen Ie voldoen . Projeclonlwikkelaars 
kunnen hun opgeleverde pan den beler verkopen om dezelfde redenen : hogere kwalileil , lage(re) 
laslen. 

De kwalileilsverbelering veor woningen mel een hogere energiepreslatie zil voomamelijk in meer 
comfort voor de bewoner. Zo levert een warmtepomp niet aileen duurzame warmle In de winler. 
maar ook 'gratis' koeling in de zomer. Daarnaast geven betere venlilaliesystemen en lage 
temperatuursverwarming een aangenaam binnenklimaal. Redenen Ie meer dus om bij nieuwbouw 

(en renovatie) te kiezen v~~r het investeren in een lage EPC en het realiseren van een duurzame 
kwalitell. 
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Bijlage 4 

Financierinasconstructies 

Barrieres 

H t" n CQtporati.ebind gebtl.ll~ Iii d.t d. (1M .) in.en .. nng in en.ergi"l,.;,sPilr de treg.olen g.,Ktiv~rd ordt ill d. boI!b.n 

" n de corpOl Ii . De n~ nd ring ol1:lt ~d In. dool d. k.1 !wilt ( 1 hog"'. 0I!ZIf huultOesJ m ploit Ii os· 

1 n gEdurend. cJ.1Mw1l dtA.u v~n do! m~!lrrl wmptnser.,n !l@e hu.u,,,,,rIIog"!I vormt \IOorz_el hwm.rs als (orpo~ti t\ 

9 • b "len zod energ boHp.1(ti1II.I m trag n o""oldClUld 1\ to.g p.1rt. De ~rr ' l j hllurd~ n dt COIpo~ti I 

• 

Barrieres bij huurders 

Huurverlloging 

Huurv~rhoging i.9 o2oIJon van di' moles t \"OC'rkornende barriolr ... bj' huurd~ "e,er h .. ttreffi'n v.an 

en«g:lebesparende rn.ldtr.;gel .. n De corp.:-r<lti .. kan tp.\'0f<?n ~ total e 9I'oool asten,· .. rlagin; rn"",i· 

IJik ~rclDOO~n. main !,; .... ft wei aolfl clat de huurpn,s tal sUlsen . Huurd .. rs lZlm vaak niet za n 

b .. L1 in .... n huurpri)'Nrooglng ..;.a:l vi?rhoging die zij direc t in hun ~rtom\onne .. \'oelen·. terwljl 

een w rld!;in!,; Van de " OoOlllcDoH.?Il op de . -n"r;ienoid mog",h k .oat "-,,,llal ... ddn de c.rde koml 

01 .. verl.l@~ La ni~t .. ens a.Ili id m ... rkbaar als tan .. " n itl d"zeUd.: period .. sUi!,;"n Dil b."ft ..I s 
c.OTlSO!que:nl.ie dal zi j. well.ichl ti lde! jlc. h~ .. woonl .. en hebben , Voor ,'e,,1 huurd ... r& is d.!1 ni",t 

Geen garantie woonlasUnverioging 

Do? corpo:ratie k.m g~ g ara:nlie ~'en op d~ mog~hjk besparmg op de ~n .. r,glenoJta . HellS *n 

in&:: hallio@j o p basi , van avarin!)5riifo?r& In de praktJ 'k epull 00" ~ alhank.cbtkheld vaD hel 

woongoora!,; van de individlJt'~ huurder. [Ie. \lerla~n,; m: dus niel me-I JOO% zeJ.-..erh"id t to. 
s teU"n _ ZD1aIl€: de corporaUe d" woonLa.sl"n~rlat;ing of>?l aan d .. huurdo?re bn !,;drandO'ren. h .. b· 

ben Zl wa.rng li du.: ie in bel aanbro?Jl@'1'n ~n doe·rberw .1li!O 'Ian de maatr,,!,;elen. 

HuursubsidJe 

,·.h. dON de huurverhoging de huurpri js boven de (iallenn~ .. n~ uit~"U,gl ku.nn .. n huurdere in 

mind"re ma te a.a:ns:praak makal op buursubsidio<.. Zij Irnlgen .i311 niel ill!....n "en hager" bUll. 

maar ook m ind"r of !,;""n huursubsidi .. , ~~aard.:·()r hun oonJas lo?n alJ*n nog "erd"r sll~"'n. 

AchterstoUig onderhood 

De aanpak "an ~hleTSlalJ ig onderhoud in ():m1b~na~ mel de Loepas .~ van en.er;:'lebesparE'nde 

maatr"gel.. n mac; io de c,:;"n v,m huurder:a """n " erhogjng tol gl'!vC'IS hebben. ZI, b"talell al 
jaren bradf hun hUllr. lelWijl de rorporalle in hun oge n d e woru.n,g · " rwa.1rI0Ci6I- De nlddlr~ 

lea b"he're o VOIg.! 05 de huurder s dan ()O~ lot h"l regulier .. onderboud • .:iat in d .. huurprils is 

\·i'rdl ~crnl e"r.:L PrOb}"I'lH!n onl6 i.aan a1s de oorp:.ralie maalr,,~len voore\.elt , waann onderhoud 

g,,", ombioeerd wordl met en~eo.e.sp .mng [)i)iCuUles laai .. n op over de ~Taag w~lk deel van do;, 

k06len !,;i>!mcO:Jd i6 mel onJ.:.rhaud da l l~n laste k,m t van de elgffiailr en wol ik deeJ Illel energi .. · 

besparing.. 
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Barrieres bij woningcorporaties 
HuulWthoging 

Corp.:,ralie& denko?D., communk .. r,;,n en .. rken .)' .. ~ hd alg .. me.;;n in I~Jtl1en \'an · kale huu.r in 

plaati van "tolale woonlasl.w- van de huurder. waardC!or zij geen ruimte ;:j,m voor .. " .. nluele 

huurverhog;ngen. Oil vorml .... n belemmering voor introduclie van energiebespar~nd.,. J1l,3alrege· 

len, dio? do?o?ls doorberekend worden to de huur'prijs H ... I doorb.er ... hoen van d .. in"esl'!'ring.:-n io 

de huurprijs kao de woning uil de markt prijz.:n, m lang de huur en oiel de wo"nlasten ho?I cri· 

tenum zijn 

Wonin~en uil de kemvoorraad \·.in corporati .. s hebben slechls bep .. rkt.? ruimle ~'oor d .. door\'oe· 

ring "an eo?n huun'e.rhog.in~, D .. z .. huren mo .. leo irnmers la.lg gehoudi'o worden ocr de inko· 

mensgr.:>epeo. die afilankelijk z;iln ('p de .... ruungmatkl van deze vocm aad. Het n.?galie~·e ge,'"lg 

is d.allagere inkome nse;roepen fil",,",r en m .. er g .. huisve81 ujn in ~n ·.vaninp':>C'ITa.ad m .. 1 eeo 

energ .. lisch malige kll'O'alit .. it 

Valagiog van d .. WoJoobslen is wei d"g .. lijk een Ilem \le·or be C'J]em. T.:>ch W'rkoopl e .. n huur· 

.'erhoging "oar ener.;iebeEiparoo?nd .. maatregelen SiKh!. De kost (Iees .de huun .... rhogingl ga.lt 
,'Oor de baal uiL V.~or de bew':,",?f s taal de u\c.;orh;oid 'ian de huurverhoging legenover d .. om:e· 

kli'rheld ,'an d;o verlaging van hel va.;;.rschol d('or hel energioo?b;odriji Bovendioo?n wordt d .. enoel' 

giekwaJilei\ m.arginaal gehonor",,",rd in het Weoningwa.arderingfleJs.?1 ... oo~ bepaling ,'an d,;o mini· 

maal .. n maximaal redelijke huurrrijs 

Ene~'iebespa[~\)d" maatr~ejoo?n b .. bben im'lo",d cop d~ wo OIn!;waard "'ring. D;o :;e:isole;orde 
woning hii:;l m .... r pun len ~",Igo?ns de i:...rekeningmelh.;;.diek uil h ... l WonlllgRaarderings:tel6el 
Vit d .. w.:oningwaardering w.~rd ... n d;o minimaaJ en maxim.a.)1 reo.:leliJk.o? huurpn s beroo?keoJ . Oil il> 

de bandbreoedte waaroinn",n de huurpriis zkh normaal l;~w .. "gL Ongea.:bl of de co!]::.oralle de 

iov'e9teri~ dekl ul l een \c.esld!; op de k.al~ huur af ni .. l LuJlom de minimaal en maxim.aal redelij
ke huurpri js r.ll J~ ... n Bi j een huurprije- onder dO' minlmaal reo.:l.di ik huurpril9 La] de corporalie 

iaarlijks oo?oo?n elt.lra buurwrha~g in rekening breng ... n Ook kan de hUl.ll'prij~ bii ..en mulalle io 
een keer .)pgetro~en worden De kn~punlen ;:,ijn daar.:om : 

I ~oners a.:cepl .. ren de huurvo;,rhoging DI .. 1 en d.:> .. n derh al ve uiel mee 01 ... 1 de maatre!;;olen .. 

, Door bel 5Ujgen '.·an de buurprijs e·n d;o wuningYlaardering vaIL de wOlllng "'P lermijn niel 

langer binnen de kc-rnvoorra.ad of ,)\· .. rschrijdl de hUUTSUb&idi"l;feos. waardOo;)'r d .. woning 

n1?1 meer @='Schikl Is voor d ... doelgroel'en ~'an beleid 

~. un koslendekkend .. huurver:hoging is niet mugeliik. orodat de pnig-kwalildtwrhouding in 

de markl dil niel t~d.ll. 

Ceen gorarrtie verlaging woonfosten 

Toepas!llng ~'an energJebesparend ... maatre,!; .. len brengl een inv;oslermg en ddaruit volgeode 

huurvl'rho~ng mel'. die lerug\'erdi.;m.i kan worden door o?o?n besparmg op d .. eMIgiekQsl;on. 

D.<Z.o? b;ofoparin!; kan de corporalie echler nil'l garandoeren. omdal de;:.". aihankeblk IS van h .. l 
mdividuele wc.ongeo.:lra!; ~'an de buurders. E.m eo<l'nlu .. le woonla~len ..... r1aging in mmbinalie mel 

een huur\'Hhug.ing v"Ikoopl daarom moeoilijk. 

OnvoJdoende wQordering mootregel n 

Do.? kNlprijshul.1r van energiebesparendoi! m<lalri!8~len is m;o;>'5lallager dan do? wa,m:le· 

rin!; \'algens h~t ',¥aoing aarderin&Slel,;o1 Oil bet .. koo?Dl cial IJOlllll invesl2nJ1go?o gedaan 
worden \·o·~'If' hel lo'O!paasen ~·J.o ent1'f;iebesp<lrende maalregelen dj,,;. l;o waui!; of niel \'.:>1-
g,ens bel Woningwaardenngslels.!>1 gehonoreerd worden. Gevolg is dal de prijs-k\ aLileit· 

';erhoudlng gere.:hmeerd vanuil de wooi:n!;W<lardenng vo?f5lechterL 

f/uuTSlJbsidie 

Do? huuriubs:n:bewetg;o,'ing bn een b..Jemmeonng \'.:>rm.?n ali d;o huurr.ubs:u:liegroo?lls w.:>rdl o"'oo?r· 

s chreoden na h.;ollc'..-passen van energieb".sp.u>,nde rnall'l!~Il'll. De doelgraep kan de huur van d", 
woning ni .. t lang-=or betaloo?n. omdal z. ij om'oldaende a.lllSpr.a.a.k lean makeo op hUDl'rubatdfloo door 
o·.· .. rlthnjdll)g \'an de huul'Subsidie;n>ns 
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Te hoge Ifrvester;ngen 

Vaak blijkl dolt ~en !;fOo t d ..... 1 \'.1.0 d~ Im·~I~ring .in ~n .. rgj"Mpar,;;nde maalr~l;elen ruel doorbe· 

r~nd bn word .. n in de huurprii~. Oak z;i jn ",r \\'~inig s ubsidiemo!; .. Ii\k.hedt?o om de mve.te

rID!; ook maar ~18 Ie dekk.t?Il. Oil b .. leke nt <!at corporali"", zelf eefl grOCoI deel .. an de in\'<'ste

ring or moet hoa l.al: de 0 nrendabele l"p. 

Al er 0nvoldoende 'ei!;en midd",l .. o- d.;·or de (c'l'poralie 105 Ie makt?n "jjn 'loor het tinancieren 

Yan de:: .. .:on~ndab"le lop. nd len d .. eoergie bespar.:nd", rnaalregele.n niel w.:·rden d.:oorgt?\'.:·erd 

Daarnaasl is er Ihlluur(jjk dt? prionlt?il4\twesll Als energi",besparlng, geen belangrijk .:rilt?rium s 

VON huurdl'l'l bll de ~ van een nieuw .. huurwoni~. WdaI.:·m dan hlenJl im'e51eren~ wk bll 

corpNali.=os b .... ft hel markldeuken l..i jn i.olred .. gi!da.m" 

Financieringsconstructies 

Om e~e!B' bMpiJrmOt m ... tJ~Ele" b,j bwst ... /ld. "Qfll"9"" ~ stimu en luI e de~", M biJ _I huUrd£fS .Is d.a .. ." I1UuJd .. 

dOOfbfO) eli II "t. mn. H ro~d, l.iIl_, hI.., ·119 docU Clllporni'J enol III 1 v riAnlen bo-h.ndtld 0 do> [In,,,. 

fi m do. ,Ii I ,. fin ncierlng' alnUM:1 PU(ttog 

D~ owrh~~j 91~ll Wl'9Ch iUe n.d.e ~ub.idi.s beechlkbur "oat t.:>.?p ling van eni'rgi~bHpar"nde 
maatreselo?n . Dil belr"ff"", zowel s\JbQ dJes van eneJ'f;lebednJvEn al. 10kaJe en provin.cIJJ.e . ubsl

dies Gebrui.k.?lijk ri chten ""bsid i ... ::r:kh 0 .en 1:rijdra~ .. in d in ve lertn~. wa~rrnee subS:ldie, 
geen lm'lved op de linan~ering uJJ h.bb~n _ uhlidJ • • worden daarom "erder hi .. r niel benan· 

d~ld 

ConvtrltioneJe financiering 

De IDv""lering be.l.aa l u,t de slicl1l ingskosteTI van de Insr~ na altre k n . " enluele sub ·dle •. 

of andlM''E! ~llmA.hg" b'idr~. blJvoorbeeld wI de ondE'rhoudsvoorn .. ning bij !'>=....:ombine.,rde 

mgrepen De s tichlingskcel<'1J bevallen alle ir.ost€TI, de belatingen aan ,jannemoM~. ho !Tafia, 

eventueellege., re nlev rhez.o?n. buurde.rving, elc. B.>pa.ald moel nu wvrd.m mel '",elk d"",,1 \Ian 

of.;, tn uli!'l'log de buur b..la .. l kan orda! . Drie op LJH: 

De vo1l2dige in l .... fng vaor d .. ene~ebesparing wNdt bij huurders in rekening ~ .. brachl 
De se5"'8",n el(plviiali~ko.len lIll.-.elen b"ta.ald ... corden uil eoc-n Icoslendeltkende huurLDeslag 
De dy namische ko.~nprijshUllrmethod;';'k ber· ~l de huur 01' b w .. an onder ander .. 

ins-: halllngen van de loopti d,l1~.Il,d uUI v.au de 'ioorti.Jllng, de \I el"Wa~ble j .... r1ijk •• huur· 

v.a:rhoginsen. de nmle eo bet ",'.Ira oflderh.)ud aan d. rueuwe voorrlentn~n . Om dol I de 
voorZienJllf; oad .. rdeei w;:·rdt van lb.l g.huurd~ iII de iaarli ' ·e h uurverooglIl!; hi .. rop 001< 

~'an le'epusmg_ De dynamis.:.he koslpnJ!!h uur haudt b'j de bepa.ling dn de hoogle .. an do 

aan vangshuur al ,ekening m"l to .. k<1mr; Ii~ jaarlijlo:ee huuf\'erhogi ng;m 
bon deel .. ao d. i:nv~ el~ri.ng voor de ener!.'iebe!Pd~ ·..-ordl gedekl door de ei~",n .. ar op 

b.lsl. van iO lchalllllgen 'Tan d~ h .... lbaarh~id ... an een huu,.,;;;yhogmg bil d~ huidise huur, 

dero, " I' bu is van ~ D'l klpQsilie V<lIl bet complex -klc.pl d", pn;'kwaHL? llverhouding nol 
d. in gle.po en ~'P ba8Ls V,in de !.Danae le rulIJ1l.e brnnen d. (Qrporall~ 01 binnen d. H ploi l.· 

ue 'an hel compla r el l '.'om hel n el de,or de eigemar Ie d"khn d~~1 we·rdl de mN!it~ ri n.g 

algedoekl doo r kostprilshuur esiag 'Wi. d" huurdere. 
Bij kleinere inuePffi in wQJtingm die al op of JU i!ll ondH de minun.ld l redelijke huorpn~ 

« oro?ll is h@l achl.rwese iat.?n van .... n huurloeslag bi; U1 ooring u ri' Ie .:Nerv. egen. 

J:'lo<X' exIra woningWaard.rin~ "por isolaheglas, epo uw vuIlmg en de~ik", zal de wc·ntng 
eea exira laarlij iuoe huurlo"'s1~ kri~ al!. dez e 0ader d .. min.irnaal redeli ) huurprijs wI· 
k.:>ml Daarn .... ~l kan d" huurpnJI bi'l mulal,,,,, owlrokken .:orden. 

Dl! corparatie sluil C!Bl lenJllf; af bt, ~ .. n hnan" j"r "oor d. in .... st.n.ng. De uilvo"rendo? partil"'" 
ord en hl mne<i? beua.lJ.. De h\lUT~r be ualt lThl.llld .. lil ' doe buur .un de cc,rpeorallo? on de hope· 

ujk la&<re .n"rS'.MIa dola hel energ.eb .. dri,1 .",n.en dt huurd..,. heerl inz.khlln de daadwerk .. · 
blk~ woonlast .. n 
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Ejgo!n~happen 

Termijn-.. .. 
btulingen 
\annullair) 

BPUling .. .. 
ineens 

Bet~ling wor .. ... 
. erblijk 

energiNeobrui~ 

E ...... 'sld" 

Koslen ';an ~.nergi @bo;;spar@nd@ ma.llr~g@l.m worden op de huurdi!r ~ rh.aald door d@ corpo

'ra ti o?_ 

En@rgiek.:>slen staan 109 ,-an de im'eslering en d@ huurlcoeoslag 

B .. sparin~en worden niel g@g.arand@@'rd 

G.?~n k0s~nvoordeel ,k,oJ e.:.I1...:tieve en.,.rgie-iokoc.p _ 

• Evenlu@le o nrendabele lop wordl door de .:orp,)ratj.,. gefmand@rd 

~·oord.,...l -

• Een\'o1Jclige .,.0 Mend .. financienn!;--"CClO$I(UClie \'Oor d .. corporalie waarblj de Kost@n dlr1!o.:1 

d,)or d'? gebrwker worden betaald 

Nadeel 

Sluil op veeJ ve!Z>i!t bii de huurders door d. huu.rverboging.,..o d.,. niel ~ garaod.,.ren bespa

rin,,~o . 

• ""Nnlasl ... o niel c",olraal 

D.!:ze IJnand.Hingsronslructie is LOwel bij grool oaderhoud ... fl r","o\'alle als bi] mulalle-l:lnder

he,ud loepasbaar. In geval van mulalie-Dnd,?rhoud kan de in'le,lering ..enYO udiger in de huur 

opgenom@n worden omdal de m@uwe buurder ~n keuu krijgl BEpahng "an d .. be.ogle van 
een huurloe,lag bliilt aJhilnk.?liJk "an hel slrale~Kh .... oorraadbeheer van d.,. corporalle en de 
waardering 'oor d.,. tOi'passing van de @n .. r..,ieb...spaIend .. maalr@I;<!len ,,) II;('n5 hel 

\\l:fnin..,waard...ringsl@lseL ofwel de bandbreed.l@ waarin de ni ... uw huur Deh lIIol8 be ~en 

E nergienoto vio wori ngcorporotie 

De barri~re va.n de huurv .. rboging kan verlaa..,d worden doc·r d ... ne~i","ola "'ia de woningeor
porat;.,. Ie ].a!.?n lop@n @n .)P @~n fa.:tuur zow-..I d@ huur als de ~ne~ieko9Ien t.? lCin~n De huur

der ltiel in e~n ,~og.~p9lag z.;n tolale wo.:nlasl~n uil;esphl$l in huur en .~ecundaire last.?n . Oil is 

nu al gebruike.U]k bij bhkvl1Tl'I'armlO; . ... Is h ... [ V(,of60:b.:,1 ,'O(-r energie ~eli lk1i dig en op helzeH

de ni~~u \'~r1 aagd w.=,rdl als doC- buur verhoo..,d_ bblHn de conlaEt.?n en h~1 tOlAafWrag an 

de laduUl ..,elll 

Vanweg .. de Uberahsering "an de en ... rgiemarkl karl d.,. coqxHati@ energl" .:op g ole schaal Inko

p~n bi·1 ene~j,c.bedrij~.n narDo?l!lJ haar huurdeTS. Hiadoor k.ln ;!J @en &: h.ul- en k.:ts o!:I1 \'ccrd .... 1 

(onts laan wal dONber~.end kJn worden aan d.,. buurder. D" IOdlv.duele huurder. de co:oosumenl. 
heen deze ink,·op a.:hl ulleraard m .. L 
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r~t~ v.;m de-ze mJal rq;;e\ 1s dn doe- CII '1'II[" J~ I!«I [oo'oP.'nml , ld wet ru.u huurdB!'l ..... ~ n 
slnl dolIt: 
It ~ rorp:!ut~ dt groene': ~ Inkll'l'l ~n 10 j [ berp nqe1111r l.ul.el>e11. 

It ~ I n'kaJpbesp.u1ng eI ~nergtebe:fJW1 Dfllogr2lel wo~ "'LOX JO \lOerl~ ... oln eJeG:IeIloeq:u . 

~ l1lo1al~rl~. 

• [k Inlcoopbrspw:lne; ~I~ ap CJlrpor.1t~Dl~u. d«1s p complexnl"'~U ~n dMSi op 
\IICInl~1IIl"NU IngtM Ian ~'[\ nlen. (£.k hlerow[ Iwn I~ .nSPClken mam. ( )foNel 'Jan de 

Inkoo~lIS per ~1"5 t "r Ii' n.:w cvrpo"'lebrede ~~sp.1dngsrlOidtn " y . 
lo nola daden op [om~l"'~ ~ ·Z· ~ de ~ ...:Jnl'l'.. 

1kror ..... ;11 b~re(t d~ flruJXlBlns · .. 11 tl d~ tons1lUl:1loe- nlil! ~ ... oln de a:o m lDneie wt'Jln.,,'IIz:e 
mel die-D YB"stOllndr cbt door de In )Qx.p~;ulng In Ie 1~tco er me~ mHidden nlJkomen. CIa 
huurd~ 'kill t een woon ~nnDt.l m~1 llJl.W i n I!U rwekosteo. 

Eit;eMrhal'pen: 

Tlmil!' 
~ .. 
bIl~n:Ju 
Imubil1 

• len ".m energli!'bespillmlde TIll1.a1rq¢leD wa!d~ op d.e bu~r "'i!'J'h:uJd d~'l( de '. rp.'\. 
r~t~. 

.. BspuIDUn wonlen nlel. sepr.mc'leierd. 
• KoostD!'J1/(lrdeel dDDr ool.I.crtIe\Ic eru!fIle~ nko:Jp t il ~'Fcb::lp.:uIng wDrden 1~:e2d 'fca: 

U1l1m:1edng ".m ~O eJgll:b espillDl::n~ moutl:e£t!leo. 
• BeJwIcw:n IIoxmlffi Inz:h:hlelilk. ~ ... ou r buu.rw ~ clIll'[tooe 

lk1D rde-el: 

.. [)'elII~ 'IlX!t buun! ' Vo'IXdl ... 1!rlA.oJgd dooT !DeB en ... oordee:1 tm dlMrt I n.Z:k:ht 10 d.t 
·l:II!I p:l[1n~. 

• De mrpaQtte un ~ .-e:~ 'I-.m d e ene:rgleY.astC'n nmaI.llI lm dDonbl zJl Intl:ht bedt III 
he1 ~l!rhrulk. D~ djfZIl5 WnOl!D qJb ~n htl ~ compleEel1. ',v;ur dr roT· 

poG:tl.e c.:c e~~dt! :ma.ltr~1eo 'NIIID~~. 

• Huurde:r ~ ern ~u:rt a : ..... lXiDbst l!n C1!'nl . ~. 
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I.: 
• i~ Idmlnl5tr.alJeo.le kat~.O YP."'C' ~ Din ·rpo.J .... Ie. 

.. 'Ij,uuf !O04 I.s yr:ll-e IDk<>:rp op de ~Ilere ~lelulc1tdsnurkt IIlc-g,dllk. Ii or g.u Is d.ll W~

!SC~lInlllk ). .... ")::1 . °Groeo;nr: ' .51 RlL-m 1$ nC! .III vrtl segn'!!n. 

De-ze u.un;:lmngsmnW uctie .I ~ zO'..,e! lIn p.tl d~rhDud, eD ru Ie ;Jh b11 .mut.Jtle-ander-
0000 toefUSb,ur. O:>k '",unl ~ .N,:W rDolll ga'O f:fterglebMruende maareg~1eo warde-a ~e

F..ui, "-unnm blld rolb-..e'l1 .un energi ebesp.mng ei.d('f)S binneD de roJP=ir.ll Ie d "pr bet labnmp 
v"n hd Inl:o:rpvuDrdf'lel. 

En • I ells IJ-j 0 'lfi 

~ ro lllD Q:J~T,IlIe un averwq:co !tm: mld:ieJs een ... .mbesl~lll6 f'I!D eJU!Jglebedrllf te RJ~e-. 

~n voox: O\!d de Iev~rl~ u 'n Ie :go h l.1l huume'B ak \ 'O:Q" h~ tnZl!tlm \'10 de I n1ooop. 
~Jf'lllnF.ln ~ flDJO::I~rIDg Volll energl~dr: IJWtrel)t'lm. ln ee~ In. ml le ftnt de.~ 
tQn~t1octJe u:h lIlle-el1 '~r rlUaJ~n die ~ ojlllosmlioel "k or:derdl:e.l yn de hU W'llIunlng 
:!lln . [0 tid F".tI .JXJden e[ dlX UHI.es kunnen olil!J1U Il O'fer dJ! buuIpJlIJ en bet buu[oo'1JtQ:1 
UI 'oDDr:scbrJtft d.J\ ~ cDJFOT.1Ue die mrdJ!txk-1eo un de 1WOJ1Iq • k I:IIIZI ~n en andemDu. 
den. Stel bet ~n~J!~rtlf n~1 de Dude _ \r_~~I~ C'iel" len r~ YollI de pLtj1J.5IDG~oln e'en 
b ren~~ll'.I. De huu rder huwt/ I.easl hel IPHl'UI DU \'.u:i het, energlel:>edrl\f . . ~J~JdD 
:tOll do"r de t<:"!-rpor.ttle de hUUI rn;r~mD.dt'D 'N iXdl9l eo r.al de !tele! f.t!I c.hr.apt tn:!eleD wor-
deD, !l1t de wtolngv;l.;lIdfi~. De COlen! ue1e I~ <k~ k.tn hr l I"'!!rnaml! bedr;lg 
vo rmeD 1o'OCll hel e~~8::JedJ1'Ir. 

[)e. gt'd.acb lr .1C Ir~I due CJ:IQIlrl1c1le 11 d.ll de co rpo.t.1l Ie In ~ \"rJIl" m.ukL ap lwIb \'0111 em t OD

'oIe:nm l mel h.ur hJJurdeBJ e1\!1 ener&J~J11f s~te[teen. DoeI ls doll ~ IIlIu:iop\'OO'fdeel oct.~ .... 
~ d.- I nbxrp. en I!nl'rt'l!~pi.1dnE ..b:Jr de huurder wt)!gt:S1ie<q:t lunmm 1IWI:>l'doen 1q;m hrl 
buur· ,~be1II'38 nn ~!Ide m rqjelm. "''oJ1 ",,,nit vollSl~It£d : 
.. In p:I~:ht '1010 de o::DrpOnillt' I_ rt hel ~rglt'bedrIJf de !Jrotmel ~ un de huur. 

&B t~n z:t:I KhNP m.oglll~ t.I:JIS'e1 . 

.. De 1!1karp- I'D ~1t~Oi ", ... "Jrdm I~ ',roor tD'Xlt"lI~ qn ene ipIII!Ode 
.onJtll!£elen . 

" de nola no hel e~rglmedr:tJf 'OIllell de hou[- :'~kosten II.1D,u de tnYO!e'Itnp-
dUum wes Iq;en de Inkoop- en e:nuglebcspotr.lng. 

Dtxl l!IIl«I '1m dl' J,;unmw~'kIng tU fRD 'hl!1 eI~rllf en de pamlr Un 
~ l:onUJ/mruu rcsdlng, :11 [i VD!X de o.mv.mg v.m de door Ie ..,~ Dlell. 
tnJ;"JI rq;elrn. ~n .Ilerke I'rlk~ ~I t~liJm om - «p en grootlthalls In 
lc' ~l\ t:f, ~'ff..lDcl~.5 '\111 enel'glt'~Dde \'OOl:tlrnl en. [le .CDrpU-

r;xle j Ull hlf'rb11 iJllre:D de cDttudn1 ~ en houm toezlchl op de 
·g,e:m.ukt t' ar'pr.tk?n. 
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£Jge'MCMppen: 

Tn"p. .. .. 
bIl~RI~' 
IIIIIIClil1 

• ~ Iln'eSlerl 'tl YIJO ml . 6 DoIndex:l cklor hel enerpebedJlI r. de cCC-(Q1IIIe p1 m IIIRouJl en 
bJJUdI ~11ee'n 10 eilXht op de gem ~ e .ar, pr.tknl. 

• BesJWI D. wonlm olel seg;v~!d. 
• ~p.uI~D. WQnlenlDzlchlellk.semuJu voor de huJ:D'du: 
• Bonu m.Uus s.ysterm \ Y;JQr het 1!~¥bedrJJf toe-p.:BMu o p de baJI4TJ~h.llen. 
• \mal roep.ub.1.J1' o-p IOJ.laU;)!I!! QDdenielen. 

• I{Qslen nn de m.I.1tregeleu IwnD~ (d.eeh) IIt'Ofdrn ctlMDrJm3 uII h~1 JDlaJplllOrdeei en 
de ~l:eplldng. 

'.borde-el: 
• CtUlpel veer bu.wrloet: VlUdt \/,!/Llllgd dooJ ma r mil dee] en ~ lnD::br 10 d.e 

bespildnUll. 

• De oorpor.JtIr f1lllmc1l!r1 de eUr.l tnvBIJ:I1llgm IlIet en heeft g.eeo eltrl a:irnJnh'lr2ln~ b sl. 
• Huum B .Itr.l. de-~Im (hu IU t:tw en.elli. 1 'I'm de bep~nde 'OOr:lenl~ 

o p cr.n 1IIlI..L 

.N'.1d.e~·-J: 

• BJ wll .<.lglD 'W ~RJdJlde'''''OQI'ZI.enlngeo ma1s deCV. k.rlel bedt de oonsuur~ ID 1' l-.ed "P 
bel hU.woontr.u t . 

• u tr.1 Im FWInlnEI!D 'JLIlr de ene:q)lelevl:l';m:la. 
• \'omJi ' v~ 1IlIulop ap de 'rewuJle~ e ea.rtl:lle l1ml;uJcI mo.:eU(k. \ fc&:.1 I:. d,,1 'V,·l.1I' 

, drllnlJlk 2DD:-. ''Croeae llroom' 11 DU 011 \T~ ~~. 

Due I1 odJIdl!1l ~rw:t1e iI .z: -eI 1:-41 gm:'C or:derbou:J en rem ;ttle ~ls 1:.1 m ul",tle ndrJ'-
hDuil l • J.u. ]~' ] '1.I1n 11 aruietbJJUd t":n n'Ilanl ll! z uUeo B h.eL«~ en ~1Jflee 

.m~ ~ ~ 'II rDe-1'I tu de t:Q1']XlTiII.Je eo het e Dl!' TG~11f r.o.oer ile tee I~ p.1!-

59 ~Grim en 'N a n~r d.e,z:e ullievoerd gun · ... ,oriloeo , 
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En~ tprest; JfCOntloct 

&t1 j!;ne.rgI~~I~Qnllld is cen coosuum w::urt:.1 me de gl!UOl!~rde ~gJebes;-p;m~ 

de :lm6erJ~~len en bl~b.'rende dJf'ostom '~'llC bet loepilJR1I e'n tJ).."lnl lOl!'n '.m dr eoJ! [

Sle~ode md'r~eleo 'Norden gdIOllXlJ!rd. Ret oonlr.rt wnrdl afgoes'blen t u 
DeB. corpora lr f'n «II er1eme p.mll "",Dr een 1.1Df,1!:re peltode ron~loer LII l.l;ul. .... I rtc hi 
~ pr9l'ilt'CODIr.x1 z:~.:h Dp lC[1l1ectl~~ ; enerv~~~lns. mJ!1 bJ:lbehoreoo enl'rpebehe~r. om:lal 
q..:u kafl.aJ eIl cOaglepre-.st.II.ll' dll so5 ll! Sief'U.er~ 15 '1;111 de rest '1.uJ ,hel :t:bDu ..... 

\boT h el d :ln~1e.n en mDn lD~ '10111 de :I n~uale Is- de etteme llm11 '\'eG1lJlw\JI;uDe.lI,lk. 
~ f.ldilly. 'man3goet:1X'Dt nn dez:e exI~nl! pm I 'Illig! de output '1 3D cr 1nSLillz II! ruul/o·lettend 
m lil.lt \-oor de 1UJ5le ~11lI& n o .II! Imu.lu.~pM1l . ~rd.tl dl! Imtill.tJLe lUu'lII l,ftt end. 

S'e~-clgtl w::rrdl, 'koln .u~ gaerl ln&U~ wnrden. 'l!o~;.ucl Dur een gued result.»t 'loin de m;uI~ 
'1~l::rq:eo wurdt. Dlt betelrnf een , pll~le bespartnE op ~ne.Tt)lelco:Jlen, ""~d!!l)f de gcJD,Jakte 

Im"6toefl~ ~lLdln 'lerug'.o!'niLeo.d 'il a rdi. 

[]Ie carpar1li le beef! In dl1 _1.1 S~.n Im,'CSterlnpb:>slen m de bUldlgr bUUr~lls. bn g-ehand
huM wDlden . .De e~rgjekos1n1 Iro'rdro \ \XI.nu n \Ill btl b:HI~' mJDlg:~f'nl ,.ot1 ld.101n ~.1J\ ~ I 

en~Le l:eddtr. Hel Is .IOU! bl!1 ioldll'~\ ~enl ta"I een q:tltIliUl ~~p;l1t};et Ie ~1IIe. 

[{"1I . .De lovClledo Wc'lUQ[ WOldt I#tnolTll:ienl \"Ioul1 d.e beipullJ&. mdal bll.un:l l! r~ &=l ICIe.-
S ,\lX"r de In\1!'!terlng ~Im. J:)e b'C'.Sr~rInG be~tl ;1.1 ~nelZlldllll de lubulll! ~ ~ IDImop

'1 oon:l~ Clp .ie' \"[I~ m;ukJ c-n .wde(-:tl~ ull dl! '1'ermloderl~ n il enC1llJ!\~bu Ik. De l~. 
dJ \lOU[ ~ f:,)dlllJ' 11loIn"'~DI \'OOT d.e Irwrpen f'D ba m~b.eer bn-at QOk. ~n 

l:!.!1~ul/m.tlJU oompco!R eo. ):om! ook un de m l!:rglebespMlog. 

1iI .. _ 1iYnG. 

_gW .. uci·. 
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B Lb.lppl!n: 
• I!".oIrIDl r ID de energl&sp.l~ooe mUlrdm ffi ene:rglebe,be.er 'Norlkn u/I de e.nBJ!.ll!besl1;)-

r1ng m nt'l .InklJDprlotTikcl goeflmmO:-.rd, 
• ~JUfI~n lIImU oeD get lm olee'ld dxJJ ~ l:cuus/ mOllul \v.l ll[ het (;U-Jll1y m.m.1goemefll. 
• ~eIlV1Jurdoei d uor oo lle:t~e. II!I'IDpe-lnlolocr, •. 
• \b1:f'.Jl ti~Ub.J.U OJ' collKU~ In stillL1l~ '.!'II .e:neJg.leln'el:lng. 
• B.es:IUlt en kUI:JlJe'n sc:g,aJ.:Ind~11 worden . 

\IOJJ~: 

• Kos1Jm Y.JIJ de lJU.ll]]!&eien l4u rder.:i se-f\nm dl'n:1 mel de oFbrenpetl ult Ilez:e m.l .. I~l!Jen en 
In \"OOn:leel. 

• Hmll:aB krl de 'OOlIIH letI Ihuw ~w rn.e lW6.0lROl 'Qn de b l5Jlm: [ld~ \"NrJ:tl'nl~ ,J p 
~ n 

• De oorpoCll:Je ftn.:nld.er1 de eslr.J ln~1S '*l ~ ~ ~ ildmJnlsu.llleo.o=- l.el. 

• Rei ' iu:IIJI:{ m.m~'t bebeert de ID~~ mu~Q. 

N;J~l: 

• Nlet ovcr.u tne"f"lSour ~ m:mlb:irt~ nn de tnsullxle em ~14ns:r llu ~",,'urde l.lI. 

• V~n~ Is vrJF tnk.onp op de 1'qu I It' I'e eLeki rtClrltsm.ukl mD~"lc. \bor p$ .., .hll ""oW', 

n:hllolllk l OD;> . "C~ strno m· 11 o u .II ,.J ~t'.n. 

De f~R[ ierlDgalnmurtle I· bll t a nd~1u:u:l Ill: ~I! toep:.ub.l . .u en In .bet bJllooou bll 
lertI~ In rL1lIJ~ Bcn~n I~ h~1 f ...... ;!tl:; = asement 10 d Iructle re DlwnLl.rddlfk 

'OCII' IlL'l. ~ oeD R.ortn dvhnud. \ltel enC/ild:e3 r1IYt'D ;tIIO In "'DDt de rcl 'om t-.et ftdlJl\l 

!lWI.l~1. Un mel 1'I~.w:nlIfl ... ~elJl ldxu.e CJ:IOSlructJe. iXJ1JW.t.. met dJm \~stude d;;Jl. 
~p.;utag e ~ltgtf '1Jn hrl contr d h . 

De I:i.m:Jeu "'~I de huurya:bogl~ \\wdt III drze Iructle ~rro ~'TJ"dlt .I.e cQrpar~~Ue 

de buulder & J.ntle ~t iL1l d e lot.'lJe woanI~ ~ lilt buur en u!cunci.ml: lu t!II 
fbt illourbedd d.e eouglmKec" IQIxJ en tdeb:m) . set urend~ ez:n bep.uJd-e: ~J1J:-.J~ nl1'1 m~ 
zull~ ~meD d.lQ d.e IlO rlMle loJl3:Ie. & ... .m UI1 gi11 3:n& d It de enrrgtep:ll~ JlJet me'er rim de 

nl1on;&Ie loJ1.JtJe ,ulsen eo. bl!1 ~'O:Jo~.r.Jg IIiln de huulM. nl.l"I l'eGllri.'le:rt. D1I wll ~ n d;Jl de 
11C!' ~en Wl.2 n:1t cp hL'1 hu ~ utk '.1.111 de n u order: 'm dl' 'tVuntns. 

E'.m;Qn:I~ 1111 ~.~ to nmu."1:1e IS .d:t de c:zpl.olgi:Jeperu:de no ~ w.:nlnf19 dmnale J.ms Il 

d:t Jnws1~I~ 10 l'll_~t'b~p.An'nd_e voo r::JI![J~ mt"1 ~n WlF lel 'easdLLur eo I ~lId • .1 B

\ '0.1 ;tIID. 

De p r.ml'le' en I~ ~r;Mlluur ~n de tmp:"IT.u~ & m~~lJlkh.etd om d e In l 'f'Ste1tnt door r,e; 

~r.omeo 10 em ~e.r~ 1tl,~E ....... n de hUU IlUJ • dI~ secu~rd woo:1l dace: &: bure 
~oob. De bl.1uroe.r h~l da.u~1 de g.u;:mtJe d.Jt de WDtlnl.1sb!in nIl't zullm 'Sl lFn. H-e'I me-r, 

drll( ~ .bet d.1OlJiwv"b-lJle 1!m~rb:uJk In rSe'nl bll de huurder. Doon:ln e.r I!ner. 

pbelp.uaiI ~ ID...IlI.JnSden l l/ll ~ :aI .I.e WteoJflS l.tse;r DJn &"n ~Dord I de m.1llllrrselt'Jl 
'~rm toL'£I!P 1If1 .. 
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OOrdeel: 
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• De ~ moel ~,~id~ WL"tMn om dIIcmm Jo detlJe1com1t 1~"'Oi:J~. 
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In~L HI.erdoar IlD3t.m.C'[ el:.D dUlddllk lJ\oetZ!cb1 YolO de wODnbll~ ~:ltn d~ kIu
tee 9 ~ &Oed IrulciWelJlk te m .. km. Het ymmll'~ '~OUI de buludB 'imll hkf tnCI: ~ 
1Ji!![\ . Doctr de YDllrnhotmtii un de c:~ 1m dJn:d: lUI dr uJjvou lag 'ISn de e.~I~ 
[9C\t mJ.1.I~ It' 'IWSJ!lI, hee&. de .Il1ll.ll'lf.er direct de- den.m e m;u.trefldeo . 

fo D:lI11:r.1deIl t:nrl ~I!1g/.I!blrlr l}\'leJI ~n 1II,IJ'kq:mtllt D kaD ee:a bolIus/m.1.lus . In uer dectid' 
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1x!~lngen lcrJ ~I \tell . 

118 



Bij/age 5 

NBWO, Energiezuinig huis he eft Jors hogere verkoopprijs 

Energiezuinig huis heeft fors hogere verkoopprijs. 

Huis met B of C labellevert bij verkoop tot dertig procent meer op 

AMSTERDAM, 22 MEl 2008. Goed ge·isoleerde woningen leveren bij verkoop structureel 

meer op dan slecht ge"isoleerde woningen . Het prijsverschil tussen een woning met een 

energielabel van B of C en woningen met een Fen G labelloopt op tot meer dan 30 

procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende 

zaken (NBWO) . 

NBWO onderzocht de verkoopprijzen van 4000 woningen die in 2008 van eigenaar 

verwisselden. Daarvan vergeleken zij de verkoopgegevens van het Kadaster met de 

energielabels, die SenterNovem voor het onderzoek beschikbaar heeft gesteld. Voor vijf 

categorieen is gezocht naar de gemiddelde verkoopprijs van een woning per labelklasse. 

Een huis met een A label is goed ge"isoleerd, een huis met een G Label verspilt veel energie. 

Voor aile categorieen geldt dat een slecht ge"isoleerd huis leidt tot een lagere gemiddelde 

verkoopwaarde. V~~r appartementen en hoekwoningen is het verschil het grootst, 

daar is de gemiddelde koopsom voor woningen met een B-Label meer dan 30% hoger 

dan die voor woningen met een laag label (E, F en G). Voor vrijstaande woningen is het 

prijsverschil van minder dan tien procent het kleinst. Onderstaande tabel geeft inzicht in 

de gemiddelde verkoopprijzen van huizen naar energielabel over de eerste vier maanden 

van 2008: 

Gewogen gemiddelde koopsom: 

Label Appartement Hoek Tweekapper Tussen Vrijstaand 

A ( 179.580 (298.174 ( 304.404 ( 279.386 ( 498.861 

B ( 212.523 ( 261.547 ( 282.158 ( 241.313 ( 339.639 

C ( 183.250 ( 221.840 ( 235.478 ( 214.123 ( 331.913 

D ( 162.474 ( 219.201 ( 270.216 ( 207.101 ( 333.558 

E ( 150.615 ( 212.999 ( 222.295 ( 201.181 ( 327.599 

F ( 152.241 ( 220.409 ( 243.656 ( 208.067 ( 320.449 

G ( 155.870 ( 191.361 ( 227.150 ( 200.376 ( 313.064 

Geen ( 198.943 ( 246.872 ( 273 .845 ( 230.702 ( 383.557 

V~~r de invloed van het energielabel op de koopsom zijn diverse oorzaken te geven: 

Vooral bij oudere woningen is een gunstig energielabel een indicator voor recente 

investeringen, lOals woningverbetering, dubbelglas of een HR-ketel. 

De mate van energiezuinigheid geeft vaak ook aan in welke mate de woning is 

onderhouden . 

Mensen lOeken een woning met acceptabele totale woonlasten per maand en de 

oplopende energiekosten hebben hierop een steeds grotere invloed. 

Omdat er een duidelijk verband blijkt te bestaan tussen het energielabel en de 

gemiddelde koopsom, wordt deze informatie relevant voor toekomstige verwerking in de 

waardebepaling van onroerend goed. Zodra het energielabel nog meer is ingeburgerd zal 

1.19 



NBWO het energielabel een vast onderdeel maken van de waardebepalingen van huizen 

om die daarmee nog nauwkeuriger te maken. 

NBWO 

Sinds 1996 is NBWO (Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken) specialist 

en marktleider in modelmatige woningtaxaties met gegevensanalyses uit diverse bronnen, 

lOals die van het Kadaster, Dataland, Bridgis en CBS. Vooral hypotheekmaatschappijen, 

banken, verzekeraars, makelaars/taxateurs en gemeenten maken gebruik van deze 

modelmatige waardebepalingen. NBWO is een dochter van de Danvinci Groep uit 

Amsterdam. 
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Bij/age 6 

Schema be/emmeringen en op/ossingen 

, een 
dan bij een 

woning, dit verkleind de 
markt en de verhuurbaarheid. 

een 
in een enargiezuinige 

de lange termijn valt 
energieprijs daalt. op dat 

zit de bewonermeteen 

wo,nn,I""',,n gewerkt kan 
Het Huurrecht is echler 

een complex systeem van regels. 
avena Is de huursubsidie. het 
omzetten van huur naal woonraSI'9n1 
kan een lange procedure inhouden, 
binnen het BBSH zou dit wei binnen 
aanzienlijke tijd moeten lukken. 

bepaaide kosten in de 
servicekoslen komen, gekeken 
naar de woonlasten blijven deze 
gelijk of daien ze wellicht. Om 
huurprijs stijging die wellicht toch 
nog plaats vindt het hoofd te bieden 
moeten de IVoningen wellicht beter 
in de markt gezet worden als 

,w"nunn<.n met lage energielasten, 
de markt en de 

rbaarhe id weer, 
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ledere bewoner belaall evenveel Colleclief opgewekle e nergie is 
~oor de eoorgie. los van hel gebruik soms gratis dan is hel voor 
en dat wordt als oneerlijk ervaren. iederee n gelijk. anders kan e r 

gewoon gemeten worden hoeveel 
X enEi'rgie er v Ei'rbruikt wordt door 

slimme meters en toch naar 
verhouding afgerekend worden. 

8 

Bewoner zijn bang voor een Geed ontworpen zou een 
[ vemnindering van het comfort in energiezuinige woning aileen voor 

een energiezuinige woning meer comfort moeten zorgen . I 
Comfort moet sterk in de gaten X 
gehouden worden. 
Energiezuinigheid mag niet ten 

\) koste van comfort gaan. 
Het bel/wen van energiezuinige Het bouwen van energiezuinige 
woningen is een extra prestatie woningen kost ahijd een extra 
voor de organisatie prQstatie. maar deze wordt bij &en 

goode uitvoeringterugverdie nd. 
X Daarnaast geldt det als er meer 

ervaring wordt opgEi'daan de 

II prestatie relatief minder groot 
10 wordt. 

IDe organisatie van een corporatie Informatie deling van corporaties 
staat niet achter het idee van onderling kan helpen. Verder kan 
energiezuinige woningen (voor hun voorlichting en het aangeven wat 
doelgr09pj de mogelijkheden en X 

belemmeringen zijn voor de 
maatschappij. de bewoners en de 

11 corporatie ze If helpen. 
Het ontwikkelen van Ei'nergiezuinige De investeringskosten stijgen maar 
woningen vereist een grote re er mag ook verwacht worden dat er 
investering terwijl een standaard een langere exploitatie periode 
woning al kampt met een tegenever staat. Daarbij wordt 
onrendabele top. verwacht dat de mutatiegraad lager 

zal zijn en de verhuurbaarheid 
X 

groter. Dit moet de onrendabele top 
,ten goode komen. 

12 I 

Als de Nederlandse corporaties ",en groot gecleelte van de 
energiezuinige woningen gaan informatie kan gedeeld worden via 
:ontwikkelen moet er infomnatie Aedes voor de Nederlands 
ingekocht worden. mensen oorporaties. Infomnatie die hier neg 

I opgeleid. etc. niet voorhanclen is kan via 
Ibuitenlandse corporatie 

I 

[organisatieS verkregen worden of 
anders via adviesbureaus. 

X Daarnaast kan er ook met 
"standaard energiezuinige 
woningen" gewerkt worden, 
waardoor er een sbJk minder 
informatie nod ig is. Maar de 
mensen die met deze technieken 
gaan werken zullen inderdaad 

13 bijgeschoold moeten worden. 
H09wel de wilen de wens er wei is Aecles kan hier eEO'n belangnjke rol 
weten sommige corporaties niet in spelen, infomnatie delen van aile 
hoe tEi' werk te gaan hij het pilotprojecten van de verschillende 
ontwikkelen van eoo rgiezuinige corporalies en wellicht een X 
woningen. workshop of database van 

informatie organiseren. 
I. 

De regelgeving rondom De lEi'gelgeving kan het 
energiezuinige woningen en ontwikkelingsproces van een 
toepassingen is complex en energiezuinige woning vertragen, X 
onvoorspelbaar. de overheid zou dit moeten 

IS prober"Sn te voorkomen. 
IHet ontwlkkelingsproces wordt EEi'n goed integraal 
langer ontwikkelingsproces zou er veor 

moeten zorgen dat de Ei'xtra X 
prestatie niet voor een langer 

16 pro~s zorg!. 
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De investeringen die gedaan 
~orden bij het ontwikkelen van 
energiezuinige woningen worden Dat deel van de investeringen dat 
niet lerugverdiend. niet terug verdiend kan worden op 

een andere manier dan via de huu!. 
moet geaccepteerd worden. Daar 
waar dit stelselmatig een probleem X vormt zou er gekeke n mooten 
worden of de regelgeving 
aangepast moet worden of de 
bouweis omhoog. In het uiterste 

I 

geval moet er gekeken worden of 
de overheid hier de corporaties 

17 tegemootwil komen. 
De energiezuinige woningen komen Kijken naar de woonlaslen in plaals 
met hun huur boven de sociale van de huur zou hie r een groot 
huurgrens. waardoor er kleiner verschil in kunnen maken. maar 
gebouwd moot worden en zo dus hier is hulp van de overheid bij 

X X minder woondillerentiatie plaats nodig. Kosten verrekenen in de 
kan vinden of een groter gedeelte servicekosten i.p.v. de huur kan nu 
van de investeringen onrendabel vaak al uitkomst bieden. 

I 
Is word1. 

I 

Energiezuinige woningen zijn een Vaooege de hogare 
risicovoller product investeringskosten is dit een 

logische conelusie. Een langere 
exploitatieperiode zou dh financi~le 
verschil echter weer goed kunnen X 
maken. Niet energiezuinig bouwen 
is ook een risico en 

I proje?tontwikkeling is omgaan met 
1~ rrslco s 

De gebruikelijke (bouw)partijen in De (bolM')partijen kunnen 
'het netwerk van een corporatie zijn participeren in de e nergiezuinige 
onbekend met de energiezuinige I woningbouw, door aile partijen kan 
toepassingen ' er zo ervaring worden opgedaan. 

Willen de partijen hier niet aan mee 
X werken kan overgastapt worden op 

andere partijan om de partijan in te 
laten zien wat ook voor hen het 
be lang is van energiezuinige 

10 woningen. 
Binnen de huidige voorraad vallen Sommige corporaties hebben een 
energiezuinige woningen niet in Ie woningvoorraad die erg aan 
passen onderhoud toe is. llj moeten hun 

huidige voonaad eerst op een 
X I bepaald niveau brengen. De 

corporaties in deze situatie hebben 

21 

I dan ook voorlopig geen plaats voor 
nieuwboLW. 

Het toopassen van energiezuinige Energiezuinigheid hoel! de 

I 

toepassingen beperkt de ontwerpvrijheid niet te beperken 

I 

X ontwerpvrijheid het moet meer gezien worden als 
22 een onderdeel van het PVE. 

Het is niet geschikt voor aile Aile locaties zijn geschikt. al is de 
I locaties uitdaging op sommige locaties 

groter. Deze zijn wellicht in de X 
tookomst makkelijker te realiseren 

23 

Niet geschikt voor aile woningtypen Aile woningtypen zijn geschikt. al is 

I 

de uitdaging voor sommige typen X 
24 groter 

Bij veel energiezuinige woningen IEnergiemaatschappijen en steeds 
wordt ook energie opgewekt. De ,meer andere commerc~1e partijen 
corporatie wil echter niet zijn bereid de distributie over te 

X verantwoordelijk zijn voor de nemen. Dit gaatwel ten koste van 

I 

energiedistributie. een deel van het 
2S energieprijsvoordeel 
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De energlezuinlge woningen zijn Europa en Nederland hebben zich 
I een hype die wei weer (]IIer gaat gecommitteerd aan het 

energiebeleid en voor zover het I X een hype was. kan nu wei gesteld 
worden dat het ook realiteit 

26 geworden is. 
Er is geen markt voor Er is wei degelijk een markt voor 
energiezuinige woningen energiezuinige woningen en deze 

markt zal aileen maar toenemen, X helemaal als de huurder zich meer , en meer bewust wordt van de 
27 woonlasten 

De corporatie is bang dat Dit is niet het geval. de bestemming I 
energiezuinige woningen een verandert immers niet. Wei kan er 
bestemmingsplan wijziging vereisen wellicht door de welstandcommissie 

commentaar zijn. maar vee I X 
toopassingen zijn zo wag te werken 
dat het aan de buitenkant niet Ie 

26 zien is. 

De technische dienst kan niet I Hier zou de technische dienst in 
overweg met het onderhouden van opgeleid Oloeten worden. dit zal 
de toopassingen . koslen en inspanning vragen maar 

hooft geen bezwaar te vormen, 
I daarnaast kan er we lIicht 
samengewerkt worden door de X 
verschillende corpora ties en hun 
technische diensten om zo de 
kennis over deze toepassingen 
makkelijke en goedkoop Ie 

:IV I verspreiden. 
De garantie is maar beperkt op de De meeste toepassingen hebben in 
toepassingen ieder geval een garantietermijn die 

vergelijkbaar is met standaard 
installaties. in het groot onderhoud 
van een woning moet dit 
rneegenornen kunnen worden. In X 
deze periode verdienen zij 
bovendien meestal hun eigen 
kosten terug, de jaren dat zij langer 
werkzaam blijven zijn dus een 

30 rneevaller. 
De energiezuinige toepassingen in Veelal zijn deze toopassingen 
een woningen gaan sneller kapot, uitvoerend getest en worden zij 
vanwege slijtage, meer kwetsbare voor een normale periode 
onderdelen 01 gevoe lige elektrische gegarandeerd naar behoren te 
componenten. lunctioneren. Vaak is het echter de 

gebruiker en de corporatie die nog 
niet helemaal op de hoogte zijn van X de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de 
toopassingen waardoor het hier 
vaker mis gaat. Goede voorlichting 
en controle zouden dit moeten 
voorkomen. 

31 

LJe mogelrjk slechts ervaringen van Er moet duidelijk naar voren 
een bepaalde toepassing kunnen gebracht worden waar de fouten 
tot imago schade !eiden van de gemaakt zijn en wie hier 
corporatie. verantwoordelijk voor zijn. De 

X verantwoordelijke partij zal moeten 
baeten. maar het mag niet op een 
gehele sector afgeschoven worden. 

J2 
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De overheid belootdveelal IDe overheld zal subslClies en 
subsidies en het invoeren van andere regelingen die 

I 
stimulerende maatregelen. maar energiezuinige woningen mogelijk 
hier komt uiteindelijk weinig van of maken. moeten aanpassen zodat 

I 

de subsidle gelden zijn al op het deze stabieler zijn. Zo zou er niet 
X moment dat e r voor geopteerd meer gewerkt moeten worden met 

wordt. budgetten maar met tarieven. zodat 
ondernemers meer zekerheid 
hebben . 

3 

De markt werkt vertraagd op de Door voor de gestelde deadline 
, doelstellingen van de overheid. I stimuleringsprogramma's aan Ie 

Doelstellingen zullen dus veelal gaan en de totale markt te 
vertraagd gehaald gaan worden . bespelenkan dit voorkomen 

worden. Huurders, corporaties. X 
commerciele verhuurders. het 
rechtssysteem,ontwikkelaars 
bouwbedrijven en R&D moeten 

3_ vroegtijdig gestimuleerd worden. 

125 



Bij/age 7 

Interview protocol 

Inleiding 

Voorstellen, uitleggen doel interview, geven mijn definitie duurzame woning 

(vooraf al doorgestuurd hebben, kort uitgelegd houdt deze definitie in 

dat de woningen een EPC moeten halen van 0,4 of minder) 

• Na theorie nu praktijk onderzoeken 

• Het gaat om verschillende corporaties die ervaring hebben met het ontwikkelen 

van duurzame woningen; wat deze ervaring inhoudt en wat er met deze 

ervaringen naderhand gebeurd is, maar ook om corporaties die nog geen ervaring 

hebben met duurzaam bouwen en waarom zij daar dan nog niet mee bezig zijn . 

Beschikbare tijd (1 uur) 

Waar komen de gegevens van dit interview terecht: 

o Gegevens zullen verwerkt worden in een model 

o Gegevens zullen niet specifiek gekoppeld worden aan de naam van de c 

orporatie en/of contactpersoon 

o Rapport zal terecht komen bij Evelop, bibliotheek universiteit, docenten 

universiteit en aile betrokken corporaties. 

o Mocht er meer gedaan worden met de gegevens zult u en uw corporatie 

van tevoren om toestemming gevraagd worden. 

o Naam (met titels etc) en telefoonnummer / e-mailadres noteren, zodat 

er altijd nog even op dit interview terug kan worden gekomen. 

Opbouw interview (totaal 1 uur) 

1. Toelichting afstudeeronderzaek (5 min) 

2. Corporatie omschrijving (instelling, hoe wordt Aedes/DAB antwoord aan de 

maatschappij opgepakt, hoe wordt 1 jan 2009 bezien) (15 minuten) 

3. Duurzame woningen beschrijving (15 minuten) 

4. Belemmeringen omschrijven en blootleggen (10 min) 

5. Rangschikken belemmeringen (5 min) 

6. Aigemene afsluiting (5 min) 

1) Toelichting afstudeeronderzaek 

• Ik ben een afstuderend student aan de Technische Universiteit te Eindhoven met 

als afstudeeronderwerp duurzame woningbouw bij woningcorporaties. 

Dit doe ik voor mijn studie Real Estate Management and Development en bij de 

duurzaam ontwikkelaar Evelop, onderdeel van Econcern (brochure overhandigen) 

• Probleemschets: 

o Consumenten en overheid zijn steeds meer op duurzaamheid gericht. 

o Woningcorporaties moeten hun voorraad gelabeld (EPe) hebben vanaf 1 

januari 2009. 

o Hoe kan er bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in de sociale 

woningbouw in Nederland voldaan worden aan de (toekomstige) 

duurzame verplichtingen die vanuit de overheid gesteld worden, zander 

de socia Ie en financiele doelstellingen van de corporatie uit het oog te 

verliezen? 

o Woningcorporaties lijken belemmeringen te ondervinden van binnenuit 
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waardoor ze niet overstag gaan richting duurzame woningen, hoe kan dit 

getackeld worden? 

o Welke kansen/belemmeringen zien corporaties als er gedacht wordt aan 

het ontwikkelen van duurzame woningen? 

Doelstelling 

o De mogelijkheden die woningcorporaties hebben om 

duurzame woningen te ontwikkelen inzichtelijk te maken. Dit te 

verwerken tot een beslissingsondersteunend stappenplan, dat 

door de corporatie evenals een projectontwikkelaar ingezet kan 

worden, om te bepalen welke voordelen en nadelen 

duurzame energietoepassingen kunnen hebben en 

een meerwaarde kunnen vormen voor de corporatie. Om zo uiteindelijk 

de bezwaren en belemmeringen voor een deel weg te 

nemen bij de corporaties. (wellicht kan in de praktijk Evelop 

hierbij helpen) 

• Doel interview 

o Meer kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzamelen om de 

prioriteit van de belemmeringen bloot te leggen. 

o Uiteindelijk een stappenplan presenteren waaruit moet blijken wat (voor 

verschillende uitgangspunten) de beste aanpak zou kunnen zijn en wat 

dan de grootste voordelen zijn. 

2) Aigemene vragen (voor zover niet beantwoord met vooronderzoek) 

o Naam corporatie? (is voor een goed overzicht) 

o Locatie werkgebied(en)? 

o Structuur organisatie: Afdelingen, aantal werknemers, etc (is er een afdeling 

energie) 

o Aantal woningen in beheer (Iaten controleren voor de recentste cijfers) 

o Aantal duurzame woningen? (getypeerd en volgens de definitie) 

o Aantal nieuwbouw woningen afgelopen jaar en komend jaar? (komend jaar en 

volgende jaren in ieder geval vragen) 

o Aigemene voorraadomschrijving (wellicht document) 

o Onderverdeling in type bebouwing 

Onderverdeling koop/huur 

Onderverdeling in gemiddelde leeftijd woning 

Onderverdeling in staat van onderhoud 

Onderverdeling in hoogte huur 

Hoe groot percentage herbouw 

o Inzicht in de woningmarkt voor de verschillende doelgroepen. (krimpend of niet) 

Starters krimpend 

Starters groeiend 

Eengezinswoningen krimpend 

Eengezinswoningen groeiend 

Seniorenwoningen krimpend 

Seniorenwoningen groeiend 
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Verdere specifieke typen wonigen 

• Hoe zou u de instelling van uw corporatie omschrijven ten opzichte van duurzame 

woningen. 

• Hoe wordt er gehoor gegeven op dit moment aan de belofte van Aedes in 

'Antwoord aan de maatschappij'? (-20% gasverbruik) 

• Hoe wordt de taak bezien, om op 1 januari 2009 de gehele voorraad gelabeld te 

hebben? 

3) A De duurzame woningbouwprojecten. 

• Gegevens 

o Om hoeveel woningen gaat het? 

o Om hoeveel verschillende projecten gaat het? 

o Wat zijn de eigenschappen van deze woningen? (zie omschrijving 

woningvoorraad en woningtype, vpijstaand/rijtjes/hoogbouw, locatie) 

Motivatie 

o Wat was de reden voor dit/deze project(en)? 

o Wat was de doelstelling? Is deze behaald? 

o Komt het initiatief voor dit/deze project(en) vanuit beleid, vanuit een 

gepassioneerde medewerker, vanuit marketing, vanuit de gemeente, 

vanuit noodzaak, vanuit een co- opdrachtgeverschap of anders ... ? 

Resultaten 

o Waren er meerkosten en zo ja hoe hoog waren de meerkosten 

vergeleken met een standaard woning van hetzelfde type? 

o Hoe zijn de meerkosten gefinancierd? 

o Was/is er een financiele constructie om problemen met de maximaal 

redelijke huur/huursubsidiegrens te voorkomen? 

o Waar gaat de 'energiewinst' naar toe? (corporatie/energiemaatschappij/ 

bewoner/elders) 

o Was er steun vanuit de gemeente? (financieel/grond/organisatie) 

o Was deze nodig? 

o Is er nagedacht over een financiele constructie om de installaties zo te 

financieren dat de meerkosten gereduceerd konden worden? 

o Was/is er voldoende kennis aanwezig voor het ontwikkelen van een 

duurzame woning binnenshuis, of was/is er expertise van buitenaf 

nodig? 

o Is er al een risicoprofiel opgemaakt? 

o lijn er al gegevens die het mogelijk maken duurzame woningen apart te 

beschouwen in het strategisch voorraad beleid/beheer? En hoe staan 

duurzame woningen hier dan in? 

o lou het een optie zijn om bij verkoop (slimmer kopen etc.) een 

duurzaamheidpakket aan te bieden? 

Evaluatie 

o "Een aantal corporaties heeft duurzame woningen als pilot project 

gerealiseerd, maar heeft hierna geen vervolg gegeven aan 

deze projecten" (verwijzen naar en noemen bron). Is er na realisatie nog 

gekeken naar de prestatie van het duurzame vastgoed? 

o lo ja, wat was hier van de uitkomst, en wordt hier nog gevolg aan 

gegeven? 

o Hebben andere corporaties toegang tot de resultaten? 

o Waren er andere corporaties die de resultaten hebben ingezien? 
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o Wat vindt de bewoner van de woning en de duurzame aspecten. 

o Heeft het duurzaam vastgoed naar behoren gepresteerd tot nu toe? 

(overprestatie/onderprestatie, waarom?) 

o hoe werd het risico profiel geschat en hoe wordt die nu geschat?) 

o Vertoont duurzaam vastgoed een uniek profiel? 

o Wordt duurzaam vastgoed apart meegenomen in het strategisch 

voorraad beleid? 

o Welke kansen/verwachtingen ziet/heeft de corporatie in duurzaam 

vastgoed? 

o Welke belemmeringen waren er voorafgaand aan het/ project(en)? 

o Welke belemmeringen heeft u ondervonden gedurende het project? 

o (Belemmeringen voorleggen) Welke belemmeringen lOrgen voor de 

grootste weerstand voor een nieuw duurzaam wonen project? 

o Eerdere ervaringen 

o Huursubsidiegrens wordt wellicht overschreden 

o Onrendabele top 

o Woningtypen beperking 

o Verkeerd imago (duurzaamheid te zeer off topic, eerst goed wonen) 

o Moeilijk in de organisatie (veel regelen terwijl een woningcorporatie 

daar niet zijn aandacht aan wil besteden) 

o Beperkingen van het ontwerp 

o Is een extra prestatie waar een corporatie verder niet aan wil 

o Welke kansen ziet u voor duurzame woningen in de toekomst? 

o Beter/groener imago 

o Meer comfort bewoner 

o Minder onderhoud 

o Betere prestatie in de voorraad 

o Veri aging woonlasten bewoner 

o Makkelijker halen van de duurzame doelstellingen 

o Verhoging maatschappelijke prestatie 

o Zie belangen onderaan 

o Hoe lOU u verder te motiveren zijn? 

B Geen duurzame projecten in portefeuille. 

• (De)motivatie 

o Wat wordt er door de corporatie aangegeven als reden om niet met 

duurzame woningbouw bezig te zijn/gaan? 

o Hoe kijkt men aan tegen te plannen die er vanuit de overheid en Aedes 

liggen? 

o Hoe denkt u aan de afspraken die gemaakt zijn bij "een antwoord aan 

de samenleving" gehoor te kunnen geven? (Iogisch antwoord 

lOU kunnen zijn, aileen de bestaande voorraad aanpassen) 

o Wat zijn voor u de grootste belemmeringen ten opzichte van duurzame 

woningbouw? 

o Ais duurzame woningbouw kosten neutraal lOU kunnen, lOU er dan 

anders tegenaan gekeken worden? (uitleggen dat dit wellicht kan, en 

d'oorvragen naar andere belemmeringen of de organisatie etc. 

dan wellicht de drempel vormen) 

o (Belemmeringen voorleggen) Welke belemmeringen lOrgen voor de 
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grootste weerstand voor een nieuw duurzaam wonen project? 

o Eerdere ervaringen 

o Huursubsidiegrens wordt wellicht overschreden 

o Onrendabele top 

o Woningtypen beperking 

o Verkeerd imago (duurzaamheid te zeer off topic, eerst goed wonen) 

o Moeilijk in de organisatie (vee I regelen terwijl een woningcorporatie 

daar niet zijn aandacht aan wil besteden) 

o Beperk·ingen van het ontwerp 

o Is een extra prestatie waar een corporatie verder niet aan wil 

o Hoe lOU u verder te motiveren zijn? 

4) Rangschikken belemmeringen 

Voorleggen welke belemmeringen er genoemd zijn en in een volgorde zetten . 

5) Afsluiting 

Uitleggen mogelijke oplossingen (en melden resultaten) 

• Samenvatting geven en vragen of deze correct is. 

• Vragen om de mogelijke extra informatie toe te sturen of een vervolg afspraak te 

maken. 

• Bedanken voor de tijd en beloven rapport toe te sturen 

Dingen om paraat te hebben tijdens het i~r~ebbende partijen 

Belangen bij de ontwikkeling van duurzame WC/Gem/Ontw 
woningen door Woningcorporaties • WC/Ontw 

• Winst • WC/Gem/Bew 
Vergroten marktaandeel • WC/Gem/Bew 
Verbeteren woonomgeving WC/(Gem/Bew) 
Reduceren woonlasten van bewoners Gem/(WC) 
Upgraden portefeuille Gem/(WC) 
Milieu doelstellingen WC/Gem 
VolksgelOndheid • WC/Gem 
Imago verbetering • WC 
Woondifferentiatie WC 
Halen EPC-eis • WC 

• Tevreden werknemers Gem/WC 

• Valt (binnenkort) binnen prestatievelden 

• Tegengaan scheefwonen 

Verhogen maatschappelijke prestatie 

Belemmeringen doorvoering Duurzame woningen (gegrond en ongegrond) 

H u u rsubsid i egrens 

Onrendabele top 

• Woningtypen beperking 

• Verkeerd imago (duurzaamheid te zeer off topic, eerst goed wonen) 

Moeilijk in de organisatie (veel regelen terwijl een woningcorporatie daar niet zijn 

aandacht aan wil besteden) 

• Beperkingen van het ontwerp 
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• Is een extra prestatie waar een corporatie nog niet aan wil 

Vragen die een woningcorporatie kan hebben aan mij/evelop 

• Wat is het doel van je onderzoek? 

• Technische vragen 

Waarom nieuwbouw? 

• Wat zijn de terug verdientijden? 

Antwoorden 

De meerwaarde van duurzame woningbouw aantonen voor Woningcorporaties. 

En belemmeringen wegnemen 

• Over warmtepompen, PV, WTW, WKO 

Omdat de aanpassingen aan bestaande bouw te kosten intensief zijn en per 

project bekeken moe ten worden 

• Terug verdientijden zijn per toepassingen verschillend maar hebben een Max. van 

25 jaar in mijn onderzoek. 
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