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De belofte van de gebouwde omgeving 
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Woningen Transitiescenario Totaal Ongewijzigd beleid
Utiliteitsgebouwen Transitiescenario Totaal Transitiescenario
Wijksystemen Transitiescenario

Vraagreductiepotentieel  

 Warmte: ± 60-75% 

 Elektriciteit:  ± 40-50% 

Duurzaam Opwekpotentieel 

 Gebouwen: ± 15-20% 

 Wijken: ± 20-40%  



Energieneutraal renoveren essentieel 

voor LT&KT energieambities 

 2015-2050: Doel 100%, dus 2015-2020 16%? 

 In 2020 16% = 90 PJ bereikbaar in gebouwde 

omgeving?  
 2-label stappen: 8.5000.000 woningen nodig 

 Label G-B-renovatie: 3.900.000 woningen 

 Energieneutraal benadering: 1.100.000 woningen 

 Kansen tot 2020 
 Installatievervanging nu-2020: 2.0000.000 

 Renovatiemutaties nu-2020: 1.0000.000 

 Nieuwbouw nu-2020: 400.000 

 

 Dit vertaalt zich ook naar vastgoed portefeuille 

woningcorporaties 

 



Leren van mislukte energietransities 

• Nationale kierenjacht 

– Goede PR 

– Prima businesscase 

– Slecht advies 

 

• Nederland nucleair 

– Onzekere businesscase 

– Ontbrekend draagvlak 

 

 



Leren van geslaagde energietransitie 

1964-1975 kolen  aardgasland 

• Regionale gas/warmtenetjes  Landelijk Gasnet 

• CV in Nieuwbouw: 0%  100% 

• Gasverwarming Bestaande Bouw: 18%  85% 

• Sluiting mijnen 

• Succesvolle innovatieve Product-Markt-Combinatie 

– Willen: betaalbaar comfort 

– Kunnen: technische innovaties 

– Opschalen: landelijk infrastructuur,    

 blok-voor-blok ombouw kooktoestellen 

– … en consistent beleid… 

 

 



Keuzestress Energieneutraal aanbod? 

€ 75.000 

€ 65.000 

€ 35.000 

€ 44.000 

TCO 
€105.00

0 



Begrip voor begrippen 

• Energieneutraal 

– EPC =0? Alleen gebouwgebonden! 

– SER/VNG: Alle in- en uitgaande energiestromen in 

balans 

• Energienotanul 

• Autarkisch 

• Nul op de Meter (NOM) 



Nul op de Meter 

Voor extra hypotheekruimte: 

Een woning waarvan de ingaande en uitgaande 

energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een 

normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager 

zijn dan nul en met een additionele 

energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden 

energie van ten minste: 

• 1°3.150 kWh indien het een vrijstaande of half 

vrijstaande woning betreft; 

• 2°2.700 kWh indien het een rijwoning betreft; of 

• 3°1.780 kWh indien het een appartement betreft; 

 

 



Maar voor NOM Keur ook…. 

• Verbeterd binnenmilieu  

• Verbeterd comfort niveau 

• Verbeterde staat van onderhoud 

• Verbeterde veiligheid 

• Zonder noodzakelijke beperking van leefstijl 



Woonlastenneutraal energieneutraal nu 

mede mogelijk gemaakt door het rijk: huur 

Huur +  
Energienota  

Huur + 
EPV 

• De Energie Prestatie Vergoeding (EPV) 

• Gemiddelde energierekening doelgroep: 175 € per maand 

• Maximale EPV doelgroep: 150 € per maand 

• Levert rendabele investeringscapaciteit van ca. 70.000 € 

 



Mede mogelijk gemaakt door… 

• Industrialisatie door aanbieders 

• Gegarandeerde minimale afname door 

corporaties 

• Meewerkende overheid 

– Energie Prestatie Vergoeding 

– Hypothecaire ruimte voor NOM 



Woonlasten neutraal koopsector: 

hypotheekruimtedifferentiatie 

Hypotheek1+  
Energienota  

Hypotheek1+ 
hypotheek2 

• Hypotheek2: 

– LTI 

– LTV 



Impact energieprestatie ook op woningwaarde? 

Onderzoek Prof. Brounen 

• Woning met groen label is substantieel meer waard bij 

verkoop (tot wel € 30.000 verschil tussen G en A) 

• Woning met groen label staat substantieel korter leeg 

bij mutatie (tot wel 100 dagen) 

 

• Vanaf 2017: Taxatiebranche gaat objectief rekening 

houden met energielasten 

 



Verantwoorde hypotheekruimtedifferentiatie 

en ‘Nul-op-de-Meter Energiehypotheek’ 

 €-    

 €10.000,00  

 €20.000,00  

 €30.000,00  

 €40.000,00  

 €50.000,00  

 €60.000,00  

 €70.000,00  

 €80.000,00  

Label C 
gemiddeld 

Label F/G klein Label F/G 
gemiddeld 

Label F/G groot 

Nul-op-de-Meter Energiehypotheek 

LTI: Energiehypotheeklasten 

LTV: Additionele Woningwaarde Energierenovatie 



Beter dan je geld op de bank laten 



Particuliere stappen in de NOM praktijk 

• Veel spijt van pioniers (wet van de 

remmende voorsprong) 

• Volgers vragen no-regret aanbod 

– PMC die past bij sociale-economische 

mutatiemomenten en einddoel niet 

belemmerd 

• NOM-Ready = no-regret naar NOM 



Wat zit in NOM-Ready? 

Een propositie voor een gebouwingreep met een pakket van maatregelen c.q. een PMC kan worden 
aangemerkt als Nom-Ready indien: 
1. zowel de ingreep zelf én de vervolgingrepen, waarmee de woning volledig Nul-op-de-Meter gemaakt 

kan worden op een later tijdstip, leidt tot gegarandeerde functionele prestatieverbeteringen ten 
aanzien van energie, binnenmilieu, bouwfysica, wooncomfort en onderhoud én 

2. een overdraagbaar NOM Route Plan (NRP), waarmee de complete Nul-op-de-Meter 
gebouweigenschappen (als gedefinieerd binnen het NoM-keur) in de toekomst gerealiseerd kunnen 
worden zonder desinvesteringen, bouwkundige en bouwfysische risico’s, en andere beperkingen in het 
wooncomfort bij gemiddeld gebruik van de woning, onderdeel uitmaakt van de propositie én  

3.   inzichtelijk wordt gemaakt aan de afnemer wat de impact is van de ingreep op (verandering in) 
woonlasten voor zover gekoppeld aan energiekosten, installatie-onderhoudskosten, financieringskosten 
(b.v. aflossing en rente), vervangingskosten en einde-levensduur-kosten (denk aan sloop/afvoer). 

 
Dit tezamen maakt het huis een NoM-Ready-huis™  
  
Communicatieve beschrijving 
NOM-Ready houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig 
energieneutraal functioneren m.b.v. latere ingrepen. Een plan van aanpak voor de latere ingrepen maakt 
onderdeel uit van de NOM-Ready propositie en de kosten van de energiemaatregelen wegen op tegen de 
baten van een verlaagde energierekening en eventueel daaraan verbonden onderhoudslasten. 



Want dit gunnen we alle bewoners: 

“Beter wonen voor hetzelfde geld” 



Maar dat betekend ook anders werken 

in de keten 
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NL 
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installateur 
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In de regio maak je het verschil voor 

2020 

 Nul op de Meter woningen: 10.000  

 Economische waarde:  € 500 Miljoen 

 Potentieel extra werk: 400 FTE 

 CO2 reductie: 55 kton 



Let’s take the natural step 

• Keuzes van vandaag, bepalen die van morgen 

 

  Een duurzaam aanbod biedt dat uitzicht 



We zullen het hier mee moeten doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de slag dus….. 



Vragen?  

 


