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2020 kruipt dichterbij en staat zo goed als voor de deur. Europese doelstellingen omtrent duurzame 

energieopwekking, CO2-uitstoot en het reduceren van energieverspilling dienen zich aan maar zijn 

nog lang niet ingevuld. De sector realiseert zich: we moeten aan de bak. Dat houdt in dat 7 miljoen 

woningen onder het mes moeten om weer toekomstbestendig te zijn. 

Dit vertaalt zich in het aanpakken van ongeveer 1000 woningen per dag. Die opgave splitst zich weer 

tussen particuliere woningeigenaren en verhuurders. Hiervan heeft de eerstgenoemde groep vooral 

behoefte aan overtuiging en economische stimulans. Zij vragen zich vooral af waarom ze zouden 

verduurzamen en wat hun investering uiteindelijk oplevert.  

Hier schuilt niet alleen een communicatieopgave voor bouwers over voordelen voor de bewoner in 

de vorm van gezondheid, comfort en energiebesparing. Ook lokale en nationale overheden pakken 

hier de handschoen op om eigenaren te motiveren en enthousiasmeren.

Forse inhaalslag
Corporaties kunnen met hun 2,4 miljoen sociale huurwoningen een belangrijke bijdrage leveren 

aan nationale en Europese duurzaamheidsdoelstellingen. Zij moeten een forse inhaalslag maken om 

gemiddeld een label B te halen. Koplopers realiseren zich dat de lat hoger moet om het gemiddelde 

te halen, bijvoorbeeld door Nul-op-de-Meter en passieve of energieneutrale woningen te realiseren.

Geld vormt een belangrijke ontbrekende factor om deze ambities gestalte te geven. De portemonnee 

van corporaties is vrijwel leeg en het bedrag dat huurders willen ophoesten om mee te gaan in deze 

verduurzamingswens is beperkt. Redder in nood is de energieprestatievergoeding, een regeling die 

huurders een bedrag aan de verhuurder laat betalen in ruil voor een energiezuinige en comfortabele 

woning. 

Belemmering? 
Er doemt ook een belemmering op die de businesscase voor Nul-op-de-Meter overhoop kan gooien: 

het versoberen van de salderingsregeling. Particulieren mogen nu nog voordelig stroom opwekken 

via het eigen dak, waardoor het voor corporaties eenvoudiger is om bewoners te overtuigen om een 

duurzame ingreep in hun woning door te voeren. Tot 2020 lijkt deze regeling veilig gesteld. 

In deze whitepaper tonen we feiten over de ontwikkeling van de voorraad van woningcorporaties. 

We laten zien hoe de EPC in 2021 verandert in BENG en wat dit inhoudt. Verder geven we een samen-

vatting van de verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de particuliere woningmarkt. 

Ten slotte laten we de meest inspirerende en toekomstbestendige projecten zien van corporaties die 

aan het roer staan van verandering.  

 

STOKT DE AMBITIE BIJ LABEL B?  
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TOEKOMSTBESTENDIGE WONINGEN VULLEN 
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN IN

Vergrijzing, mobiliteit en gezondheid vormen de komende jaren belangrijke onder-

werpen voor de bouw- en vastgoedsector. Hierbij is het zoeken naar passende 

oplossingen, onder andere voor een gezonder binnenklimaat en een langer leefbare 

woning. 

De snelle technologische veranderingen zorgen voor interessante oplossingen binnen 

deze thema’s. Hieronder vallen bijvoorbeeld industriële bouwmethodieken voor levens-

loopbestendige renovaties en slimme domotica die bijdraagt aan de gezondheid van 

bewoners. Corporaties kunnen met hun omvangrijke woningvoorraad een belangrijke 

invloed uitoefenen om deze vraagstukken in te vullen.   

Ruimte voor verbetering
Om corporaties van de juiste oplossingen te voorzien, is het belangrijk om te weten 

hoe de samenstelling van hun voorraad eruitziet. Ruim 40 procent van het corpora-

tiebezit bestaat uit eengezinswoningen. De helft van de totale voorraad bestaat uit 

appartementen en er zijn een kleine hoeveelheid portiek- en onzelfstandige overige 

wooneenheden.

Corporaties gaan meer bouwen
Ieder jaar bouwen corporaties 27.500 nieuwe woningen. De totale investering van 

corporaties in nieuwe huur- en koopwoningen bedraagt € 2,5 miljard. Corporaties 

hebben het voornemen om meer te gaan bouwen gedurende de komende jaren. Dit 

terwijl ze in de periode 2011 tot 2015 nog voor de helft minder bouwden. 

€ 2.000 aan onderhoud en verbetering
Jaarlijks geven corporaties iets meer dan € 2.000 per woning uit aan onderhoud en 

verbetering. Bijna de helft van dit budget gaat op aan planmatig onderhoud. Naast 

dit type vormen klachten- en mutatieonderhoud de twee andere pijlers van het totale 

onderhoud aan woningen door deze doelgroep.
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STAND VAN ZAKEN CORPORATIEWONINGEN

2012

2015

4.675

41% 
eengezinswoningen

53% 
appartementen

6% 
overige onzelfstandige 

wooneenheden

€ 930
 planmatig 
onderhoud

30.000

Stijging aantal zonnepanelen op daken corporatiewoningen

Type voorraad

Kosten onderhoud 

€ 200
mutatieonderhoud

Jaarlijkse  
kostenpost voor 

onderhoud

€ 2.200 

€ 340
reparatieonderhoud
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De investering in woningverbetering is € 546 per woning per jaar. Dit betreft bijvoorbeeld renovatie 

en energiebesparende maatregelen. Een kwart van de corporatiewoningen heeft een label B of 

hoger. Energielabel C komt nog het meeste voor, bijna een derde van de woningen heeft dit label. 

Het aandeel duurzame energie steeg fors: het aantal zonnepanelen steeg van 4.675 in 2012 naar 

30.000 in 2015. Ofwel: in 2015 liggen er 6 keer zo veel zonnepanelen op corporatiewoningen ten 

opzichte van 2012. 

 

Ieder jaar bouwen  
corporaties 

27.500
nieuwe woningen
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Van plan om binnenkort te starten met nieuwbouw? Dan zijn er nieuwe eisen waarmee u rekening 

moet houden. Energieprestaties worden op dit moment uitgedrukt in een energieprestatiecoëffi-

cient. Daar komt per 1 januari 2021 verandering in. Dan wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen 

door Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) en moet alle nieuwbouw in Nederland voldoen aan 

deze eisen.

 

Een belangrijke differentiatie van BENG ten opzichte van EPC is het onderscheid tussen gebouwschil 

en installaties. Een ander verschil is dat BENG drie eisen kent ten opzichte van een enkele. Het 

energieconcept van het ontwerp van de woning krijgt meer gewicht en het aandeel hernieuwbare 

bronnen is minimaal 50%. 

DE OPVOLGER VAN DE EPC: BENG! 

Het aandeel hernieuwbare 
bronnen is minimaal 

50%
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De BENG-indicatoren zijn vanaf 2021 als volgt:

Energiebehoefte

Deze indicator gaat over de energie die een woning nodig heeft. Hier komt de Trias 

Energetica om de hoek kijken. Tref maatregelen om de energievraag te verminderen, 

bijvoorbeeld door goede isolatie (hoge Rc-waardes) toe te passen en zonoriëntatie van 

ramen in het ontwerp van de woning mee te nemen. Andere mogelijkheden zijn om het 

ontwerp compact te houden om minder schaduw te creëren en het minimaliseren van 

luchtlekken en koudebruggen, bijvoorbeeld door een ultrasone pre-scan te doen.

Primair fossiel energiegebruik

Dit betreft de hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen die nodig is om de 

energiebehoefte in te vullen. Elementen als verwarming, koeling en warmtapwater 

moeten worden opgeteld, terwijl het aandeel opgewekte hernieuwbare energie hier 

vanaf mag.

Aandeel hernieuwbare energie

Dit is het percentage hernieuwbare energie ten aanzien van het totale energiegebruik. 

Bepaal eerst de hoeveelheid opbrengst uit zonnepanelen, warmtepompen en biomassa-

ketels. Deel dit door het primair fossiel energiegebruik en de hernieuwbare energie.    

Welke gevolgen heeft BENG voor mij en voor mijn project?

1. De samenhang in maatregelen is belangrijker dan ooit

2. Het is verplicht om een duurzame opwekker toe te passen

3. Het ontwerp wordt belangrijker

Waar moet ik op letten?

Een EPC 0,4-woning voldoet niet meer aan de eisen. Ook een lage EPC of Nul-op-de-Meter voldoet 

per definitie niet aan de BENG-eisen. Bekijk de BENG-indicatoren en leg uw project ernaast om te 

kijken of u voldoet aan alle pijlers.

Tips voor BENG-bouwers 

Zongericht ontwerpen levert een grote bijdrage aan minimale energiebehoefte

Voorkom oververhitting door zonwering of zomernachtventilatie

Licht bewoners in over gebruik zonwerende voorzieningen  
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Corporaties die een gezonde zakelijke propositie voor elkaar willen krijgen, doen er goed aan om 

gebruik te maken van diverse tools. Verschillende vergoedingen, initiatieven en keurmerken maken 

het eenvoudiger om een duurzaam renovatie- of nieuwbouwproject op te starten. 

 

Energieprestatievergoeding 
De verhuurder kan de huurder een energieprestatievergoeding, een maandelijkse vergoeding, in 

rekening brengen. Dit is alleen mogelijk als NoM-eisen worden gehaald. De wet betekent dat corpo-

raties een deel terugkrijgen van hun investering om sociale huurwoningen tot NOM-woningen te 

renoveren.  

NOM-keur
Zeker weten dat Nul-op-de-Meter ook daadwerkelijk gehaald wordt bij een opdracht? Het door de 

Stroomversnelling en haar partners in de markt gezette NOM-Keur garandeert energieprestaties, 

comfort, gezondheid en kwaliteit. Het keurmerk geeft aanbieders de kans om zich te onderscheiden 

op kwaliteit. Daarnaast geeft het de vraagzijde van de markt zekerheid.

Het keuringsproces van NOM-Keur verloopt in drie fases. Allereerst worden technische en 

procesmatige eigenschappen van het concept beoordeeld. Van ontwerp en kwaliteitscontrole tot 

prestatievoorwaarden en bewonerscommunicatie. De tweede stap betreft beoordeling over of het 

concept ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd. In de derde stap toont de aanbieder jaarlijks aan 

dat de beloofde prestaties in de praktijk worden gehaald.      

Energieprestatiecontracten
Een woningcorporatie hoeft niet zelf te investeren in duurzame en kostbare installaties. Door een 

energieprestatiecontract af te sluiten met een externe partij kan de energielevering ondergebracht 

worden bij een zogenoemde Energy Service Company (ESCo). Deze neemt de verantwoordelijkheid 

op zich en garandeert de levering van warmte, koude, elektriciteit en aardgas. Daarnaast kan een 

dergelijke organisatie zorgen voor financiering, beheer en onderhoud. 

Geïnteresseerd in zo’n energieprestatiecontract? Bekijk de menukaart prestatiecontracten, een raam-

werk voor het opstellen van zo’n contract. 

  

TOOLS VOOR EEN SOLIDE BUSINESSCASE 

‘NOM-keur geeft aanbieders de kans om 
zich te onderscheiden en geeft de vraagzijde 
zekerheid.’

http://stroomversnelling.nl/over-stroomversnelling/alles-over-nom-keur/
http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/prestatiecontract/app/


‘De ISDE 2017 is op 2 januari geopend, 
met een totaal budget van € 70 miljoen.’

SUBSIDIES VOOR WONINGEIGENAREN EN 
VERHUURDERS

Om zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen door te voeren is het essentieel om goed inzicht te 

hebben in de beschikbare subsidieringen. Woningeigenaren en verhuurders kunnen in 2017 gebruik-

maken van diverse mogelijkheden, om hun woning zo toekomstbestendig mogelijk te maken.  

STEP 
De STEP-regeling is geschikt voor woningcorporaties en verhuurders van bestaande huurwoningen, 

waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt. Het is mogelijk om een subsidieaanvraag in te 

dienen voor één of meer huurwoningen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de Energie-

Index die een corporatie bereikt. Deze index wordt opgesteld door een energieadviseur, die ongeveer 

150 kenmerken van de woning in kaart brengt.   
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Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Op 2 januari 2017 is de inschrijving voor de  ISDE 2017 geopend, met een totaal budget van € 70 

miljoen. Vastgoedeigenaren krijgen hierdoor een tegemoetkoming voor de aanschaf van warmte-

pompen, biomassa- en pelletkachels. 

MIA 
Indien er sprake is van een investering in milieuvriendelijke technieken, dan kunt u wellicht gebruik-

maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Wanneer u gebruikmaakt van de MIA is er sprake van 

een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag.  

Vamil
Door de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) toe te passen is het mogelijk om 75 

procent van de investeringskosten af te schrijven. 

           Let op: vraag MIA\Vamil binnen 3 maanden aan nadat u de opdracht heeft gegeven tot 

 verduurzaming.

SDE+
Gaat u duurzame energie produceren door (bijvoorbeeld) zonnepanelen in te zetten? Dan kunt 

u gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2017. Neem een kijkje op de 

website van RVO.nl om erachter te komen hoe u met deze subsidiëring aan de slag kunt. Door een 

SDE-voorlichtingsfilm te bekijken weet u in 4 minuten of u in aanmerking komt voor de regeling. 

           Let op: U heeft alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd nodig. Geen vergunningen 

terwijl wel vereist, betekent geen subsidie.   

SEEH
De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) stimuleert energiebesparing in bestaande woningen 

in de particuliere koopsector. Daarnaast is het interessant voor corporaties indien zij woningen 

verduurzamen in VVE’s. De VVE kan de subsidie aanvragen en ontvangt direct geld voor maatregelen 

die uitgevoerd worden in appartementen van eigenaar-bewoners. Daarnaast kan de regeling 

relevant zijn bij gespikkeld bezit, in complexen waar een deel van de huurwoningen verkocht is aan 

particulieren.

Groenprojecten
De regeling groenprojecten vormt een stimulering voor duurzame en innovatieve (bouw)projecten. 

Er zijn twee mogelijkheden om gebruik te maken van de groenregeling: als ‘groene’ spaarder of 

belegger en als investeerder, waarbij u gebruikmaakt van groene financiering. 

Bekijk de projecten die in aanmerking komen en ontdek meer informatie over de regeling 

Groenprojecten. 

‘De STEP-regeling is  geschikt voor woningcorporaties 
en andere verhuurders van bestaande huurwoningen.’ 

!

!
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BEST PRACTICES
ENERGIENEUTRALE 

EN LEVENSLOOP- 
BESTENDIGE 

WONINGEN



STADLANDER MAAKT VOORRAAD 
TOEKOMSTBESTENDIG

Een verduurzaming hoeft niet te stoppen bij een Nul-op-de-Meter ambitie. Dat liet Stadlander zien 

in het pittoreske Oud Vossemeer, waar ze woningen uit 1968 transformeerde naar NoM-niveau en 

tevens levensloopbestendig maakte. 

“Dit is de eerste Nul-op-de-Meter én levensloopbestendige renovatie van Nederland”, liet Duurzaam 

Gebouwd-expert Onno Dwars, destijds hoofd acquisitie en innovatie bij VolkerWessels Vastgoed 

weten over het project. “Op dit moment is het nog uniek in de markt, maar hopelijk volgen colle-

ga-corporaties en gemeenten snel.”
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In Zeeland stijgt het aantal 
65-plussers in 2040 tot 

30%

Het thema levensloopbestendig wonen leeft in Zeeland, omdat de provincie kampt met de meest 

forse vergrijzing binnen Nederland. Het aantal 65-plussers stijgt in 2040 tot 30 procent. “Het hoogste 

percentage van Nederland”, liet programmaleider innovatie Wim van den Bergh van Stadlander 

weten. “Logisch dat we op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden om mensen langer zelfstandig thuis 

te laten wonen.”

Levensloopbestendig maken van voorraad
Demografische kengetallen zijn bij veel Nederlandse corporaties top of mind. Daarom wordt de 

afgelopen jaren meer aandacht besteed aan het levensloopbestendig en daarmee het zorggeschikt 

maken van de voorraad. Nieuwbouw is niet altijd de focus, zo ook in dit proefproject waar renovatie 

de klok slaat. Bruikbare elementen blijven behouden, maar de schil en de installaties worden onder 

handen genomen.

Extra comfort en woonruimte
De woningen kregen een divers pakket aan maatregelen, waaronder warmteterugwinning 

per ruimte, driedubbel glas en pv-panelen op het dak. “De gasaansluiting verdwijnt”, vertelde 

programmamanager Frank Gommers van VolkerWessels. De relatief slechte woningen met een hoge 

energierekening werden niet alleen duurzamer gemaakt, maar ook vergroot in de vorm van een 

uitbouw en de huur en energiekosten worden aan de corporatie betaald.   

Bouwsnelheid
Opmerkelijk bij de renovatie was het tempo van de bouw. Die was revolutionair snel vanwege de 

industriële bouwmethodiek. “De schil wordt in één dag om de woning gezet en we beperken de 

totale renovatie tot enkele dagen. Vooraf konden de bewoners een kijkje nemen in het Wooniversum, 

waarin ze virtueel door hun nieuwe woning liepen”, aldus Gommers, die zich in dit project bezighield 

met bewonerscommunicatie.
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Woonstichting ‘thuis en aannemer BAM Wonen hebben een ontwerp- en bouwovereenkomst getekend voor de 

realisatie van 48 Nul-op-de-Meterappartementen in de gebouwen De Willem en De Zwijger aan de Willem de 

Zwijgerlaan in Best.

Het gaat hierbij om NoM-appartementen in 5 woonlagen. Om alle huishoudens te voorzien van elektriciteit zijn 

alleen zonnepanelen op het dak niet voldoende. Daarom worden de gevels ook bekleed met deze panelen. Zij 

zorgen voor energie voor warmte in de woningen, energie van water en elektra voor huishoudelijke apparaten.

Bouw start in mei, oplevering begin 2018
Na het slopen van de bestaande flats verwacht BAM Wonen in mei met de bouw te kunnen starten. Naar verwach-

ting vindt de oplevering begin 2018 plaats. NBArchitecten zorgt voor het ontwerp. Afgelopen september hebben 

we hieraan ook aandacht besteed in het artikel ‘NoM-appartementen in 2 flatgebouwen’.

48 NOM-APPARTEMENTEN IN BEST
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ENERGIENEUTRAAL FLATGEBOUW IN 
DE BILT

Eind januari heeft Woningstichting SSW het flatgebouw aan de Van Houtenweg in De Bilt verduur-

zaamd van energielabel F naar nul-op-de-meterniveau. 

Op de flat – met 28 woningen – zijn inmiddels 268 zonnepanelen gezet. Verder beschikken de 

woningen onder meer over drievoudig glas, individuele balansventilatie in combinatie met warm-

teterugwinning en collectieve warmtepompen. Daarnaast heeft uitvoerder Heijmans de woningen 

geïsoleerd. “We zijn erg trots op dit project”, laat SSW-directeur/bestuurder Jessie Bekkers-Van Rooij 

weten. “We investeren in energiebesparende maatregelen, die zorgen voor een verlaging van de 

energielasten van onze huurders.”

Van energielabel F naar A
Ook de 36 appartementen in het flatgebouw aan de Van Erpweg hadden energielabel F. Dankzij 

ingrepen aan de gevels, kozijnen en daken en mechanische ventilatie is dit gebouw inmiddels opge-

waardeerd naar energielabel A. Om technische en financiële redenen kon de renovatie volgens SSW 

niet energieneutraal worden uitgevoerd.

Navolging
De Verduurzamers, een samenwerkingsverband van Heijmans, Talen Vastgoedonderhoud, Agnova 

Architecten en Trecodome voerden beide renovaties uit. “Dit krijgt zeker navolging, want de overheid 

wil meer milieuvriendelijke en energieneutrale woningen”, aldus architect Jeroen Osendarp.

Foto: illustratie van de flat aan de Van Houtenweg in De Bilt (Bron: SSW)
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ZELDZAME MIX ZORGT VOOR ULTIEME 
DUURZAAMHEID

Met behoud van al het goede is de voormalige technische school in Veenendaal getransformeerd 

naar huur- en koopappartementen. Na meer dan vijftig jaar trouwe dienst hebben twee historische 

gebouwen een gloednieuwe bestemming en een nieuwe naam: De Reünie.

Van school naar appartementen
Aan het roer van de transformatie staat het hoofdzakelijk in Veenendaal opererende Patrimonium 

woonservice, waarvan Eric Roodnat manager vastgoed is. “We hebben duurzaamheid hoog in het 

vaandel staan en hebben als een van de eerste woningcorporaties een groot aantal zonnepanelen op 

de daken van onze woningen gelegd. Daarnaast verwarmen we een behoorlijk aantal appartementen 

met houtpellets. In 2011 inventariseerden we hoe we het karakteristieke schoolgebouw een nieuwe 

bestemming konden geven.”

Bij de kickoff nam het ontwikkelteam de tijd om een rondje door het toenmalige gebouw te maken 

en de opties te bespreken voor sloop, nieuwbouw en transformatie. “Piet van Doorn, een van de 

leden van het ontwikkelteam was ongeveer vijftig jaar geleden als jongeman betrokken bij de bouw 

van de school. Hij vertelde me vol overtuiging dat de draagconstructie goed was en nog steeds van 

hoge kwaliteit is. De bouw van de school was destijds een van zijn eerste klussen”, zegt Roodnat. 

Cultuurhistorie bewaakt en bewaard
Toen duidelijk werd dat de constructie nog steeds in orde is, kwam de gedachte op om het gebouw 

te behouden en niet voor sloop te kiezen. “Duurzaamheid in dit project is het beperken van de 

energievraag”, vertelt architect Johan Blokland van opZoom architecten. “We werken heel duurzaam, 

omdat we het gebouw grotendeels hergebruiken en daardoor een minimaal beroep doen op het 

gebruik van nieuwe grondstoffen. Tevens geven we door het behoud van het gebouw meer bete-

kenis aan de plek en blijft dit stuk cultuurhistorie van technisch onderwijs voor Veenendaal zichtbaar 

en behouden. De manshoge historische foto’s in de gangen dragen hier ook aan bij.”
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Nieuwe functie
Projectontwikkelaar Sjoerd Kleppe van VolkerWessels Vastgoed onderzocht de verschillende opties 

voor een nieuwe functie. “We kwamen op de gedachte om lofts te maken en de kleinere eenheden 

te laten fungeren als huurappartementen. Voor veel jongeren uit Veenendaal bleek het namelijk 

moeilijk om betaalbare huisvesting te vinden. In totaal zijn er 61 koop- en huurappartementen 

gerealiseerd en iedere eigenaar of huurder heeft toegang tot een privéberging. Het behoud van 

het oorspronkelijke gebouw en de visie achter de transformatie sloeg aan bij de Veenendalers. Dat 

hebben we natuurlijk op voorhand getest.”
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WONEN MET EEN ENERGIEBUNDEL

Hoe ziet onze woningvoorraad er over 10 jaar uit? Deze vraag staat bij veel woningcorporaties 

centraal. In de opmars naar energieneutraliteit verschillen de ambities en de aanpak tussen corpora-

ties fors. Hoe ver en hoe groot is de stip aan de horizon voor deltaWonen, actief in Zwolle, Kampen en 

Oldebroek?

Adjunct-directeur Sjoerd Quint is nauw betrokken bij de formulering en uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid van zijn organisatie. Nog niet zo lang geleden kreeg dit beleid een volgend 

hoofdstuk. “DeltaWonen formuleerde in 2013 een nieuwe ambitie ‘Durf en Duurzaamheid 2.0’, waarin 

we duurzaamheid als leidend principe stellen achter alle beslissingen die we maken. We legden dit 

beleid vast in onze strategie en al snel volgde een plan om onze woningvoorraad te verduurzamen, 

8.800 woningen van 14.500 eenheden. Ons ultieme doel is dat we op de lange termijn een volledig 

energieneutrale voorraad realiseren.”
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Dat doel komt langzaam maar zeker binnen handbereik. Quint is ervan overtuigd dat zijn corporatie 

dit doel bereikt, door minder voor te schrijven en veel meer te definiëren op uitkomsten. “De focus 

leggen op resultaat en prestaties, niet meer alleen op prijs. Bij twee projecten, in Zwolle en in Wezep, 

voegden we de daad bij het woord. We bevroren de prijs, waardoor ontwikkelaars met een vaste 

waarde werkten en ruimte hadden zich te onderscheiden op vlakken die er echt toe doen: duurzaam-

heid en kwaliteitsborging.”

Competitie op duurzaamheidsgebied
Projectmanager van deltaWonen Gabriëlle Roelofs was verantwoordelijk voor de aanbesteding 

en begeleiding bij deze trajecten. “Vooraf stelden we vast dat we energienotanul-woningen 

wilden bouwen. De ambitie hiervoor legden we neer bij een aantal geselecteerde ontwikkelaars. 

Uitgangspunt was dat er een conceptuele woning werd getoond zonder gas, met een 

prestatiegarantie op installaties. Vanwege de afwezige focus op prijs ontstond al snel een competitie 

op duurzaamheidsgebied”, aldus Roelofs. 

“Bijzonder aan het plan is dat we drie verschillende ontwerpen toonden, gevarieerd vanuit de 

oogpunten esthetiek en architectuur. Er zijn dus verschillende oplossingen gekomen voor verschil-

lende locaties en de daarbij behorende oriëntatie. Het integrale aanbestedingsproces heeft ertoe 

geleid dat we adaptiever kunnen bouwen. Heel concreet betekent dat bijvoorbeeld het probleem-

loos toevoegen van woningelementen als veranda’s, dit alles in een rappe snelheid”, besluit Roelofs.

Bronnen:
www.duurzaamgebouwd.nl 

www.buildingholland.nl 

www.platformduurzamehuisvesting.nl

www.rvo.nl

http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/prestatiecontract/app/#tabs-11 

http://infographics.rvo.nl/beng/ 

http://atriensis.nl/nieuws//271/overzicht_subsidieregelingen_verduurzaming_door_woningcorporaties#1

https://www.aedes.nl/feiten-en-cijfers/woning.html
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