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van Nul op de Meter renovaties

4,5 miljoen woningen 
naar Nul op de Meter



In 2050 alle woningen energieneutraal.  
Dat is in het Energieakkoord afgesproken.  
Die horizon lijkt nog ver weg, maar er wordt 
toch al hard gewerkt om die doelstelling  
waar te maken. Want 4,5 miljoen naoorlogse 
woningen verbeteren, huur en koop, daar 
kunnen we maar beter direct mee beginnen. 
De leden van Stroomversnelling zijn bezig 
een industriële aanpak te ontwikkelen die  
het veel goedkoper maakt om woningen 
grondig te renoveren. Gegarandeerd:  
Nul op de Meter (NOM), dankzij een nieuwe 
woningschil.
 
Een Nul op de Meter renovatie is een 
geplande renovatie met een plus. Door de 
energetische ingreep te combineren met  
het verbeteren van de woning en het weg
werken van achterstallig onderhoud, krijgt 
een woning een moderne basiskwaliteit. 
Daarnaast is een NOM renovatie ook een 
grote stap op het gebied van duurzaamheid. 
En het mooie is dat de bewoners daar geen 
cent extra voor hoeven te betalen. 

NOM renovaties zijn niet alleen de beste 
oplossing voor bewoners, maar zeker ook 
een waardevol instrument voor woning
corporaties. Dat klinkt misschien verrassend: 
ik hoor vaak van woningcorporaties dat een 
NOM renovatie voor hen te duur zou zijn  
of te veel beslag zou leggen op de leen
capaciteit. Maar dat is een misverstand. 
De business case die de corporaties binnen 

Stroomversnelling hanteren, toont aan  
dat een NOM renovatie gegarandeerd rende
ment oplevert. Alternatieven met een lager 
ambitieniveau, zoals renovaties naar label B, 
leveren hooguit 30 procent besparing op en 
renderen minder. En een investering in een 
NOM renovatie heeft geen gevolgen voor  
het borgingsplafond van het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. Dat is voor woning
corporaties ook belangrijk om te weten.

Er zijn dus veel redenen om bij een geplande 
renovatie of groot onderhoud te kiezen voor 
de ambitie Nul op de Meter. Want dat levert 
heel veel op: tevreden bewoners, een forse 
verbetering van oude wijken, een grote stap 
op het gebied van duurzaamheid en een 
gezonde business case. Daarnaast geven al 
die NOM renovaties samen, straks tienduizen
den per jaar, ook nog eens een enorme 
impuls aan de werkgelegenheid.

Ik nodig elke woningcorporatie van harte uit 
om mee te doen en de ambities van Stroom
versnelling tot een succes te maken.

Leen van Dijke, 
namens Stroomversnelling
 
 
PS: Deze brochure gaat over de renovatie  
van huurwoningen. Voor de renovatie van 
particuliere woningen is een aparte brochure 
beschikbaar. 

INTRODUCTIE
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De leverancier levert de  
Nul op de Meter woning af met 
een energieprestatiegarantie



Het is voor elke woningcorporatie een 
 uit daging: hoe houden we onze woningen 
betaalbaar en hoe kunnen we ons bezit 
 verduurzamen. In die uitdaging kan Stroom
versnelling met haar Nul op de Meter  
concept een belangrijke rol vervullen.  
Het renovatieproces wordt gestandaardiseerd 
en geïndustrialiseerd, de investering wordt  
op een slimme manier gefinancierd. Voor de 
huurders levert dat een veel comfortabeler 
huis op, terwijl de woonlasten gelijk blijven. 
Dat is voor hen het belangrijkst. De woning
corporaties krijgen perspectief op een 
 sluitende business case met een goed ren
dement. Dat is zeker ook niet onbelangrijk. 

Stroomversnelling is in 2013 van start gegaan. 
Portaal heeft zich daar vanaf het begin met 
overtuiging bij aangesloten. Wij hebben in 
middels 300 woningen aan gepakt en doen  
nu samen met de bewoners ervaring op. 
Soms met vallen en opstaan, maar dat hoort 
erbij. Op deze manier helpen wij het Nul op 
de Meter concept qua installatietechniek en 
gevelmaterialen verbeteren, zodat we het 

VOORWOORD 

concept straks breed kunnen toepassen.  
Wij ervaren het als een enorme  stimulans  
om ons woningbezit te verduur zamen.  
Met de oude manier, stapsgewijs naar het 
 volgende label, gaan we het simpelweg niet 
redden. Al was het maar omdat die renovaties 
meer geld kosten dan opleveren. 

Stroomversnelling heeft nog lang niet alle 
 antwoorden gevonden op de vraag hoe het 
precies moet, maar we zijn wel dapper op 
weg. We hebben al heel wat leeuwen en 
beren uit de weg geruimd. Vijf jaar geleden 
was Nul op de Meter nog een utopie, nu 
bewijzen we dat het kan. De toekomst is  
dat woningen individueel of collectief in hun 
eigen energie gaan voorzien, in plaats van dat 
grote energiecentrales energie door het hele 
land pompen. 

De woningcorporaties in dit land staan 
 gezamenlijk voor een enorme opgave. 
Daarom vraag ik alle woningcorporaties met 
Stroomversnelling mee te doen. Daar is over
tuiging, leiderschap en inspanning voor nodig. 
Want een nieuwe werkwijze wijkt af van de 
routine. Mijn advies: begin gewoon eens met 
tien, twintig woningen en doe  ervaring op. 
Dat is goed voor uw organisatie en ook voor 
uw huurders. Door klein te  beginnen, kan het 
vertrouwen groeien.

Ik nodig u graag uit om deze brochure te 
lezen. En ga dan eens in gesprek met de 
 collega’s die al aan het oefenen zijn met  
Nul op de Meterrenovaties. Word lid van 
Stroomversnelling, ontvang alle benodigde 
informatie en laat u ondersteunen door een 
coach. Stroomversnelling helpt u om uw 
woningbezit te verduurzamen en zorgt ervoor 
dat uw huurders tevreden zijn. U kunt eigenlijk 
niet aan de kant blijven staan. —

Bert Keijts, 
bestuurder Portaal
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Een Nul op de Meter renovatie 
levert het beoogde rendement 
op en een woningportefeuille 
met toekomstwaarde 



Voor wie Stroomversnelling nog niet kent, 
even een korte kennismaking. Wat is 
Stroomversnelling, wat wil zij en wat  
is ervoor nodig om haar doelstelling te 
bereiken? 

Wat is Stroomversnelling?
Stroomversnelling is een beweging die 
ervoor zorgt dat het energieverbruik in  
de bebouwde omgeving drastisch wordt 
 verlaagd. Stroomversnelling stimuleert dat 
woningen die gerenoveerd worden een 
 grotere stap maken op het gebied van 
 energie, comfort en gezondheid. Daardoor 
voldoen ze niet alleen aan de hedendaagse 
basiskwaliteitseisen, maar ze gebruiken  
ook veel minder energie én ze wekken zelf 
 energie op, waardoor de energiemeter  
over een heel jaar genomen op nul uitkomt. 
Door deze Nul op de Meter renovaties, 
 kortweg NOM renovaties genoemd, worden 
woningen niet alleen comfortabeler, maar 
ook gezonder en mooier om in te wonen. 
En toch blijven de woonlasten gelijk.  
In plaats van de energierekening betaalt  
de huurder namelijk een energieprestatie
vergoeding (EPV). 

Wie zit er achter Stroomversnelling? 
Stroomversnelling is opgericht door vier 
bouwers en zes woningcorporaties. In juni 
2013 hebben zij de ‘Deal Stroomversnelling’ 
ondertekend om de eerste 11.000 huur
woningen te renoveren tot Nul op de Meter 
woningen. In september 2014 is het initiatief 
uitgebreid met de ‘Deal Stroomversnelling 
koopwoningen’, waaraan inmiddels meer 

een NOM keur, zodat iedereen erop kan 
 vertrouwen dat een woningrenovatie die het 
NOM keur van Stroomversnelling draagt, 
gegarandeerd voldoet aan de prestatie eisen. 
In februari 2016 gaat Stroomversnelling met 
de 1.0 versie van start.

B. De overheid helpt mee om vaart te 
maken
Een tweede belangrijke randvoorwaarde is 
dat het tempo hoog ligt. Daar ligt speciaal 
voor het Rijk en voor gemeenten een 
belangrijke taak. Om vaart te kunnen maken, 
is het bijvoorbeeld van belang dat vergun
ningaanvragen voor NOM woningen goed 
en snel worden afgehandeld. Op dat punt 
werkt Stroomversnelling nauw samen met 
gemeenten. Het streven is dat als een 
 renovatie het NOM keur van Stroom
versnelling draagt, bijna automatisch de 
benodigde vergunningen en ontheffingen 
worden verleend, omdat de gemeente  
weet dat het goed zit. Daarnaast werkt 
Stroomversnelling ook samen met het Rijk. 
Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) 
heeft toe gezegd zich hard te maken voor 
nieuwe wet en regelgeving waardoor 
 corporaties een energieprestatievergoeding 
(EPV) in rekening kunnen brengen bij de 
huurder. Die wet wordt in 2016 van kracht. 

C. Alle woningcorporaties doen mee
De derde randvoorwaarde is dat de woning
corporaties in het land en masse meedoen. 
Want er is massa nodig om innovaties te 
kunnen doen en de productiekosten te 
 verlagen. Veel woningcorporaties zien  
wel de risico’s die de investering in NOM 
renovaties met zich meebrengt, maar niet  
de kansen. In de traditionele benadering 
zouden dergelijke investeringen inderdaad 
groot en risicovol zijn, maar dankzij Stroom
versnelling is het speelveld veranderd.  
Elke woningcorporatie die de business  
case van de NOM renovatie voor de eigen 
woningvoorraad en de eigen organisatie 
doorrekent, zal aangenaam verrast zijn:  
een NOM renovatie levert het beoogde 
financiële rendement op en een woning
portefeuille met toekomstwaarde. —

dan 180 partijen meedoen, van banken en 
makelaars tot en met architecten en bou
wers. In 2015 is de Brede Stroomversnelling 
opgericht. Nu kan elke partij die een bijdrage 
kan leveren aan het succes van Stroom
versnelling lid worden. 

Wat wil Stroomversnelling?
De doelstelling van Stroomversnelling  
heeft een ongekende omvang: het gaat  
om de renovatie van 4,5 miljoen huur en 
koopwoningen, zowel hoog als laagbouw. 
 Afgesproken is dat er in 2020 111.000 
woningen zijn gerenoveerd. Dat betreft met 
name woningen uit de jaren vijftig, zestig  
en zeventig; daarmee kan het snelst de 
grootste winst worden behaald. Daarna 
wordt de rest van de woningvoorraad 
 aan gepakt. Dankzij een geïndustrialiseerd  
proces kunnen dat er minstens 80.000  
per jaar worden. In het Energieakkoord is 
afgesproken dat de hele woningvoorraad  
in Nederland in 2050 energieneutraal is.  
Dat lukt alleen als alle krachten worden 
gebundeld en het hele proces wordt 
gestroomlijnd en gestandaardiseerd. 

Wat is er nodig om Stroomversnelling  
tot een succes te maken?
Om Stroomversnelling tot een succes te 
maken, zijn drie randvoorwaarden van 
belang:

A. Bouwers brengen de renovatiekosten 
omlaag 
Een van de belangrijkste randvoorwaarden 
voor het succes van Stroomversnelling  
is dat de renovatiekosten worden verlaagd. 
Dit bereiken we door innovatie en door  
op industriële wijze te bouwen. De bouw
keten is daar nu hard mee bezig. Er worden  
standaarden en prototypes ontwikkeld die 
gegarandeerd voldoen aan de prestatie 
eisen en voor veel woningtypen nu al renda
bel zijn. Elk bouwpakket wordt in de fabriek 
volledig op maat gemaakt en op de plek van 
bestemming gemonteerd. Industrialisatie 
betekent overigens niet dat alle woningen 
hetzelfde worden. Nieuwe productietech
nologieën maken het juist mogelijk een 
gevarieerd beeld te creëren met veel ruimte 
voor modificaties door de klant zelf en door 
architecten. Stroomversnelling werkt aan 

1 Meer kwaliteit,  
gelijke woonlasten

Een NOM renovatie van een rijwoning kost 
op dit moment zo’n 65.000 euro (inclusief 
btw), zonder renovatie van het interieur.  
Er kunnen kosten bijkomen voor bijvoorbeeld 
asbestsanering, zelf aangebrachte voorzie
ningen en achterstallig onderhoud. In de 
meeste gevallen krijgt een woning een 
nieuwe gevel en een nieuw dak. Ook de 
technische installaties worden vernieuwd.  
In het dak worden zo mogelijk zonnepanelen 
geïntegreerd, in de gevel een warmtepomp. 
De woning gebruikt alleen hernieuwbare 
energie en heeft dus geen gasaansluiting 
meer nodig. 

Voor de huurder blijven de woonlasten gelijk. 
Na de renovatie van de woning staat de 
 energierekening op nul. In plaats daarvan 
betaalt de huurder een energieprestatie
vergoeding (EPV) aan de woningcorporatie. 
Voor een NOM renovatie geldt een energie
prestatiegarantie met een overeengekomen 
servicelevel. De leverancier garandeert dat de 
afgesproken energieprestatie wordt geleverd. 

De onderhoudskosten voor een NOM  
woning komen overeen met het niveau  
van de huidige branchebenchmark.
Het slimme van deze constructie is dus dat 
de vaste woonlasten gelijk blijven, terwijl de 
kwaliteit van wonen, de levensduur en de 
waarde van de woning fors omhoog gaan. —

STROOM 
VERSNELLING  
IN HET KORT
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Meer woonkwaliteit voor 
dezelfde prijs: vraag huurders  
of ze dat willen en ze zijn 
meteen enthousiast



‘Het doel van Lefier is om onze huurders 
goede en betaalbare woningen te bieden.  
Als woningcorporatie kunnen wij veel doen 
om de woonlasten te beheersen, maar de 
energielasten hebben wij niet in de hand. 
Door de Nul op de Meter renovaties nemen 
we dat risico weg en creëren we stabiele 
omstandigheden voor huurders. Tegelijkertijd 
realiseren wij met de NOM renovaties 
 kwalitatief hoogwaardige woningen en een 
goed rendement. Dat laatste is natuurlijk  
ook een randvoorwaarde.
 
Wij doen dit alleen bij die woningen die, ook 
qua markt, een goed toekomstperspectief 
hebben. Het afgelopen jaar zijn wij in Nieuw 

‘Wij staan voor de enorme opgave om grote 
delen van de bestaande woningvoorraad in 
dit land op een goed niveau te brengen qua 
kwaliteit en duurzaamheid. Dat vraagt om 
vernieuwende concepten. Als corporaties 
traditioneel blijven denken en werken, doen 
ze huurders te kort. 

Het doel van Stroomversnelling is rea listisch. 
De afspraken zijn hard: bewoners moeten 
tevreden zijn, de woningen worden Nul op 
de Meter en het afgesproken ren dement 
moet worden gehaald. Als we kijken naar de 
tot nu toe gerealiseerde woningen, zijn we 
goed op weg naar het gewenste  product en 
de gewenste aanpak. 

Woonwaard staat voor betaalbaar wonen,  
nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om 
huur én energielasten. Om dat waar te 
 kunnen maken, moet het slimmer en 

‘We creëren stabiele woonlasten  
voor huurders’

‘Corporaties hebben de sleutel  
tot innovatie in handen’

Buinen, Emmen, Stadskanaal en de  
stad  Groningen met pilots begonnen. 
 Inmiddels beginnen we op stoom te komen; 
de komende periode gaan we opschalen.  
Alle begin is moeilijk, we hebben leergeld 
moeten betalen. Maar wij zijn ervan overtuigd 
dat we deze kant uitmoeten als we naar  
de toekomst kijken. We merken dat onze 
huurders er ook enthousiast over zijn, mede 
omdat hen direct ontzorgen als er een 
 probleem is. Daarvoor een oplossing zoeken, 
is de eerste prioriteit. Op die manier zorgen 
we ervoor dat mensen tevreden blijven.’ •

 goedkoper. Dat geldt niet alleen voor de 
 kosten van de renovatie, maar ook voor  
het onderhoud in de jaren daarna. Stroom
versnelling biedt een manier om het onder
houd slimmer en goedkoper te maken én 
tegelijkertijd een hoge ambitie op het gebied 
van duurzaamheid te realiseren, tegen een 
gunstiger rendement dan een traditionele 
’label B renovatie’.

Corporaties staan voor de opgave om meer 
te doen met minder middelen. Daarom 
 moeten de exploitatielasten van woningen 
omlaag. Dat lukt alleen door vernieuwing in 
renovatie. Alleen dan is het mogelijk om 
betaalbare woningen te kunnen blijven 
exploiteren. Corporaties hebben als grote 
opdrachtgever de sleutel in handen om de 
bouw versneld aan te zetten tot innovatie. 
Laten we deze sleutel in het belang van onze 
huurders gebruiken.’ •

Jan Postema,  
bestuursadviseur strategische projecten Lefier:

Pierre Sponselee, 
bestuurder Woonwaard:

Woningcorporaties zijn er om mensen met 
lage inkomens van goede, betaalbare 
woningen te voorzien. Dat is hun primaire 
doel. Om ook in de toekomst voldoende 
zekerheid te hebben dat de woningvoorraad 
kwalitatief op peil blijft en aan de eisen 
voldoet, is een gezonde bedrijfsvoering 
nodig. In het Energieakkoord (2013) is 
afgesproken dat de gebouwde omgeving in 
2050 energieneutraal is. Om die afspraak 
waar te maken, wordt van de hele 
bouwketen en de woningcorporaties een 
grote inspanning gevraagd. 

Stroomversnelling gaat uit van een business 
case die renovatieplannen optilt naar het Nul 
op de Meter niveau. Een renovatie met NOM 
ambitie rendeert namelijk beter dan een B  
of A label renovatie. Niet alleen vanuit het 
 p  erspectief van de bewoner, maar ook vanuit 
het perspectief van vastgoedbeheer, financiën 
en portfoliomanagement. En daarnaast wordt 
er ook op het gebied van duurzaamheid een 
grote stap gezet. Een NOM renovatie is dus 
winwinwin voor iedereen.

1. De klanten staan ervoor in de rij
Meer woonkwaliteit tegen dezelfde woon
lasten. Vraag huurders of ze dat willen en ze 
zijn meteen enthousiast. Bij de pilots die in  

het land zijn uitgevoerd, zijn de huurders zeer 
tevreden en komen andere huurders vragen 
wanneer zij aan de beurt zijn. Een enorm 
 verschil met een ‘traditionele’ woning
renovatie, waarbij het altijd lastig is om vooraf 
voldoende commitment te krijgen en de 
renovatie zelf ook vaak gedoe oplevert.  
Start een NOM renovatie bij de early adaptors: 
bewoners die graag een betere woning willen 
tegen dezelfde woonlasten. Daarna begint  
de olievlek zich vanzelf te verspreiden. 
Door NOM renovaties krijgen woningen een 
nieuwe jas en krijgen wijken een heel nieuw 
gezicht. De sociale cohesie wordt versterkt en 
de  leefbaarheid verhoogd. Een NOM renova
tie leidt dus tot tevreden huurders; doelstelling 
nummer 1 voor elke woningcorporatie.

2. De business case sluit als een bus
Een NOM renovatie voor een rijwoning  
kost op dit moment zo’n 65.000 euro 
 (inclusief 21 procent btw). Daar kunnen nog 
kosten bijkomen voor bijvoorbeeld asbest

sanering, zelf aangebrachte voorzieningen  
en achterstallig onderhoud, net als bij een 
‘normale’ renovatie. Het reguliere onderhoud 
kost jaarlijks 1.309 euro. Het resultaat van de 
NOM renovatie is een woning die weer veertig 
jaar mee kan en zelfs beter is dan zij ooit was. 
En dat terwijl de woonlasten voor de huurder 
gelijk blijven. Hoe zit deze business case  
in elkaar? 

5,25 procent rendement op de investering 
De business case voor NOM renovaties is 
opgesteld door de zes woningcorporaties  
die met Stroomversnelling zijn begonnen. 
Doel is een rendement van 5,25 procent –  
op basis van de bedrijfswaarde. Er is nauwe
lijks een corporatie die op dit moment zo’n 
hoog rendement op investeringen behaalt.  
Daarbij is uitgegaan van een investering voor 
een gemiddelde rijwoning van 65.000 euro 
(inclusief btw), exclusief interieurrenovatie en 
de eventuele bijkomende kosten. Binnen de 
deal Stroomversnelling Huur is afgesproken 
dat het beschikbare budget nog daalt naar 
60.000 euro (inclusief btw) en mogelijk verder. 
Doordat er massa ontstaat en de afzet zeker 
is, kunnen leveranciers (bouwers, monteurs, 
installateurs) werkelijk investeren in innovatie 
en standaardisatie, waardoor de productie
kosten lager worden. >>
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Bij investeringen in label B renovaties blijkt  
een rendement van 5,25 procent veelal 
onhaalbaar. De kosten zijn relatief hoog, de 
inkomsten blijven zeer beperkt. Voor een 
NOM renovatie ligt dat om twee redenen 
anders:

1. de levensduur van de woningen wordt 
 substantieel verlengd;

2. de woningcorporatie krijgt de beschikking 
over een extra kasstroom in de vorm van de 
energieprestatievergoeding (EPV). 

Langere levensduur woningen
De woningen die op dit moment worden 
 ‘verNOMd’, zijn in de jaren vijftig, zestig en 
zeventig gebouwd en nu dringend aan 
 renovatie toe. Het wooncomfort laat te 
 wensen over en de energierekening is hoog. 
De meeste van deze woningen gaan nog  
zo’n vijftien jaar mee. Zo staan ze ook in de 
boeken bij de woningcorporaties. Door een 
NOM renovatie worden deze woningen beter 
dan ze ooit waren en kunnen ze weer veertig 
jaar mee. Renovatie naar NOM is dus een 
alternatief voor investeren in nieuwbouw. 
Uiteraard moet dat passen in de totale 
 portefeuillestrategie van de corporatie. 

Nieuwe kasstroom in de vorm van 
energieprestatievergoeding
In de huidige situatie betalen bewoners 
gemiddeld 150 euro per maand aan energie
kosten. In de nieuwe situatie is de energie
rekening nul, omdat de woning zelf de 
 energie produceert die de bewoners nodig 
hebben. Het geld dat in de oude situatie aan 
energiekosten werd uitgegeven, wordt 
 omgezet in een energieprestatievergoeding 
(EPV), die aan de woningcorporaties wordt 
betaald. Zij ontvangen daarmee een extra 
 kasstroom, naast de huuropbrengsten.  
In 2016 wordt een nieuwe wet van kracht  
die afspraken over de betaling van de EPV 
mogelijk maakt. Door deze extra cashflow 
gaan de investeringen niet ten koste van het 
borgingsplafond dat het Waarborgfonds 
 Sociale Woningbouw (WSW) voor een 
woningcorporatie heeft vastgesteld.  
De investering kan dus worden gefinancierd 
met reguliere, door de WSW geborgde 
 leningen. Aan het eind van de levensduur van 
de woning kunnen investeringen en inkom

sten zo ongeveer tegen elkaar worden weg
gestreept. De investering wordt dus volledig 
terugverdiend in veertig jaar en levert zelfs 
een rendement op van 5,25 procent.

3. De risico’s zijn overzichtelijk en 
beheersbaar
De kracht van de NOM renovaties is een 
industrieel proces waarbij woningen tegen de 
laagst mogelijke kosten worden gerenoveerd. 
Doordat er prototypes zijn ontwikkeld, hoeft 
het wiel niet steeds opnieuw te worden uit
gevonden. Woningcorporaties worden daarbij 
maximaal ontzorgd, want de leverancier levert 
de NOM woning af met een energieprestatie
garantie. De risico’s zijn beperkt doordat  
elke woningcorporatie met een pilot kan 
beginnen, ervaring kan opdoen en de pilot 
vervolgens geleidelijk kan uitrollen.  
Door klein te beginnen, kan het vertrouwen 
binnen de corporatie groeien dat renovaties 
met NOM ambitie de beste oplossing zijn.  
Niet alleen om aan de eis van verduurzaming 
te voldoen, maar ook om de kwaliteit van de 
eigen woningvoorraad én de financiële con
tinuïteit van de woningcorporatie te borgen. —

‘Voor de bouwsector is de komende jaren 
enorm veel werk te doen. Kijk alleen al naar 
de milieudoelstellingen voor de gebouwde 
omgeving: er moeten 4,5 miljoen naoorlogse 
woningen worden aangepakt. Die opgave 
heeft alleen kans van slagen als we een 
nieuwe manier van bouwen en renoveren 
ontwikkelen. 

Toen de initiators van Stroomversnelling  
bij ons aanklopten, hebben we direct besloten 
mee te doen. Wij delen dezelfde visie. Toch 
gaat zo’n vernieuwingsproces niet vanzelf.  
De bouwsector heeft tot nu toe weinig aan 
renovatie gedaan, laat staan aan industriali
satie. Daar moeten we nu mee beginnen, 

‘Er liggen enorme kansen 
voor de bouw’

 willen we de kostprijs van renovaties en 
nieuwbouw substantieel omlaag brengen.  
We zijn bezig prototypes te ontwikkelen.  
De kunst is om modules te maken waarbij  
je gemakkelijk onderdelen kunt combineren 
en samenstellen. Een soort van lego dus. 
Daarbij gaat het erom dat we waarde voor 
bewoners creëren. Hoe kunnen we hen 
 tevreden stellen, hoe kunnen we ergernissen 
voorkomen? Als we dat hele proces eenmaal 
beheersen, hebben we als bouwers enorm 
veel bereikt. En we hopen daarmee natuurlijk 
ook onderscheidend te zijn in de markt.  
Wij kunnen dan immers beter, sneller en 
goedkoper bouwen.’ •

Herman Boerma, 
manager productontwikkeling en innovatie Ballast Nedam

‘De risico’s zijn te overzien’
‘De kracht van Stroomversnelling is dat  
het geld dat nu in energiekosten zit, wordt 
gebruikt om slim te investeren. Daardoor 
 krijgen huurders een betere woning, woning
corporaties een betere business case en 
 bouwers meer productie. Zeker, het staat 
 allemaal nog in de kinderschoenen. De eerste 
laagbouwprototypes zijn er nu, maar voor 
hoogbouw moeten we nog beginnen. Toch 
hebben wij er alle vertrouwen in dat dit de 
weg is waarop we verder moeten. 

Wij zijn als woningcorporatie zelf ook met  
een geweldige transitie bezig. Stroom
versnelling helpt ons om op een andere 

Nico van Ginkel, 
programmamanager Portaal

manier naar onze woningvoorraad en naar  
de toekomst te kijken. Natuurlijk zijn er risico’s, 
maar die zijn te overzien. De energieprestatie
vergoeding wordt met ingang van 2016 
 geregeld. Dat is dan geen risico meer. Het 
grootste risico dat overblijft, is het schrappen 
van de salderingsregeling, waarbij levering en 
verbruik van energie tegen elkaar worden 
weggestreept. Maar ook daar wordt aan 
gewerkt. Een risico is ook dat de kwaliteit van 
de renovaties nog niet is wat die zijn moet. 
Het moet robuuster. Maar dat bereiken we 
alleen door met z’n allen aan de slag te gaan 
en stappen te maken. Daarom is het belangrijk 
dat alle woningcorporaties mee gaan doen.’ •
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Na een Nul op de Meter 
renovatie gaat een woning 
weer 40 jaar mee



Hoe realistisch is de business case?
Uit de business case blijkt dat woningcorpo
raties een goed rendement op hun investering 
kunnen krijgen als ze voor een NOM renovatie 
kiezen. De businesscase gaat uit van een 
 rendement van 5,25 procent bij een investe
ring van 65.000 euro. Bovendien leidt de 
 renovatie tot een waardestijging van de 
woning. Daarom is het voor elke woning
corporatie de moeite waard om het reken
model in te vullen en te kijken hoe de 
 business case in de eigen situatie uitpakt. 
Natuurlijk is en blijft voor elke corporatie 
maatwerk nodig, want er zijn factoren die  
het rendement naar boven of beneden 
 kunnen beïnvloeden.

Worden investeringen in NOM renovaties 
geborgd door het wsw?
Woningcorporaties maken gebruik van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 
Het WSW staat borg voor de leningen van 
woningcorporaties bij onder meer de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG), waardoor  
de rente laag kan blijven. Het WSW berekent 
de kredietwaardigheid van woningcorporaties 
aan de hand van verschillende ratio’s.  
Deze bepalen samen de leencapaciteit die 
door het WSW wordt geborgd: het zogeheten 
borgingsplafond. De plafondbedragen waar 
corporaties op dit moment mee werken,  
zijn gebaseerd op een begroting waarin de 
investeringen voor en de opbrengsten van de 
NOM renovaties nog niet zijn meegenomen. 
In de praktijk kunnen de investeringen en 
opbrengsten (in de vorm van de energie
prestatievergoeding) tegen elkaar worden 
afgestreept, waardoor die nauwelijks invloed 
hebben op de ratio’s. Dit betekent dat 
woningcorporaties die NOM renovaties willen 
doen, bij het WSW een nieuw borgingsplafond 
kunnen aanvragen. Het WSW is graag bereid 
daaraan mee te werken. 

Is het toegestaan om de huurder een 
energieprestatievergoeding te vragen?
Begin 2016 wordt een nieuwe wet van kracht 
waarin de energieprestatievergoeding (EPV) 
voor woningcorporaties is geregeld. De rege
ling houdt in dat verhuurder en huurder schrif
telijk overeenkomen dat de huurder een 
 vergoeding betaalt voor een door de verhuur
der gegarandeerde energieprestatie van de 
woonruimte. De maximale hoogte van de EPV 
is via een algemene maatregel van bestuur 
vastgesteld. Via een algemene maatregel van 
bestuur kunnen ook nadere regels worden 
gegeven voor de gevallen waarin en de 
 voorwaarden waaronder de EPV kan worden 
overeengekomen en over de redelijkheid van 
de vergoeding. 

Is het niet verstandiger om eerst met een 
label B renovatie te beginnen?
De meeste woningcorporaties zijn voorzich
tig. Ze zetten liever een paar kleine stappen 
dan één grote. Dus liever eerst een label B 
renovatie, dan meteen een NOM renovatie. 
De kosten voor een label B renovatie zijn 
immers navenant lager dan een NOM 

3

KRITISCHE 
VRAGEN

Het verhaal van Stroomversnelling klinkt 
misschien te mooi om waar te zijn. 
Logisch dat de financiële experts van 
woningcorporaties hierbij achter hun  
oren krabben. Ze hebben wel vaker lucht
kastelen voorgespiegeld gekregen. 
Terecht stellen zij kritische vragen die 
beantwoord moeten worden voordat een 
woningcorporatie de beslissing neemt 
zich bij Stroomversnelling aan te sluiten. 

 reno vatie. Toch bewijst de business case dat 
een NOM renovatie financieel veel gunstiger 
is dan een label B renovatie: 

Een label B renovatie verdient zichzelf bij 
lange na niet terug
Een geplande renovatie met label B kost op 
dit moment gemiddeld 40.000 euro (exclusief 
interieur). Die investering kan maar in beperkte 
mate worden terugverdiend door een huur
verhoging. Huurverhogingen liggen nu een
maal erg moeilijk, zeker in wijken waar al 
jarenlang niets is gebeurd aan onderhoud.  
De meeste wooncorporaties houden er 
daarom in hun begroting rekening mee dat 
het grootste deel van een label B renovatie 
niet wordt terugverdiend, laat staan rende
ment oplevert. 

Een label B renovatie levert minder 
levensduurverlenging op
Woningen die in aanmerking komen voor 
renovatie hebben nu nog een levensduur van 
vijftien jaar. Een label B renovatie leidt tot een 
levensduurverlenging van tien tot vijftien jaar, 
uitgaande van de bedrijfswaarde. Bij een NOM 
renovatie wordt de levensduur verlengd met 
25 jaar. Dit betekent dat de corporatie meer 
tijd heeft om de kosten voor de renovatie 
terug te verdienen. 

Een label B renovatie maakt een woning nog 
niet 2050proof
Een label B renovatie leidt tot een energie
besparing van 30 procent, een NOM renovatie 
leidt tot een energiebesparing van 100 pro
cent. NOM woningen zijn klaar voor het jaar 
2050; het jaar waarin de gebouwde omgeving 
energieneutraal moet zijn. Een woning met 
label B moet nóg een keer worden verbeterd, 
waardoor een deel van de eerste investering 
teniet wordt gedaan en de kosten uiteindelijk 
hoger uitvallen dan bij een NOM renovatie. 

Met een label B renovatie stijgt het 
woongenot veel minder
Bij een label B renovatie is het uiteindelijke 
effect beperkt. Het aanzien van de woning of 
de wijk verandert niet. Bij een NOM renovatie 
krijgen bewoners een ‘nieuw’ huis, met veel 
meer comfort en een gezonder binnen
klimaat. De woning is mooier en beter dan  
zij ooit was én de hele wijk knapt ervan op. 

Dat verklaart waarom bewoners zo enthou
siast zijn over de eerste pilots en waarom 
andere bewoners zelf komen vragen wanneer 
hun woning aan de beurt is. 

Wie borgt de prestaties van een  
NOM woning? 
Een belangrijke vraag voor woningcorporaties 
is: wie garandeert dat de energieprestatie van 
een NOM woning in de afgesproken periode 
daadwerkelijk wordt geleverd? Stroom
versnelling staat ervoor in dat woning  
corporaties op dit punt worden ontzorgd.  
Een woning moet aan strenge criteria voldoen 
voordat de woningcorporatie een energie
prestatievergoeding kan vragen. Diezelfde 
 criteria vormen ook de basis voor het pres
tatiegarantiecontract dat de woningcorporatie 
en leverancier samen afsluiten. Stroomver
snelling werkt momenteel aan de ontwik
keling van NOM keur. Dat zal er in februari 
2016 zijn. Het NOM keur is een garantie voor 
de beloofde prestatie. Daarnaast komt er een 
garantieinstituut om te borgen dat de vereiste 
prestatie wordt geleverd, ook als de leveran
cier in gebreke blijft. —
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‘Lefier ziet Stroomversnelling als een 
 realistisch alternatief voor sloopnieuwbouw 
en voor traditioneel renoveren. Voor veel 
 traditionele renovaties geldt dat de effecten 
op de woonlasten beperkt zijn. De investe
ring wordt noch door de huurder, noch  
door de verhuurder terugverdiend. NOM 
woningen doen dat beter. De woonlasten 
blijven constant, de energieprestatie ver
betert sterk en de investering kan worden 
terugverdiend. Én het is goedkoper dan 
nieuwbouw.

Lefier was een van de initiatiefnemers van  
Stroomversnelling. Wij hebben te maken  
met een ongunstige verhouding tussen de 
lage inkomens van onze huurders en de 
hoge energielasten, doordat wij veel gezins

‘De uitdaging voor bouwers is om toe
gevoegde waarde te leveren in een brede 
samenwerking. Het initiatief van Stroom
versnelling sluit daar helemaal bij aan.  
Wij worden als bouwers niet gevraagd om 
een puur technische oplossing te leveren, 
maar een integraal concept. Een woning 
waar bewoners blij van worden en waar 
 corporaties geen zorgen over hoeven 
 hebben, omdat wij er gegarandeerd voor 
zorgen dat de woning 40 jaar lang voldoet 
aan de afgesproken prestatie. 

Dit vraagt dus veel meer dan alleen een 
 technische oplossing. Het betekent dat wij 
aan bewoners gaan vragen wat hun behoef
ten zijn en waar ze blij van worden. En ook 
dat wij op een andere manier met onze 

‘Denk in total cost  
of ownership’

‘Een integraal concept in plaats 
van een technische oplossing’

woningen uit de jaren vijftig en zestig 
 verhuren. Voor die woningen is de investe
ringsopgave groot. Stroomversnelling helpt 
mee om deze woningen in hoog tempo, 
industrieel aan te pakken. 

Corporaties die zich afvragen of ze hieraan 
willen beginnen, adviseer ik om per woning 
te bekijken of ze echt met die woning op die 
plek en met die plattegrond door willen.  
Lang niet elke woning is geschikt voor een 
NOM renovatie, maar als het casco deugt  
en er niet te veel aan of opbouwen op de 
woning zitten, meestal wel. En ten slotte: 
denk in total cost of ownership. De kosten 
per woning zijn op korte termijn hoog, maar 
op lange termijn laag.’ •

Lex de Boer,  
bestuurder woningcorporatie Lefier

Ronald Haafkes,  
vestigingsleider onderhoud en renovatie Dura Vermeer

comakers, adviseurs, architecten, woning
corporaties en gemeenten gaan samen

werken. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat 
de woningen meteen aan de eisen van de 
welstand en de Flora en faunawet voldoen. 

Die werkwijze is een hele verandering die 
eigenlijk niet snel genoeg kan gaan. In de 
startfase beginnen we met 11.000 woningen. 
Doordat we een industrieel proces ontwik
kelen, met vaste modellen als prototypes, 
kunnen we de kosten enorm omlaag 
 brengen. En als dit proces eenmaal staat, 
kunnen we het breed uitrollen en nog meer 
kosten besparen. Daarmee brengt Stroom
versnelling een hele cultuurveran dering op 
gang. Bij Dura Vermeer zijn we daar helemaal 
klaar voor.’ •

‘De trigger om mee te doen aan Stroom
versnelling is voor Woonwaard dat veel van 
onze huurders problemen hebben om de 
huur en de energierekening te betalen.  
Het is enorm belangrijk dat de woonlasten 
voor bewoners gelijk blijven of zelfs omlaag 
gaan. Als wij slim investeren in de bestaande 
voorraad kunnen we dat realiseren. Door  
Nul op de Meter renovaties krijgen bewoners 
een comfortabeler en beter betaalbare 
woning. Voor ons als woningcorporatie is 
het ook gunstig om deze investering te doen. 
Onze kasstroom wordt vergroot met de 
energieprestatievergoeding . Bovendien 
behalen wij een hoger rendement dan bij 
een label B renovatie. 

‘Als we een grote beweging op 
gang brengen, gaat alles sneller’

Wij zagen meteen dat Stroomversnelling 
grote kansen bood om een belangrijk deel 
van de bestaande voorraad goed en betaal
baar te houden. Woningcorporaties en 
 bouwers hebben elkaar hard nodig om tot 
grote innovaties en een goedkoper reno
vatieproduct te komen. Woningcorporaties 
hebben een belangrijke positie om de markt 
uit te dagen tot innovatie. Laten we hier 
samen de schouders onder zetten. Dan 
 kunnen we met z’n allen ervaring opdoen 
met het proces en het product, daar lessen 
uit trekken en tot verbeteringen komen.  
Als we een grote beweging op gang brengen, 
zal alles veel sneller gaan.’ •

Marnette Vroegop,  
conceptontwikkelaar Woonwaard: 

Een NOM woning is een woning waar 
bewoners blij van worden en waar de 
corporatie geen zorgen over heeft
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Begin gewoon eens met 
tien, twintig woningen 
en doe ervaring op



‘Stroomversnelling is het enig mogelijke 
 antwoord op de duurzaamheidsdoelstellingen 
voor de gebouwde omgeving. De enorme 
aantallen die deze opgave behelst, kunnen niet 
worden behaald als we dit project voor project 
blijven aanvliegen en zeker niet als we dit doen 
op de aloude wijze van unieke planvorming en 
toetsing langs de ambtelijke paden.

Stroomversnelling gaat niet alleen uit van  
een nieuw technisch concept, maar ook van 
procesinnovaties om het tempo op te voeren, 
bijvoorbeeld door te industrialiseren, door de 
renovatie binnen één dag uit te voeren en 
door bijstelling van wet en regelgeving.  
De bouwers zullen dus moeten investeren, 
want industrieel denken en handelen vergt 
een totale ommezwaai. Maar met hun kennis 

‘Het enig mogelijke antwoord op de 
duurzaamheidsdoelstelling’

‘De bewoner krijgt een comfortabel  
en betaalbaar huis’

van de keten zijn zij de aangewezen partij om 
het verschil te maken.

De winstpotentie is in alle opzichten groot. 
De uitstoot van CO2 gaat fors omlaag.  
De bewoner krijgt een huis met veel meer 
comfort en betaalt per saldo niet meer dan de 
 huidige woonlasten. De corporatie verlengt 
haar bestaande bezit met 25 tot 40 jaar bin
nen een sluitende business case. De bouwers 
krijgen een geweldige kans om verantwoorde 
omzet te genereren en hun innovatieinveste
ringen terug te verdienen. En last but not 
least: dit alles kost de belastingbetaler geen 
cent, want de overheid hoeft niet bij te sprin
gen met subsidies. Er zijn dus alleen maar 
winnaars.’ •

‘Als het over duurzaamheid gaat, denken 
 mensen vaak dat het duur wordt. Maar 
Stroomversnelling laat zien dat het tegen
overgestelde waar is. Door te investeren in 
duurzaamheid, in Nul op de Meter woningen, 
maken we woningen niet alleen veel comfor
tabeler, maar houden we ze betaalbaar, ook 
op de lange termijn. En dat is precies wat wij 
als bouwer willen bereiken. Het gaat ons om 
de bewoners. Dat zullen woningcorporaties 
met ons eens zijn.

Wij zien Stroomversnelling als een uniek 
samenwerkingsverband tussen corporaties en 
bouwers. Deze samenwerking biedt ons een 
proeftuin om de gezamenlijke kennis en erva
ring om te zetten in concrete, gegarandeerde 
woonproducten. De uitrol van de NOM reno

Marinus den Harder, 
directeur VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling:

Joost Nelis, 
directeur BAM Woningbouw:

vaties gaat misschien nog niet zo snel als  
we willen, maar aan de andere kant: we zijn  
al een heel stuk verder dan in het begin. 
 Niemand twijfelt er nog aan dat NOM reno
vaties mogelijk zijn. Er zijn nog allerlei hobbels 
te overwinnen, maar we leren snel en veel 
van de ervaringen die we nu opdoen. We zijn 
begonnen met prototypes, inmiddels pakken 
we blokken woningen aan en straks gaan we 
met wijken aan de slag. 

Voor ons als bouwers liggen hier enorme 
 kansen, maar voor woningcorporaties ook. 
Investeren in een NOM renovatie levert een 
veel beter rendement op dan een label B of C 
renovatie. De investeringskosten liggen hoger, 
maar dat betaalt zich tijdens de levensduur 
van de woningen terug.’ •
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De investeringskosten liggen 
hoger, maar dat betaalt zich 
later terug



‘Wij zijn laaiend enthousiast’

“Mijn vrouw en ik zijn laaiend enthousiast 
over de renovatie. In deze buurt zijn dertig 
woningen gerenoveerd. Sommige buren 
zagen er tegenop, maar nu het klaar is, is 
iedereen blij. Het is binnen een stuk com
fortabeler geworden, ik zit ’s avonds met een 
Tshirt aan op de bank. En alles is elektrisch. 
In plaats van een gasfornuis hebben we een 
inductiefornuis gekregen en meteen ook 
nieuw pannen. Ik kook elke dag voor zeven 
mensen. De kinderen en kleinkinderen eten 
hier ook. 

De hele operatie viel ons geweldig mee.  
In een paar dagen was alles binnen klaar. 
Buiten hebben we een nieuwe overkapping 
gekregen. Daar staat mijn scootmobiel 
onder, maar we zitten er zelf ook de hele 
zomer, zo lang het kan. Het is allemaal 
prachtig in orde gekomen.

Bouwe Dol,  
bewoner Nieuw-Buinen:

Ons huis heeft een bruine houten gevel met 
grijze kozijnen en een donkerbruine voor
deur. Alsof we in een nieuw huis zijn komen 
wonen. De huizen hier tegenover zijn zwart 
met witte kozijnen. Op ons dak liggen 49 
zonnepanelen. Ik verwacht dat we meer 
energie opwekken dan gebruiken.

De hele wijk wordt momenteel opgeknapt. 
Er worden nieuwe huizen gebouwd, een 
kanaal gegraven en er komen nieuwe 
bomen. Onze straat krijgt straks zelfs een 
andere straatnaam. Dan wonen wij ineens in 
de Akelei, in plaats van in de Chrysantstraat. 
Dat is prima hoor, maar ik heb hier altijd met 
plezier gewoond. Al 35 jaar. In deze buurt 
staat iedereen altijd voor elkaar klaar.’ •

‘Na anderhalf jaar in een Nul op de Meter 
woning zou ik absoluut niet meer anders 
 willen. Ik heb ingestemd met een renovatie 
vanwege het milieu, maar ook omdat ik het 
leuk vond dat mijn huis werd opgeknapt.  
Het heeft nu een veel mooiere uitstraling.

In de winter is het heerlijk dat het niet meer 
tocht. Voorheen moest ik de verwarming  
op 23 graden zetten om het een beetje 
warm te krijgen, nu is het bij 20 al behaaglijk. 
In de zomer blijft het juist koeler, omdat de 
woning goed geïsoleerd is en de overkap
ping iets uitsteekt. Daardoor komt de zon 
minder snel binnen.

Ik ben in die tien dagen van de renovatie 
gewoon in mijn huis blijven wonen. Dat is 

‘Ik heb een Mercedes  
tussen de Fiatjes’

even aanpassen, maar wat je ervoor terug
krijgt, is geweldig. Mijn energierekening  
staat op nul. Ik heb geen gasaansluiting  
meer. Koken op inductie moest even 
 wennen, maar ook dat zou ik nu niet  
meer anders willen. Vastrecht voor het 
 elektriciteitsnetwerk betaal ik nog wel, maar 
omdat mijn zonnepanelen het afgelopen  
jaar meer stroom hebben opgewekt dan ik 
heb gebruikt, heb ik per saldo zelfs geld 
teruggekregen.

De buren willen nu ook wel zo’n renovatie. 
Kan ik me voorstellen, want onze huizen 
dateren van 1965 en ik zeg weleens: ik heb 
nu een Mercedes tussen de Fiatjes.’ •

Astrid André, 
bewoner Heerhugowaard:
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MEER 
WETEN?

Wat biedt Stroomversnelling?
De sleutel voor succes ligt in de samen
werking. Stroomversnelling biedt die 
samenwerking, door de ontmoeting te 
organiseren, hulp en kennis te bieden en 
barrières weg te nemen.

Een greep uit het aanbod:
• Vast aanspreekpunt/coach die leden helpt 

bij het opstellen van een plan en onder
steuning biedt gedurende het traject 
 richting (een) Nul op de Meter woning(en). 

• Trainingen en masterclasses op specifieke 
onderwerpen. 

• Het realiseren van een NOM keur voor  
Nul op de Meter. 

• Landelijke belangenbehartiging op het 
gebied van optimalisatie van regelgeving  
en financiering, om maximale handelings
ruimte voor leden te realiseren. 

• Expertise op verschillende thema’s. Denk 
hierbij aan het doorrekenen van een exploi
tatie, het sluiten van een prestatiecontract 
of het opzetten van een campagne. 

• Kennisdatabase (Energielinq) waarop 
 praktische informatie te vinden is, contact
gegevens van experts en een selectie van 
relevante trainingen en opleidingen uit de 
markt. 

•  Leden participeren in ontwikkeltrajecten 
voor oplossingen op specifieke onder
werpen. Denk aan een taskforce financie
ring, vergunningen, water/klimaatadaptatie. 

•  Events waar leden elkaar kunnen ontmoe
ten rond bepaalde proposities of vraag
stukken. Denk hierbij aan een werkgroep 
rondom hoogbouw, of een intensief ont
wikkeltraject voor een installatieoplossing. 

•  Een totstandkoming van regionale 
 samenwerkingen of ‘deals’ tussen woning
corporaties, bouwers en andere  partijen, 
door inzet van een regionale kwartiermaker 

•  Communicatie; de vereniging geeft leden 
een podium en communicatiemiddelen om 
de eigen successen uit te kunnen dragen. 

Wilt u meer weten en meedoen?
Kijk op de website of neem direct contact 
op met Stroomversnelling: 
T 085  025 00 55
E info@stroomversnelling.nl 

EPVCriteria
 
Voor een NOM woning heeft Stroom
versnelling een energieprestatiegarantie 
 vastgesteld, op basis van een aantal kritieke 
prestatieindicatoren (KPI’s), zoals energie
verbruik, comfort, kwaliteit binnenklimaat  
en instandhouding. De bouwer geeft deze 
garantie af. De woningcorporatie mag een 
energieprestatievergoeding (EPV) bij de 
 huurder in rekening brengen als minimaal aan 
de vastgestelde criteria is voldaan. Dan is  
de woning gegarandeerd Nul op de Meter.  
Stroomversnelling heeft de criteria en 
 prestaties vastgelegd in de zogeheten 
‘Blauwe tabel’ (zie figuur). 
 

Prestatiegarantie en EPV 
 
Het kabinet heeft in de zomer van 2015 het 
wetsvoorstel ter introductie van de Energie
prestatievergoeding aan de Tweede Kamer 
gestuurd. Zodra de wet in werking is getreden, 
naar verwachting begin 2016, is er voor de 
verhuurder duidelijkheid over de vergoeding 
die met de huurder mag worden afgesproken 
voor een gegarandeerde energieprestatie. 
Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe 
minder energie deze hoeft op te wekken en 
hoe hoger de energieprestatievergoeding 
mag zijn. 

De energieprestatievergoeding wordt een 
apart overeen te komen vergoeding met  
de huurder, naast de huur en eventuele 
 servicekosten of nutsvoorzieningen.  
De energieprestatievergoeding blijft buiten 
beschouwing bij regelingen die van toe
passing zijn op de huur van de woning,  
zoals passend toewijzen. 

Er geldt wel een maximum per vierkante 
meter (gebruikersoppervlakte). Het maxi

mum bedrag wordt in een algemene maat
regel van bestuur op basis van het wets
voorstel vastgesteld. In het ontwerp wordt 
uitgegaan van maximaal € 1,40 per vierkante 
meter per maand voor de best geïsoleerde 
woning. Woningen binnen het project 
Stroomversnelling (Nul op de Meter) vallen 
binnen deze categorie.

Stroomversnelling is er voor bouwers, 
woningcorporaties, gemeenten en 
anderen die aan de slag gaan met  
Nul op de Meter.
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Stroomversnelling heeft het bureau  
Finance Ideas de businesscase van  
NOM renovaties laten doorrekenen.  
De berekening en conclusies zijn weer
gegeven in de notitie ‘Financierbaarheid 
NOM renovaties’. Deze notitie staat op  
de website van Stroomversnelling  
(zie: www.stroomversnelling.nl). 

De notitie maakt inzichtelijk welk effect 
 renovaties met ambitieniveau NOM hebben  
op de financiële continuïteit van een door
snee woningcorporatie over een periode van 
vijftien jaar. Dit effect wordt vergeleken met 
het effect van renovaties met ambitieniveau 
label B. De berekeningen zijn gemaakt voor 
een fictieve corporatie, gebaseerd op basis 
van gemiddelde cijfers. De financierbaarheid 
van de renovaties wordt getoetst aan de hand 
van de vijf ratio’s die het WSW hanteert om  
de financiële risico te beoordelen. Daarnaast 
is gebruikt gemaakt van een financieel model 
dat de mogelijkheid biedt om per corporatie 
de financierbaarheid inzichtelijk te maken.

Belangrijkste conclusies 
Voor een gemiddelde corporatie die vanaf 
2015 jaarlijks 4 procent van haar bezit 
renoveert met ambitieniveau NOM geldt  
het volgende resultaat:
 
•  De gemiddelde levensduur van de woning

portefeuille stijgt in vijftien jaar tijd met  
acht jaar.

•  De interest coverage ratio (ICR) blijft 
 nagenoeg gelijk. De corporatie is in staat 
om met de kasstromen van de operationele 
activiteiten aan de renteuitgaven te 
voldoen.

•  De debt service coverage ratio (DSCR) 
neemt licht toe. De DSCR biedt inzicht in  
de mogelijkheden van de corporatie om 
zowel haar rentelasten als een theoretische 
aflossing te kunnen betalen vanuit de 
 operationele kasstromen. 

•  De solvabiliteit neem licht af, maar blijft 
boven de minimumeis van het WSW.

 
• De loantovalue (LtV) blijft nagenoeg gelijk. 

Met de LtV wordt de bedrijfswaarde van het 
vastgoed in exploitatie afgezet tegen het 
vreemd vermogen. Dit biedt inzicht in de 
verhouding tussen het vreemd vermogen 
dat gebruikt is voor de investering en wat  
dit aan waarde oplevert. 

•  De dekkingsratio neemt toe tot ongeveer 
twee derde van het door het WSW gestelde 
maximum. De dekkingsratio zet de totale 
WOZwaarde van het bij het WSW ingezette 
onderpand af tegen het vreemd vermogen.

In de figuur hiernaast zijn de conclusies 
 grafisch weergegeven. De grafieken zijn 
afkomstig uit het genoemde rapport. 

BIJLAGE — 
FINANCIËLE 
ANALYSE

‘Een kostprijs van € 60.000 zorgt ervoor dat 
bij 4% jaarlijkse renovatie de LtV sterk daalt.’
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