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Den Haag. Een kwart miljoen Ne-
derlanders hoeft in 2020 geen ener-
gierekening meer te betalen. Ze wo-
nen in een sociale huurwoning die
energieneutraal is gemaakt. ‘Nul-op -
de -Meter’-woningen worden ze ge-
noemd, of ‘energienotaloze wonin-
gen’, „Met de naam klooien we nog”,
zegt Jan Willem van de Groep van
stichting Energiesprong.

Het doel staat wel vast. Vier grote
bouwbedrijven en zes woningcorpo-
raties tekenen vandaag na drie jaar
experimenteren een samenwer-
kingsovereenkomst: De Stroomver-
snelling. Als meer corporaties en bou-
wers zich aansluiten, moeten over
zeven jaar in totaal 111.000 wonin-
gen zijn gerenoveerd. „Het is geen
geitenwollen sokkenakkoord, het is
een keiharde deal”, zegt Joost Nelis,

Woningcorporaties en
bouwers maken vandaag
de afspraak: over enkele
jaren moeten 111.000
huizen energieneutraal
zijn. Het kost 6,5 miljard.
En de huurder betaalt.

De huurder betaalt voor gratis stroom
directeur woningbouw van BAM,
Nederlands grootste bouwer.

Als het slaagt, tenminste. Succes is
niet gegarandeerd. „We gaan het ge-
woon doen”, zegt bestuurder Bert
Keijts van corporatie Portaal (56.000
woningen) in Utrecht. „Anders blijf
je maar doorpraten met elkaar.”

De crux is wie de geschatte 6,5 mil-
jard euro moet ophoesten om al die
huizen uit de jaren vijftig, zestig en
zeventig ‘anno 2013’ te maken. De
corporaties roepen dat ze niet meer
kunnen bouwen wegens de verhuur-

dersheffing. Nee, het gaat betaald
worden door de huurder – en als het
goed is merkt hij daar niets van.

Het idee is dat de huurder zijn hui-
dige energielasten niet betaalt aan
een energiebedrijf, maar dat bedrag
plus huur aan de woningcorporatie
overmaakt. De corporatie gebruikt
de extra inkomsten om leningen af te
kunnen sluiten.

Van dat geld wordt de bouwer be-

taald om de woning energieneutraal
te maken. Uiteindelijk moeten de
corporaties weer een gezond rende-
ment (5,25 procent) behalen op de
verhuur van woningen.

Het is een win-winsituatie, schetst
Van de Groep van Energiesprong, de
initiatiefnemer. De huurder krijgt
een gerenoveerde, duurzame wo-
ning, terwijl zijn totale woonlasten
gelijk blijven. De corporatie krijgt de
middelen om te investeren en het
vastgoed zal in waarde stijgen. En de
bouwer krijgt weer opdrachten.

Er is ook een verliezer: het energie-
bedrijf. De Nul-Op-de-Meter-wo-
ning is zelfvoorzienend en heeft al-
leen een aansluiting nodig om elek-
triciteit uit te wisselen – geen gas.
Van de Groep: „E n e r g i e b e d r ij v e n
niet de guts hebben om hun business-
model ter discussie te stellen, kun-
nen als verliezer worden aange-
merkt.” Technisch moet het allemaal
mogelijk zijn. In Kerkrade heeft
BAM ruim honderd woningen duur-
zaam gemaakt. Het scheelt 100 euro
aan energiekosten per maand en in
tien dagen tijd was het werk klaar.

Snelheid is belangrijk. Van de
Groep: „Het is niet de bedoeling dat
heel Nederland gaat verhuizen voor
de renovatie. Dat zou veel te duur
worden.” „Je zet als het ware een

theemuts over het bestaande huis”,
zegt Laurens Elmendorp, directeur
bouw en vastgoedontwikkeling bij
VolkerWessels. „De kunst is om zo
min mogelijk te slopen.”

„Het gaat om hoogwaardige isola-
tie en kierafdichting”, vertelt Nelis
van BAM. „Dan nog verbruikt een
woning energie op koudere momen-
ten. In die behoefte voorzien we met
zonnepanelen, een zonneboiler en
een warmtepomp. Het overschot aan
opgewekte energie wordt opgesla-
gen en gebruikt als het nodig is.”

Het renoveren tot een ‘NO M-wo-
ning’ kost bijna 30.000 euro meer
dan een ‘gewone’ renovatie, schat
Nelis. Voor die extra kosten moet de
corporatie financiering weten te vin-
den.

De vraag is nog of die leningen
gaan vallen onder het Waarborg-
fonds Sociale Woningbouw dat borg
staat voor corporaties, zegt Bert Ke-
ijts van Portaal. „Financiering door

private investeerders is een optie.”
Het kabinet heeft verder 150 mil-

joen euro toegezegd aan een energie-
besparingsfonds, waarvan de helft
voor de corporatiesector is bestemd.
Ook wil minister Blok zich inspan-
nen om de huurwet aan te passen, zo-
dat corporaties energiediensten in
rekening kunnen brengen bij huur-
ders. Als hij hiervoor geen politieke
steun krijgt, kan de overeenkomst
alsnog ontbonden worden.

De grootste opgave ligt nog bij de
bouwers. Zij moeten het rendement
voor corporaties waarmaken en er
zelf aan verdienen. „Door de crisis
werkt de bouw nu tegen hele slechte
p r ij z e n ”, zegt Elmendorp van Volker
Wessels. „Met een winstmarge van 4
à 5 procent op de omzet zou ik bui-
tengewoon tevreden zijn.”

Om het verdienmodel sluitend te
maken, moeten de renovatiekosten
nog fors dalen. De prototypen moe-
ten leiden tot een goedkoper, indu-
strieel bouwproces. Schaalvergro-
ting is de enige manier om dat te be-
reiken. Om de slaagkansen te vergro-
ten, verplichten de partijen zich van-
daag tot „optimale transparantie” en
„kennisdeling”. „Dat is op zich al
uniek”, vindt Elmendorp. „De
bouwsector houdt de kaarten meest-
al angstvallig tegen de borst.”

‘Je zet als het ware een
theemuts over het
bestaande huis’

Sociale huurder bekostigt de investering voor renovatie en isolatie van woning via de maandelijkse huur

‘Nul-op -de-Meter?
Met de naam zijn we
nog aan het klooien’

Voor NaDe bewoner betaalt zijn huur plus een 
bedrag gelijk aan de huidige energielasten 
aan de woningcorporatie. De totale 
woonlasten blijven gelijk.

Met de extra huurinkomsten sluit de woningcor-
poratie extra leningen af. Met deze financiering 
betaalt de corporatie de bouwer voor de 
renovatie en isolatie. De corporatie lost de 
leningen in tientallen jaren af.

Met het geld van de corporatie maakt de bouwer de 
woning energieneutraal. Het huis krijgt een nieuwe 
gevel en dak, er komen zonnepanelen, een zonneboiler 
en een warmtepomp om het teveel aan opgewekte 
energie af en aan te voeren.

Woningcorporatie
Bouwbedrijf
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