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Introductie

• Energietransitie 4.0
• Innovatie in renovatie
• Project: Nul op de Meter
• Discussie



Energie transitie: 4de generatie
Nederland Energieland, Ruimte voor energie en erfgoed



Energietransitie
Nederland Energieland

Turf

Veenlandschappen

Hout Wind



Energietransitie
Nederland Energieland

Industrialisatie Polders



Energietransitie
Nederland Energieland

Kolen, elektriciteit, olie, gas, kernenergie

Industriële landschappen



Energietransitie
Nederland Energieland

Hernieuwbare energie: wind, zon, aardwarmte, biomassa

Nieuwe energielandschappen



Energietransitie
Periode 1. Turf en hout



Energietransitie
Periode 2. Naar centrale energie



Energietransitie
Periode 3. Aardgas



Energietransitie
Periode 4. CO2 neutraal



Discussievraag 1: Tijd voor transitie

Resultaat gedownload uit Mentimeter



Innovatie in renovatie

• Esthetiek
• Leefbaarheid
• Langer thuis wonen
• Industrialisatie
• Flexibiliteit
• Combinatie van functies
• Compact ontwerp

Trends volgens Uptempo!



Rijwoningen (sociale huur)

• Energieneutrale renovatie
• Comfortabel en betaalbaar
• 70% instemming van huurders vereist
• Energie Prestatie Vergoeding
• Prijzen van NOM-renovatie dalen minder 

snel dan verwacht

Totale ‘make-over’ van duizenden woningen



Hoogbouw – nieuwe technologie
• Kenmerken

– Weinig dakoppervlak per 
appartement

– Weinig ruimte in appartement voor 
grote installaties

– Mogelijkheden gevels nog onbenut
– Beperkte warmtevraag: ‘De buren 

stoken voor mij’

• Voorbeelden: 
– Solarix
– Powernest
– Zigzagsolar



Tiny houses
Kleine huisjes met modern comfort

Voorbeeld: ‘Heymans One’
• Energieneutraal ‘tiny house’
• Toepassingen

• studentenhuisvesting
• Tijdelijke huisvesting
• Eenpersoonshuishoudens

Voorbeeld: Loppersum
• Wisselwoningen
• Aardbevingsbestendig
• Zeer energiezuinig

ACHT WISSELWONINGEN IN LOPPERSUM

DUURZAME EN VEILIGE 
WONING VAN 
DE TOEKOMST

De acht wisselwoningen die Bouwmaatschappij 
Vuurboom bouwde aan de Wirdumerweg in 
Loppersum zijn één staaltje vernuft: 
aardbevingsbestendig, licht en zeer energiezuinig. 
Het zijn daarbij ook nog eens mooie, veilige en 
duurzame woningen.
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Woningbouw



Discussievraag 2: Trends  

Resultaat gedownload uit Mentimeter
(gefilterd op schuttingtaal en onzinwoorden)



Project: Op naar beter, Nul op de Meter!

• Tweejarig project
• In samenwerking met 

woningcorporaties en bouwers
• Focus: 

– tevredenheid van bewoners
– energieresultaten van 

renovatie
• Survey, workshops, ateliers

Onderzoeksproject gefinancierd door SIA-RAAK
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Op naar beter nul 
op de meter! 
Projectvoorstel RAAK-Publiek 2017 



Stroomversnelling 

• Programma ‘Stroomversnelling’ (nu een non-profit organisatie)
– Doel: een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 
– Stimuleren van innovatie in wijken 
– Opschalen energie neutrale renovaties in sociale woningbouw
– Verlagen kosten van Nul op de Meter renovaties
– Wetgeving: Energie Prestatie Vergoeding (EPV)

• 10.000ste NOM-woning gerealiseerd in 2019

Naar een fossielvrije gebouwde omgeving



Wat is Nul op de Meter?

• Een gebouw waar de in- en uitgaande energiestroom voor energie 
op jaarbasis per saldo nul is.

• De energie bestaat uit ‘gebouwgebonden’ energie, nodig voor 
bijvoorbeeld verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie, én 
het energiegebruik van alle overige apparatuur in en aan het 
gebouw.

• Deze energie wordt op het gebouw opgewekt. Als dit niet mogelijk 
is, zo dicht mogelijk in de buurt, de maximale systeemgrens voor 
de energieopwek is Nederland.

Definitie nul op de meter gebouw
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Bronnen: www.newnrg.nl; 
www.energielinq.stroomversnelling.nl/nul-op-de-meter/nul-op-
de-meter-belangrijkste-definities/

http://www.newnrg.nl/
http://www.energielinq.stroomversnelling.nl/nul-op-de-meter/nul-op-de-meter-belangrijkste-definities/


Voortgang Nul op de Meter
Realisatie NoM-woningen per jaar en planning 2019
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Wie bouwen/ renoveren NoM-woningen

• Groeiend aantal betrokken 
partijen bij Nul op de Meter

• Zowel in renovatie als 
nieuwbouw lopen 
woningcorporaties voorop

Woningcorporaties nemen voortouw
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1.5 De geografische spreiding van NOM
In onderstaande figuur is de verdeling van de projecten over de 
provincies zichtbaar. 
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Figuur 4: Verdeling van gerealiseerde en in aanbouw zijnde 
NOM-woningen per provincie
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Renovatie

1.6 Verhouding sociale woningbouw versus 
particuliere sector
De verhouding particulier en sociale huur is in onderstaande tabel 
opgenomen. Het is lastiger om de particuliere projecten in beeld 
te brengen, aan de andere kant weten we ook dat het er een stuk 
minder zijn. Niet voor niks wordt nu de sociale huursector als de 
startmotor van de energietransitie benoemd. 

Figuur 5: Aantal woningen gerealiseerd of in aanbouw naar sector

** Vve’s ontstaan pas na oplevering. Deze projecten staan bij nieuwbouw 
particulier. Daarvan is alles door projectontwikkeling in realisatie of reeds 
opgeleverd.

Bron: Marktmonitor Nul op de Meter, april 2019

1.3 Omvang van de markt
Het aantal partijen dat NOM-projecten ontwikkelt en realiseert 
groeit jaarlijks. In 2018 zijn er zowel in de corporatiesector als de 
bouwsector nieuwe toetreders. 

1.4 Bouwkwaliteit
Het bouwen met prestatiegarantie is onderdeel van het nul-op-
de-meter gedachtegoed. Dit is expliciet onderdeel van het NOM 
keur en de EPV. Bij EPV moet wettelijk aangetoond worden dat er 
aan de eisen wordt voldaan middels monitoring. 

Aantal corporaties
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90 75Nieuwbouw

Aantal bouwers

Renovatie

EPV*

1070 100

1105

2175

390

490

Renovatie
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Figuur 2: Aantal partijen die werken aan NOM in 2018

Figuur 3: Aantal woningen met EPV en NOM keur

*Energieprestatievergoeding toegepast door woningcorporaties. Deze 
cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit het Stroomversnelling onderzoek 
en afgemelde EPV woningen bij RVO.



Waar staan NoM-woningen?

• Grote verschillen tussen 
provincies

• Beleid corporaties is verschillend:
– Nul op de Meter
– ‘Labelsprong’

• Situatie bestaande woningen 
verschilt per provincie:
– Aandeel sociale huur
– Leeftijd woning
– Huidig energielabel

Geografische spreiding
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Bron: Marktmonitor Nul op de Meter, april 2019



Wat kost een NoM-renovatie?

Verdere kostendaling blijft tot nu toe uit …
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NoM is rendabel

• Financiering van nul-op-de-meter 
woningen voor woningcorporaties

• Energie Prestatie Vergoeding (EPV)
www.energievastgoed.nl

http://www.energievastgoed.nl/


Energieneutrale renovatie en tevreden huurders
Factoren die de tevredenheid van huurders en het succes van de 
renovatie beïnvloeden

– Bewonersfactoren
• Sociaal economische status
• Opleidingsniveau

– Gebruik
• Acceptatie van nieuwe technologie
• Begrijpelijkheid van de techniek
• Gebruiksgemak

– Attitude
• Geld
• Milieu
• Innovatie
• Vertrouwen in techniek

– Eerlijkheid
• Procedurele eerlijkheid
• Distributieve eerlijkheid



Discussievraag 3: Uitdagingen

Resultaat gedownload 
uit Mentimeter



Dank voor jullie aandacht!


