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REGIO DEAL ZUID- EN OOST-DRENTHE
1. INLEIDING
Opgave vanuit Regio Deal

Doel van deze brede inventarisatie is om van daaruit te komen tot een kleine selectie kansrijke

Voor de uitvoering van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken zes gemeenten en de

instrumenten die bijdragen aan oplossingen voor de vier richtingen zoals hier staan beschreven.

provincie Drenthe samen aan het verbeteren van de brede welvaart op het gebied van werken,

Deze kansrijke instrumenten zijn in dit onderzoek nader uitgediept.

wonen en welzijn. Het betreft de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Hoogeveen, Emmen,

Borger-Odoorn en Hardenberg. Voor het onderdeel wonen is het aandachtspunt het verbeteren

Binnen het plan van aanpak van KAW is veel aandacht voor het verhogen van de

van de particuliere woningvoorraad en woningeigenaren hierbij helpen die daar zelf geen of

investeringsbereidheid (het willen) van woningeigenaren en vervolgens bij het ondersteunen bij

onvoldoende financiële middelen of capaciteit voor hebben. Hiervoor zijn vier

de realisatie (het kunnen) van woningeigenaren. Tijdens het onderzoek is ‘het weten’ er

oplossingsrichtingen uitgekozen om nader te bestuderen en tot een mogelijke

nadrukkelijk bijgekomen omdat je eerst in beeld wilt krijgen wat er bij de beoogde doelgroep

oplossing/aanpak te komen. De oplossingen zijn:

speelt, je verdiepen in deze mensen en de buurten en wijken waar ze wonen. Daarom is het

1. terugkopen voormalige huurwoningen (inponden),

een driedeling geworden: weten, willen en kunnen.

2. oplossing voor vervallen woningen,
3. aanbod verduurzamen gekocht huis,

De rapportage die voor u ligt bevat een overzicht met alle instrumenten die we hebben

4. maatwerk voor kosten aanpassingen woning.

gevonden tijdens onze zoektocht (overzicht I en II) en een set samenhangende
interventies en instrumenten (pagina 7 t/m 11). De eerste stap is altijd: in beeld krijgen

Opdracht

wat er speelt bij de beoogde doelgroep (het weten), zodat er vervolgens gepaste

KAW is gevraagd door de regio Zuid- en Oost-Drenthe een inventarisatie te maken van

aandacht is om de investeringsbereidheid te verhogen (het willen) en huizenbezitters

kansrijke instrumenten en financieringsmogelijkheden die bekend zijn in Nederland voor het

met een smalle beurs worden ondersteund bij het realiseren (het kunnen) van

verbeteren van de goedkope koopvoorraad in dit gebied met het oog op de vier

woningverbetering en verduurzaming. Daarmee is dit onderdeel van een aanpak die, op

oplossingsrichtingen.

de langere termijn, bijdraagt aan het tegengaan van verval, de doelen van de
energietransitie en meer leef- en wooncomfort.
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2. AANPAK VAN HET ONDERZOEK EN LEESWIJZER
Stappen

Rapportage

De eerste stap van het onderzoek is een brede inventarisatie en eerste voorselectie

De uitkomsten van de laatste stap is in deze rapportage terug te vinden. We beginnen

binnen hetgeen al bekend was in den lande. Insteek is om niet het wiel opnieuw uit te

met een aantal inzichten die we tijdens de zoektocht tegen zijn gekomen. Dan volgt er

vinden, maar aan te sluiten bij het reeds bestaande om daarvan te leren en dit door te

een samenvatting van de aanpak en samenhang van instrumenten om woningen te

ontwikkelen. Deze brede inventarisatie is gecategoriseerd in twee delen en is als

verduurzamen en te verbeteren. Daarna wordt er aangegeven welke aanpak je kan

naslagwerk bijgevoegd in deze rapportage en te vinden bij overzicht I vanaf pagina 30

toepassen bij het terugkopen van woningen en/of om verval tegen te gaan.

en overzicht II vanaf pagina 37.
Na deze korte uiteenzetting volgt een aantal beelden dat de samenhang en werking van
De tweede stap in deze aanpak was om uit de brede inventarisatie tot een eerste

de instrumenten illustreert en wordt per instrument een globale uitwerking gegeven en

gezamenlijke voorselectie te komen. KAW had binnen de inventarisatie al een

een kosteninschatting uiteengezet.

voorselectie gemaakt, deze is tijdens een verdiepend gesprek met het ontwikkelteam
besproken met als doel om tot een kleine set kansrijke instrumenten te komen.

Daarnaast staan er in deze rapportage enkele kaarten die in één oogopslag laten zien
waar de opgave zich mogelijk concentreert. En vervolgens is er het naslagwerk met alle

De derde stap is hoe we deze kleine set van kansrijke instrumenten in samenhang

instrumenten die we tijdens onze zoektocht zijn tegengekomen. Daar waar we dat

kunnen bezien en hoe dit zou kunnen werken. KAW heeft dit verder uitgediept en –

weten hebben we voorbeelden, oplossingen en aandachtspunten aangegeven.

gewerkt en besproken met het ontwikkelteam. Met de input uit dit gesprek is deze
kleinere set aan instrumenten en hun samenhang in beeld gebracht en kan die verder

Qua oplossingen is er nog een wereld te winnen aan mogelijkheden. Een groot deel van die

doorontwikkeld worden.

oplossingen zit besloten in deze zoektocht en voorselectie, aan alles moet gesleuteld worden.
Een klein deel van wat wordt beschreven is nieuw. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw

De laatste stap is het zoveel mogelijk concretiseren en smart maken van de gekozen

uitgevonden wordt is deze inventarisatie gemaakt in opdracht van de regio deal. De uitdaging

aanpak. Hiermee wordt o.a. bedoeld een eerste inschatting van kosten, benodigde inzet

voor de regio is om te experimenteren met het bestaande en daarmee iets nieuws te bedenken

van mensen en kennis, mogelijke impact op de woningvoorraad etc.

wat werkt voor de beoogde doelgroep en gezamenlijke grote opgave.
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Toelichting bij overzicht I en II

De gemene deler voor al deze potentiele oplossingen is het willen van de

Het eerste deel (overzicht I) van het naslagwerk bevat instrumenten en oplossingen

woningeigenaren met een inkomen onder de sociale huurgrens waarover deze zoektocht

waarmee voormalige huurhuizen ingepond kunnen worden en waarmee eventueel

naar kansrijke instrumenten (zgn. ‘hooghangend fruit’) gaat. Draagvlak bij bewoners is

vervallen woningen kunnen worden aangepakt (oplossingsrichtingen 1 & 2) en het

essentieel en hieraan wordt veel aandacht besteed in de mogelijke oplossingen.

tweede deel (overzicht II) bestaat uit financieringsoplossingen voor woningeigenaren
met geen of onvoldoende leencapaciteit voor het verduurzamen van hun woning of om
deze te onderhouden en/of overige aanpassingen te doen (oplossingsrichtingen 3 & 4).
Tijdens het verzamelen kwam deze tweedeling tot stand, dat heeft een paar redenen:
•

Veel regelingen/middelen of instrumenten dienen meerdere doelen (bijvoorbeeld

bij het verduurzamen van een woning kun je mogelijk ook achterstallig
onderhoud meenemen, en bij het terugkopen van voormalige huurwoningen kan
je in sommige gevallen ook vervallen woningen aanpakken (en vice versa),
•

Bij het eerste onderdeel zijn overheden en/of corporaties aan zet en moet het
voor hen kunnen d.m.v. een financiële regeling, plan, wetgeving, arrangement,
business-case etc.

•

Bij het tweede deel zijn het de woningeigenaren waarvoor het moet kunnen, en
zouden zij in staat moeten worden gesteld om investeringsbereid te zijn of te
kunnen worden en daarmee aan zet te worden gesteld.
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3. INZICHTEN
Algemeen

Woningcorporaties

Tijdens de zoektocht naar instrumenten en regelingen die er in Nederland te vinden zijn op het

De woningcorporaties hebben een belangrijke rol in de verduurzaming en herstructurering van

gebied van het verduurzamen van woningen voor woningeigenaren met geen of nauwelijks

de gebouwde omgeving, samenwerking is essentieel en de nieuwe aanpassingen in o.a. de

leencapaciteit zijn we tot een aantal inzichten gekomen. Deel van de inzichten zijn wellicht

Woningwet bieden kansen. Wij adviseren ze te betrekken voordat er besluiten genomen

‘open deuren’ maar we noemen ze toch:

worden.

•

•

•

•

Het is gelukt om een gereedschapskist te vullen met instrumenten die werken, echter aan
alles moet nog wel wat ‘geschaafd’ worden, niks is compleet en dusdanig geschikt om één

Om nog iets dieper op de aanpassingen van de Woningwet in te gaan en welke kansen dat

op één in te zetten, experimenteren is hier volledig terecht,

biedt voor de veranderende rol van de corporaties, deze bestaan o.a. uit:

De hoeveelheid werkende instrumenten is beperkt, het succes zit niet in de instrumenten

•

afzonderlijk, maar in de combinatie hiervan. Ze moeten dan ook in samenhang worden

corporatiewoningen door elkaar liggen) mogen woningcorporaties andere eigenaren mee

bezien, we noemen dit in beeldspraak ‘fabrieken’ en ontwikkellijnen,

laten participeren in hun verduurzamingsprojecten,

‘Shoppen’ uit de gereedschapskist is niet van toepassing, je kan niet het ene instrument wel

•

Corporatie mag overheadkosten van het gezamenlijke project dragen,

kiezen en het andere niet, daarbinnen zijn marketing en actiegericht onderzoek een

•

Overige kosten, die bijvoorbeeld samenhangen met de financiering en feitelijke fysieke

essentieel onderdeel van elke ‘fabriek’,

uitvoering (zoals materiaal en arbeid), blijven voor rekening en risico van de andere

Het is slim om ‘fabrieken’ naast elkaar in te gaan zetten, om van elkaar te leren (toe-

eigenaar,

eigenen te voorkomen) en te experimenteren,
•

Bij gemengde gebouwen en bij gespikkeld bezit (wanneer particuliere en

De winst van dit onderzoek is dat je de instrumenten bewust kiest, als onderdeel van een

•

Er wordt mogelijk gemaakt dat corporaties met hun kennis-, inkoop- en organisatiekracht

kunnen bijdragen aan een door de gemeente gecoördineerde wijkgerichte aanpak.

grotere fabriek en in meerdere proeftuinen tegelijk gaat inzetten. Daarmee bouw je
ervaring en kennis op én mogelijkheden om na vier jaar (looptijd van de deal) versneld
positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
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4. INSTRUMENTEN VERDUURZAMING & WONINGVERBETERING
Selectie

5. Lobby voor een aantal thema’s (o.a. voor inclusief

Uit alle instrumenten en voorbeelden die we hebben

•

financieren, warmtefonds en anticipeerregio).

Sociaal krediet: aandacht hebben voor hoe je je doelgroep
bereikt, naamgeving van de aanpak aanpassen, hoe je het

verzameld en die te zien zijn in overzicht II op pagina 38

Deze instrumenten moeten verder uitgewerkt worden om zo

gaat inzetten in de proeftuinen. Dit kan op meerdere

achten we onderstaande selectie nu het meest kansrijk voor

concreter en toepasbaar te zijn en ingezet te kunnen worden

plekken tegelijk ingezet worden. Er kan mee worden

de aanpak in het regio deal gebied. Het gaat om vijf

in de proeftuinen. Wat wel duidelijk is dat deze altijd in

geëxperimenteerd om zo ervaringen op te doen, hiervan

instrumenten waarop ingezet kan worden. Elk instrument

samenhang moeten worden bezien én ingezet. Dit kan per

te leren en aanpak verbeteren om verder uit te rollen over

heeft een eigen ontwikkellijn.

proeftuin verschillen (zie afbeeldingen op volgende pagina’s).

een groter gebied. Mogelijke aanvliegroutes zijn:
1) Via de markt: commerciële partijen of via vouchers,

Vijf instrumenten met ieder een eigen ontwikkellijn:

Belangrijk om te noemen bij deze vijf onderwerpen is:

1. Actiegericht onderzoek, vooronderzoek naar wat voor

•

2) Praktisch faciliteren: met behulp van een Klusbus of

Actiegericht onderzoek: zowel een los instrument is als

een combinatie met het project Bouwen aan mensen,

bewoners belangrijk is, verdiepen in de doelgroep en wat

een onderdeel van ontwikkellijnen 2, 3 en 4. Je kan

bij hen leeft,

actiegericht onderzoek inzetten omdat je een wijkaanpak

de investeringen laag te houden door arbeid zelf in te

wilt ontwikkelen. Als participatie-aanpak. Maar je kan ook

zetten.

2. Sociaal krediet, dit zijn kredieten tot €2.500 voor
energiebesparende voorzieningen, voor huishoudens

gericht deze aanpak inzetten als je bijvoorbeeld weet dat

zonder (voldoende) leencapaciteit,

je sociaal krediet wilt uitgeven in gemeente X, je eerst

3. Kredieten / leningen woningverbetering regionaal

3) Zelfredzaamheid: met buren, kijken of de kosten voor

•

Leningen woningverbetering regionaal bundelen: hetgeen

onderzoekt of dit voldoet aan een behoefte en met de

aanwezig is aan stimuleringsregelingen toekomstbestendig

bundelen, Stimuleringsregeling toekomstbestendig wonen

uitkomsten de marketing aanpak maakt. Door het

wonen goed en begrijpelijk ontsluiten en daarmee massa

zijn oplossing voor diverse onmogelijkheden bij reguliere

actiegericht onderzoek leer je de wijk en de mensen

en slagingskans creëren. In samenwerking met

financiering,

kennen, als een diagnosestelling en kun je daarmee

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en/of

gericht de juiste instrumenten kiezen.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

4. Experiment ‘gift’, aanbieden van een
verduurzamingsproduct en kosten voorschieten die niet of

voor een deel terug worden betaald.
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•

•

Experiment met gift: dit zou je op zichzelf kunnen inzetten

Alle vijf de instrumenten staan verderop in deze

of in combinatie met andere instrumenten zoals het

rapportage beschreven (zie pagina 17 tot 26), waarbij de

sociaal krediet. Ook dit is een experiment dus zijn vele

aandachtspunten bij realisatie staan en een aantal

varianten mogelijk, bijvoorbeeld met vouchers, in

voorbeelden voor de kosten in beeld is gebracht als

samenhang met andere instrumenten etc. Belangrijke

indicatie. Dit is bedoeld om te helpen waar je aan kan

bijkomende voordeel zou kunnen zijn dat een doelgroep,

denken als je dit wilt inzetten in de proeftuinen van de

die wantrouwend tegenover overheden en de

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het kan natuurlijk per

verduurzamingsopgave staat, op deze laagdrempelige

uitwerking, omvang en locatie verschillen. Opvallend

manier toch in aanmerking kan komen met oplossingen en

hierbij is dat er altijd aandacht moet zijn voor hoe je je

maatregelen om hun keuze te ‘belonen’ of aan te

doelgroep bereikt en de bijbehorende inzet en kosten

moedigen.

hiervoor.

Lobby: is een andere invulling dan de overige

Op de volgende pagina’s staat gevisualiseerd hoe deze

instrumenten maar een aantal onderwerpen en

instrumenten in samenhang kunnen worden bezien en

aandachtspunten kunnen we vast meegeven:

ingezet.

1) Inclusief financieren, via NIBUD voor hypotheken,
2) Warmtefonds is nu al beschikbaar voor wijken met
gespikkeld bezit, geldt dit ook voor regiodeal-wijken?
3) Anticipeerregio ook gebruik laten maken van
verruiming Wet maatregelen huur.
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Onderzoek

Marketing

Benodigdheden

Wie doet wat

2. Sociaal krediet

1. Actiegericht onderzoek

Uitwerkingen per instrument bestaat uit de volgende onderdelen + koppeling
aan de praktijk / proeftuin.
3. Kredieten / leningen
Voor woningverbetering

5. Lobby

4. Experiment met
‘gift’
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ALTIJD IN SAMENHANG
INSTRUMENTEN INZETTEN, HIERVOOR ZIJN VERSCHILLENDE COMBINATIES NOODZAKELIJK EN MOGELIJK.
Kredietleningen voor
woningverbetering
Actiegerichtonderzoek

Actiegerichtonderzoek

Kredietleningen voor
woningverbetering

Project A
in Proeftuin X

Project B
in Proeftuin X

Sociaal krediet

Experiment
met ‘gift’

Lobby
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Overige instrumenten

Het is beter om te anticiperen op de komst van goede

Persoonlijke leningen zoals het Landgraaf Model bieden

In het overzicht van alle instrumenten met betrekking tot

financieringsoplossingen. Door kennis over en behoeftes bij de

onvoldoende bescherming voor de kwetsbare doelgroep. En

woningverbetering en verduurzaming zit nog een aantal

doelgroep op te halen middels actiegericht onderzoek én te

ook hiervoor geldt: het toevoegen van extra waarborgen /

opvallende onderdelen waar we op deze pagina kort aandacht

investeren in investeringsbereidheid, productontwikkeling en

garanties kost geld, dat wordt “afgesnoept” bij de consument.

aan willen besteden.

marketing (met bedrijven) in combinatie met sociaal krediet.

Het is ons inziens beter te wachten op zachte kredieten vanuit

Daarmee bouwt de regio veel kennis op in haar gebieden over

het Warmtefonds en verantwoorde oplossingen voor grote

Afwachten

onze doelgroep, doet ze aan marktontwikkeling en staat ze

investeringen landelijk te regelen. Als je hier toch mee verder

Er zijn hoge verwachtingen van het Warmtefonds. Dit is een

straks écht klaar.

wilt, zorg ervoor dat er een financieel vangnet beschikbaar is

landelijke voorziening, die financiering voor alle huiseigenaren

voor de doelgroep (van het tijdelijk stilzetten van de aflossing

(ook zonder of met onvoldoende leencapaciteit) mogelijk gaat

Overig

tot aan kwijtschelding).

maken. Het Warmtefonds is momenteel al operationeel voor

Gebouwgebonden financieringen zoals Woonpas worden

reguliere kredieten (tot 20 jaar). Rond de zomer van 2020

gepresenteerd als oplossingen voor de ‘arme’ doelgroep.

Kansrijk

komt een “zachte” kredietvariant binnen het Warmtefonds -

Dat is het in theorie ook, maar de oplossingen zijn primair

Mogelijke kans (en partners) in deze opgave zou de inzet van

gebaseerd op draagkracht - óók beschikbaar voor onze

marktontwikkelingen gericht op gemak: “betalen met de

energiecorporaties kunnen zijn, omdat onze doelgroep ook in

doelgroep, maar dan enkel nog in proeftuinen aardgasvrije

besparing”. De kosten voor o.a. ontzorging en ingebouwde

straten woont met gespikkeld bezit. Het ontwikkelen van

wijken (PAW). Het zal zeker nog 1-2 jaar duren voordat het

garanties maken de oplossingen relatief duur cq. ondoorzichtig

proposities voor huur- en koopwoningen verdient specifieke

Warmtefonds de meeste vraagstukken rondom financiering

en zijn daardoor in deze fase van die marktontwikkeling

aandacht, zolang huiseigenaren vér in het voortraject

ook voor regio Zuid- en Oost-Drenthe gaat oplossen. En

minder geschikt voor onze doelgroep. Als je hier toch mee

(minimaal een jaar van tevoren) betrokken worden. Ook De

daarvoor is het tevens nodig dat het Rijk een objectgebonden

verder wilt, zorg ervoor dat de marketing écht gericht is op de

Voorzieningenwijzer is een goede partner. Onze doelgroep

constructie van financiering introduceert, maar naar ons idee

doelgroep en overweeg of de systematiek van garanties

gaat immers pas nadenken over investeren in middellange

is de problematiek niet dusdanig urgent dat de regio zelf

vervangen kan worden door een financieel vangnet.

termijn (woningverbetering, energie besparende

experimentele financieringen moet gaan ontwikkelen of

verbeteringen) als financiële problemen van de korte termijn

aanbieden.

(hoge rekeningen) zijn opgelost.
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5. WERKWIJZE TEGENGAAN VERVAL & INPONDEN
Selectie

herstructurering centraal staan. Het eerste noemen we

2. Reguleren kamergewijze verhuur

Dit onderdeel heeft een ander karakter. In de beschrijving van

preventief en het tweede curatief.

•

Tegengaan daar waar kamerverhuur ongewenst is,

•

Voorkomen dat kwetsbare doelgroepen wijken of buurten

de vier onderdelen in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
staat inponden en tegengaan van verval gelijk aan

Preventief

verduurzaming en woningverbetering, maar het zijn hele

Om aan de preventieve kant een aantal zaken te organiseren

andere trajecten dus ze hebben een andere aanpak nodig. Je

adviseren we om in te zetten op drie onderwerpen.

zou kunnen zeggen dat als je woningverbetering en
1. VvE constructie

van vervallen woningen (oplossen rotte kiezen) en het

•

terugkopen van verkochte corporatiewoningen door

•
•

•

De aanpak om verval tegen te gaan is tweeledig. Een deel zit
in het voorkomen dat er nieuwe woningen bijkomen die

•

Tegengaan van gespikkeld bezit en achteruitgang kwaliteit
particuliere woningen,
Gemeenten kunnen dit regelen in bestemmingsplan en
huisvestingsverordening,

•

Begrip ‘wonen’ in bestemmingsplan nader definiëren zodat
er beter gehandhaafd kan worden.

Zou je ook bestaande woningeigenaren aan kunnen
bieden die nog geen VvE hebben,

overheden en woningcorporaties.
Aanpak

Niet verplichten bij verkoop, maar dit wel stimuleren en
faciliteren,

in de praktijk realistisch is lijkt nu nog niet aan de orde.
Daarnaast vragen deze instrumenten met name iets van de

•
•

verduurzaming van woningen op peil hebt, dat het tegengaan

corporaties (inponden) niet of nauwelijks nodig is. Maar of dit

instromen en leefbaarheidsproblemen daar toenemen,

3. Prestatieafspraken woningcorporaties

Bij gespikkeld bezit kan corporatie ook aanjager zijn, ze

Belangrijke preventieve oplossing en via actuele

mogen een deel van de overhead overnemen als ze

prestatieafspraken verval voorkomen,

meerderheid in een VvE hebben,

o.a. afspraken over:

Koppeling met verduurzaming, verruiming rol van

•

te verkopen woningen,

corporaties is daaraan gekoppeld,

•

onderhoudsniveau (conditiescore),

VvE-beheer staat los van corporatie, dus dit kan voor

•

energie-index.

potentieel in verval kunnen raken. Het andere deel gaat over

commerciële beheerders een interessant verdienmodel

een aanpak op de lange termijn, waarbij groot onderhoud en

zijn en daarmee bewoners ontzorgen.
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REGIO DEAL ZUID- EN OOST-DRENTHE

Curatief

bieden bij nadere bestudering samen met corporaties en

kunnen helpen met het realiseren van sociaal krediet,

De aanpak voor het curatieve gedeelte is te vatten in een

n.a.v. de kennis en strategie van het voorraadbeheer een

een andere vorm van lening o.i.d.. Of wellicht is een

stroomschema zoals gevisualiseerd op bladzijde 15. Alles valt

hulpmiddel bij de keuze voor prioritering van een aantal

gesprek bij de bank noodzakelijk. Ook met behulp van de

en staat met het maken van plannen voor een gebied en het

gebieden. Deze staan verderop in deze rapportage.

voorzieningenwijzer kan er in beeld worden gebracht of

hebben van een gezamenlijke visie.

er nog besparingen kunnen worden gedaan die ingezet
Als uit je visie en plan voor een wijk/buurt blijkt dat hier

Hiervoor is een aantal aspecten belangrijk:
•

•

3.

Als uit de gesprekken blijkt dat woningeigenaren wel

Het hebben van geactualiseerde prestatieafspraken is een

corporaties gaan voor groot onderhoud en inzetten op het

willen maar niet weten hoe of waar te beginnen dan zou

belangrijke randvoorwaarde om met elkaar aan de slag te

verduurzamen van hun woningen, dan wil je idealiter de

je kunnen kijken of je met de buurt een aantal klusdagen

gaan. Zie ook bij het onderdeel preventief.

woningeneigenaren in dit gebied meenemen. De stappen die

kunt organiseren en dit faciliteren met een klusbus. Of

Intensieve samenwerking met corporaties is nodig,

daarvoor nodig zijn, zijn vergelijkbaar met hetgeen je doet bij

wellicht zijn er afspraken te maken met bedrijven die

voordat je samen aan de slag gaat is het belangrijk om

het verduurzamen.

deze werkzaamheden uitvoeren, corporaties kunnen hier

een aantal onderwerpen bespreekbaar te maken: met

Wij denken aan onderstaande stappen:

ook een aanjagende rol in vervullen.

elkaar durven benoemen waar je verkoop als een risico

1.

Actiegericht onderzoek: eerst inventariseren bij deze

ziet. Daar afspraken over maken. Voorwaarden stellen,

woningeneigenaren of ze open zouden staan voor het

discussie aangaan. Ook over dat dit de corporaties geld

verduurzamen van hun woningen en waar ze hulp bij

kost. Tegenstrijdige prikkels: waar eindigt je

kunnen gebruiken (financieel of in het realiseren van de

verantwoordelijkheid? Het moment dat je verkoopt? Of

aanpassingen).

ook daarna?
•

ingezet wordt op het verbeteren van de woningvoorraad en

kunnen worden voor woningverbetering.

Beeldmateriaal/kaarten kunnen hierbij helpen, deze

2.

Als uit die gesprekken blijkt dat mensen hulp nodig
hebben met de financiële onderdelen, dan zou je ze
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REGIO DEAL ZUID- EN OOST-DRENTHE

Als er sprake is van een herstructureringsopgave en

de corporatievoorraad elders moet krimpen voor elke woning

overheadkosten. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een offerte

corporaties kiezen ervoor om in een wijk sloop – nieuwbouw

die wordt aangekocht, er worden dus aan twee kanten kosten

of de inzet van een energiecoach. Binnen een VVE kan je als

toe te passen, dan zijn enkele stappen van toepassing om

gemaakt. In de Woningwet is vastgelegd dat corporaties niet

corporatie ook een deel van de overhead overnemen bij

woningeigenaren mee te krijgen. We onderscheiden de

zomaar geld mogen uitlenen, er staat niet in vastgelegd dat

onderhoud. Ook dan mag het geen uitvoering betreffen van of

volgende stappen:

overheden niet mogen bijdragen. Het inrichten van een fonds

een investering in het niet eigen bezit zijn.

1.

Actiegericht onderzoek onder bewoners/eigenaren

om hierbij te helpen lijkt een logische keuze, maar hiervoor is

2.

Plan maken met behulp van input bewoners

wel e.e.a. nodig en moet uitgezocht worden. We weten van

Expertise opbouwen

3.

Inkoopaanbod doen, o.a. hulp bij:

een aantal voorbeelden dat dit mogelijk is, maar hoe ze dat

Overkoepelend binnen regiodeal iemand expertise laten

-

Fondsen oprichten,

juridisch in elkaar hebben gevlochten zal verder uitgezocht

opbouwen rondom het thema inponden. Borging kennis in de

-

Eventuele kansen i.v.m. aanvullingen Wet

moeten worden.

regio, ook met het oog op de opgaven van de komende 10-

Maatregelen Woningmarkt (Lobby)
-

4.

15 jaar. Daarnaast bij corporaties ook deze kennis en kunde

Kennis en expertise opbouwen door corporaties

Wet Maatregelen woningmarkt.

van het inponden opbouwen en door hier slim in te handelen

op het gebied van aankopen en daarmee

Idealiter wil je dat de belangrijkste partijen in deze opgave

prijsverhoging van aan te kopen woningen voorkomen.

prijsverhoging voorkomen.

(gemeente, corporatie en woningeigenaar) optimaal samen

Wet voorkeursrecht Gemeenten (als achtervang)

gaan of samen willen werken. Vraag is of dit ook zomaar mag.

Tussenpartij inschakelen

De Woningwet is herzien en dit schept een mogelijkheid. Een

Bij het terugkopen van bezit door corporatie de juiste

beleidsvoornemen uit die wet is dat corporaties een

tussenpartij inschakelen. Als je doel is: opkopen om te slopen,

aanjagende rol kunnen spelen in het verduurzamen/renoveren

dan daadwerkelijk aan corporatie verkopen. Als je doel is:

Fondsen oprichten

van gespikkeld bezit. Een corporatie mag niet investeren in

ontkrotten, is verkoop na opknappen een goede optie.

Het inponden van woningen uit de particuliere voorraad naar

maatregelen bij particulieren, maar het voornemen is om meer

Expertise in aankoop opbouwen, zie daarvoor ook het vorige

de corporatievoorraad is erg kostbaar. Dit komt deels doordat

ruimte te bieden aan het dragen van (gezamenlijke)

kopje.

De onderdelen bij stap 3 worden hieronder verder toegelicht:
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STROOMSCHEMA WERKWIJZE TEGENGAAN VERVAL & INPONDEN

Preventief
VvE-constructie

Curatief

Reguleren kamergewijze verhuur

Verduurzaming
& (groot)
onderhoud

Geactualiseerde prestatieafspraken

Financiële
oplossing
Actiegericht
onderzoek

Doen +
oplossing

Visieop
ophet
het
Visie
gebied
gebied
Herstructurering

Plan maken

Inkoopaanbod
doen

Achtervang: Wet
voorkeursrecht
gemeenten

15

‘FABRIEK’ MET ALLE ONDERDELEN WERKWIJZE TEGENGAAN VERVAL

onderzoek
VvE-constructie

Corporaties

Kunnen gemeenten
corporaties hier ook
instappen?

- Prestatieafspraken en
(woon)visie
- Particuliere woningeigenaren meenemen in
onderhoud/advies

Voorkomen
opdrijven prijs
Aankoopexpertise bij
corporaties?

Wet voorkeursrecht
gemeenten
Instrumentarium achter de
hand houden om in te grijpen
daar waar noodzakelijk

Fondsen oprichten
- Opruimen vervallen woningen
d.m.v. bijdrage projectontwikkelaars
- Opkopen woningen d.m.v. fonds
van gemeenten en provincie

Kamergewijze verhuur
tegengaan
- Via een
huisvestingsverordening en
bestemmingsplan
- Bijdragen aan leefbaarheid en
woonkwaliteit
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6. AANDACHTSPUNTEN BIJ UITWERKINGEN INSTRUMENTEN

‘DOOR HET ACTIEGERICHT ONDERZOEK LEER
JE DE WIJK EN DE MENSEN KENNEN, ALS EEN
DIAGNOSESTELLING, EN KUN JE DAARMEE
GERICHT DE JUISTE INSTRUMENTEN KIEZEN!’
- ACTIEGERICHT ONDERZOEK-
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AANDACHTSPUNTEN BIJ UITWERKING ACTIEGERICHT ONDERZOEK
Onderzoek

Marketing

Benodigdheden

Wie doet wat?

Koppeling

Waarvoor wil je het actiegericht
onderzoek inzetten, wat is je
‘onderzoeksvraag’?
- Het kan zijn omdat je in een
wijk aan de slag wilt, maar nog
niet goed weet welk instrument
je hier het beste kan
aanbieden.
- Je hebt een aantal
instrumenten voor ogen
(bijvoorbeeld sociaal krediet)
maar je weet niet of de
woningeigenaren hier mee
geholpen zijn, daarmee kan het
onderzoek helpen om daar
achter te komen.
- Het kan ook als een
participatie-aanpak worden
beschouwd. Van onderop de
problematiek helder krijgen,
dus niet iets opleggen, maar
samen, achterhalen wat er
leeft.
- Vertrouwen krijgen is ook een
belangrijk onderdeel van het
actiegerichte onderzoek. Van
belang dat je de wijk/mensen
leert kennen vanuit de
wijk/mensen zelf.

Uitkomsten van het onderzoek
verwerken in een aanpak.
- Hoe benader je de doelgroep,
- Hoe kom je bij ze achter de
voordeur,
- Aan welke informatie hebben
ze behoefte,
- Wat maakt dat ze wel/niet
gaan investeren?
- Aandacht bij de uitwerking van
de resultaten van het
onderzoek is dat je de
specifieke hulpvraag van
inwoners in beeld hebt en van
daaruit proberen groepsgevoel
te creëren waardoor
buurtgenoten ook elkaar gaan
ondersteunen.

-

- Welke kennis is nodig?
- Hoeveel inzet in fte/uren
moeten beschikbaar zijn (zie
kosteninschatting op de
volgende pagina),
- Hoe wordt deze inzet geregeld,
is dat lokaal of per gemeente of
per regio?
- Wat je al weet van een wijk en
nog wil weten.

Met andere instrumenten
- Het is onderdeel van elk
instrument. Kan daardoor een
beter gericht aanbod mogelijk
maken met meer kans op
succes.

-

Aanpak uitwerken,
Juridische checks
organiseren,
Financieel: budget
beschikbaar krijgen om het
onderzoek uit te laten
voeren, maar ook om
eventueel beloning voor
deelname te regelen (zie
kosteninschatting volgende
pagina).

NB Een kosteninschatting voor één
actiegericht onderzoek staat op de
volgende pagina. Let op: dit is een
indicatie. De kosten kunnen per
aanpak en proeftuin verschillen.

Aan proeftuinen
- Smederijenaanpak in
Hoogeveen werkt al op deze
manier. Waardevolle lessen uit
te trekken.
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VOORBEELD KOSTENINSCHATTING EN INZET VAN ÉÉN ACTIEGERICHT ONDERZOEK
Actiegericht onderzoek, indicatie van de mogelijke kosten:
Wat/werkzaamheden
Voorbereiding, uitwerken onderzoeksvragen en proces
Brief rondbrengen, informeren over onderzoek
Intake en afspraak maken
Huisbezoek, inventarisatie van antwoorden, behoeftes
Interpreteren van resultaten, verslag
Advies en aanpassen oorspronkelijke plannen
Vergoeding bewoners voor deelname (20 x €50,-)
Materiaalkosten (drukwerk oid)
Inzet / samenwerking energiecoöperaties
Totaal (exclusief BTW)

Uren
16
16
16
60
24
16

Kosten
€
€
€
€
€
€
€
€

148 €

1.680
1.680
1.680
6.300
2.520
1.680
1.000
1.000

17.540

Opmerkingen bij de begroting:
Deze begroting / kosteninschatting is voor één actie.
Een actie is een onderzoek m.b.t. bijvoorbeeld de vraag: hoe reageert een huishouden straks op ons aanbod? Voorziet het in een behoefte? Etc.
In deze begroting is ervan uitgegaan dat je vijftig huishoudens benadert en dat er twintig huishoudens meedoen.
Als uurtarief is een gemiddelde van € 105,- gehanteerd, dit is een indicatie, kan ook een ander uurtarief zijn.
Optie voor besparing op uren is, door het onderzoek op te tuigen met de buurt/dorpsverenigingen of energiecoöperaties en hen het te laten uitvoeren.
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AANDACHTSPUNTEN BIJ UITWERKING SOCIAAL KREDIET
Onderzoek

Marketing

Benodigdheden

Wie doet wat?

Koppeling

Voordat je in een
wijk/gemeente/regio sociaal
krediet gaat faciliteren en
aanbieden eerst een (actiegericht)
onderzoek doen.
- Willen de mensen wel gebruik
maken van een optie zoals
sociaal krediet?
- Op welke manier zouden ze dit
toepassen?
- Wat houdt hen tegen?

Uitkomsten van het onderzoek
vertalen naar een aanpak, daarbij
ook aandacht voor de naam van
het product.

- Juridisch, hoe zit dit in elkaar,
wat moet er geregeld worden.
- Financieel (zie een voorbeeld
van de kosteninschatting op de
volgende pagina), hier zitten de
verschillende oplossingen ook
al in begroot,
- Verdeling over de proeftuinen.

Welke rollen heb je nodig?
Aantal fte’s.
- Veel energie nodig voor
opleiding goede coaches,
- Samenwerking met
verschillende partijen
(afhankelijk van welke insteek
je kiest zijn dat marktpartijen,
participatieprogramma’s etc.).

Aan andere instrumenten:
- Bijvoorbeeld door een gift te
koppelen aan de inzet van
sociaal krediet. Als beloning of
een soort ‘verdubbelaar’.

Keuze maken welke insteek je wilt
toepassen per plek.
Verschillende aanpakken naast
elkaar uitproberen.
Mogelijk via drie verschillende
routes/insteken:
- Markt, een aantal marktpartijen
vragen of ze mee willen
werken, hen helpen met bereik
van de doelgroep.
- Zelf doen, faciliteren door
lokale samenwerkingen die zich
al in buurten/wijken hebben
gevestigd te ondersteunen met
klusbussen o.i.d., burenhulp
kan ook hier aan bijdragen.
- Via energiecoaches, deze kan
naast informatie geven over
producten óók een
installatievoucher weggeven,
geldig bij Energieloketbedrijven, bedrijven sturen
rekening naar gemeente.

NB Het voorbeeld van een
kosteninschatting voor sociaal
krediet op de volgende pagina is
een indicatie. Let op, de kosten
kunnen per aanpak en proeftuin
verschillen. In dit voorbeeld gaat
het om 1000 kredieten voor het
hele Regio Deal gebied.

Aan verschillende Proeftuinen
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VOORBEELD KOSTENINSCHATTING EN INZET REGIO BREDE UITROL VAN SOCIAAL KREDIET
Sociaal Krediet, indicatie van de mogelijke kosten:
Kosten inzet Kredietbank
Beheersvergoeding voor Kredietbank (uren, systemen, rekeningen)
1000 krediettoetsen
Risicodragende bijdrage

Kosten
€
250.000
€
75.000
€
75.000

Organisatie sociaal krediet
Kredieten organiseren
Projectleiding, faciliteren van de drie sporen

€
€

15.000 Overleg tussen regio en kredietbanken
25.000 Inschatting, nader in te vullen, afhankelijk hoe te organiseren

Marketing
Algemene communicatie
€
Optie: aanbieders van verduurzaming/besparingen optuigen
€
Optie: zelfredzaamheid stimuleren, oa. inzet klusbussen
€
Optie: samenwerking Energiecoaches, aanbod doen, achter de deur komen€
Optie: inzet Voorzieningenwijzer, 250 financieel adviezen
€

10.000
25.000
50.000
100.000
25.000

Totaal (exlusief BTW)

650.000

€

Opmerking
Looptijd 60 maanden, 1% rente, kredietbank regelt zelf de € 2.000.000,Uitgaande van 1000 deelnemers
Bijdrage voor het risico waarmee kredietbanken die € 2.000.000,- durven uitgeven

Vanuit gemeenten uren, materialen, drukwerk etc.
Aanbieders helpen met bereik doelgroep en koppelingen tot stand brengen
Bijvoorbeeld vijf lokale samenwerkingen
Bereik 5000 huishoudens
Eerst financiën op orde brengen om te zien of er ruimte is voor andere kosten

Opmerkingen bij de begroting:
Uitgangspunt bij deze begroting is krediet voor 1000 huishoudens.
Per huishouden ben je grofweg € 650,- kwijt om € 2000,- krediet te sluiten. Dat is fors, het is leergeld.
Let op: €650,- per huishouden zou lager kunnen uitvallen afhankelijk van welke strategie/aanvliegroute je kiest (m.b.v. energiecoaches, zelfredzaamheid met klusbussen, via markt)
Het doel is om 5000 huishoudens te benaderen in de doelgroep die nu niets doen, wellicht later wel, dus bedrag bij samenwerking energiecoaches is fors, maar groter bereik.
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AANDACHTSPUNTEN BIJ UITWERKING BUNDELEN KREDIETEN
Onderzoek

Marketing

Benodigdheden

Wie doet wat?

Koppeling

Start met (actiegericht)
onderzoek. Om er bijvoorbeeld
achter te komen:
- Waarom worden de bestaande
leningen niet gebruikt door
bewoners?
- Aan welk type leningen is het
meest behoefte als mensen er
wel gebruik van zouden willen
maken?

Hoe bereik je je beoogde
doelgroep (n.a.v. input uit het
onderzoek).

- Juridisch: hoe is dit te
organiseren via verordeningen
en wat komt daarbij kijken? Via
gemeente/gemeenteraad of
provinciaal. Voorkeur heeft om
dit voor de hele regio op één
plek te regelen.
- Financieel: wat is er nodig om
dit te faciliteren (zie voorbeeld
van kosten inschatting op de
volgende pagina)?
- Organisatorisch: wie brengt het
bij elkaar, hoe en waar brengen
we de kredieten onder?
- Voor wie? Dit product wordt in
Hoogeveen voor alle
particuliere bewoners
beschikbaar gesteld. Is dus niet
alleen beschikbaar voor de
proeftuin.

Wat is ervoor nodig?
Hulp SVn en SNN.
Welke kennis en kunde is er nodig
om dit aan de woningeigenaren
over te brengen?

Met proeftuinen, of sowieso
regelen voor de hele regio?

Ook onderzoek doen onder
betreffende ambtenaren:
- weten ze voldoende over de
mogelijkheden,
- hoe het werkt, welke
administratieve afhandeling
doorverwijzen,
- etc.
Hier kunnen óók de leerervaringen
van uitvoering Reguliere Reductie
Energiegebruik (RRE) worden
meegenomen. Hier zijn ook
cadeautjes uitgedeeld in de vorm
van vouchers.

Samenstelling van de mogelijke
leningen hierop aanpassen.

NB een voorbeeld van een
kosteninschatting voor het
regiobreed bundelen van kredieten
en leniging is op de volgende
pagina te zien. Let op: dit is een
indicatie van de kosten.
Hiermee geven we aan: als je
zoiets wil opzetten, waar moet je
dan o.a. aan denken en wat zou
het ongeveer kunnen kosten?
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VOORBEELD KOSTENINSCHATTING EN INZET BUNDELEN KREDIETEN / LENINGEN
Bundelen kredieten, indicatie van de mogelijke kosten:
Kosten consumptief krediet
Beheerskosten 0,7% per jaar van het krediet

Kosten per woning
€
175

Kosten per jaar
Kosten looptijd 15 jaar Opmerking
€
175.000 €
2.625.000 Uitgaande van een krediet van 25K bij 1000 woningen

Organisatie bundelen kredieten en doelgroep bereiken
Marketing-/communicatiestrategie ontwikkelen
Projectleider organisatie bundelen kredieten
Inzet op het continueren van de regelingen
Inzet SNN? Inzet SVn?

€
€
€

€
€
€

100.000 €
50.000 €
10.000 €

€

335.000 €

Totaal

100
50
10

100.000 Eenmalige kosten voor marketing
50.000 Eenmalige kosten, opstarten, organisatie, verankering in beleid/verordeningen
150.000 Doorlopende kosten, bijv. monitoring, nodige aanpassingen etc.
?
Nader in te vullen, zie aanvullende opmerking hieronder.
2.925.000

Aanvulling vanuit gemeente Hoogeveen die al met deze leningen werken:
1. Als gemeente rekenen we niet de totale kosten voor de leningen, maar alleen de kosten voor de rekenrente in de algemene dienst/begroting. Het gaat om 1 of 2% over het uitstaande bedrag aan leningen.
2. Leningen via SVn is revolverend, althans daar kun je voor kiezen. De rente en aflossing wordt dan weer gebruikt om leningen mee te vertrekken.
NB Geld voor de kredieten komt vanuit de overheden, maar is revolverend. Geld lenen is momenteel erg goedkoop.
NB Optie: Fonds Nieuwe Doen (verduurzamen bedrijven), groot revolverend fonds, geen woningverduurzaming. Kan wel, maar dan krijg hogere risico's. Een revolverend fonds opzetten is hier ook een optie/kans
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AANDACHTSPUNTEN BIJ UITWERKING ‘EXPERIMENT MET GIFT’
Onderzoek

Marketing

Benodigdheden

Wie doet wat?

Koppeling

Actiegericht onderzoek inzetten
om een beter beeld te krijgen of:
- Woningeigenaren open staan
voor een gift?
- Woningeigenaar dit interessant
vinden als het gekoppeld
wordt aan een ander
instrument?
- Woningeigenaren meer
vertrouwen krijgen als zij een
gift ontvangen en wellicht zelf
meer maatregelen zullen
inzetten om hun woning te
verduurzamen?

Als bekend is hoe
woningeigenaren tegen een gift
aankijken kan je daarop een
aanpak inrichten en een
benadering uitwerken.

Experimentele fase heeft
betrokkenheid nodig van de
overheid en van degenen die
beslissen, bestuurders, raad etc.
Er is een beetje lef en durf nodig.

Wie gaat dit experiment aan?

Parallel in meerdere proeftuinen
dit experiment laten uitvoeren.
Nadenken over wie je dit
aanbiedt?

Het is een experiment, daarvoor is
draagvlak van bestuurders nodig.
Er kan ook gekozen worden voor
een andere aanpak, bijvoorbeeld
een gift koppelen aan het sociaal
krediet.

De regeling is niet een doel op
zich, maar een middel om
energiebesparing te stimuleren.
Voordelen zijn:
- Lichtere toetsing,
- Korter en simpeler proces,
- Mogelijk koppelingen te maken
met andere leningen, inzicht in
verandering van gebruik (door
toepassen besparing) en een
kleine lening aan te gaan door
vertrouwen. Het is geen doel
op zich, maar kan wel bijdragen
aan een positieve kijk op dit
soort maatregelen.

Waar wordt dit experiment
uitgevoerd? Voorkeur is om dit op
meerdere locaties in te zetten om
op die manier kennis en
ervaringen op te bouwen en kijken
hoe dezelfde doelgroep in
verschillende omgevingen
reageren?

Zo zijn er meerdere varianten
denkbaar (ook n.a.v. onderzoek):
Variant 1: alleen sociaal krediet.
Variant 2: met een gift waarvan je
een deel terugbetaalt.
Variant 3: met een gift zonder
voorwaarden, als beloning.
Er zijn meerdere experimenten
denkbaar, creatieve oplossing voor
zouden, via vouchers/coupons in
samenwerking met een bedrijf die
het voor je regelt is een optie.
Inzet voorzieningenwijzer kan je
mogelijk ook als gift beschouwen.
Wantrouwen wegnemen,
vertrouwen winnen, betere inzage
in financiële situatie en keuzes
maken omtrent investeringen in
hun huis.

Wat gaat het precies zijn? Zie
voorbeelden in het overzicht vanaf
pagina 37.

Wanneer? Zo snel mogelijk.

Experiment met gift: ook zonder
voorwaarden van terugbetalen.
Politiek gevoelig om ‘gratis geld’ in
te zetten als instrument, daarom
zou een koppeling met een ander
instrument interessant kunnen
zijn. Bijvoorbeeld bovenop een
sociaal krediet zetten. Dat als
voorwaarde voor een gift.

Hoe? Organiseer een budget, zorg
dat een woningeigenaar alleen
maar ja hoeft te zeggen tegen een
besparing, ontzorg en faciliteer.

NB Wat betreft de kosten, dit is
erg afhankelijk van hoe je het
daadwerkelijk gaat inrichten, een
eerste eenvoudige inschatting
staat op de volgende pagina. Let
op: dit is een indicatie van de
kosten.
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VOORBEELD KOSTENINSCHATTING EN INZET BIJ EEN EXPERIMENT MET ‘GIFT’

Experiment met een gift, indicatie van de mogelijke kosten:
Wat
Kosten gift
Organisatie

€
€

Kosten Opmerking
50.000 eenmalig bedrag, ervan uitgaan dat je dit kwijt bent
10.000 eenmalig bedrag, nader in te vullen

Totaal

€

60.000

Kosteninschatting uitgaande bij een gift van € 500,- voor honderd huishoudens
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AANDACHTSPUNTEN BIJ UITWERKEN LOBBY
Onderwerpen

Organisatie

Het onderdeel Lobby heeft een andere insteek dan de voorgaande instrumenten. Hierbij
zijn op dit moment al enkele onderwerpen te destilleren die geschikt zouden zijn voor een
lobby-aanpak. Deze aanpak kan ook breder ingezet worden op andere onderwerpen of in
combinatie met andere pijlers (bouwen aan mensen), maar vooralsnog kwamen we in dit
onderzoek de volgende onderwerpen tegen:

Het onderdeel Lobby vergt een andere aanpak en organisatie dan de voorgaande
instrumenten. Afwegingen op de inzet van de wijze van lobby kunnen bijvoorbeeld gemaakt
worden op het vlak van:
- Wie: ambtelijk en/of bestuurlijk,
- Doel: verkennende gesprekken of wat meer duwen op gewenste uitkomsten,
- Kansen: openingen zoeken in bestaande wet- en regelgeving, programma’s of een nieuw
onderwerp ter tafel brengen,
- Massa: gezamenlijk als gemeenten/regio of met meerdere regio’s tegelijk of vanuit het
Samenwerkingsverband Noord Nederland, vanuit de K6.
- Met externe partijen: bredere lobby vanuit het Noorden met partijen zoals SVn,
corporaties etc.

Inclusief financieren: voorkomen dat mensen alleen een lek huis kunnen kopen zonder geld
over te houden om energiebesparende en woningverbeteringen kunnen uitvoeren.
Preventieve maatregel, anders is het dweilen met de kraan open. Verandering van de
Nibud-leenregels is daarvoor echter noodzakelijk. Daardoor wordt er meer rekening
gehouden met de feitelijke kwaliteit van huizen en kan men de financiering hiervoor
onderbrengen in een hypotheek.
Verhuurdersheffing: Artikel 1.6 Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II gaat er in het kort
over dat aankoop van particuliere woningen door corporaties in de periode 2017-2021,
worden vrijgesteld van de verhuurdersheffing. Met deze vrijstelling hoeft een corporatie
voor maximaal twintig jaar geen verhuurdersheffing te betalen voor de aankoop van de
woning. Het gaat om (her)ontwikkeling van gebieden in bepaalde krimpregio’s. Drenthe is
een anticipeerregio, lobby zou zich kunnen richten op het feit dat de anticipeerregio’s ook
gebruik moeten kunnen maken van deze aangepaste wet.
Gespikkeld bezit bij Warmtefonds: deze landelijke financieringsvorm voor alle huiseigenaren
komt pas in de zomer van 2020 beschikbaar voor huishoudens zonder (voldoende)
leencapaciteit in beperkte gebieden (vooralsnog alleen in proeftuinen aardgasvrije wijken
(PAW) of bij verduurzaming van ‘gespikkeld bezit’.). Dit staat omschreven maar er is nog
veel onduidelijkheid over. Lobby richten op het gespikkeld bezit in combinatie met de
proeftuinen van de Regio Deal-wijken.
Experimenteerruimte: meer ruimte voor experimenten vanuit het rijk krijgen, bijvoorbeeld
in wetgeving, zoals in de woningwet en in samenwerking met woningbouwcorporaties.
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REGIO DEAL ZUID- EN OOST-DRENTHE
7. KAARTEN
Opgave op kaart

Opvallend

Op de volgende pagina’s zijn twee kaarten te zien. Beiden geven aan wat de verhouding is

Opvallend daarbij is dat er een aantal gebieden eruit springt, dat zijn:

tussen de duurzaamheid van koopwoningen tot € 175.000 (in aantal kuub gas dat per kuub

-

woning wordt verbruikt) en het aandeel lage inkomens (per CBS-buurt).
Op de eerste kaart (zie pagina 28) wordt een 100% weergave gegeven van alle woningen. De

De Veenkoloniën, mondengebied en lintdorpen van de gemeente Borger Odoorn en
gemeente Emmen,

-

De wijken Emmerhout, Angelslo en Bargeres in Emmen,

-

Hoogeveen, gemêleerd door de hele plaats.

kleurschaal is hierbij van geel naar rood, waarbij rood de gebieden aangeeft waar veel lage
inkomens zijn in combinatie met relatief hoog gasverbruik.

Waarvoor te gebruiken
De kaarten kunnen helpen bij het maken van een eerste selectie waarbij je inzichtelijk krijgt wat

Op de tweede kaart (op pagina 29) worden alleen de onderste 25% aangegeven, dus alleen de

hier aan de hand is. En de plekken herkennen waar de opgave ogenschijnlijk het grootst is.

onderste drie blokjes van het rode gedeelte van de eerste kaart, daarbij zie je in één oogopslag
waar de wijken/dorpen liggen met veel lage inkomens in combinatie met relatief hoog

Voor het vervolgplan of -onderzoek zou je per gemeente dichter kunnen inzoomen op de

gasverbruik.

gebieden en een eerste energiescan kunnen maken n.a.v. de beschikbare gegevens. Dit kan
gezien worden als een soort quickscan; en geeft aan hoe groot de opgave is in het gebied en de
regio Zuid- en Oost Drenthe.
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OVERZICHT I
TEGENGAAN VERVAL &
INPONDEN
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Categorie: inponden en aanpakken vervallen woningen

Slim aankopen

Tegengaan ongewenste kamergewijze verhuur

Voorkomen dat de prijs van woningen onnodig opgedreven wordt
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Hoe zorg je ervoor dat een inpondproject niet extra
prijsverhogend werkt.

•
•
•

Speculatie tegengaan,
Te hoge kosten, niet rendabel om deze woningen
aan te kopen,
Geschikt voor dit gebied i.v.m. geen tekort aan
sociale huurwoningen, corporaties moeten ook
slopen dus niet aantrekkelijk.

Voorkomen van bedrijfsmatig (nacht)verblijf aan kamerhuurders die niet één
huishouden vormen

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Woningen die opgekocht worden door ontwikkelaars
voor kamergewijze verhuur zorgen ervoor dat
kwetsbare doelgroepen wijken of buurten instromen en
leefbaarheidsproblemen toenemen. Het tegengaan van
deze ontwikkeling is onderdeel van het preventief
voorkomen van meer gespikkeld bezit en achteruitgang
kwaliteit particuliere woningen.

•
•
•

Tegengaan prijsopdrijving,
Negatieve impact op leefbaarheid en kwaliteit van
wonen,
Geen aandacht voor pand,
verduurzaming/onderhoud.

Obstakels
•
•

Hoe organiseer je snelheid en geheimhouding?
kent de corporatie de aankoopmarkt goed genoeg?

Oplossingen
•
•
•
•

Creëer unieke gevallen,
Kies een beperkt gebied, loop parallelle trajecten of
in ieder geval snel achter elkaar,
Toepassing ABC-constructie (= aankoop met
behulp van tussenpartij / persoon),
Inhuren marktkennis.

Obstakels
•
•

Hoe te handhaven?
Toepassing in huisvestingswet en -verordening i.v.m.
onderbouwing

Oplossingen
•
•
•

Waar is het toegepast?
•
•
•

Hendrik Ido Ambacht (deels, in uitvoering),
Amsterdam, Stadgenoot (ABC-constructie is hierbij
een veelgebruikt instrument),
Stadsregio Parkstad Limburg heeft een
tussenpersoon die woningen opkoopt, opknapt en
verkoopt aan corporaties. Prijs komt overeen met
exploitatiekosten.

Commitment van alle partijen,
Verankering in en toewijding van het gemeentelijk
beleid / huisvestingsverordering en
bestemmingsplan,
Het begrip ‘wonen’ nader definiëren in het
bestemmingsplan zodat er beter kan worden
gehandhaafd

Waar is het toegepast?
Samenwerking
•
•

Gemeenten en corporaties,
Corporaties en partijen die kennis hebben van
aankopen woningen.

•

•

Veel in studentensteden of toeristische plaatsen, zie
deze blog over Huisvestingsverordening 2020 in
Amsterdam bestuursrechtelijke-spelregelskamerverhuur-huurrecht-vastgoed-bestuursrechthandhaving/
Ook toegepast in relatie met huisvesting
buitenlandse werknemers bijv. in gemeente
Waadhoeke.

Samenwerking
•
•

Overheid i.s.m. corporaties,
Eventueel met werkgevers, uitzendbureaus.
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Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG)

‘Inpondfonds’ / lokale of maatwerkconstructie

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Hoe zorg je ervoor dat je grip krijgt op de markt en het
eerste recht krijgt om van particuliere eigenaar een
woning te kopen.

•

D.m.v. inzet fonds verschil tussen exploitatie (10-15
jaar) en verkoopkosten als subsidie uitkeren aan
corporatie waardoor zij onderhoud en verduurzaming
kunnen uitvoeren, pand in bezit hebben en lange
termijn visie/strategie verwezenlijken.

•

Voorkomen dat de prijs van woningen onnodig opgedreven wordt

•
•
•

Zorgt ervoor dat gemeente als eerste aan de beurt is
met terugkopen,
Constructie afspreken met corporaties,
Inzetten als achtervang, voor als normaal aankopen
niet lukt,
Beminnelijk instrument, kan nette werkwijze zijn.

Fonds om corporaties te helpen met kosten voor inponden

•
•

Oplossing op kleine schaal in wijken met gespikkeld
bezit, mogelijkheid om dit terug te krijgen zonder
dubbele kosten (aankoop en sloopkosten),
Corporatie kan via doorzetten exploitatie
woningverbetering doen dus hiermee kan je groot
onderhoud en verduurzaming realiseren,
Ervaring mee in het gebied (o.a. met Woonservice).

Obstakels
•
•
•
•

Er is een wet, deze wordt al toegepast, wel
planologisch/juridisch instrument,
Gemeente en corporatie samen uitzoeken hoe het
voor hen kan werken,
Alleen in combinatie met bestemmingswijziging of
gebiedsaanpak,
Zwaar middel en duurt lang.

Oplossingen
•

Juridisch instrument, hiervoor informatie inwinnen op
haalbaarheid bij juridische experts gemeenten en
planjuristen.

Obstakels
•
•
•

Financiën nodig om het fonds te vullen,
Vergt langeretermijnvisie en geduld,
Verkoopprijs wordt onnodig opgedreven door
woningzoekende.

Oplossingen
•
•

Samenwerken en afspraken maken over een
aanpak/strategie,
Mogelijkheden om fonds te vullen onderzoeken, wie
vult het fonds, welke verdeling hierbij.

Waar is het toegepast?
Vele locaties, maar concreet voorbeeld in
Stadsregio Parkstad Limburg
Twee voorbeelden hoe WVG in te zetten:
1. kleine schaal, 19 woningen ingepond in Kerkrade
West. Kostbaar traject, kosten €3,2 miljoen
(aankoop en sloop),
2. Rolduckerveld /Kerkrade Oost. Project met 200
woningen inponden over 15 jaar. Eerst corporaties
aan zet, lukt het niet WVG achter de hand.

Waar is het toegepast?
Samenwerking
•

Gemeenten en corporaties, constructie afspreken.

•

Bijvoorbeeld een Pilotproject Gemeente Stadskanaal.
Voor vijf woningen deed de gemeente €10.000 per
woning in de ‘pot’ i.s.m. Gronings Gereedschap plus
bijdrage provincie.

Samenwerking
•

Samenwerking gemeente, provincie en corporatie.
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VvE-constructie

Provinciaal Transitiefonds

Voorkomen verval en achterstallig onderhoud door inzet VvE
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Bij verkoop woningen een VvE-constructie ‘verplichten’.

•
•
•

Preventieve maatregel,
Garantie dat bewoners onderhoud en/of
verduurzaming kunnen financieren,
Corporaties blijven uitponden om inkomsten te
houden, dus dit vraagstuk blijft.

Fonds met provinciale middelen
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Inzet provinciale middelen om vraag en aanbod op de
woningmarkt in balans te krijgen en noodzakelijke
dynamiek op de woningmarkt te bevorderen.

Benodigd budget beschikbaar voor wegnemen
verpauperd bezit en onrendabele top bij in te ponden
woningen te financieren.

Obstakels
•
•
•

Professionaliteit van de VvE’s?
Negatief waarde-effect van VvE,
Bij start geen/nauwelijks kapitaal, dus duurt even
voordat ze onderhoud kunnen plegen.

Oplossingen
•
•
•
•

Bij aanvang meteen goed laten opzetten i.c.m.
meerjarige planning,
Complete informatie over consequenties,
Bij gespikkeld bezit kan corporatie ook aanjager zijn
(dus ervaring en professionaliteit), mogen deel van
de overhead overnemen als ze meerderheid hebben,
Koppeling met verduurzaming, verruiming rol voor
corporaties zijn daaraan gekoppeld, komt ook ruimte
voor de aanpak van funderingen waarbij corporaties
ook aanjagende rol mogen spelen.

Obstakels
•
•
•
•

Staatssteunregels?
Ook nog haalbaar bij grote aantallen?
Kosten,
Commerciële ontwikkelaars laten meedoen.

Oplossingen
•

Doel juist omschrijven.

Waar is het toegepast?
•
•

O.a. in Groningen Nijestee (blauwe dorp),
Rotterdam/Woonbron, Havensteder,
Stroomversnelling VvE Ellen in Assen. Rol
waarborgfonds en rol van de bank Triodos is hierbij
interessant om uit te zoeken.

Waar is het toegepast?
Samenwerking
•
•

Bij gespikkeld bezit hebben corporaties ook een rol
in VvE en kunnen dan daarmee helpen.
VvE-beheer staat los van corporatie, dus dit kan voor
commerciële beheerders een interessant
verdienmodel zijn

•
•

Provincie Limburg (per 1 januari gestopt)
Provincie Groningen waar o.a. Gronings Gereedschap
mee samen werkt en RWLP Oost Groningen

Samenwerking
•

Overheden binnen een regio en lokale/commerciële
ontwikkelaars.

33

Categorie: inponden en aanpakken vervallen woningen

Categorie: inponden en aanpakken vervallen woningen

Prestatieafspraken

Rotterdamwet

Afspraken tussen gemeenten en corporaties over prestaties
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Woningcorporaties maken periodiek afspraken met
gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties
die ze gaan leveren. In die afspraken staat bijvoorbeeld
welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke
doelgroepen.
Wanneer corporatie niet mee wil werken aan opknappen
bezit of inponden kunnen er afspraken worden gemaakt
om hieraan bij te dragen.

•

•

Laaghangend fruit, hier zou in elke gemeente in
moeten worden voorzien. Onderdeel van het
beleidsplan van de gemeente (‘woonvisie’),
Het kabinet wil dat woningcorporaties investeren in
de verduurzaming van woningen. De corporaties
komen zo in aanmerking voor korting op de
verhuurdersheffing

Voorkomen instroom kwetsbare doelgroep
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Wet grootstedelijke problematiek: de zogenaamde
Rotterdamwet voorkomt verpaupering door tegengaan
instroom kwetsbare doelgroep.

•

Door de lage prijzen is de nieuwe instroom een
vergroting van het probleem. Voorkomen van die
instroom kan aankopen door corporatie makkelijker
maken en prijsdaling teweeg brengen.

Obstakels
•
•

Inzet in balans, wat geef je er voor terug?
Visie hebben, het liefst gezamenlijk.

Oplossingen
•
•

Elkaars rol serieus nemen,
Actuele beleidsplannen/woonvisies.

Obstakels
•
•
•

Invoering is een zwaar middel,
Is doel en doelgroep hetzelfde als in Rotterdam en
andere grote steden?
Waar gaat deze ‘geweerde’ doelgroep wel heen?

Oplossingen
•

Waar is het toegepast?
•
•

•

Stadsregio Parkstad Limburg (recent
prestatieafspraak met 9 corporaties dat ze
gezamenlijk 100 woningen per jaar inponden)
RWLP Oost Groningen (prestatiekader zgn.
menukaart, kleinere schaal)

Inschatting maken van soortgelijke problematiek,
misschien ander middel/wet beter geschikt,
Aanvulling: Onderzoek naar migratie wijst uit dat er
weinig bijstandsmigratie naar de krimpgebieden
plaats vindt. Wet minder relevant.

Waar is het toegepast?
Samenwerking
•

Samenwerking tussen gemeenten en corporaties.

•

Rotterdam Zuid en Nijmegen

Samenwerking
•

Overheden met maatschappelijke partijen.
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Herziene woningwet

Transformatiefonds

Verruiming rol woningcorporaties bij verduurzaming gespikkeld bezit
Omschrijving

Gezien de positie van woningcorporaties op de
woningmarkt en de opgave van verduurzaming van de
gebouwde omgeving is de rol van de corporaties
belangrijk. Door een aantal verruimingen die er aan
zitten te komen in de herziene woningwet mogen
corporaties bij gemengde gebouwen en gespikkeld bezit
andere eigenaren mee laten participeren in hun
verduurzamingsprojecten. Daarbij mag de corporatie
ook overheadkosten van het gezamenlijke project
dragen. Overige kosten, die bijvoorbeeld samenhangen
met de financiering en feitelijke fysieke uitvoering (zoals
materiaal en arbeid), blijven voor rekening en risico van
de andere eigenaar.

Waarom zou je het willen?
•
•

Mogelijkheid kosten onderhoud grootschalig in te
kopen en daarmee kan particulier in gespikkeld bezit
meeprofiteren,
Kleine versoepeling officiële rol van de corporatie
(officieel mogen ze niet eens adviseren, officieus
gebeurt dat wel).

Fonds om te helpen bij opruimen vervallen woningen
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Fonds waarbij bijdrage van commerciële partij
(ontwikkelaar) wordt gevraagd en ingezet voor sloop /
transformeren particuliere woningen. Ingesteld vanuit
Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 (ook opgenomen in
omgevingswet). Ontwikkelaars zorgen voor overaanbod
op de woningmarkt dus bijdragen aan oplossingen
maatschappelijke opgave via deze wet.

•

Obstakels

Oplossingen

•

Initiatiefnemer/ projectontwikkelaar draagt X bedrag
af aan regionaal fonds bij elke nieuw te bouwen
woning (op basis van WOZ). Werkwijze over de
gemeentegrenzen heen. Woningmarkt regionaal
wordt gereguleerd. Daarmee robuuster en aandacht
voor doorstroom.
Mogelijkheid om cofinanciering voor regiodeal te
organiseren.

Obstakels
•

•
•

Mogelijkheid alleen voor het organiseren (offerte
opvragen, inkoopvoordeel), daadwerkelijke
uitvoering moet wel door de eigenaar betaald
worden,
Dit is uitkomst van evaluatie Woningwet, moet nog
geëffectueerd worden (planning 1 januari 2021),
Voor nu nog check bij Autoriteit Woningmarkt als
corporaties plannen hebben.

Oplossingen
•
•

Combinatie met verduurzamingsinstrumenten
In (beleids)plannen / projecten slim formuleren dat
corporatie deze doelgroep ook mag aanwenden,
gebruik aanpassingen woningwet hiervoor.

•

•

Juridische achtergrond is dat je binnen vijf jaar de
vergaarde bijdragen moet uitgeven en alleen voor
een specifiek doel (sloop en transformeren
particuliere woningen),
Gaat niet om grote bedragen en afhankelijk van
bouwproductie en WOZ (in het duurdere segment
ook meer voor in de pot).

•
•

Inventariseren hoeveel nieuwbouw ontwikkeling er is
en hoe groot de sloop-/transformatieopgave is,
Hulp van juristen inschakelen om dit fonds op te
zetten binnen de mogelijkheden van de wet
ruimtelijke ordening.

Waar is het toegepast?
•

Nog niet bekend.

Samenwerking
•

Gemeente in samenwerking met woningcorporatie.

Samenwerking
Waar is het toegepast?
•

Stadsregio Parkstad Limburg.

•
•

Samenwerking tussen gemeenten en commerciële
partijen,
Regionale samenwerking is hiervoor nodig om massa
te creëren en om de regio’s waar WOZ-waarde
hoger is of waar meer groei is kunnen bijdragen aan
delen van de regio waar dat minder is en
leegstand/verval gaande is.
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Wet maatregelen woningmarkt

Voorrang op huurwoning

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

•

Voor bewoners die hun woning terug verkopen aan de
corporatie een regeling maken dat ze worden geholpen
met het vinden van een betaalbare huurwoning. Of
kunnen blijven wonen in hun ‘eigen’ woning maar dan
als huurder.

•

Vrijstelling verhuurdersheffing aankoop particuliere woningen in
krimpgebieden
Artikel 1.6 Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II gaat
er in het kort over dat aankoop van particuliere
woningen door corporaties in de periode 2017-2021,
worden vrijgesteld. Met deze vrijstelling hoeft een
corporatie voor maximaal 20 jaar geen
verhuurdersheffing te betalen voor de aankoop van de
woning. Het gaat om (her)ontwikkeling van gebieden in
bepaalde krimpregio’s.

•
•

Het scheelt corporaties een aantal maanden
verhuurdersheffing per jaar over 20 jaar die ze niet
hoeven af te dragen en ze kunnen inzetten voor
aankoop en woningverbetering,
Regie op vastgoed vanuit corporatie en daarbij
aandacht voor leefbaarheid en verduurzaming,
Vraag naar goedkope huurwoningen, waardoor
woningcorporaties de voorraad huurwoningen willen
uitbreiden.

Regeling maken voor bewoners dat ze na verkoop hulp krijgen bij het vinden
van een huurwoning
Kopers die echt klem zitten helpen door het
ontzorgen richting een betaalbare huurwoning. Dit
kan een drempel zijn om hun woning te verkopen.

Obstakels
•
•
•

Vergt langetermijnvisie en –aanpak,
Geen vernieuwing maar inzetten op
woningverbetering,
Allen woningcorporatie in een van de krimpgebieden
Zuid-Zeeland, Zuid-Limburg, Noordoost-Nederland
en de Achterhoek mogen gebruikmaken van de
regeling.

Oplossingen
•
•

Hierover afspraken maken, inpassen in
wijkvernieuwing of herstructurering,
Aandacht vragen voor (delen) van Zuid- & OostDrenthe om deze als krimpregio aan te duiden.

Obstakels
•
•

Lokale voorrangsregels opstellen,
Is nieuw of nog niet toegepast, hiervoor moeten we
een weg vinden, ook binnen het juridisch mogelijke.

Oplossingen
•

Opnemen in huisvestingsverordening of
prestatieafspraken, eigen beleid voor maken.

Waar is het toegepast?
•

Stadsregio Parkstad Limburg

Samenwerking
•

Corporaties en verkopende partijen.

Waar is het toegepast?
•

Nog geen voorbeelden bekend.

Samenwerking
•

Corporatie en gemeente.

OVERZICHT II
VERDUURZAMEN &
WONINGVERBETERING
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Sociaal krediet

Stimuleringsregeling toekomstbestendig wonen

Krediet tot €2.500 voor energiebesparende voorzieningen (EBV), voor
huishoudens zonder (voldoende) leencapaciteit.
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Op dit moment kunnen huishoudens zonder (voldoende) leencapaciteit
niet aan geld komen voor energiebesparende voorzieningen (EBV), ook
niet als de besparing groter is dan een aflossing (en het dus
verantwoord zou moeten zijn). Het Warmtefonds gaat op termijn met
een oplossing komen, maar vooralsnog alleen in proeftuinen
aardgasvrije wijken (PAW). Tot die tijd zou het toepassen van sociaal
krediet (tot € 2.500,-) een kleine, maar verantwoorde kredietvorm
kunnen zijn.

•
•

Obstakels
•
•

•

•

Er bestaat nog geen goede marketing. Hoe krijg je het product
(EBV) gezamenlijk mét de financiering “aan de man” gebracht?
De doelgroep heeft de perceptie dat het toch niet voor hen is
weggelegd. Kan het onvoldoende overzien. Ziet op tegen het
besluitvormingsproces.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de negatieve
associaties die de Kredietbank kan oproepen. Ook de naam “sociaal
krediet” moet niet gebruikt worden, maar bijvoorbeeld de
isolatielening.
Hoe ga je om met mensen die nu niet stoken om de rekening laag
te houden, en daardoor in armoede leven? Mogen die met sociaal
krediet naar een maatschappelijk acceptabel comfortniveau toe?

•

•

Ervaring mee bij gemeente Hardenberg.
Krediet verstrekt door kredietbank, doelgroep begrijpt en kent dit
veelal en kredietbank heeft ervaring met de doelgroep.
Deze kredietvorm houdt in relatie tot duurzaamheidsleningen wel
rekening met de besparing, zodat een huishouden kan betalen met
de besparing, m.a.w. de geprognotiseerde besparing wordt
berekend over de energierekening van het huishouden.
Het betreft een ‘zachte lening. Komt een huishouden in de
problemen, dan is er de mogelijkheid om tijdelijk te stoppen met
aflossen. Net zoals bij de studiefinanciering.

Oplossing voor diverse onmogelijkheden bij reguliere financiering
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Financiering voor energiebesparende voorzieningen (EBV) en
woningverbetering (WVB). Het zijn oplossingen voor diverse
onmogelijkheden bij reguliere financiering. Denk aan huishoudens
zonder (voldoende) leencapaciteit, oudere mensen, huishoudens met
huizen die onder water staan, die hun overwaarde niet kunnen
verzilveren, asbestproblematiek, fors achterstallig onderhoud etc. Er zijn
meerdere gemeenten en provincies die met het Stimuleringsfonds
volkshuisvesting (Svn) regelingen hebben voor de “gaten” in het
reguliere stelsel.

•

Idealiter zou de regio een oplossing willen hebben voor al deze
onmogelijkheden. Een set aan regelingen. Veel gemeenten hebben al
één of twee van dat soort regelingen; de regio zou overkoepelend een
breder palet kunnen organiseren en aanbieden.

Oplossingen

Obstakels

Het uitwerken van een goede marketingaanpak, die rekening houdt met:
•
Waar de doelgroep te vinden is.
•
Wat de behoeftes van de doelgroep zijn.
•
De klantreis van de doelgroep.
•
Met een goede marketingmix (product, prijs, plaats ed.)
•
Aansluiten op prioriteiten van de doelgroep, waar zitten hun zorgen
/ behoefte?
•
Aansluiten op mensen die niet stoken om rekening laag te houden:
je zou als regio een “recht op energie” kunnen uitroepen. In deze
situaties maatwerk verlenen, wel geld verstrekken en tegelijkertijd
accepteren dat terugbetaaltermijnen langer worden of dat er
kwijtschelding plaats vindt.

•

•

•

•

Waar is het toegepast?
•

•

Het krediet is alleen nog maar beschikbaar in Hardenberg. Daar
werkt het niet vanwege het ontbreken van goede marketing of een
andere oorzaak, dat zal nog moeten worden achterhaald.
De kredietvorm komt dit jaar ook in de gemeente Leeuwarden en de
provincie Groningen ter beschikking.

Samenwerking
Met aanbiedende partijen (de isolatiebedrijven), die tot een bedrag van
€ 2.500,- en rekening houdend met de financieringslast een propositie
moeten maken en vermarkten (aandacht marketing).
•
Daarbij moet ook worden afgestemd met de diverse RREaanpakken, die – hoewel met een ander aanbod - immers ook
beogen naar de doelgroep te gaan.
•
Het energieloket kan een informerende rol vervullen.
•
Idealiter wordt er binnen de te ontwerpen aanpak ook
samengewerkt met De Voorzieningenwijzer. Zij brengen de
financiën voor de korte termijn op orde, waardoor de doelgroep
meer open komt te staan voor meer lange-termijn-oplossing van
EBV.

•

Er zijn diverse reguliere financieringsproducten voor EBV en WVB.
De belangrijkste zijn het persoonlijk krediet en de hypotheek. Maar
er zijn doelgroepen of problematieken die niet gefinancierd kunnen
worden binnen dat reguliere stelsel. Als regio zou je idealiter een
oplossing willen hebben voor al deze onmogelijkheden.
Het is uitgewerkt instrumentarium door SVn, het werkt en is
goedgekeurd etc. Je kan zo instappen.

•

Ook hiervoor geldt dat de belangrijkste uitdaging niet de
financiering, maar de marketing is. Hoe krijg je het product (EBV
en/ of WVB) gezamenlijk mét de financiering “aan de man”
gebracht?
De doelgroep heeft de perceptie dat het toch niet voor hen is
weggelegd. Kan het onvoldoende overzien. Ziet op tegen het
besluitvormingsproces.
In z’n algemeenheid geldt dat regelingen van het SVn beperkt
bekend zijn bij lokale financieel adviseurs en aanbieders.
Ingewikkeld administratieproces met veel voorwaarden die
ingewikkeld overkomen. Aanbieders zullen wellicht voorzichtig zijn
met informatie en promotie, omdat ze bang zijn voor
administratieve rompslomp.
Het zijn reeds uitgewerkte en geaccordeerde oplossingen van SVn,
bij de uitvoering moet je dus ook binnen de spelregels van SVn
blijven.
Daarnaast is een belangrijk vraag: hebben de gemeenten wel
voldoende middelen om een set aan regelingen te financieren?

Waar is het toegepast?
•

•

De Stimuleringsregeling toekomstbestendig wonen van de provincie
Gelderland is erg compleet. Maatwerklening, verzilverlening,
consumptief krediet, hypothecaire leningen voor verduurzaming en
bijvoorbeeld langer thuis wonen. De manier waarop ze haar palet
aanbiedt aan gemeenten is vooruitstrevend. Het is een vraaggericht
aanbod (de gemeente kan kiezen wat bij haar past) en er is
cofinanciering (gemeente legt deel bij). Nadeel is dat alles
ondergebracht is in één verordening waardoor lastig vindbaar.
Gemeente Midden Groningen heeft een soortgelijke regeling
gemaakt, deze zijn ondergebracht in drie losse verordeningen.
Starterslening, Verzilverlening, Stimuleringslening met o.a.
duurzaamheid-, blijvers-, asbest en achterstallig onderhoud.

Oplossingen
•
•

•

M.b.t. de financieringsopgave is het zaak eerste de behoeftes onder
de gemeenten in kaart te brengen.
M.b.t. de marketing geldt dat er een goede aanpak (zie hierboven)
uitgewerkt zou moeten worden met aanbiedende partijen. Het liefst
regionaal zodat er duidelijkheid en slagkracht ontstaat.
Liefst in de regio ook één ingang voor alle beschikbare oplossingen
en dat SVn aan de achterkant (of via een beslisboomwebmodule)
bekijkt in welk vakje iemand komt of mee geholpen is.

Samenwerking
•
•
•

Bij de totstandkoming van een set aan regelingen moet worden
samengewerkt met gemeenten en Svn.
Het energieloket kan een informerende rol vervullen.
Een financiering is een voorwaarde, maar een aantrekkelijk product
is minstens zo belangrijk. Om écht effectief te worden, zal er
samengewerkt moeten worden met aanbiedende partijen.
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Duurzaamheidslening met deel onderhoud

Objectgebonden leningen

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Financiering energie besparende voorzieningen (EVB) en
woningverbetering (WVB). Oplossing voor klein onderhoud. Hulpmiddel
bij financiering via de SVn voor zowel verduurzaming én onderhoud.

De reguliere persoonlijke kredieten voor EBV zijn primair gemaakt om
een beleidsdoel te realiseren en minder om te voorzien in de behoeftes
van bewoners.

Financiering voor energiebesparende voorzieningen.

Veel huishoudens zullen geen persoonlijke lening of extra hypotheek
willen aangaan voor iets waar niet hun primaire behoefte ligt. Een
financiering die rust op het object (en kan overgaan op de volgende
eigenaren) kan dan een oplossing zijn (bijvoorbeeld voor oudere
doelgroep). Zodoende is er geen sprake van een extra schuldenlast.

Lening voor verduurzaming en woningonderhoud

Bewoners willen vaak best wel investeren in EBV, maar combineren dat
graag met andere werkzaamheden, zoals onderhoud (een natuurlijk
moment). Als er alleen financiering is voor EBV en niet voor onderhoud,
komt er geen positief besluit.

Obstakels
Het is een aanvulling op de goede reguliere financiering van het NEF en
het Warmtefonds. Maar wel één die gefinancierd moet worden. Heeft de
regio/ hebben de gemeenten daar de middelen voor?
Daarnaast geldt – wederom – dat de belangrijkste uitdaging niet de
financiering is, maar de marketing en communicatie. Hoe krijg je deze
mooie financiering over de bühne?

Waar is het toegepast?
Van de gemeente Leeuwarden is bekend dat ze de typische, lokale,
duurzaamheidslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft
aangevuld met de mogelijkheid om een deel van het geld aan te wenden
voor onderhoud.

Extra hypotheek is vaak een te dure oplossing i.v.m. afsluitkosten en
ook een te hoge drempel voor klein onderhoud. Vandaar dat een
duurzaamheidslening met de mogelijkheid om een deel van het geld aan
te wenden voor onderhoud een goede oplossing kan zijn.

Financiering voor energiebesparende voorzieningen gekoppeld ad woning

o.a. Woonpas,
helpt gemeenten bij toepassen Gemeentelijke Verduurzaming Regeling,
gaat via de gemeentelijke baatbelasting en is de enige vorm die niet
getoetst hoeft te worden aan de Wet Financiering toezicht (Wft) en is
daarmee te gebruiken voor doelgroep zonder (voldoende leencapaciteit)
Overige vormen via kettingbeding, erfpacht e.d.

Oplossingen

Obstakels

M.b.t. de financieringsopgave is het zaak eerste de behoeftes onder de
gemeenten in kaart te hebben. Is dit een aanvulling die voor hen van
meerwaarde is?

•

Een andere optie is te gaan lobbyen bij het NEF/ Warmtefonds om meer
aandacht te vragen voor de behoeftes van de doelgroep. Waarom zou
een huishouden die veel bespaart met isolatie een deel van zijn
besparing niet kunnen aanwenden voor het meefinancieren van klein
onderhoud (voegwerk, schilderwerk e.d.)?
Deze financieringsvorm kan ook onderdeel zijn van de set aan
regelingen zoals die van Toekomstbestendig wonen (zie hiervoor).

•
•
•
•
•

Succes nog niet duidelijk: hoewel experimenten pretenderen
oplossingen voor onze doelgroep te zijn, ontbreken gegevens en
worden in de praktijk de huishoudens bediend, die graag wat extra
betalen voor ontzorging en lijkt daarmee niet geschikt voor onze
doelgroep
Het ministerie van BZK heeft in de recente Kamerbrief ‘financiering
en ontzorging woningeigenaren’ de baatbelasting als oneigenlijk
instrument benoemd.
Inrichten en inregelen bij gemeente, eenmalige investering hiervoor
nodig,
Aandacht voor draagvlak bij bewoners en uitleg hoe het werkt,
Is alleen voor verduurzaming, geen oplossing voor onderhoud o.i.d.,
Er is op dit moment maar één aanbieder.

Kanttekening op Woonpas:
Kritisch zijn op de term woonlasten neutrale proposities, dit is een vorm
van wensdenken want er is een bepaalde lengte van afschrijvingsperiode
nodig en die mag nooit langer zijn dan de levensduur van de
verduurzaming. Bijvoorbeeld: iemand heeft nu een energierekening van
€75,- en moet €20k investeren, dan kom je bijna op een looptijd uit van
30 jaar. Dat mag niet tenzij het gaat om een maatregel met een
dergelijk lange levensduur.

Samenwerking
•
•

Bij de totstandkoming van een set aan regelingen moet worden
samengewerkt met gemeenten en SVn.
Het energieloket kan een informerende rol vervullen.

Waar is het toegepast?
•
•
•
•

Woonpas: Gemeente Bergen (pilot)
Woonpas: Gemeente Wijk bij Duurstede (wijk met 500 woningen,
nu 180 woningen aangemeld)
Woonpas: Gemeente Dalfsen
Ermelo, onderdeel van aardgasvrije wijk, bouwdepot op de woning
voor verduurzaming (zie onderdeel Gift voor uitgebreide
beschrijving)

Vanuit Woonpas wordt aangegeven dat:
•
Bewoners geen krediettoets nodig hebben,
•
Aan object gekoppeld, daarmee oplossing voor geen leencapaciteit,
•
Woonlasten neutrale proposities,
•
Gaat niet via balans gemeenten, weinig risico voor gemeente,
•
Investering wordt betaald uit extra baatbelasting.

Oplossingen
Dit zijn ontwikkelingen die de markt nodig heeft, echter alle vormen die
er nu zijn, zijn experimenteel. Het is de vraag of onze doelgroep met
een experimentele regelingen in zee moet gaan vooral ook omdat vele
vormen in de basis toch een lening is die niet verstrekt mag worden.
Oplossing is om te wachten op het Warmtefonds. Hierbij is de
verwachting dat de rijksoverheid op termijn ook met een landelijke
objectgebonden oplossing gaat komen.
Ter overweging
Baatbelasting is geen lening. Voordeel kan zijn dat - omdat het een
baatbelasting van de gemeente is - de gemeente per geval zelf kan
besluiten of ze ingeval van sociaal ongewenste problemen de incasso
van de belasting op een mildere vorm uitvoert (bijvoorbeeld per jaar
bekijken of iemand wel of niet zijn belasting kan betalen). Zonder dat ze
meteen de gehele resterende openstaande hoofdsom hoeven kwijt te
schelden.

Samenwerking
•
•

•

Een goede samenwerking tussen gemeente, aanbieder en financieel
adviseur.
In principe zou je in de regio een kleine pilot kunnen opzetten, maar
de acceptatie van een nieuw, experimenteel financieel instrument
bij de echt kwetsbare doelgroep is wellicht een brug te ver.
Het energieloket kan een informerende rol vervullen.
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Marketing

Actiegericht onderzoek

Systematisch verhogen van de investeringsbehoefte
Omschrijving

Het systematische verhogen van de investeringsbehoefte
m.b.t. energiebesparende voorzieningen (EBV)
&
Het systematisch verhogen van de investeringsbehoefte m.b.t.
EBV in combinatie met woningverbetering (WVB)

Obstakels

Er bestaat nog geen goede marketing. Hoe krijg je het product
(EBV/ WVB) gezamenlijk mét de financiering “aan de man”
gebracht?
• De doelgroep heeft de perceptie dat het toch niet voor hen
is weggelegd. Kan het onvoldoende overzien. Ziet op tegen
het besluitvormingsproces.
• De meeste aanbieders hebben een one-size-fits-all aanpak
en lopen liever met een grote boog om deze doelgroep
heen.
• Marketing is alleen nuttig als de financiering er daarna ook
wel daadwerkelijk is.

Waarom zou je het willen?

Het beschikbaar hebben van financiering voor onze doelgroep
is een voorwaarde (het kunnen), maar het willen
(investeringsbereidheid) is minstens zo belangrijk, blijkt al wel
uit de hierboven beschreven obstakels.

Vooronderzoek naar wat voor bewoners belangrijk is
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Vooronderzoek in een wijk voordat je daadwerkelijk aan
de slag gaat. Onderdeel van de marketing en proberen
aan te sluiten wat de bewoners bezig houdt, waarom
gaan ze niet verduurzamen? Kunnen of willen ze hun
woningen niet onderhouden? Etc.

•

Oplossingen

Het uitwerken van een goede marketingaanpak, die rekening
houd met:
• Waar de doelgroep te vinden is.
• Wat de behoeftes van de doelgroep zijn.
• De klantreis van de doelgroep.
• Met een goede marketingmix (product, prijs, plaats,
promotie e.d.).

•

Obstakels
•

Eigenlijk geen, echter vergt het wel tijd en geld en
zijn er altijd mensen die niet graag meedoen aan
een onderzoek of niet graag praten over geld, maar
er zullen voldoende mensen overblijven om wel een
steekhoudende proef te doen.

Oplossingen
•
•

Waar is het toegepast?

Er zijn in Nederland diverse platforms/projecten bezig met het
vraagstuk ‘Waar is de doelgroep te vinden? En hoe komen we
achter de deur?’. Dit is een belangrijk deel van de klantreis en
marketingmix, maar slechts het eerste deel. Wij kennen geen
voorbeelden in Nederland waar een volledige marketingaanpak
voor deze doelgroep is uitgewerkt en toegepast.
De drie platforms / projecten / voorbeelden die het verst zijn
met een oplossingsrichting zijn:
• De landelijke Community of Practise “Energietransitie
huishoudens met lagere inkomens” (RVO, ECN én ca. 10
gemeenten)
• Experimentenprogramma “Verduurzaming Kwetsbare
wijken” (BZK, G40, Platform 31, Nijenrode én 15
gemeenten)
• Actiegericht onderzoek. VNG Innovatieve aanpak
“Hooghangend fruit laat je niet vallen” (Gemeente
Groningen

Er zijn vele veronderstellingen als het gaat over
financiering en marketing. Voordat je nieuwe
regeling of aanpakken verzint loont het om de
veronderstellingen te toetsen in de praktijk. “Klopt
het dat mensen geen geld kunnen lenen?” Klopt het
dat mensen JA zeggen tegen een gegarandeerd
woonlastneutraal en objectgebonden proposities? Of
moet er meer gebeuren?”
Elke aanpak is in dit geval van belang voor deze
doelgroep, gericht op dat ze kleinere maatregelen
achter elkaar kunnen nemen. Uiteindelijk wel
uitkomen in 2050 op aardgasloos of energieneutraal.
Van belang om particulieren daar in te begeleiden en
ondersteunen.

Samenwerking

In de marketing moet worden samengewerkt met aanbiedende
partijen, die rekening houdend met de financieringslast een
propositie moeten maken en vermarkten.
Bij het uitwerken van een goede aanpak zal KAW zich nog
moeten verdiepen in de hiernaast genoemde initiatieven.
Daarnaast zou ze ook nog te rade kunnen gaan bij:
• Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen
(RWLP) met haar menukaart
• Stichting Waardebehoud Onroerend Goed (WOG)
• Energiewerkplaats Brabant; programma en werkgroep
Sociale Energietransitie met haar pilot “Energie voor
iedereen”

Waar is het toegepast?
•
•

Gemeente Groningen / KAW. Project “Hooghangend
Fruit Laat Je Niet Vallen”
Gemeente Hoogeveen, De Smederijen

Desnoods betaal je – net zoals in Groningen /
Paddepoel – elk huishouden die mee doet €50,- om
mee te werken aan het onderzoek.
TNO is in opdracht van BZK bezig met een groot
onderzoek naar de perceptie van verschillende
mogelijke financieringsvormen, in de breedte maar
ook specifiek aandacht voor de zgn. niet-kunners.
Daar zou t.z.t. ook van kunnen worden geleerd. En
als basis kunnen dienen voor de inrichting van lokaal
maatwerk onderzoek

Samenwerking
•

Gemeente, Sociale bouwkundige, Financieel
adviseur.

Het energieloket kan een informerende rol vervullen.
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Warmtefonds

Landgraaf Model

Persoonlijke lening vanuit het Warmtefonds

Persoonlijke lening vanuit het Landgraaf model

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Landelijke regeling. Financiering voor alle huiseigenaren
(ook zonder of met onvoldoende leencapaciteit). Het
gaat om financiering naar draagkracht.

Een financiering naar draagkracht (vergelijkbaar met de
studiefinanciering) is wat Nederland voor een inclusieve
verduurzamingsaanpak nodig heeft:
• Generieke, landelijke financiering, zodat regio’s en
gemeenten het niet zelf hoeven te organiseren.
• Aantrekkelijk voor huiseigenaren door lage rente en
maximale looptijd. Met een hoge herkenbaarheid.
• Bij verduurzaming gespikkeld bezit is dit inzetbaar.

Experimentele financiering energie besparende
verbetering voor iedereen.

Op dit moment kunnen huishoudens zonder (voldoende)
leencapaciteit niet aan geld komen voor
energiebesparende voorzieningen (EBV), ook niet als de
besparing groter is dan een aflossing (en het dus
verantwoord zou moeten zijn).

Obstakels
Deze financiering komt pas in de zomer van 2020
beschikbaar voor huishoudens zonder (voldoende)
leencapaciteit in beperkte gebieden (Vooralsnog alleen
in proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) of bij
verduurzaming van ‘gespikkeld bezit’.). Dit staat
omschreven maar is nog veel onduidelijkheid over.

Oplossingen
•
•

eventueel noodzakelijk/ voorwaardelijk onderhoud zal
niet meegefinancierd kunnen worden.
•
•

Waar is het toegepast?
Is nog nergens toegepast
•

Wachten..
Besluiten om tijdelijk het sociaal krediet in te gaan
zetten voor spijtvrije investeringen zoals isolatie.
En/of een duurzaamheidslening, die deels kan
worden aangewend voor onderhoud.
Kennis op doen met het bereiken van je doelgroep
om te anticiperen op komst warmtefonds.
Als regio lobbyen bij het Warmtefonds om aandacht
te vragen voor de (te financieren) behoeftes van
deze doelgroep. En hoe dit middel in te zetten op
bredere schaal/problematiek.
Opening dat het ook bij verduurzaming gespikkeld
bezit ingezet mag worden.

Samenwerking
•
•

Volgt nog als het in uitvoering wordt gebracht
Het energieloket kan een informerende rol vervullen.

Met een raadsbesluit die van energiebesparing een
maatschappelijke taak maakt, is er binnen de mazen
van de Wet financiering toezicht óók financiering te
verstrekken aan mensen die normaliter niet door de
krediettoets komen.

Obstakels
Hoewel de regeling is gemaakt voor de arme doelgroep,
wordt hier niet op gemonitord. Om de kwetsbare
doelgroep te beschermen zou er een garantie
ontwikkeld moeten worden. Het is echter niet gelukt om
deze te ontwikkelen in Landgraaf.
De doelgroep (als die al bereikt wordt) wordt nu op
vertrouwen (“het zijn bewuste keuzes/ mensen”) geld
verstrekt. Huishoudens krijgen zo te maken een extra
schuldenlast én extra risico’s.
Het is niet duidelijk hoe de gemeente handelt bij
wanbetaling – geldt dan een ‘sociale aanpak?
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft deze
omzeiling van de Wft niet goedgekeurd maar ook nog
niet afgekeurd. Als 100 gemeenten dit gaan toepassen,
dan gaat AFM wel aan de bel trekken.

Oplossingen
Het is ons inziens onverantwoord om te gaan
experimenteren met deze financiering als er niet meer
waarborgen worden ingebouwd. Al deze waarborgen
(denk aan garanties) zijn duur en veelal ondoorzichtig.
Niet gewenst dus voor onze doelgroep. Zeker niet als je
weet dat het Warmtefonds deze obstakels wél gedegen
en zonder gedoe gaat oplossen.
Onderzoeken hoeveel % wanbetalers is
Aandacht voor doelgroep bereik

Waar is het toegepast?
•
•
•
•

Gemeente Landgraaf en de Stadsregio Parkstad
Limburg.
Gemeente Eindhoven
Gemeente Enschede
Een aantal andere gemeenten in Nederland passen
een vergelijkbare constructie toe.

Samenwerking
Gemeente
Wellicht is samenwerking met gemeente niet
noodzakelijk? Zou provincie ook een dergelijk besluit
kunnen nemen?
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Inclusief financieren

Experiment met ‘gift’

Lobby om hypotheken zo aan te passen dat er rekening wordt gehouden met
de energetische kwaliteit van huizen

Verduurzamingsproduct aanbieden en voorschieten

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Omschrijving

Omdat anders alle andere interventies ‘dweilen met de
kraan open’ is.

Een bewoner hoeft geen product uit te zoeken.
Een bewoner hoeft geen financiering uit te zoeken.
Hij/zij hoeft alleen maar “Ja!” te zeggen tegen iemand die
isolatie aanbiedt met de belofte dat de bewoner 50% van de
maandelijkse besparing mag houden.

Waarom zou je het willen?

Voorkomen dat mensen een lek huis kunnen kopen
zonder geld over te houden voor energie besparende
verbeteringen en woningverbetering kunnen doen. Dus
preventieve maatregel.

Obstakels

Oplossingen

Obstakels

De Nibud-leenregels houden te weinig rekening met de
(energetische) kwaliteit van huizen bij het vaststellen
van leencapaciteit.

Het veranderen van de Nibud-leenregels, waarbij meer
rekening wordt gehouden met de feitelijke kwaliteit van
huizen en hiervoor financiering in de hypotheek onder
brengen als een soort ‘bouwdepot’ oid.

•

Hiermee kom je ook met bewoner in gesprek, creëert
vertrouwen, wellicht voorbeeld in wijk en daarmee sneeuwbal
effect. Je biedt hulp, ontzorgt en concrete oplossingen met
direct effect. Aandachtspunt is dat een gift wel spijtvrij moet
zijn: dus de maatregelen moeten spijtvrij zijn.

•
•
•

Er zullen altijd mensen tussen zitten die niet kredietwaardig
zijn (ontbreekt moraal). Deze mensen zijn ook niet
‘giftwaardig’. Dat kan je toetsen.
Risico dat mensen niet gaan terugbetalen
Op wat voor gronden geef je de ‘gift? (alleen aan nietkunners?)
Juridisch obstakel: het is niet helemaal een gift, want ze
moeten de helft van de besparing maandelijks afdragen
aan iemand. Hoe voorkomen dat het toch een lening oid
wordt met alle regels van dien!

Om alle bureaucratie en ureninzet van velen rondom
financieringsconstructies, regels, percepties en
besluitvormingsprocessen te omzeilen kun je ook gewoon
isolatie gaan aanbieden (geven) en met betreffende bewoners
een mondelinge afspraak maken dat ze de helft van hun
besparing maandelijks terug betalen

Oplossingen
•
•

Waar is het toegepast?
-

Waar is het toegepast?
nergens

Samenwerking
Lobby vanuit de G40 of vanuit de Regio Deals bij o.a.
Nibud

-

Hengelo, project: Lang zult u wonen. Stimuleringsregeling
voor 65 jaar of ouder, eigen huis en zo lang mogelijk veilig
en comfortabel blijven wonen, inwoners kunnen in
aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal
€1000,- per woning.
Ermelo, Particuliere eigenaren van een woning op bepaalde
adressen krijgen een ‘aardgasvrij budget’ van €12.000. Dat
budget wordt door de gemeente beheerd. Met dit budget
kun je isolatie-en installatiemaatregelen (laten) nemen.
Deze maatregelen moeten gebaseerd zijn op de
woningopname en het energieadvies waarmee je het
traject start. De helft van de investering betaal je zelf en de
andere helft betaalt de gemeente uit je aardgasvrij budget,
tot een maximum van € 12.000,00. Het aardgasvrij budget
is woninggebonden. Als je je huis verkoopt, gaat het
resterende budget over naar de nieuwe eigenaar.

•
•

•
•

Toets op kredietwaardig
Waar je dit gaat uitgeven, goede relatie met bewoners
opbouwen / betrouwbaarheid
Geldverstrekker rekening houden dat een deel van het geld
niet terug komt
Vorm bedenken waarmee je mensen aanspreekt op hun
morele verplichting en terug betalen zonder dat er sprake
is van een lening.
Interessant experiment om te kijken hoeveel % dat is en
welke effecten het nog meer oplevert
Maak het een 100% gift en spreek af dat mensen in ruil
voor de maatregelen een rol pakken in de buurt. Bijv.
aantal uren werk verrichten, onderhoud plantsoenen o.i.d..
Een combinatie met pijlen welzijn en werk is hiervoor
wellicht te bedenken?

Samenwerking
•

Gemeenteraad, opbouwwerk, partij die de isolerende
maatregelen uitvoeren.
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Energiecoaches

Hypotheek maatwerkoplossingen

Inzetten van energiecoaches om doelgroep te bereiken
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Methode om bij de doelgroep achter de deur te komen
(is onderdeel van een goede marketing-aanpak, zie een
aantal pagina terug)

•

•

Veel aandacht voor hoe kom je bij mensen achter de
deur, goed advies, vertrouwen, objectieve informatie
over verduurzaming,
Lening voor mensen die normaal geen lening kunnen
krijgen.

Reguliere financiering
Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Reguliere financiering voor energie besparende
voorzieningen en woningverbetering

•

•

Obstakels
•
•
•
•
•

Achter de deur komen bij bewoners is essentieel,
hier aandacht op zetten.
Voorzieningenwijzer hierin meenemen?
Je hebt concrete verduurzamings-producten nodig
maar ook marktpartij en financiers.
Energiecoaching zou zich niet specifiek op nietkunners moeten richten, wel-kunners verbruiken
vaak meer energie.
Energiecoaching zorgt niet dat mensen ineens wel
mee kunnen doen, hiermee rekening houden in
aanpak.

Oplossingen
•

Niet alleen gesprek over energie, maar ook over de
problemen zorgen van bewoners. Sluit ook aan bij
actiegericht onderzoek.

Obstakels
•
•
•
•
•
•

Het is geen generiek instrument. De bank moet er
aan mee willen werken. Sommigen doen dat niet.
Makelaars moeten doorverwijzen of mensen
attenderen, voor hen geen verdienmodel,
Een maatwerktraject is tijdrovend en overzichtelijk.
Meestal moet een financieel adviseur de deuren
openen en zo’n iemand kost geld
Klant is maar beperkt geïnteresseerd
Binnen deze doelgroep wellicht weinig verloop,

Oplossingen
•

•

Waar is het toegepast?
•
•
•
•
•

Gemeente Leeuwarden (die zijn het verst)
Gemeente Hardenberg zet energiecoaches in voor de
beoogde doelgroep
Gemeente Groningen past dit ook toe, maar erg
marginaal
www.energiearmoede.nl met toolkit
Leren van wijkvernieuwing en aardbevingsaanpak

De beste oplossing voor het financieren van EBV +
WVB is de hypotheek. Ook voor klanten die (thans)
buiten het acceptatiebeleid vallen (mensen die te
oud zijn, niet kredietwaardig e.d.) zijn er
maatwerkoplossingen te bieden als de bank daar aan
mee wil werken.
Bij mutatiemoment (verkoop - aankoop)
verduurzamingspakket aanbieden, dit is mee te
financieren bij hypotheek van de nieuwe eigenaar en
daarmee heb je op lange termijn winst.

•

Er zou een pilot gestart kunnen worden met de
banken. Over hun acceptatiebeleid en of het
mogelijk is hun afdeling “Bijzondere gevallen” wat
minder te verstoppen voor klanten.
Gemeente niet aan zet, suggestie dure
maatwerkadviezen gratis weggeven in ruil voor
bouwdepot verduurzaming
Stevig gesprek met lokale makelaardij aanspreken
op intrinsieke doelstelling

Waar is het toegepast?
Samenwerking
•

In samenwerking met werkende regelingen zoals
sociaal krediet?

Niet bekend

Samenwerking
•
•
•

Samenwerking tussen makelaars en hypotheekadviseurs / hypotheek verstrekkers.
Optie:
Starten met twee banken die regionaal veel klanten
hebben en die open staan om mee te denken
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QuickScan Energiearmoede

One-stop-shop

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Omschrijving

Waarom zou je het willen?

Methodiek om gemeenten te helpen snel in kaart te
brengen welke problematiek zich afspeelt binnen de
gemeenten en hoe dit is op te lossen op het gebied van
energiearmoede/ verduurzaming.

•

Winkel waar bewoners (voor zowel niet als wel-kunners)
terecht kunnen voor advies over maatregelen, advies
over financiering en subsidies. Maar ook om de
maatregelen te kopen, waarbij ze in het hele proces één
aanspreekpunt hebben (i.p.v. dat ze terecht moeten bij
een aannemer voor isolatie, een installateur voor
zonnepanelen, etc.). Het is een randvoorwaarde in het
ontzorgen van bewoners.

•

Methodiek om gemeenten te helpen opgave in beeld te brengen

•
•
•

Obstakels
•
•

Net nieuw
Hulpmiddel voor gemeenten, een QuickScan,
gemeenten moeten hier zelf mee aan de slag.

Koppeling tussen sociaal domein en aansluiten bij
ambities klimaatakkoord
Aansluiten bij belevingswereld eigenaren (helpen bij
armoede en schulden) plus energietransitie.
Lokaal gewerkt aan de opgaven van de
energietransitie, is maatwerk etc.
Hulpmiddel om de wijkaanpakken te prioriteren
(mensen met een niet verduurzaamd huis hebben
sneller flink nadeel van de gasprijsstijging).

Winkel voor bewoners met complete advies

•

Oplossingen
Oplossingen is o.a. inzet van energiecoaches, hoe ga je
dat inrichten/inhuren? Doe je dat met een welzijnsstichting?

Obstakels
•

•
•

Bewoners met een kleine beurs komen vaak maar
voor één maatregel, waardoor de meerwaarde van
één integraal aanspreekpunt niet van toepassing is.
Wat overigens niet geldt voor het integrale advies.
Proces inrichten is tijdrovend.
Goede afspraken maken met leveranciers (o.a. over
levertijden, afhandeling, communicatie) blijkt in de
praktijk lastig.

Oplossingen
•
•

Waar is het toegepast?
•

•

Bewoners ontzorgen en voorzien van een goed
integraal advies.
Bewoners niet alleen over maatregelen adviseren,
maar vooral ook over financiering. Veel bewoners
weten niet wat er mogelijk is en welke gunstige
leningen/regelingen er zijn.

Pilot in Friesland bij een gemeenten geweest. Was
positief, sinds afgelopen vrijdag (7 februari 2020)
methode gelanceerd om uit te rollen bij andere
gemeenten.
Voorbeeld van energiescan Oost Groningen,
gemeente Pekela,

Een aantal betrouwbare partners zoeken (niet met
iedereen willen samenwerken en dit in beeld
brengen)
Geeft antwoord op de vraag wie gaat het doen? En
hoe kunnen ze dat gaan doen?

Waar is het toegepast?
Samenwerking
•

Gemeente en welzijnsstichtingen

•
•
•
•
•

Hoogeveen Groningen (Hoogeveen woont SLIM)
Groningen (Groningen woont SLIM)
Zoetermeer
Enschede
Den Bosch

Samenwerking
•

Samenwerking met leveranciers (aannemers,
installateurs, etc.)
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Woningabonnement

Lokale energiecorporaties e.a.

Mogelijkheid verduurzaming zonder eigen investering
Omschrijving

Een woningabonnement is een initiatief gericht op het
energetisch renoveren van bestaande voorraad van particuliere
woningen. De maandelijkse kosten van de investeringen zijn
gelijk aan de besparing op de maandelijkse energielasten (dus
als woningeigenaar hoef je niet te investeren). Het is een
integrale oplossing. De consument krijgt een advies geleverd
en een derde partij regelt de investering en biedt de garantie
dat de getroffen maatregelen werken. De consument betaalt
hiervoor een maandelijks bedrag en wordt ontzorgd en
gestimuleerd de woning energetisch te renoveren.

Obstakels
•

•

Temeer daar het bij de woningabonnementen zoals die nu
operationeel zijn, nog steeds gaat om een persoonlijke
lening die voor deze doelgroep niet of niet voldoende
haalbaar is.
Het is onbekend in hoeverre de woningabonnementaanbieders ook voor deze doelgroep zouden gaan als de
financiering wel mogelijk zou zijn.

Waarom zou je het willen?

Het beschikbaar hebben van financiering voor onze doelgroep
is een voorwaarde (het kunnen), maar het willen
(investeringsbereidheid) is minstens zo belangrijk, blijkt al wel
uit de hierboven beschreven obstakels.

Mogelijkheden voor verduurzaming met behulp van corporatie?
Omschrijving

Samenwerken met lokaal betrokken energie coöperaties.
Sommige corporaties hebben ook iets van
financieringsmogelijkheden georganiseerd voor mensen die
niet kunnen lenen/ verduurzamen.
Verder valt er ook nog te denken aan Subsidie
energiebesparing eigen huis (SEEH = als woningeigenaar kan
je ongeveer 20% subsidie krijgen als je minimaal 2
energiebesparende / isolerende maatregel laat uitvoeren door
een bouwbedrijf) en een Investeringssubsidie duurzame
energie (ISDE = is tegemoetkoming bij aankoop van
zonneboilers en warmtepompen).

Oplossingen

Een woningabonnement is een propositie (gebaseerd op
gegarandeerd, gelijke maandlasten en ontzorging) die in
theorie geschikt zou kunnen zijn voor onze doelgroep.
Ontzorging en garanties betekenen wél extra kosten. Het is
daarom een suboptimale oplossing. De meeste
woningabonnement-vormen richten zich daarom ook op een
andere doelgroep.

Waarom zou je het willen?

Biedt een mogelijkheid voor mensen die niet kunnen of weten
hoe. Wellicht in kleinere gemeenschappen waar actieve
corporaties zitten draagt dit bij aan gevoel van zelfregie.
Besturen van die corporaties zijn vaak vrijwilligers uit de eigen
omgeving, voelt wellicht vertrouwd?

Obstakels

Oplossingen

•

•

•

Het is heel corporatie afhankelijk en er zijn niet zoveel
voorbeelden van. Overige energiecorporaties verwijzen
vaak door naar energieloketten, hier worden dan
oplossingen als SEEH en ISDE genoemd.
Nadeel van SEEH en ISDE voor onze doelgroep is dat je al
moet hebben betaald voor je subsidie kan aanvragen: daar
zou een oplossing voor kunnen worden gezocht (i.c.m.
financiering van het deel waar geen subsidie op zit =>
subsidiebedrag direct mogen aflossen?)

•

Inventariseren of er energiecorporaties in Drenthe
aanwezig zijn die een soortgelijke rol op zich nemen.
Bij regelingen zoals SEEH en ISDE oplossingen zoeken
voor het feit dat je zelf investeert. Oplossing kan zijn een
combinatie met de financiering waar geen subsidie op
zit, dat je met het subsidiebedrag direct mag aflossen??

Waar is het toegepast?
•

•
•

In Breda is BRES bezig met een woningabonnement
waarbij de financiering waarschijnlijk wordt geregeld via
een duurzaamheidslening van de gemeente (die lijkt op het
warmtefonds - dus als het warmtefonds er echt komt en
breed beschikbaar wordt, dan doet gemeente het mogelijk
niet en moet het abonnement in combinatie met het
warmtefonds gaan lopen).
Het Deventer Woningabonnement, ofwel het
woningabonnement van WOAB - inmiddels ook in Almere
e.a.
Je hebt diverse zonnepanelen huur/lease bedrijven. Nadeel
daarvan is dat de woningkwaliteit buiten beschouwing
wordt gelaten. Bovendien is het moeilijk te doorgronden of
eigenaar/bewoners op inkomen zouden moeten worden
getoetst of niet.

Samenwerking
Samenwerking

https://www.platform31.nl/wat-wedoen/kennisdossiers/stedelijke-vernieuwing/praktijkboekstedelijke-vernieuwing/energiezuinig-zonder-investeringwoningabonnement-deventer

Waar is het toegepast?
•
•

Vrijstad Energie in Culemborg,
Energiebank in Zutphen
https://www.destentor.nl/zutphen/groene-stroom-levertzutphenaren-met-een-smalle-beurs-120-euroop~ac01048bc/

•

Stichting Energiebank Nederland (actief in regio’s Arnhem,
Rotterdam en Haarlemmermeer ) = energiebank helpt om
het energieverbruik blijvend omlaag te brengen en
daarmee dus ook de energierekening en helpt mee om
milieudoelstellingen te halen.

•

Gemeenten en energiecorporaties en eventueel ook met
een woningcoöperatie.
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OVERIG
WERKWIJZE & DOEL
HULPMIDDEL BIJ SELECTIE INSTRUMENTEN
PLANNING
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WERKWIJZE
ZOEKTOCHT NAAR HAALBARE INSTRUMENTEN: DYNAMISCH TRAJECT

instrument
instrument
start

methodiek

finish

instrument
regeling
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DOEL: GEREEDSCHAPSKIST MET HAALBARE INSTRUMENTEN
‘EEN WERKENDE FABRIEK’

instrument
aanpak

aanpak
methode

instrument

regeling
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HULPMIDDEL BIJ SELECTIE INSTRUMENTEN
ONDERDELEN DIE MOGELIJKE OBSTAKELS KUNNEN OPLEVEREN
Deze onderdelen kunnen mogelijk obstakels opleveren, die zijn op te lossen en aan te pakken, hulpmiddel bij het
voorselecteren:
Regelgeving (mag het al? zijn er juridische belemmeringen? weten we dat voldoende?),
Draagvlak bewoners (is het voor hen aantrekkelijk en te overzien, aandacht voor investeringsbereidheid, dus
meenemen hierin),
Draagvlak overheid (is het uitvoerbaar, draagvlak bestuurders, ambtelijk),
Draagvlak stakeholders (bijv. corporatie, willen en kunnen die meewerken, past het bij strategisch beleid e.a.) ,
Impact (is het groot, klein etc. welke inschatting kunnen we daarvoor doen, heeft het een multiplier effect, komt er
een beweging in gang),
€ voor bewoners (is het financieel haalbaar, op korte termijn baat bij, verlaging energielasten o.i.d.),
€ voor overheid (zijn er middelen beschikbaar),
€ voor stakeholders (bijv. voor corporatie, is het financieel haalbaar, business case?),
Lerend vermogen (ambitie uit Regio Deal, wat is op korte termijn het leereffect wat we op lange termijn kunnen
inzetten, een inschatting hiervan),
….
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PLANNING EN ROUTE
WONEN – INSTRUMENTEN VERBETEREN KOOPVOORRAAD
•

Dinsdag 21 januari (Hoogeveen), bijeenkomst ontwikkelteam & KAW- kennismaking, planning, doorlopen aanpak en eerste beeldmateriaal op kaart,

•

Donderdag 13 februari (Exloo), bijeenkomst ontwikkelteam & KAW - overzicht instrumenten en gezamenlijk komen tot een selectie van een kleine set kansrijke
instrumenten (ter voorbereiding overzicht 30 januari per mail aanleveren aan projectteam, tussenoverleg 4 februari),

•

Maandag 2 maart (Emmen), bijeenkomst ontwikkelteam & KAW - gesprek n.a.v. verdiepend onderzoek, gezamenlijk bepalen welke instrumenten
doorontwikkeld en toegepast gaan worden,

•

Dinsdag 17 maart (per mail), input ontwikkelteam op concept tekst KAW - doorontwikkeling van instrumenten, voorbereiding voor besluitvorming, kwantificeren
van gekozen instrumenten (inzet mensen en kennis, kostenplaatje en impact op de woningvoorraad en de inwoners),

•

Woensdag 18 maart (per mail), 80-90% versie aanleveren ter bespreking bestuurlijke adviesgroep op 23 maart,

•

Maandag 23 maart, bespreking voorstel in bestuurlijke adviesgroep ter voorbereiding op stuurgroep van 6 mei,

•

Donderdag 26 maart (per mail), deadline laatste input n.a.v. bestuurlijke adviesgroep, eventuele aanpassingen doornemen en verwerken,

•

1 april, definitieve versie opleveren (per mail), laatste (kleine) aanpassingen zijn hierin verwerkt n.a.v. deadline 26 maart,

•

Mei 2020, Stuurgroep ter besluitvorming.

NB Partijen zorgen zelf voor draagvlak bij corporaties en op welke manier dit verkregen wordt, KAW overlegt met het ontwikkelteam.
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