
                                                        

 
Stroomversnelling Brabant  

Stroomversnelling Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de vijf grote gemeenten (B5), bouwers, adviseurs, 
kennisinstituten en opdrachtgevers.  
Van het energieverbruik in Noord-Brabant gaat ongeveer een derde naar de Brabantse woningen. Energiebesparing bij woningen is daarom 
noodzakelijk om de klimaat- en energiedoelstellingen van de overheid te halen. Daarnaast worden steeds meer bewoners geconfronteerd 
met te hoge woonlasten.  
De tijd is rijp voor een grootschalige aanpak van de Brabantse woningvoorraad: de Stroomversnelling Brabant.  
De ambitie van de Stroomversnelling Brabant is een volledig energie neutrale woningvoorraad (huur en koop) in 2050. Daarvoor moeten 
800.000 bestaande woningen in de provincie Noord-Brabant worden aangepakt.  
Deze ambitie is onder de huidige omstandigheden niet realistisch. Om dit te realiseren is een systeemverandering nodig. De 
Stroomversnelling Brabant werkt aan het creëren van de juiste condities om deze systeemverandering mogelijk te maken.  
Het is de stap van pilotfase naar een eerste opschalingsfase: 1000 woningen tot 2018 en daarna een grootschalige aanpak oplopend tot 
100 woningen per dag.  
Tevens komen de ambities van de Stroomversnelling Brabant overeen met de ambities in het onlangs gepresenteerde Brabants 
Energieakkoord. 
 
De Stroomversnelling Brabant richt zich op het renoveren van woningen naar Nul op de Meter. Dit betekent dat het gebouw gebonden 
energiegebruik en het huishoudelijk energiegebruik op jaarbasis per saldo nul zijn. Uitgangspunt van een Nul op de Meter renovatie is dat 
de renovatie betaald wordt uit de energierekening, waardoor de totale woonlasten niet toenemen.  
Voor corporaties is het renoveren van woningen naar Nul-op-de-meter gunstig in verband met de aankomende mogelijkheid om een 
energieprestatievergoeding van haar huurders te vragen.  
 
Condities creëren 
Om de Stroomversnelling Brabant te laten slagen moet aan een aantal condities worden voldaan op het gebied van financiering, wetgeving 
en procedures. Een aantal condities wordt op landelijke schaal geregeld. Zoals met het Rijk het aanpassen van de wetgeving omtrent de 
Energie Prestatie Vergoeding (van belang voor woningcorporaties) en de maximale hypotheekgrens bij een Nul op de Meter woning, maar 
ook het volgen en beïnvloeden van regelgeving ten aanzien van salderen en normering. Er wordt met banken en andere financiers gekeken 
naar financiële arrangementen met name voor particulieren (als aanvulling en alternatief voor de hypothecaire leningen). Voor een aantal 
andere condities zijn lokale partijen zoals gemeenten overheden, woningcorporaties, makelaars en taxateurs aan zet. Voor de landelijke 
condities wordt vanuit Brabant deelgenomen aan een landelijke samenwerking (met Platform 31).  
Voor de lokale condities is de deal Stroomversnelling Brabant opgezet. Ondertekenaars van de deal spreken de intentie uit om hun aandeel 
te leveren voor het bereiken van de juiste condities voor de Stroomversnelling Brabant. Op 9 juli as wordt de Brabantse ‘Nul Op de Meter’-
deal gesloten, waarbij bouwpartijen, financieringsinstellingen, verzekeraars, gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties zich 
kunnen aansluiten.  
 
Eerste fase: 1000 woningen 
In eerste instantie zet de Deal Nul op de Meter in op 1000 Nul op de Meter renovaties voor 2018. Deze eerste fase biedt ruimte om 
specifiek te werken aan het creëren van condities, het oplossen van een aantal vraagstukken en het optimaliseren van de propositie aan de 
klant. Een groot deel van deze eerste fase woningen zullen corporatiewoningen zijn. Dit heeft ermee te maken dat met 
corporatiewoningen al de nodige ervaring is opgedaan binnen de Stroomversnelling Huur (juni 2013). Voor de eerste 1.000 woningen gaat 
men vanuit de Brabantse Deal nadrukkelijk op zoek naar cofinanciering (b.v. EU-fondsen).  
 
Leest, Veghel 
Dit voorjaar heeft zich een bestuurslid van de VVE Leest II uit de Leest in Veghel bij de gemeente gemeld met de vraag of de gemeente de 
VVE kan helpen in verband met de onderhoudsbehoefte van de woningen in de VVE.  
De VVE Leest II is een complex van 50 grondgebonden woningen, die deel uitmaken van een reeks van 124 gelijkvormige woningen, welke 
in 1974 gebouwd zijn door Woonbelang Veghel.  
Inmiddels is een verkenning opgestart om te onderzoeken of het (financieel, technisch en sociaal (draagvlak) haalbaar is dit complex Nul op 
de Meter te renoveren. En hoe het als project vorm kan krijgen. Hierbij is ook Platform31 betrokken.  
 
Platform 31 voert het innovatieprogramma de Energiesprong uit, waarvan de Stroomversnelling deel van uit maakt. Platform31 is dé 
kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling met directe lijnen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Platform 31 verbindt zich als kennispartner aan de Brabantse Deal en wil vandaaruit twee VVE projecten als pilotproject ondersteunen, 
waarvan het Veghelse project er een is. Het andere project is in Tilburg.  
 
De kansen en mogelijkheden in dit project zijn de volgende :  
1) Het gaat hier om 124 gelijkvormige woningen, waardoor er sprake is van een robuust aantal, wat een systematische (industriële) aanpak 
mogelijk maakt;  
2) Er is een dringende onderhoudsbehoefte, die gecombineerd kan worden met een sterke verbeteringsaanpak;  
3) Resultaat is een grote comfortverbetering + de verbetering kan de waarde van de woningen verbeteren, waarbij de complexgewijze 
aanpak, daarbij een extra waarde geeft;  
4) Vanuit de pilot kan blijken of  het zinvol is om complexen van versnipperd corporatiebezit en/of enkel particulier bezit in een VVE of 
coöperatie te bundelen om verbeteringsingrepen (eenvoudigere) op grote schaal mogelijk te maken;  
5)Een gezamenlijke aanpak is een mooi wapen om energiearmoede te voorkomen en/of te verminderen.  
 

Platform31, als partner in de Stroomversnelling Brabant ziet een bijzondere kans voor de VVE’s en Area in de Leest. Een kans om een 
complex van 124 woningen in één project nul-op-de-meter te renoveren. Daarmee zou Veghel een aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
ontwikkelfase van de eerste 1000 woningen.  


