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Inleiding 
Stroomversnelling Brabant  
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.  
De Stroomversnelling Brabant werkt aan het creëren van de juiste condities om een 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.  
 
Nul op de Meter 
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. Dit 
gaat dus nog een stap verder dan een (gebouw gebonden) epc van 0, de landelijke ambitie voor 
nieuwbouwwoningen in 2020. Centraal bij een Nul op de Meter renovatie staat het maximaal reduceren van de 
warmtevraag door vergaande isolatie in combinatie met opwekking en terugwinning van eigen energie. 
Uitgangspunt van een Nul op de Meter renovatie is dat de renovatie betaald wordt uit de energierekening, 
waardoor de totale woonlasten niet toenemen.  
De Stroomversnelling richt zich in eerste instantie op rijwoningen uit de jaren 1950-1980. De markt 
(bouwpartijen en industrie) zijn aan zet om tot een aanbod te komen: financieel aantrekkelijk en technisch 
vergaand. Hiervoor is innovatie nodig, een transitie van het (ver)bouwproces, en niet alleen op technisch 
gebied. Partijen zullen hun positie in het renovatieproces op een geheel andere wijze gaan uitvoeren en er 
zullen nieuwe financieringsconstructies en business modellen ontstaan. Ook van de lokale bouwbedrijven 
vraagt dit om een nieuwe werkwijze en andere rollen. 
 
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 
over 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 vooral voor 
particulieren (als aanvulling en alternatief voor de hypothecaire leningen). Voor de landelijke condities wordt 
vanuit Brabant deelgenomen aan een landelijke samenwerking met Platform 31. Voor een aantal andere 
condities zijn lokale partijen zoals overheden, woningcorporaties, makelaars en taxateurs aan zet. 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. 
 
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. Voor de eerste 1.000 woningen gaat 
men vanuit de Brabantse Deal nadrukkelijk op zoek naar cofinanciering (b.v. EU-fondsen).  
 
Rol van gemeenten 
Gemeenten hebben een belangrijke rol binnen de Stroomversnelling. Als bevoegd gezag zijn zij 
verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en beeldkwaliteit. Een Nul op de Meter renovatie betekent vaak een 
nieuwe gevel en een nieuw dak. Dit moet dan wel mogelijk zijn binnen het bestemmingsplan en het 
welstandsbeleid. Daarnaast spelen gemeenten een sleutelrol in de communicatie naar huiseigenaren, 
woningcorporaties, bedrijven en energiecoöperaties. Een ambitieus plan als de Stroomversnelling kan alleen 
slagen als gemeenten zich hier achter scharen.  
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VvE De Leest / Area, Veghel 
In maart 2015 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. Woonbelang Veghel heeft bij 
het uitponden van deze eengezinswoningen, de woningen ondergebracht in twee VvE’s van elk 50 woningen, 
VvE De Nieuwe Leest en VvE De Leest II. Area heeft twee blokken van respectievelijk 11 en 13 woningen 
geheel in eigendom en in de beide VvE’s nog 8 woningen versnipperd bezit.  
 
Het complex van 124 woningen, wat op een eerste globale oog, goed onderhouden is, kent een aantal 
problemen:  

 Begin deze eeuw zijn er in het gehele complex op de begane grond aan de voor- en achterzijde kunststof 
kozijnen geplaatst. Behalve dat deze kozijnen, al na korte tijd, technische gebreken vertoonde, in de vorm 
van scheuren ter plaatse van de verbindingen en er geen garantie mogelijk is i.v.m. faillissement leverancier, 
is hierdoor het verband uit de gevelelementen gehaald en zijn ook vandaaruit problemen ontstaan, in de 
vorm van spanningen in de gevelbekleding.  

 De isolatiewaarden van de gevelelementen is minimaal, wat vocht- en tochtverschijnselen oplevert.  
Kortom, er dient ingrijpend bouwkundig onderhoud aan de gevel plaats te vinden, wat tegelijkertijd een kans 
biedt om de woningen het comfort van de woningen te verbeteren door ook ingrijpend energetisch te 
verbeteren.  
Vanwege de constructie van de VvE’s, waarin het onderhoud van de schil binnen de VvE is opgenomen, zijn de 
woningeigenaren er aan gehouden dit onderhoud gezamenlijk, vanuit de VvE uit te voeren. Het financieren van 
een VvE is echter nog geen gemeengoed, wat de uitvoering van een optimale aanpak lastig maakt.  
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1. Doel en resultaten  
 
Kansrijke combinatie met veel uitdagingen 
Vanuit enkele verkennende gesprekken is al snel geconcludeerd dat de opgave van de VvE’s De Leest, in het 
licht van de stroomversnelling Brabant, veel kansen biedt. Kansen met een aantal bijzondere uitdagingen.  
De uitdaging, bijvoorbeeld, om een verkenning te doen naar de condities, die nodig zijn om de 
stroomversnelling Brabant te laten slagen. Financiële en technische condities. Condities, die zowel op lokaal als 
landelijk niveau vormgegeven moeten worden. 
 

Doel 
In dit projectplan willen we omschrijven hoe we de onderhouds- en verbeteringsopgave van de VvE’s De Leest  
kunnen realiseren, waarbij we tegelijkertijd aan de hand van de ervaringen in dit project een 
voorbeeldbeschrijving maken hoe de stroomversnelling Brabant in een collectief invulling kan krijgen.   
 

Resultaat  
Het beoogde resultaat van dit project is tweeledig. 
In de eerste plaats streven we naar een, technisch en financieel, sluitend renovatievoorstel aan de Algemene 
Ledenvergaderingen van de VvE’s De Leest en Area, op basis waarvan de uitvoering kan gaan plaatsvinden. 
En wat kan rekenen op een unanieme ondersteuning vanuit de VvE’s en leidt tot 124 levensloopbestendige nul-
op-de-meter-woningen. 
In de tweede plaats willen we met dit project kennis en vaardigheden opdoen, hoe je invulling kan geven aan 
een collectieve nul-op-de-meter renovatie, wat dat voor randvoorwaarden vraagt en wat dat voor mogelijkheden 
biedt.  
 

Randvoorwaarden 
Het onderliggende project is een project met veel kansen, maar tegelijkertijd ook een aantal grote uitdagingen. 
Uitdagingen, waarvoor nieuwe, veelal innovatieve oplossing nodig zijn. Zonder deze nieuwe, innovatieve 
oplossingen heeft het project een aanzienlijk afbreukrisico. Dit vraagt dat we als partners in dit project een open 
en transparant proces in moeten gaan, waarbij wederzijds vertrouwen bestaat en we allemaal dezelfde focus 
hebben op het beoogde doel en resultaat. 
Een voorstel voor vorm en de inhoud van het proces zullen we gezamenlijk opstellen, aan de hand van de 
inventarisatie, van wat alle partijen in dit proces kunnen halen en brengen. Dit voorstel wordt onderdeel van dit 
document.  
 

Afbakening  
Dit project heeft als primaire doelstelling het maken van een renovatieplan voor de VvE’s De Leest en Area.  
Omdat ook de uitvoering van een renovatieplan veel leermomenten zullen opleveren, zal de uitvoering van het 
renovatieplan bij het project betrokken worden. De rollen zullen in deze fase anders verdeeld zijn als in het 
voorbereidingstraject.  
De kennis en ervaringen, de we opdoen, zowel tijdens de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoeringsfase, de  
do’s en don’ts voor vervolgprojecten, zullen we als onderdeel van dit project per fase beschrijven. 
Het onderliggende projectplan wordt in fase 1, door een bijdrage van alle partijen, compleet gemaakt met de 
resultaatbeschrijving van de financiële QuickScan, welke vertaald wordt in een business case en een 
procesbeschrijving.       
Het begeleiden van vervolgprojecten valt buiten dit project.  
 

Relatie met Collegewerkprogramma gemeente Veghel  
De gemeente Veghel ondersteunt dit project vanuit een tweetal sporen. Enerzijds om invulling te geven aan 
klimaatdoelstellingen, maar belangrijker, om ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid vanuit de 
samenleving te stimuleren.  
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2. Stappenplan (fasering & aanpak) 
 

Om het project om te komen tot een gedegen en gedragen renovatieplan, stellen wij voor de volgende stappen 

te volgen.  

 

2.1 Stap 1 Opstellen projectplan & financiële QuickScan  
Doel : Opstellen financiële business case en project- en procesafspraken t.b.v. vervolgstappen 

 

Resultaat: Een projectplan, waarin opgenomen een financiële business case op basis van een 

QuickScan en  procesafspraken, welke voldoende basis vormen voor een  GO / no Go medio oktober : 

Is een financieringsoplossing in zicht en is het realistisch om, aan de hand van het beschreven proces 

de VvE’s de Leest II en De Nieuwe Leest te renoveren naar Nul op de Meter. 

Planning: 15 oktober 2015  

 

Aanpak :  

We starten met het opstellen van onderliggend projectplan voor het gehele proces. 
Het opstellen van het projectplan gebeurt op basis van bijdragen van de VvE’s, Area, Platform31, provincie 
Noord-Brabant en de gemeente Veghel aan de hand van de inventarisatie, van wat alle partijen in dit proces 
kunnen halen en brengen.  

 

Parallel hieraan wordt een financiële QuickScan uitgevoerd. Hiervoor worden eerste verkennende gesprekken 

gevoerd met mogelijke financiële partners voor directe financiering en/of garantstellingen (NEF, andere 

financiële beleggers, (lokale) Rabobank & financiers)  

Dit wordt uitgewerkt in een business case, als onderdeel van dit projectplan, waarin vanuit een financiële 

afweging, een kosten-baten- & risicoanalyse een go/no go advies wordt geformuleerd.  

 

Na accordering van het totale projectplan door de VvE’s en Area wordt het plan in een bijeenkomst met alle 

partners definitief vastgesteld.   

 

Het projectplan, waarin de projectstappen, de business case (voorstel m.b.t. de investering) en de 

procesafspraken zijn opgenomen is geen statisch document. Voor elke volgende stap wordt het projectplan 

waar nodig aangepast en uitgewerkt. 

 

Benodigdheden :  

-scan kredietwaardigheid ophalen gegevens van VvE’s jaarrekeningen, cashflow 

-inzicht in financiële conditie van VvE op postcode niveau 

(hoeveel huishoudens met een uitkering, midden inkomen, BKR-registratie, in de schuldhulpverlening etc)   

-inzicht in WOZ waarde van de woningen 

 

Tijdsplanning :  

September : verzamelen gegevens 

                   : uitwerken projectplan 

                   : gesprekken tbv financiële verkenning 

September / begin oktober : opstellen business case, voorstel tbv projectgroep  

Donderdag 15 oktober 2015 : bespreken projectplan en business case 

 

 

2.2 Stap 2 Verkenning en uitwerking van het projectplan op drie sporen  
Doel : Verkenning en uitwerking van het projectplan op drie sporen.  

Financiële spoor (Platform31/Provincie/Area&VvE’s) 

Bouwtechnische spoor (Area&VvE’s/PlatformWonen/Platform31) 

Draagvlak en communicatie (Area&VvE’s/gemeente/Platform31) 
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Resultaat: een nader uitgewerkte projectplan, welke op grond van draagvlak, 

financiële en technische mogelijkheden voldoende basis is voor concrete marktverkenning en uitvraag in de 

markt. 

Planning: oktober 2015 - april 2016  

 

Aanpak : plan, proces en planning :  

 

Benodigdheden : 

 

Tijdsplanning :  

 

 

2.3 Stap 3 Marktverkenning / uitvraag  
Doel : Verkenning en uitwerking van het projectplan op drie sporen. 

  

Resultaat: concreet aanbod, wat past binnen technische en financiële uitgangspunten (eisen, wensen en 

garanties) 

Planning: februari 2016 – september2016 

 

Aanpak : 

 

Benodigdheden : 

 

Tijdsplanning :  

 

 

2.4 Stap 4 Voorbereiden van een (gezamenlijke) Algemene Ledenvergadering van de 
VvE’s De Leest,  
Doel : Verkenning en uitwerking van het projectplan op drie sporen.  

 

Resultaat:  

 Een door de Algemene Ledenvergaderingen van de VvE’s De Leest en Area unaniem goedgekeurd 

renovatieplan voor de renovatie van 124 levensloopbestendige, nul-op-de-meterwoningen.  

 Een blauwdruk voor de aanpak van een collectieve nul-op-de-meter renovatie 

Planning: juni 2016 – september 2016  

 

Aanpak : 

 

Benodigdheden : 

 

Tijdsplanning :  

 

 

2.5        Stap 5 ALV en opdrachtverstrekking 
Doel : Verkenning en uitwerking van het projectplan op drie sporen.  

 

Resultaat: Unaniem door de VvE’s De Leest en Area goedgekeurd renovatieplan & opdrachtverstrekking  

Planning: september 2016  

 

Aanpak : 

 

Benodigdheden : 
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Tijdsplanning :  

 

 

2.6 Stap 6 Voorbereiding uitvoering 
Doel : Verkenning en uitwerking van het projectplan op drie sporen.  

 

Resultaat:  industrieel gefabriceerde elementen en onderdelen, welke onder optimale omstandigheden 

samengesteld, binnen kort tijdsbestek, ter plaatse, in-,aan- en opgebouwd kunnen worden.  

Planning: november 2016 – februari 2017  

 

Aanpak : 

 

Benodigdheden : 

 

Tijdsplanning :  

 

  

2.7 Stap 7 Uitvoering   
Doel : Verkenning en uitwerking van het projectplan op drie sporen.  

 

Resultaat:  

 124 gerenoveerde levensloopbestendige nul-op-de-meterwoningen, gerealiseerd binnen de door de VvE’s 

en Area gestelde (financiële) kaders en overeenkomstig de overeengekomen garanties; 

 Een blauwdruk voor de aanpak van een collectieve nul-op-de-meter renovatie  

Planning: maart 2017 - najaar 2017  

 

Aanpak : 

 

Benodigdheden : 

 

Tijdsplanning :  

 

 

2.8 Stap 8 Oplevering en evaluatie  
Doel : Verkenning en uitwerking van het projectplan op drie sporen.  

 

Resultaat: Opleveren van de blauwdruk, inclusief proces- en projectevaluatie  

Planning: najaar 2017 

 

Aanpak : 

 

Benodigdheden : 

 

Tijdsplanning :  
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3 Projectbeheer 
 

Organisatie 
Opdrachtgever zijn de VvE’s en Area. De opdrachtgevers accorderen projectplan en geven aan het eind van 

elke fase hun goedkeuring voor het oppakken van de volgende fase.  

De opdrachtgevers maken samen met Platform31, provincie, wijkraad, Platform Wonen Uden Veghel en de 

gemeente Veghel deel uit van de werkgroep. Mogelijk worden er, voor voortvarend procesverloop,  in stap 2, 

sub werkgroepen gevormd. Elke stap wordt in ieder geval afgesloten en gestart met een werkgroep 

bijeenkomst.   

De voorzitter van de sub werkgroep is verantwoordelijk voor de afstemming met de andere sub werkgroepen.  

In fase 1 tot en met 4 treden de besturen van de VvE’s en de projectleiders van Area op als opdrachtgevers. In 

fase 5 worden als opdrachtgevers bedoeld, de Algemene Ledenvergadering van de VvE’s en het bestuur van 

Area.  

 

Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer is de werkgroep Nul-op-de-Meteraanpak VvE’s De Leest & Area. Deze bestaat uit de 

bestuursleden van de VvE’s Nieuwe Leest en Leest II, medewerkers van Area, Platform31, provincie, wijkraad, 

Platform Wonen Uden Veghel en de gemeente Veghel.  

De werkgroep legt de voortgang van de het project vast in : 1) de verslagen van de werkgroep bijeenkomsten & 

2) onderliggende projectplan + bijlagen en in een project-/procesbeschrijving als voorbeeld voor 

vervolgprojecten in het licht van de Stroomversnelling Brabant. 

De werkgroep komt bijeen ter afronding van elke stap en zoveel als tussentijds noodzakelijk wordt geacht. De 

drie sub werkgroepen nemen in stap 2, volgens een nader te beschrijven plan, proces en planning de 

werkzaamheden in deze fase voor hun rekening. Voor de daarop volgende stappen, zullen afhankelijk van de 

werkzaamheden een of meer sub werkgroepen gevormd worden.  

 

Voor de afronding van elke stap worden het plan, proces en planning van de volgende stap beschreven.  

 

 

Tijd & Geld 
a. Capaciteitsplanning (Tijd in beschikbare uren) 

 VvE’s Area Platform31 provincie PlatformWonen  wijkraad gemeente totaal 

Stap 1         

Stap 2         

Stap 3         

Stap 4         

Stap 5         

Stap 6         

Stap 7         

Stap 8         

Totaal         
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b. Geld  (per stap & totaal overzicht) 
omschrijving kosten 

Kosten eigen inzet (uren)  

Organisatie / geplande uren  

  

  

  

  

  

Overige kosten  

Inhuur derden  

Materiële kosten  

Investeringen  

Totaal kosten  

  

Dekking van de kosten  

  

  

  

Saldo van de kosten en de baten  

 

 
Uren / Kosten 

eigen inzet 
Overige kosten Totale kosten Dekking kosten 

Saldo 

kosten en baten 

Stap 1      

Stap 2      

Stap 3      

Stap 4      

Stap 5      

Stap 6      

Stap 7      

Stap 8      

Totaal      
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c. Risicoanalyse  

 Risico Kans Impact Actie Eigenaar 

Stap 1      

Stap 2      

Stap 3      

Stap 4      

Stap 5      

Stap 6      

Stap 7      

Stap 8      

 
 

Communicatie en informatie 

 Informatie Doel Wanneer Verantwoordelijk 

Stap 1     

Stap 2     

Stap 3     

Stap 4     

Stap 5     

Stap 6     

Stap 7     

Stap 8     

 


