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 Opening  
Na een kennismakingsrondje, licht Peter Linders de uitgangspunten van de Stroomversnelling 
Brabant toe : 
 
Stroomversnelling 
De stroomversnelling Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de vijf grote 
gemeenten (B5), bouwers, adviseurs, kennisinstituten en opdrachtgevers. Gezamenlijk gaan 
deze partijen er voor zorgen dat in 2050 de Brabantse woningvoorraad energieneutraal is. Dat 
betekent dat in de komende 35 jaar maar liefst 800.000 woningen Nul Op de Meter (NOM) 
worden gemaakt. De komende 3 maanden wordt de basis gelegd voor een Brabantse ‘Nul Op de 
Meter’-deal waarbij bouwpartijen, financieringsinstellingen, verzekeraars, gemeenten, 
woningcorporaties en energiecoöperaties zich kunnen aansluiten. 2 kwartiermakers gaan aan de 
slag om deze deal voor te bereiden. Zij gaan zoveel mogelijk partijen samenbrengen die aan de 
deal willen meewerken. Samen met hen wordt de inhoud van de deal uitgewerkt. 
Stroomversnelling is behalve voor particulier eigenaren ook voor corporaties erg interessant.  
Uitgangspunt voor de deal is dat rijwoningen binnen (uit de periode 1945-1990) binnen 10 
werkdagen en voor een investering van maximaal € 45.000,=, inclusief btw, gegarandeerd 0 op 
de meter worden gemaakt.   
Daarmee kunnen zij zonder extra maandlasten hun woning naar energieneutraal renoveren. 
Immers de lasten van de investering (over 30 jaar),wordt gecompenseerd door de besparing op 
de energielasten (uitgangspunt, gemiddeld € 175,=/maand)  
Daarmee wordt de energiecomponent omgezet in een kasstroom. 
 
Op 9 juli is het Deal Day. Dan ondertekenen alle betrokken partijen de Deal, waarmee de 
marsroute naar 2050  
 
Situatie woningen Leest  
Complex van 124 gelijksoortige woningen.  
De woningen zijn voor beheer en onderhoud van de schil verenig in een Vereniging. Twee VvE’s 
van rep. 50 en 51 woningen. Hieronder zijn een aantal woningen nog eigendom van Area. 
Daarnaast zijn er nog 23 woningen in twee blokken geheel eigendom van Area.  
 
Energiecorporaties, kansen en aandachtspunten  
Vervolgens wordt gesproken over de mogelijkheden van een energiecorporatie en esco’s.  
Over de belemmeringen m.b.t. de financiering van een project met een VvE. Welke banken zijn 
daartoe bereidt? 
En onderstaande aspecten m.b.t. de aanpak van de betreffende woningen    
1. Uitvraag naar de markt : Voorgesteld wordt om een fysieke scan in eerste instantie bij de 
grotere, in de stroomversnelling deelnemende partijen neer te leggen. Vanwege hun kennis en 
innoverende vermogen. Leveren van product(en) met gegarandeerde kwaliteit  
2. restwaarde (cradle to cradle) 
3. asbest(onderzoek) 
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En tenslotte over het sociale aspect m.b.t. de bewoners: samenstelling en (financiële) 
mogelijkheden van de eigenaar-bewoners, communicatie 
 
Samengevat zien we de volgende kansen en aandachtspunten :  
Kansen voor een aanpak (in het kader van de stroomversnelling Brabant): 

 Onderhoudsbehoefte: Er moet binnen bepaalde tijd iets gebeuren  

 Gelijkvormigheid van de woningen 

 Verenigd in Vereniging van Eigenaren, voor beheer en onderhoud van de schil 

 Woningverbetering in een complex geeft meerwaarde aan waarde vastgoed 

 Wapen tegen ‘energiearmoede’ 
Aandachtspunten : 

 Beperkte middelen van de VvE’s 

 Financiële mogelijkheden van de eigenaar-bewoners 

 Aandacht voor diversiteit van bewoners (diverse nationaliteiten) en daarmee communicatie 

 Aandacht voor informatie over bewonersgedrag m.b.t. energiegebruik 

 Banken, die project willen financieren  
 
Vervolg  

 Betrekken VvE ‘De nieuwe Leest’. Ronnie legt contact met bestuur & nodigt ze uit: 

 Betrekken Area. Marijke nodigt Area uit; 

 Peter onderzoekt aantal zaken m.b.t. programma’s en projecten, waarbij het project zou 
kunnen aanhaken; 

 Leo geeft aan dat hij bij vervolgoverleggen niet aanwezig zal zijn. Hij volgt verloop verder v an 
de zijlijn 

 Marijke zal ‘secretariaat’ verzorgen : overleggen kunnen plaatsvinden bij gemeente; 
gemeente verzorgt agenda & verslaglegging 

 
Vervolgafspraak : woensdag 27 mei 2015, 16.30-18.00 uur, gemeentehuis Veghel  
 

 


