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Vergadering : Woensdag 27 mei 2015  

Verslag van : 3e verkennend overleg aanpak Nul op de Meter, Leest, Veghel 

Plaats : Gemeentehuis Veghel 

Aanwezig : De heer R. Schepers, de heer E. Ottens (bestuursleden VvE Leest II), de heer J. van 

den Tillart (bestuurslid VvE De Nieuwe Leest), mevrouw J. Dortmans (Area), de heer 

P. Linders (Platform 31 / Energiesprong & kwartiermaker Stroomversnelling 

Brabant), dhr. O. Lauteslager (Platform 31 / Energiesprong) en mevrouw M. Bosch 

Aanwezig als gast : - 

Afwezig :  

Notulist(e) : Mevrouw M. Bosch 

Verslag naar : Alle aanwezigen, Area, Gemeente Veghel (wethouder mevr. A. van de Ven, mevr. 

M. Slingerland, mevr. L. van der Swaluw, dhr H. Smit), L. van den Akker (ODBN)   

Volgende vergadering :  

Nr. Verslag Actie door 

 Opening  
Bij dit 3

e
 verkennend overleg is naast een afvaardiging van de VvE Leest II, ook een 

vertegenwoordiger van VvE De Nieuwe Leest II en van Area.  
Gezien de gewijzigde samenstelling van de overleggroep volgt eerst een kennismakingsrondje.  
 
Bevindingen, kansen en aandachtspunten   

(Eigenaar)bewoners / corporatie 
De vertegenwoordigers van de beide VvE’s, Leest II en de Nieuwe Leest, zijn zich bewust van de 
kans die het aanhaken bij de stroomversnelling zich biedt. Zij gaan daarom graag mee in dit 
verkenningstraject. Voor de (eigenaar)bewoners zien zij als motivatie vooral de comfort-
verbetering.  
 
Area is momenteel bezig met een onderhoudstraject in de Bloemenwijk. Dit is een ‘traditioneel’ 
verbeteringsplan, waarbij het gas behouden blijft. Area heeft zich voor de komende jaren een  
forse opgave gesteld voor het energetische en levensloopbestendig verbeteren van de bestaande 
voorraad.  
Door Peter wordt aangegeven dat participeren in een nul-op-de-meter traject voor corporaties de 
moeite waard is. Dit heeft te maken met de energieprestatievergoeding.     
 
Wat het voor corporaties aantrekkelijker maakt om in te stappen is het wetsvoorstel voor de 

energieprestatievergoeding. Dit voorstel krijgt de Tweede Kamer binnen enkele weken voorgelegd, zei 

Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron en voorzitter van de Groene Huisvesters. De 
energieprestatievergoeding geeft corporaties meer duidelijkheid over wat zij bij de huurder in rekening 

moeten brengen. De regeling is bedoeld voor het ombouwen van woningen tot zeer energiezuinige nul-op-
de-meterwoningen die evenveel of meer energie opwekken dan ze verbruiken 

Bron : http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/groene-

huisvesters-wegbereider-voor-lagere-energie.xml 

 
Jacqueline Dortmans bepleit het voortzetten van de 6%-regeling voor onderhoudsinvesteringen. 
Dit kan juist het verschil maken om onderhouds- en verbeteringsinvesteingen haalbaar te maken.  
 
Rijk/provincie/gemeente 
Peter licht de stroomversnellingsambitie van de provincie Brabant toe, op weg naar de Brabantse 
deal.  
De woningen in Leest lenen zich om tot een icoon-project te worden benoemd. Daarbij kunnen 
en moeten de krachten gebundeld worden. Krachten van Rijk (Platform 31), provincie 
(Stroomversnelling Brabant) en gemeente (procesbegeleiding & vergunningentraject).  
 
Voorgesteld wordt om een plan van aanpak op te stellen om het verkenningstraject duidelijker 
richting te geven. Afgesproken wordt dat Marijke Bosch, namens de gemeente dit op zich neemt.  
Daarin zal ook de vervolgrol van de gemeente meegenomen worden. Om het traject te kunnen 
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realiseren is er draagvlak en betrokkenheid nodig van drie partijen :  
                                                                                                                      Bewoners / Area 
 
 
                                                               Platform 31 /  
                                     Stroomversnelling Brabant 

 
                                                                                                                                 Gemeente 

Ten behoeve van de verdere verkenning is de toezegging voor de procesbegeleiding door de 
gemeente van belang. 
 
Kansen en aandachtspunten : 
Partijen delen de onderstaande kansen bij de aanpak van de woningen naar een nul-op-de-meter 
in dit complex :   

 Gelijkvormigheid van de woningen in het complex   onderzoek en ontwikkeling (R&D) van 
verbeterpakket gebaseerd op aanpak van 124 woningen; 

 Vereniging van Eigenaren, voor beheer en onderhoud van de schil  Meerderheid (?) beslist 
over aanpak van het plan; Wanneer er voldoende draagvlak is, wordt het gehele complex 
aangepakt;  

 Onderhoudsbehoefte: Er moet binnen bepaalde tijd iets gebeuren   (eigenaar)bewoners zijn 
gebaat bij oplossing die leidt tot comfortverbetering, zonder dat men meer hoeft te betalen;  

 Woningverbetering in een complex geeft meerwaarde aan waarde vastgoed  investering leidt 
tot aantoonbare meerwaarde van de individuele woningen;  

 Wapen tegen ‘energiearmoede’  juist ook mensen met beperkt inkomen ‘liften’ mee in dit 
proces; Bij een individuele woningaanpak vallen zij eerder buiten de boot.  

 
Twee parallelle trajecten :   
1) Financiering : We streven naar een vorm van complexfinanciering.  
Niet gekoppeld aan de individuele inkomensmogelijkheden, maar de ‘opbrengst’, de meerwaarde 
& het toekomstig energiegebruik van het vastgoed. Deze behoefte is niet uniek voor de aanpak in 
deze VvE, ook bij andere, veelal gestapelde VvE’s is dat een issue. Mogelijk kunnen de gelden, 
die het ministerie van BZK gereserveerd heeft voor VvE’s hierin een rol spelen.  
Er zijn op dit moment twee belangrijke elementen bij dit punt : Banken zullen passende producten 
hiervoor moeten ontwikkelen & er zal bereidheid nodig zijn voor een gezamenlijke garantstelling 
van Rijk, provincie en gemeente.  
2) Draagvlak : Er moet voldoende draagvlak zijn bij de (eigenaar)bewoners binnen de VvE’s en 
bij Area  om mee te gaan in het NoM traject. Dit draagvlak zal mede afhankelijk zijn van wat we 
‘te bieden’ hebben. Daarvoor is het van belang het complex meer in kaart te brengen. In eerste 
instantie door inzicht in een aantal gegevens m.b.t. het complex/de complexen. Daarvoor in 
eerste aanzet het intakeformulier. Daarnaast een technisch/financiële quickscan, aan de hand 
van een beoordeling ter plaatse. 
Deze beide trajecten zijn noodzakelijk voor een reële en gedragen uitvraag naar de markt.  
  
Platform 31 & Stroomversnelling Brabant leveren hun bijdrage om beide trajecten en de uitvraag 
naar de markt te begeleiden, maar kunnen dit alleen als ook de gemeente haar commitment geeft 
en haar  bijdrage levert.  
 
Vervolgacties en -afspraken  

 VvE De Nieuwe Leest en Area krijgen van Platform 31 de vraag om een intakeformulier ‘pilot 
VvE’s NoM in te vullen. Daarnaast zal Olivier een afspraak maken met de vertegenwoordigers 
van de VvE’s om ter plaatse een beeld te vormen van het complex. – Verzoek van de 
gemeente is om hierbij te kunnen aansluiten. Dit verzoek komt specifiek van 
communicatieadviseur, Lisette van der Swaluw –  

 Area en gemeente worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten op 1 juni & 16/17 juni in de 
aanloop naar de Brabantse Deal op 9 juli 2015.  
 

Vervolgafspraak : woensdag 15 juli 2015, 16.30-18.00 uur, gemeentehuis Veghel  
 
vervolgafspraken (gemeentehuis Veghel)  
woensdag 2 september 2015, 16.30-18.00 uur 
woensdag 30 september 2015, 16.30-18.00 uur 
woensdag 28 oktober 2015, 16.30-18.00 uur 
woensdag 25 november 2015, 16.30-18.00 uur 
woensdag 16 december 2015, 16.30-18.00 uur 
woensdag 20 januari 2016, 16.30-18.00 uur 
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 Contactgegevens :  
 
VvE Leest II (http://vvedeleest2.nl/): 
Ronnie Schepers 
    Lingestraat 14, 5463 NV Veghel 
    Tel. 06 39195414 
    Ronnie.schepers@live.nl 
 
Edgar Ottens;  
    Sloe 16, 5463 NP Veghel 
    Edgarottens@hotmail.com 
 
VvE De Nieuwe Leest (http://www.vvedenieuweleest.nl/) 
Jos van den Tillart  
    De Dintel 29, 5643 NS Veghel 
    Josvandentillart@gmail.com 
 
 
Platform 31 / Stroomversnelling Brabant 
Peter Linders  
    Peter.linders@platform31.nl 
 
 
 
 
Platform 31 
Olivier Lauteslager 
    Olivier.lauteslager@platform31.nl 
 
http://www.platform31.nl/ 
http://www.platform31.nl/wat-we-doen/energiesprong 
http://energiesprong.nl/blog/deal-de-stroomversnelling-111-000-huurwoningen-naar-
energienota0/ 
http://www.stroomversnelling.net/ 
http://www.stroomversnellingkoopwoningen.nl/wat/ 
 
http://www.svbrabant.itscreative.nl/#./homepage 
 
 
Area  

    Postadres : Postbus 548, 5400 AM Uden  

   Bezoekadres : Leeuweriksweg 12, Uden · Iepenlaan 4, Veghel 
    Tel. 0413 388044 ; www.areawonen.nl 
Projectleider : Jacqueline Dortmans jdortmans@areawonen.nl 
Wijkvisie / leefbaarheid :  
Strategisch adviseur : René Rijken 
Directeur : Jan van Vucht 
 
Gemeente Veghel 

   Postadres : Postbus 10.001, 5460 DA Veghel 
   Bezoekadres : Stadhuisplein 1, Veghel 
   Tel. 14 0413 ; www.veghel.nl 
 
Bestuurder : wethouder Annemieke van de Ven 
V&H : Harrie Smit 
Communicatie : Lisette van de Swaluw 
Duurzaamheid : Maryse Slingerland 
Wijkvisie / leefbaarheid / wijkraad : Joost Hendriks / Nadina Hamzic 
Procesbegeleiding : Marijke Bosch marijke.bosch@veghel.nl ; tel 0413-386463 
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