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Woonwaard in enkele cijfers
# vhe’s: 15.735
97,5% DAEB

# Fte: 86
1 Fte - 183 vhe

Bedrijfslast per 
vhe: € 685 (A)

€

Huursom: € 93,2 
mln

€



Woonwaard CO2 neutraal 2050

Zonder in te leveren op:

• Betaalbaarheid

• Beschikbaarheid

• Toegankelijkheid



Van AMBITIE naar AFSPRAAK

6

Start – won./geld/tijd/org. – Afspraak



Van EURO € naar ROUTES

Tactisch plan 3 sporen per (type) cluster via 4 routes Uitvoering plan voor komende 5 jaar

MO -
route

SO - route

PO -
route

AO - route

++

+

Aardgasloos

Isolatie

Installaties

Clusters van woningen Duurzaamheidspakketten



Verdeling tussen ALL-ELECTRIC en WARMTENET

Heerhugowaard aardgas-loos







Start April 2018:
110 woningen Bomenwijk
Heerhugowaard naar NOM



Aanvangshuur: € 597,-
EPV: € 70,-
Stichtingskosten incl. btw € 159.000
Oplevering november 2017



NOM nieuwbouw

Watermuntstraat
Huur: € 640,-
EPV: € 80,- Gerard Douplantsoen



EPV vergroot investeringsmogelijkheid

Energienota vliegt de 
schoorsteen uit

EPV = kasstroom



Het “nieuwe” wonen



Het “nieuwe wonen”

• Warm water, thermostaat, koken, etc.
• Hoe volg je energieopwekking/-verbruik (simpel)?
• Hoe gebruik je “eigen” energie optimaal?
• Wat kun je verwachten op grond huidige verbruik en toekomstige 

energieopwekking?

Wat betekent het voor bewoners?



Het “nieuwe betalen”

• Wat is EPV?

• EPV ≠ energienota

• EPV       energiebundel

• Prijsontwikkeling EPV en huur

• Wordt Nul-Op-de-Meter gegarandeerd of energieprestatie?

• Verantwoordelijkheid energieverbruik

Wat betekent het voor bewoners?



De “nieuwe zorgplicht”

• Goede voorlichting aan bewoners

• Bouwer / corporatie monitoren prestatie woning

• Tijdig waarschuwen

• Technisch probleem: 

compensatie

Wat betekent het voor bewoners?



• EPV ingewikkeld

• EPV               Voorschotnota energie

• Verbeteren uitleg gebruik installaties

• Vragen jaarlijkse afrekening energie

• Vragen bij verstrekken monitoringsgegevens

• Wijziging gezinssamenstelling

• Goede relatie tussen verhuurder en huurder van 
belang

Atrive onderzoek en onze ervaringen



• Kennis door de gehele organisatie

• Goed vastleggen van de gegevens

• Aanpassen huurcontract

• Aanpassen mutatie/ verhuurproces

• Jaarlijkse huurverhoging

• Onderhoud/ garantie prestatie

De organisatie………. 


