De financieringsconstructie
Bepalend voor het succes van Energieneutraal Wonen® is de
slimme financieringsconstructie. Het pakket van energiebesparende maatregelen, met een waarde van C 20.000,-, zorgt voor
extra comfort, maar leidt niet tot een verhoogde woningprijs.
De energiemaatregelen worden namelijk afzonderlijk gefinancierd
vanuit een energieneutraalfonds. De bewoner betaalt hiervoor een
vast bedrag per maand, vergelijkbaar met de huidige reguliere
energielasten. De lening heeft een looptijd van 15 jaar met een
korting van 3,0% op het 15-jarige SVn-tarief. Er is sprake van een
annuïtaire aflossing (ca. C 100,- per maand) en de lening is
René Beks en René Scherpenisse (directeur Tiwos)

overdraagbaar aan de volgende bewoner. De rente (2,4%) staat
gedurende de hele looptijd vast en is fiscaal aftrekbaar. “Met dit

Tiwos dringt
woonlasten terug
met Energieneutraal
Wonen®

concept zijn stijgende energieprijzen nooit meer een issue. Sterker
nog, na vijftien jaar – als de financiering is afgelost – kost energie
de bewoner niets meer”, licht René Beks toe.

Verder kijken dan nodig is en verantwoordelijkheid nemen. Dat is
typisch Tiwos. De Tilburgse woningcorporatie wil haar nek uitsteken
om wonen betaalbaar te houden. Tekenend is het plan Berkengaarde
in Berkel-Enschot, waar Tiwos samen met Hendriks Coppelmans
29 energieneutrale woningen gaat realiseren. De corporatie loopt
hiermee vooruit op de strengere duurzaamheidseisen die vanaf 2020
gelden. “Dit lukt alleen met de juiste partners”, stelt Tiwos-directeur
René Scherpenisse.
“De energielasten stijgen alsmaar en zijn daarmee een steeds gevoeliger
thema voor onze bewoners”, vertelt René Scherpenisse. “Daarom streven we
naar een energiezuinigere woningvoorraad, met gemiddeld energielabel B. Dat
bereiken we enerzijds door bestaande woningen energiezuiniger te maken, en
anderzijds met innovatieve nieuwbouw volgens slimme concepten. Bij dat

Vertrouwen ketenpartners

laatste moet je vernieuwend durven zijn. Dat betekent dat je met de juiste

“Dat vertrouwen heeft Hendriks Coppelmans in het verleden al ruimschoots

partijen moet samenwerken; met betrouwbare bedrijven met innovatiekracht.”

verdiend”, vindt René Scherpenisse. Hij baseert zich hierbij op succesvolle
grootonderhoudsprojecten in twee Tilburgse wijken: Loven en de Vogeltjes-

Energieneutraal Wonen®

buurt. “Hendriks Coppelmans en de andere ketenpartners hebben daar

Hendriks Coppelmans is zo’n partij. René Beks, directeur ontwikkeling, vertelt:

uitstekende prestaties geleverd. Ik geloof in ketenintegratie en ik geloof in

“Wij signaleren bij opdrachtgevers steeds vaker de behoefte om de totale

partners met slimme concepten die ergens volledig voor durven te gaan.

woonlasten beter te beheersen. Daar spelen wij doelgericht op in. Bijvoorbeeld

Alleen zo heb je bewoners echt wat te bieden.”

met Energieneutraal Wonen®, een slim concept dat rust op twee pijlers: een
hogere woonwaarde en lagere woonlasten. Dit concept ligt ook aan de basis
van het plan Berkengaarde in Berkel-Enschot.”

Balans
René Scherpenisse is enthousiast over het plan. “Het draagt bij aan onze
doelstelling om wonen betaalbaar te houden, zonder dat onze eigen kosten uit
de hand lopen. Wij bekijken ieder plan vanuit drie oogpunten: de besparing
voor bewoners, de investering die het vergt en het rendement en risico voor
ons als corporatie. Als die driehoek in balans is, spreken we van een duurzame
ontwikkeling. Daarbij moet ik wel opmerken dat de factor vertrouwen onmisbaar is als je samen iets nieuws aangaat, zoals Energieneutraal Wonen®.

Berkengaarde in Berkel-Enschot: 29 energieneutrale koop- en huur-

Want sommige zaken kun je niet tot in detail beredeneren of dichttimmeren.

woningen in toegankelijke prijsklasse (rij- en twee-onder-een-kapwoningen).

Op een gegeven moment is het een kwestie van gewoon dóen.”
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