Terugdringen van woonlasten
Stienstra grijpt dit pilotproject aan om tweeverdieners en gezinnen die nu
nog tussen wal en schip vallen een hoogwaardige en duurzame
huurwoning te bieden. “Vooral voor de grote groep middeninkomens die
de gewenste woning niet kunnen kopen en ook niet bij corporaties terecht
kunnen”, verduidelijkt Bas Rijken. “Dit concept helpt ons om meer te focussen op het beheersen van de totale woonlasten. NOM is een mooi middel
om woonlasten betaalbaar te houden en onzekerheid weg te nemen.
Bewoners zijn zelfvoorzienend en voor het basisenergieverbruik niet meer
afhankelijk van schommelende olie- en gasprijzen, energiebelastingen of
netwerkkosten. Voor onze organisatie is het belangrijk te weten hoe we
René Beks en Nibud-directeur Gerjoke Wilmink.

hier in de toekomst op kunnen inspelen. Bijvoorbeeld door een energiebundel aan te bieden als onderdeel van de woonlasten.”

Energieverbruik langdurig monitoren
Ook voor Stienstra is het een uitdaging om bewoners het verschil te laten
ervaren tussen een NOM-woning en een traditionele woning. Bas Rijken:
“Slimmer omgaan met energie vraagt om bewustwording van bewoners.
De acht huurders van deze woningen hebben straks een pioniersrol en

Bas Rijken, assetmanager bij Stienstra.
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De maatschappij is voortdurend in beweging. En verschillende demografische en financiële ontwikkelingen in de samenleving zijn direct van

toekomstbestendig maken en kennis opbouwen van NOM-concepten.

invloed op de woningmarkt. Zo neemt het aantal een- en tweepersoonshuishoudens steeds verder toe, is er een dreigend tekort van 200.000

Daarbij zou het mooi zijn als we verschillende huurders in de woningen

betaalbare woningen en krijgen steeds meer huishoudens betalingsproblemen door te hoge woonlasten. De centrale vraag: hoe houden we de

hebben, qua leeftijd en gezinssamenstelling.”

woonlasten in Nederland betaalbaar?

Van concept naar verdienmodel
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Wilmink: “Veel corporaties laten ons doorrekenen wat een reële
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middeninkomens blijft er bij een deel van de huishoudens van het

gezinnen die moeilijk rondkomen in grotere woningen met hogere huren

kansen”, aldus Bas Rijken. “Zeker met het oog op de toekomst. Wij

bruto-inkomen netto steeds minder over. Daarnaast stijgen twee

geplaatst, terwijl dat realistisch gezien niet in hun financiële plaatje past.

verwachten huurders langer aan ons te kunnen binden omdat de totale

belangrijke kostenposten: de zorgkosten en de woonlasten. Steeds meer

Wat mij betreft mogen corporaties ook nog meer aandacht hebben voor

woonlasten stabieler zijn. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat de

huishoudens komen hierdoor in de problemen. En dat zijn echt niet alleen

de middeninkomens. Een huurprijs boven 1.000 euro is voor starters en

waardeontwikkeling van NOM-woningen op termijn hoger zal zijn dan die

de lage inkomens. Gezinnen met kinderen die moeten rondkomen van

middeninkomens veel te hoog. Zij hebben behoefte aan kleinere,

van traditionele woningen. De restwaarde is namelijk meer waardevast.

één middeninkomen, mag je gerust de ‘nieuwe armen’ noemen. Zij

betaalbare huurwoningen. Voldoende woningen voor risicogroepen:

Juist vanwege de toenemende aandacht voor energie, duurzaamheid,

houden zo weinig over dat ze het knap lastig hebben. Deze groep kan

dat is een belangrijke opgave voor de komende jaren.”

wooncomfort en een gezond binnenklimaat. Stabiele woonlasten en een
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tweeverdieners wordt door de geleidelijke afschaffing van de aanrechtsubsidie alleen maar groter.”

Investeren in nul-op-de-meterhuurwoningen, is dat interessant?
Stienstra, een van de grootste particuliere vastgoedbeleggers in

Woonlasten gunstig beïnvloeden

Nederland, denkt van wel. Het bedrijf neemt de proef op de som in

Overheid, gemeenten, corporaties en de bouwwereld staan voor de

Goede Morgen, het nieuwste deel van de duurzame wijk Geerpark

gezamenlijke opgave om de woonlasten voor risicogroepen terug te

in Vlijmen. Voor Stienstra een interessant pilotproject om te zien
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hoe bewoners hun NOM-woning ervaren en hoe zij omgaan met
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Hendriks Coppelmans. “Bijvoorbeeld door woningen te ontwikkelen met

vergelijken met die van traditionele woningen.

lagere onderhouds- en energielasten. Dat geldt voor zowel koop- als
huurwoningen. Om gemeenten en corporaties goed te kunnen adviseren,

De Rijksoverheid heeft per 1 april een regeling in het leven

In Goede Morgen investeert Stienstra in acht gasloze NOM-huurwoningen.

voeren wij eigen onderzoeken uit om de woonlasten voor verschillende

geroepen om het bouwen van huurwoningen onder de eerste

“Wij zijn vooral actief in een koopomgeving, omdat we daar de meeste

inkomensgroepen in kaart te brengen. Maar we steken ook ons licht op

aftoppingsgrens te stimuleren. Voor elke nieuwe woning die

waardeontwikkeling zien”, zegt assetmanager Bas Rijken. “Dit plan geeft
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maandlasten.”

bonden woning vanaf 60 m² in twee bouwlagen, met twee
slaapkamers, een woonkamer, keuken en badkamer. Dit concept

binnenklimaat en minder energieverbruik. Factoren die perfect aansluiten
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op onze portefeuilledoelstellingen: langdurige exploitatie van duurzaam

Focus op betaalbaarheid

vormt een goede aanvulling binnen onze Budgetwoning®-lijn.

vastgoed in sterke gemeenten en gebieden.”

Het Nibud merkt dat steeds meer partijen denken vanuit woonlasten, om

Kijk voor meer info op: www.budget-woning.

Goede Morgen is een project van Hendriks Coppelmans in
samenwerking met Janssen de Jong Projectontwikkeling.

zo de prijs van woningen beter af te stemmen op het inkomen. Gerjoke
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