Wonen geweldig maken:
hoe wij een stap verder gaan

‘Den Haag’ waardeert inbreng voor BENG-eisen

Vol overtuiging kozen we vijf jaar geleden voor volledige focus op

overbrengen op relaties? In focusgroepen zijn we met deze vragen aan

bijna energieneutrale gebouwen. Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-

de woningmarkt. Simpelweg omdat daar ons hart ligt. Een goede

de slag gegaan. De hele organisatie is erbij betrokken.”

eisen. Als kennisorganisatie zijn wij betrokken bij de uitwerking hiervan.

Nederland is in energietransitie en de wettelijke kaders bewegen mee. Zo is de Wet voortgang energietransitie sinds juli van kracht.
Daarin staat dat bouwaanvragen voor nieuwe woningen moeten uitgaan van een energieconcept zonder aardgas. De volgende stap is BENG:

zet, weten we nu. Wonen geweldig maken: we staan ermee op en
gaan ermee naar bed. Tegelijkertijd is de markt de laatste jaren

Drie keer verder gaan

BENG vloeit onder andere

goede rekentool om beter te sturen op verschillende woningtypen.

veranderd. De oplossingen van toen zijn niet meer de oplossingen

Het resultaat van de exercitie is een aangescherpte invulling van de belofte

voort uit het Energieakkoord

“Om aan de warmtevraag te voldoen, heeft een vrijstaande of patiowoning

van nu. Tijd voor een herijking: hoe maken wij onze belofte waar?

‘wonen wordt geweldig’. René Beks: “De conclusie is dat wij verder gaan

voor duurzame groei.

bijvoorbeeld veel meer isolatie nodig dan een kleine grondgebonden

voor onze klanten en bewoners. Dat doen we op drie manieren. In de

De uitwerking van de

woning. Of neem de hoeveelheid warm tapwater. Een tweepersoonshuis-

Bart Hendriks, Cas Stuut en René Beks – samen de directie van Hendriks

eerste plaats door de échte behoefte te lezen en integrale oplossingen te

BENG-norm (zie kader) is

houden verbruikt natuurlijk minder dan een gezin met vier kinderen.

Coppelmans – zien de complexiteit van projecten al jaren toenemen.

bieden. Elk vraagstuk benaderen we vanuit alle invalshoeken: eindgebruik,

nog volop in ontwikkeling.

Wij adviseren dan ook om die norm te baseren op de werkelijke energie-

“Vraagstukken hebben steeds meer dimensies. Wonen geweldig maken

energie, economie, ecologie, esthetiek en ergonomie. In de tweede plaats

“Onze brancheorganisatie

vraag van een woning, en de statische benadering met vastgestelde

gaat over duurzaamheid, over leefbaarheid in de wijk en over slim

door zorgen uit handen te nemen, te regelen, in te springen en verantwoor-

NVB ondersteunt het

rekenwaarden los te laten.”

samenwerken, om maar enkele aspecten te noemen. En natuurlijk over het

delijkheid te nemen. We zorgen er gewoonweg voor dat we samen aan

ministerie daarbij”, vertelt

beperken van de woonlasten.” Cas Stuut knikt. “Zowel in de ontwikke-

alles hebben gedacht. En in de derde plaats door voorop te blijven lopen.

Hugo Geerlings, manager

Ontdekkingsreis op weg naar circulair

lings-, bouw- als onderhoudsfase stellen we onszelf steeds de vraag: hoe

We investeren in kennisontwikkeling, zetten nieuwe manieren van

Hugo Geerlings: ‘Energieopwekkende

ontwikkeling. “Wij zijn een

Het advies van NVB ligt bij het ministerie en Hugo waardeert het dat

kunnen we binnen het gestelde budget een zo hoog mogelijke kwaliteit

samenwerking in en passen beproefde innovaties toe. En we proberen het

woningen vormen onze stip aan de

van de bouwpartijen die

ernaar geluisterd wordt. “Met BENG geven we in Nederland een krachtig

leveren voor bewoners?”

elke dag net even beter te doen. Kort samengevat: we kijken verder,

horizon.’

daarin een rol spelen.

duurzaamheidssignaal af en tonen we onze ambitie om de CO2-uitstoot

helpen verder en innoveren verder. Zo werken we steeds toe naar de beste

Als koploper in duurzame

terug te dringen.” Tegelijkertijd is het volgens Hugo een ontdekkingsreis

oplossing voor de woonbehoefte op die plek, voor die portemonnee.”

woningbouw worden we

voor marktpartijen en opdrachtgevers. “Als sparringpartner nemen wij de

Een duidelijk verhaal
“Wonen geweldig maken gaat over participeren en anticiperen”, bevestigt

gevraagd om inbreng.” In de strategische overlegsessies delen alle

opdrachtgever daarin mee. Over tien jaar kijken we terug op de invoering

Bart Hendriks. “Over maatschappelijke betrokkenheid, slimme

Hartslag van de maatschappij

partners hun kennis en visie. Vervolgens vertaalt NVB deze naar adviezen

van BENG en zeggen we: ‘toen werd opeens alles anders, maar het is

oplossingen op wijkniveau en circulariteit. Over verder kijken dan de

Is er nu wat veranderd in de aanpak? “Nee hoor, allesbehalve”, zegt Cas.

aan het ministerie. Hugo: “Zo reageren we als bouwbranche op de eisen

ons als branche toch gelukt.’ Bijvoorbeeld de kostencomponent, omdat je

investeringslast alleen. Al die aspecten nemen wij mee in onze projecten.

“Alles wat we vertellen doen we al jaren. We zien ons onderscheidend

die het ministerie ontwikkelt. Met verbeterde BENG-normen als resultaat.”

vooraf extra moet investeren in de bouw. Maar we zien BENG vanuit onze

We zoeken naar de beste oplossing voor vandaag én morgen. Dat doen

vermogen alleen duidelijker. We kunnen beter uitleggen wat we te bieden

we al jaren. Maar nu komt het: we hebben gemerkt dat opdrachtgevers

hebben en het geeft richting aan de dingen die we doen.” Bart: “Dit besef

Sturen op woningtypen

Wij gaan graag verder en leggen de lat veel hoger dan ‘bijna energieneu-

dit niet altijd weten. De verklaring daarvoor? Ik denk dat we zo vanuit

helpt ons ook om zelf bewuste keuzes te maken, bijvoorbeeld in het

De BENG-norm bestaat uit drie onderdelen die samen bepalen hoe

traal’. Met energieopwekkende woningen als mooie stip aan de horizon.”

onze passie werken dat we het allemaal heel vanzelfsprekend vinden.”

aangaan van partnerships. Wij willen het sámen doen, met partners en

duurzaam een huis is. Elke nieuwe woning moet na 2020 aan al die

Cas: “Tegelijkertijd voelen we allemaal hoe belangrijk het is om ons

opdrachtgevers die net zoals wij de hartslag van de maatschappij voelen.

onderdelen voldoen. “Vooral de eerste norm – de hoeveelheid energie die

verhaal duidelijk over te brengen. We worden steeds vaker gevraagd om

Zodat we ook echt die extra stap kunnen zetten in projecten. Want onze

nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen – is in sommige

BENG-norm

aan de voorkant van projecten onze toegevoegde waarde aan te tonen.

intrinsieke overtuiging is dat het altijd beter kan.”

gevallen lastig toe te passen”, vindt Hugo. “Die gaat alleen uit van het aantal

Vanaf 1 januari 2020 wordt de jaarlijkse energieprestatie van

vierkante meters, en niet van het type gebouw of het aantal bewoners.

nieuwbouwwoningen uitgedrukt in een BENG-norm, opgebouwd

Dit zegt dus niets over de werkelijke energiebehoefte. En dat is wezenlijk

uit drie eisen:

anders dan bij nul-op-de-meter.” Daarom pleit Hugo namens NVB voor een

1) De energiebehoefte van het gebouw is maximaal 25 kWh/m².

Hoe maken wij nu echt het verschil? En hoe kunnen we dat duidelijk

mvo-gedachte vooral als de eerste stap naar circulair denken en bouwen.

2) De hoeveelheid fossiele brandstof is maximaal 25 kWh/m².
3) Het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50%.

‘Flinke sprong richting
energieneutraal wonen’

Stimuleringsregeling
Bij BENG is investeren in duurzaamheid dus niet langer een keuze, maar
een verplichting voor kopers en huurders. “Een goede zaak, maar het is

Woonlasten beperken heeft bij woningcorporatie TBV Wonen al

voor ons wel spannend wat dat

heel lang de hoogste prioriteit. Via verschillende projecten pioniert

betekent voor de kosten van een

de Tilburgse corporatie met het terugdringen van energielasten.

nieuwe woning”, erkent Bas.

Hoe wordt daar aangekeken tegen BENG?

“Met de huidige regeling is het heel
lastig om onder een huurprijs van
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Bart Hendriks, Cas Stuut en René Beks (v.l.n.r.): 'Steeds toewerken naar de beste oplossing voor de woonbehoefte op die plek, voor die portemonnee.'

Of het nu gaat om de toepassing van warmtepompen of het gebruik van

600 euro uit te komen. De

zonnepanelen: TBV Wonen zet graag de eerste stap. “Natuurlijk kun je

verhuurdersheffing zit ons in de

ervoor kiezen om pas bij een beproefd concept in te stappen, maar wij

weg om geld uit te geven aan

zitten liever aan de voorkant van deze ontwikkelingen”, vertelt projectleider

duurzaamheid. Het zou dan ook

Bas de Graaf. “Risico’s en opstartproblemen horen er dan een beetje bij.”

mooi zijn als die wordt omgezet in

De opgedane kennis en ervaring zet de corporatie in bij de landelijke

een stimuleringsregeling.

duurzaamheidsopgave. “Dat vind ik het mooie van BENG: hiermee staat

Dat geeft ons meer financiële

vast dat na 2020 elke nieuwbouwwoning energiezuinig is. Het is echt een

ruimte om duurzame woningen te

Bas de Graaf,

flinke sprong richting energieneutraal wonen. Simpelweg omdat elke

laten bouwen tegen een

projectleider bij TBV Wonen.

nieuwe bouwaanvraag aan de BENG-eisen moet voldoen.”

aantrekkelijke huurprijs.”
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