
 
 
 
ENERGIEAFSPRAKEN DIE MET BERGOPWAARTS EN DE GEMEENTE 
DEURNE IN DE PRESTATIEAFSPRAKEN ZIJN NEERGELEGD 
 
Energiereductie en aardgasloos 

 Gemeente en woningbouwvereniging streven gezamenlijk naar een energie neutrale en 
aardgasloze woningvoorraad in 2050 (zie ook kwaliteit nieuwbouw, bestaande bouw en 2.3 
leefbaarheid). 

 Gemeente en woningbouwvereniging maken in 2018 afspraken om plannen, visies en 
projecten op het gebied van energiereductie en aardgasloos, zoals een door de gemeente 
op te stellen ‘omgevingsvisie energie/energievisie’ en/of ‘warmteplan’ en het 
‘Duurzaamheidsplan 2050’ van de woningbouwvereniging, blijvend op elkaar aan te laten 
sluiten. 

 De woningbouwvereniging geeft in haar nieuwbouw-, verbouw- en renovatieplannen 
voorrang aan woonlasten besparende maatregelen.  

  
Kwaliteit nieuwbouw 

 In de nieuwbouw wordt rekening gehouden met doelgroepen die (waarschijnlijk) niet 
geholpen kunnen worden via getransformeerde woningen, zoals rolstoelafhankelijke 
bewoners. Uitgangspunt voor nieuwbouw is dan ook dat deze levensloopbestendig, zorg- 
en rolstoelgeschikt worden gerealiseerd (minimaal 80%), waarbij zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij WoonKeur (conform bijlage 4). 

 Nieuwbouw richt zich op de noodzakelijke toevoeging van kleinere woningen voor 1- en 2-
persoonshuishoudens en andere woonvormen. 

 GPR wordt gehanteerd als basis voor de kwaliteitseisen van nieuwbouwwoningen: 

 Voor de lopende projecten zal de GPR-score voor alle thema’s (energie, milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) conform het door de gemeente en de 
woningbouwvereniging ondertekende Regionaal Convenant GPR Gebouw minimaal een 
7 bedragen. 

 Voor projecten waarover de Raad van Commissarissen van de woningbouwvereniging 
na 1 januari 2018 een besluit neemt zal de GPR-score voor de thema’s gezondheid, 
gebruikskwaliteit, toekomstwaarde en (bouw)proces minimaal een 7 bedragen. 
Daarnaast worden de woningen aardgasloos en ‘nul op de meter’ gerealiseerd. 

 Vooraf worden per project, in overleg tussen gemeente en de woningbouwvereniging, de 
afspraken vastgelegd in de formats die per project worden bijgehouden. 

 
Kwaliteit bestaande bouw 

 De woningbouwvereniging streeft er naar dat al haar woningen in de gemeente Deurne in 
2020 gemiddeld energielabel B hebben, waarbij minimaal 80% een energielabel C of hoger 
heeft.  

 De woningbouwvereniging streeft naar een energieneutrale woningvoorraad in 2035 en 
aardgasloos in 2050.  

 De woningbouwvereniging voorziet vóór 2020 al haar bestaande huurwoningen op de 
begane grond van hoogrendements dubbelglas, indien daar nu nog enkel glas zit.  

 De woningbouwvereniging isoleert bij mutatie en via pilotprojecten de begane grondvloeren 
van haar bestaande huurwoningen, indien daar nog een houten vloer met kruipruimte 
aanwezig is. 

 De woningbouwvereniging neemt bij het verwijderen van asbest dakbeschot van circa 300 
bestaande huurwoningen in de gemeente Deurne, direct energiebesparende- en 
klimaatadaptatiemaatregelen, zoals isolatie en afkoppeling dakafwatering van riool.  In 
overleg met de gemeente worden aanvullende maatregelen onderzocht en de huurders 
betrokken (zie ook 2.3 leefbaarheid). Realisatie van het totale project is uiterlijk in 2024 
afgerond. 

 De woningbouwvereniging heeft in 2016 een bestaande huurwoning omgebouwd tot een 
demowoning ‘nul op de meter’ in combinatie met domotica. Deze woning wordt uitgetest, de 



resultaten worden gedeeld met gemeente en HBO en meegenomen in vervolgprojecten die 
uiteindelijk moeten leiden tot een energieneutrale woningvoorraad. 

 
 

ENERGIEAFSPRAKEN DIE MET BERGOPWAARTS EN DE GEMEENTE 
ASTEN IN DE PRESTATIEAFSPRAKEN ZIJN NEERGELEGD 
 
Kwaliteitseisen bij nieuwbouw en renovatie  

Alle nieuwbouwwoningen worden als "nul-op-de-meter" woningen uitgevoerd. De gemeente 

Asten Ievert voor het project aan de Asterstraat (5 woningen) een bijdrage van € 25.000 om 

deze woningen als zodanig uit te voeren. 

Verbetering energieprestaties bestaande voorraad huursector 

De woningcorporatie streeft naar een goede balans tussen de huurprijs en energielasten. 

Onderdeel van het door Aedes ondertekende convenant is de woonlastenwaarborg en de 

betaalbaarheid voor woningcorporaties. Dat wil zeggen dat de huur met niet meer verhoogd 

mag worden dan de besparing op de energielasten. Sinds de ondertekening van het convenant 

heeft zowel de verhuurdersheffing (circa 2 maanden bruto huur per maand) als de 

passendheidstoets (huurtoeslaggrens min of meer verlaagd van € 710,68 naar € 592,55 / 

€635,05) haar intrede gedaan. Investeringen in energetische verbetering van de woningen 

kunnen daardoor niet aan de huurder doorberekend worden, omdat anders de woning niet meer 

passend toegewezen kan worden. 

Bergopwaarts streeft daarom naar een op verstandige wijze verbetering van de energetische 

kwaliteit van haar woningen en heeft hiervoor een zogeheten "basiskwaliteit" omschreven. 

Onderdeel van de "basiskwaliteit" zijn: 

 De woningen van Bergopwaarts zijn voorzien van zowel verwarming als warm tapwater. 

 De woningen van Bergopwaarts zijn voorzien van spouwmuurisolatie. 

 De woningen van Bergopwaarts zijn op de verdieping van de woonkamer voorzien van 

isolatie glas. 

 De woningen van Bergopwaarts worden voorzien van dakisolatie indien nog niet minimaal 

energielabel "C" bereikt is. 

 De woningen van Bergopwaarts worden op de begane grond indien mogelijk voorzien van 

een betonvloer. 

 De woningen van Bergopwaarts voldoen aan de eisen omtrent Asbest wet- en regelgeving. 

 

Prestatieafspraken: 

 Er ligt de komende jaren een grote opgave om asbest, dat blootgesteld is aan de 

buitenlucht, te verwijderen. Dit betreft over het algemeen asbest daken op buitenbergingen. 

Ook zijn er nog woningen met asbest dakbeschot. Deze daken worden, wanneer ze worden 

aangepakt, tevens zeer goed geisoleerd (ca. 20 cm isolatie wordt aangebracht) en indien 

mogelijk voorzien van zonnepanelen. Uiterlijk 2024 dient dit project afgerond te zijn. 

 Bergopwaarts doet onderzoek naar het werkelijke energieverbruik van haar woningen. Dit 

komt namelijk niet altijd overeen met het theoretische verbruik vanuit de energie labels. Op 

deze wijze kan gericht geïnvesteerd worden in energieverbetering van de bestaande 

voorraad. 

 Bij het uitvoeren van onderhoud aan de woning wordt rekening gehouden met de 

doelstelling "alle woníngen nul-op-de-meter" in 2050. 

 De woningvoorraad van Bergopwaarts heeft gemiddeld energielabel B in 2020. o 

Bergopwaarts stelt in 20L8 een roadmap op om te komen tot L00% nul-op-de-meter 

woningen in 2050.  

 

Opwekken duurzame energie 

Bergopwaarts is met enkele pilots bezig op het gebied van zonnepanelen. Bij vervanging van 

(asbest) daken worden de mogelijkheden met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen 

bezien. De daadwerkelijke plaatsing daarvan is onder meer afhankelijk van oriëntatie (zon) en 

schaduw (bomen). 


