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Deelnemers tweedaagse conferentie willen concreet aan de slag
Positief, enthousiast en met opgestroopte mouwen staan de 90 deelnemers van de
tweedaagse verdiepingssessie over de deal Stroomversnelling Brabant op 17 juni in
de tuin van het Arsenaal in Grave. Er wordt gezamenlijk teruggeblikt op de dag ervoor.
“Ik heb het gevoel dat we in een achtbaan zitten en we bijna aan de top zijn om daarna
met volle vaart vooruit te gaan”, verwoordde een van de aanwezigen het gevoel over
de conferentie over Nul op de Meter-woningen. “Ik wil nu echt concreet aan de slag.”
Door Ingrid Rompa

“De uitdaging is nu hoe we onze ambitie op de lange termijn kunnen verbinden met heel
concrete zaken in het hier en nu”, knikt Petra Hofman, kwartiermaker van de Brabantse
Stroomversnelling. “Wat willen we nu dat er op 1 januari 2018 is geregeld en ervaren, zodat
we met een goed gevoel de volgende fase in gaan?” Het is belangrijk om samen – landelijk
en lokaal - innovatieroutes op te pakken en kennis te delen, meent zij. “En er moet worden
gekeken naar het goed bedienen van particulieren. Er zijn al veel ideeën opgeworpen en
projectplannen gepresenteerd.”
De wensen van de deelnemers sluiten naadloos aan op het programmaonderdeel dat volgt.
In groepjes buigen de deelnemers zich over diverse thema’s en lokale plannen. Ondertussen
wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de officiële tekst voor de deal die op 9 juli in het
Provinciehuis wordt gesloten: 1000 Nul op de Meter-woningen voor 2018 en de voorwaarden
die dan gecreëerd moeten zijn om tot schaalvergroting te komen.

Welkom
De conferentie waaraan onder meer gemeenten, provincie, woningcorporaties, bouwpartijen
en energiecoöperaties deelnemen, begint dinsdagmiddag 16 juni met een stralend zonnetje
en een positief welkomstwoord van dagvoorzitter Patrick Kaashoek. Iedereen wordt
uitgenodigd in een kring te gaan staan en te vertellen wat hij of zij hier komt doen om zo bij
te dragen aan het geheel. De stemming is goed, maar men is nog wat zoekende. Er is vooral
veel behoefte aan helderheid.
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“Een doel is een droom met een deadline”, zijn de mooie woorden van Peter Linders,
kwartiermaker van de Brabantse Stroomversnelling, tijdens het eerste programmaonderdeel.
“We willen 800.000 woningen energieneutraal maken voor 2050. Wat heb je hiervoor nodig?
Het antwoord is: lef!” Peter realiseert zich dat de plannen ambitieus zijn. “Maar niet
onmogelijk.” We moeten uiteindelijk naar meer dan 100 Nul op de Meter-woningen per dag,
knikt collega Petra bevestigend. “Laten we ergens beginnen, maar dan wel met perspectief
op vervolg.”
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Lokale deals
Tijdens de verdiepingssessies aan de dealstafels wordt hier werkelijk invulling aan gegeven
en begint de energie te stromen. ‘Wat hebben we van elkaar nodig om uiteindelijk 100
woningen per dag aan te pakken naar Nul-op-de-Meter?’ is een van de vragen. ´En welke
thema's moeten daarvoor worden aangepakt in de eerste 1000 woningen?’ Iedereen is
enthousiast en er wordt meegedacht met elkaar.
“Er komt energie vrij nu het concreet wordt en ik zie een opbouwende manier van denken
ontstaan”, glundert de dagvoorzitter Patrick na de dealtstafels. “En er is al een deal in
Noordoost Brabant!” Er volgt een luid applaus. “Als gemeente zitten we echt te springen om

een aanbod voor particulieren”, licht Pauline Slaa van de gemeente ‘s Hertogenbosch toe.
“En dat is er nog niet. We hebben nu afgesproken dat bouwers die een aanbod gaan doen
voor 57 corporatiewoningen van woningcorporatie Zayaz ook zorgen voor een aanbod voor
particulieren in die wijk.” In de tweede groep, Brabant West, is eveneens aandacht voor de
particulier. “Wij willen de kennis en concepten uit Stroomversnelling Huur delen met een
kleine bouwer uit de regio die zich meer richt op de particulier, in de vorm van een soort
consortium”, vertelt de vertegenwoordiger van deze groep.

Midden-Brabant heeft eveneens een deal. “We zijn op het idee gekomen om het merk ‘Nul
op de Meter’ te gaan promoten. Grote bedrijven kunnen dit merk vervolgens voeden en in de
markt gaan zetten. Hier willen we serieus onderzoek naar laten doen. We willen dit met 200
koopwoningen proberen concreter te maken.” In Zuidoost Brabant speelt de gemeente
Eindhoven een heel belangrijke en katalyserende rol. “De gemeente heeft de ambitie 15.000
woningen te digitaliseren voor 2022. Wij gaan definiëren welke woningen in aanmerking
komen voor verduurzaming. De aanbiedende partijen gaan gezamenlijk de ontwikkeling in,
we gaan kennis delen. Hierbij wordt de toeleverende industrie ook betrokken, en dat is heel
uniek.”
Marije Buursink, directeur van woningcorporatie BrabantWonen staat ook positief tegenover
Stroomversnelling Brabant. “Dat we iets moeten met duurzaamheid, weten we allemaal”, is
haar reactie. “Dat we willen sturen op woonlasten voor onze huurders is ook evident. Wij zijn
aan het zoeken hoe die twee op de beste manier bij elkaar komen.” Om de rol van
BrabantWonen in de Brabantse Deal verder te uit te werken wordt de komende weken
verder gesproken. Er is een team beschikbaar om hier met BrabantWonen en andere
geïnteresseerde corporaties invulling aan te geven.
“Corporaties en gemeenten zien toegevoegde waarde in het neerzetten van een gezamenlijk
Brabants doel voor 1-1-2018 om zo meer aanbod te mobiliseren, gezamenlijk te kunnen

optrekken in het leer- en ontwikkelproces en op het lokale niveau van stad en gemeente alle
relevante partijen mee te kunnen nemen”, reageert Petra. “En aanbieders realiseren zich dat
hen iets te doen staat. Het is aan hen om zowel voor huur als koop een onweerstaanbaar
aanbod te creëren. Volgens nieuwe standaarden en productieprocessen en met nieuwe
kanalen en communicatie naar de klant. Onder andere met hulp van SPARK wordt de route
en bijdrage van de bouwers aan de Brabantse deal de komende weken verder uitgewerkt.”
Powerspeech
Niet alleen de aanwezige deelnemers zijn enthousiast over de gemaakte stappen. Ook
gedeputeerde Annemarie Spierings gelooft in het project. Ze geeft tijdens het diner dat ‘s
avonds wordt gehouden een echte powerspeech: “Onze ambitie is, om het samen te doen.
We zijn als college verantwoordelijk voor het beleid, maar we willen het ook samen met u
doen.” Ze is ontzettend blij zoveel mensen bij elkaar te zien die de ambitie hebben Brabant
energieneutraal te krijgen in 2050. “En wij hebben de mogelijkheid u als Provincie op weg te
helpen. Bijvoorbeeld door een rol te spelen in die innovatie. Want het begint met innovatie en
het eindigt met innovatie. We gaan op naar een mooie deal op 9 juli.”
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Wethouder Berend de Vries van Tilburg houdt eveneens een inspirerende speech. “Alle
aanwezigen geloven er in, of gaan er in geloven. Wij willen straks de rest van Nederland
laten zien hoe wij dat hier in Brabant gedaan hebben. Als u niet mee doet, gaat u de boot
missen.” Hij daagt de aanwezigen vervolgens uit de lat hoger te leggen dan gepland. “Die
1000 woningen hebben we geregeld. Laten we er 5000 van maken. Niemand stribbelt tegen.
Dus dat is geregeld”, lacht Berend. “Jullie zijn echt trendsetters voor Nederland”, beaamt
Leen van Dijke, voorzitter van de landelijke vereniging Stroomversnelling en betrokken bij
verschillende initiatieven in het land. “Ik hoop dat jullie je hier bewust van zijn.” Gastheer van
de avond, burgemeester Lex Roolvink, is het hier helemaal mee eens: “Brabanders zijn
genetisch creatief en vindingrijk”, knikt hij.
De aanwezigen ontvangen na afloop allemaal een Brabantse zakdoek met een knoop erin.
“Hiermee committeren jullie je aan deze deal”, legt Peter uit. “Op 9 juli moeten jullie de
zakdoek meebrengen naar het provinciehuis en wordt er mee gezwaaid. Deze zakdoek is
het symbool van dromen met een deadline: niet zeuren maar poetsen.”
De komende week worden de onderdelen van de dealtekst uitgewerkt, die al volgende week
bij verschillende besturen voorliggen voor besluitvorming. Het gaat nu heel snel! Aanhakers
kunnen zich nog melden bij de kwartiermakers.

