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Wat is Stroomversnelling?

•

Initiatief om totaal vernieuwde comfortabele woningen te
realiseren zónder meerkosten

•

Woningen worden zo gerenoveerd dat ze in eigen
energiebehoefte gaan voorzien

•

Samenwerking van in eerste instantie bouwers en
woningbouwcorporaties

•

4,5 miljoen naoorlogse huur- en koopwoningen renoveren tot
nul-op-de-meter

•

Zowel hoog- als laagbouw

•

Eerste fase loopt: 11.000 woningen

•

Jaarlijks streven: 80.000 woningen duurzaam renoveren

•

Alle krachten bundelen, processen stroomlijnen en
standaardiseren

Wat is Stroomversnelling?

•

Eerste projecten: woningen per blok gerenoveerd om aanzicht rij gelijk te
houden

•

Toekomstige projecten, vooral voor particuliere woningen: afspraken maken
hoe wordt omgegaan met afzonderlijke woningen – streven: voor iedereen
mogelijk om woning naar nul-op-de-meter te verbouwen

•

Kosten circa 45.000 euro voor gemiddelde woning

•

In veel gevallen: nieuwe gevel (+warmtepomp) en nieuw dak (+ zonnepanelen)

•

Nieuwe technische installaties

•

Energie vanuit hernieuwbare energie, gasaansluiting overbodig

Wat is Stroomversnelling?

•

Om renovatie mogelijk te maken is oplossing bedacht voor huurders en
kopers

•

Huurder betaalt na renovatie energieprestatievergoeding aan
woningcorporatie - bij normaal gebruik niet hoger dan kosten voor
gemiddeld energieverbruik

•

Huurder krijgt voor dezelfde woonlasten comfortabeler woning die zeker
weer 40 jaar meekan

•

Eigenaar koophuis kan voor 30 jaar extra hypotheek afsluiten om renovatie
te financieren

•

Koper ziet woonlasten gelijk blijven en kwaliteit van wonen stijgen

•

Garantie van bouwer dat nul-op-de-meter wordt geleverd

Hoog tempo in proces
vergunningverlening
•

Industriële bouwmethode van cruciaal belang

•

Productiewijze vereist strakke planning

•

Zodra er belemmering optreedt of zich onvoorspelbaarheden in het
proces voordoen loopt hele proces vertraging op en stijgen kosten
exponentieel

•

Daarom voor gemeenten belangrijke taak: met name op gebied van
vergunningverlening

Proces Vergunningverlening

•

Om vaart te kunnen maken is het van groot belang dat
vergunningaanvragen voor nul-op-de-meterwoningen goed en snel
worden afgehandeld

•

Omgevingsvergunning voor het bouwen (toets aan
bestemmingsplan/omgevingsplan), het Bouwbesluit en de
welstandscriteria

•

Ontheffing in het kader van Flora- en faunawet

Omgevingsvergunning

•

Bestemmingsplannen kunnen belemmerend werken

•

Aanpassen bestemmingsplan bijvoorbeeld door ‘parapluherziening’; dit is
tijdrovend en complex, daarom als mogelijk alternatief:

•

Kruimelprocedure

•

Hangt samen met aantal wijzigingen in Besluit Omgevingsrecht (Bor)

•

Wijzigingen naar verwachting in loop van dit jaar van kracht

•

Bor-wijziging betekent dat bij afwijkingen in bestemmingsplan de reguliere
procedure in meeste gevallen volstaat. Beslistermijn 8 weken in plaats
van 26 voor uitgebreide omgevingsvergunningprocedure

Procedure Bouwbesluit

•

Kwaliteitsniveau ligt ver boven de eisen, zeker op het gebied van
energiezuinigheid, binnenmilieukwaliteit en veiligheid

•

Inhoudelijke vergunningstoets heeft per definitie positieve uitkomst
maar kost wel tijd

•

Wetsvoorstel in de maak voor verbeterde kwaliteitsborging

•

Stroomversnellingswoningen voldoen aan alle criteria

•

Doorgaans dus geen lokale toets nodig om kwaliteit te garanderen

Procedure welstand/ruimtelijke kwaliteit

•

Algemene criteria bieden houvast

•

Elk ontwerp binnen Stroomversnelling wordt specifiek ontwikkeld
voor betreffende locatie en voldoet aan kwaliteitseisen die
betreffende gemeente heeft opgesteld

•

Om toets zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt in ontwerp van
nieuwe woningschil rekening gehouden met welstandscriteria

•

Van belang dat algemene welstandscriteria aan de
welstandscommissie wel ruimte bieden om positief te adviseren

•

Mogelijke oplossing: in welstandsnota opnemen dat verduurzaming
een reden is om af te wijken van de geldende criteria, bijvoorbeeld
op het gebied van materialisatie

•

Samenwerking met commissie ruimtelijke kwaliteit

Procedure welstand/ruimtelijke kwaliteit

•

Industriële productiewijze maar toch maatwerk

•

Plaatselijke commissie ruimtelijke kwaliteit wordt zo vroeg mogelijk
door bouwers betrokken bij keuzes materiaal- en kleurgebruik etc.

•

Rekening houdend met eisen van gemeentelijk welstandsbeleid

•

Wanneer bouwers en commissie overeenstemming bereiken kan
formele welstandstoets afgewikkeld worden zonder advies van
welstandscommissie

•

Taskforce Vergunningen betrekt Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bij
monitoring van project om te bezien hoe procedure verder kan
worden vereenvoudigd

Ontheffing Flora- en faunawet

•

Flora- en faunawet, Boswet en natuurbeschermingswet 1998 gaan in
2016 op in de nieuwe Wet natuurbescherming

•

Niet langer het Rijk maar de provincie eerste bevoegd gezag

•

Voor nul-op-de-meter renovaties is doorgaans ontheffing van Floraen faunawet nodig

•

Om schade voor beschermde diersoorten te voorkomen of te
beperken is in ontwerp van nieuwe woningschil voor
Stroomversnellingswoningen rekening gehouden met voorschriften
uit en de doelen van de huidige Flora- en faunawet en toekomstige
Wet natuurbescherming

•

Ontwerp gerenoveerde woning gemaakt vanuit principe
natuurinclusief bouwen: nestelmogelijkheden voor huismussen,
gierzwaluwen en vleermuizen

Ontheffing Flora- en faunawet

•

Tijdens bouwperiode niet altijd mogelijk beschermde soorten te
ontzien. Daarom: omgevingscheck uitvoeren

•

Als er onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen zijn worden
bijvoorbeeld tijdelijk vleermuiskasten geplaatst. In nieuwe
woningschil komen meer verblijfsruimtes dan beschermde
diersoorten nodig hebben waardoor leefgebied wordt vergroot

•

Nul-op-de-meter renovaties voldoen aan groot aantal voorwaarden.
Daarom heet ministerie EZ experimentele ontheffing Flora- en
faunawet verleend voor de eerste fase

•

In overleg met ministerie wordt ontwerp verder verfijnd

Ontheffing Flora- en faunawet

•

Gemeenten hebben beperkte rol als het gaat om ontheffing Flora- en
faunawet. Ontheffing wordt verleend door Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO)

•

Aanvrager kan verzoek voor ontheffing rechtstreeks indienen bij RVO
of bij gemeente, die dan als ‘loket’ fungeert

•

Onder nieuwe Wet natuurbescherming (vanaf 2016) vervalt
mogelijkheid direct aanvraag bij RVO in te dienen. Dan gaat dit via
gemeente of provincie (die dit beoordeelt)

Geleerde lessen uit de praktijk

•

Betrek welstandscommissie vroegtijdig bij renovatie-ontwerp

•

Houd rekening met lagere leges, bouwkosten zijn door schaal en
concept veel lager

•

Overweeg legeskosten verder te verlagen omdat proces
vergunningverlening voor gemeente ook minder tijd (en dus geld)
kost

•

Overweeg bij grote projecten gespreide facturering leges bij
bouwvergunning

•

Overweeg tijdens renovatie meteen bestrating, riolering, verlichting
en beplanting te verbeteren/vernieuwen

•

Besteed veel aandacht aan communicatie met direct betrokkenen en
andere omwonenden

•

Maak gewenste verwachtingen waar, want…

Succes van de Stroomversnelling
hangt niet alleen af van bouwers en
corporaties maar van alle betrokkenen in het proces.
Daarom is rol van gemeente mede bepalend voor
het succes van Stroomversnelling

www.stroomversnelling.nl

