
 
Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk2016      
29 november 2016, 18.30u-21.00u, Stadskantoor Utrecht 

 

Programma 

1. Welkom door dagvoorzitter Michel Jehae  

2. Belangrijkste resultaten project. Gesprek met netwerkdirecteur Annie van de Pas van De Natuur en 

Milieufederaties. 

3. Interview met vier estafettewethouders 2016. Nelleke Vedelaar (Zwolle), Paulus Jansen (Utrecht), 

Bert Velthuis (Nijmegen) en Joris Wijsmuller (Den Haag). 

4. Estafettewissel. Vier nieuwe Stookjerijk-wethouders krijgen estafettestokje van huidig 

estafettewethouders. 

5. Debat met Tweede Kamerleden  

6. Gesprek met Jeroen Pepers (Aedes) en Ronald Paping (Woonbond). 

7. Interview Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie van het ministerie van BZK. 

8. Column door Frank van Pamelen. 

9. Bekendmaking winnaar Stookjerijktrofee 2016 door Ferdi Licher.   

Afsluiting en borrel 

 

1. Welkom door dagvoorzitter Michel Jehae  

Michel Jehae is vanavond gespreksleider. Hij heet alle deelnemers (ca 80) welkom. Hij ziet veel 

bekende gezichten en ook weer nieuwe. Er is helaas ’n afwezige. Minister Blok is verhinderd. Zijn 

plaatsvervanger is Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van BZK. Michel Jehae 

heet Ferdi Licher van harte welkom. Michel Jehae licht het project Stookjerijk kort toe. Stookjerijk is 

het initiatief van de Natuur en Milieufederaties Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Doel is 

lokale samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurders bij energiebesparing te bevorderen, 

en de drie partijen samen forse stappen vooruit te laten zetten naar meer duurzame en betaalbare 

woningen in de sociale huursector. 2016 is het lustrumjaar voor Stookjerijk dat in 2011 is gestart.  

De slotbijeenkomst vindt plaats onder muzikale begeleiding en muzikaal time-management van Lisa 

Lumen. 

 

 

http://stookjerijk.us14.list-manage.com/track/click?u=174dffdc2d647e178241ba6e8&id=479f18a024&e=3b2d73de6d
http://stookjerijk.us14.list-manage2.com/track/click?u=174dffdc2d647e178241ba6e8&id=7110b8f163&e=3b2d73de6d
http://stookjerijk.us14.list-manage1.com/track/click?u=174dffdc2d647e178241ba6e8&id=946da5ee7d&e=3b2d73de6d
http://stookjerijk.us14.list-manage.com/track/click?u=174dffdc2d647e178241ba6e8&id=10989e5cc9&e=3b2d73de6d
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2. Belangrijkste resultaten project Stookjerijk. Gesprek met netwerkdirecteur 
Annie van de Pas van De Natuur en Milieufederaties 

Annie van der Pas licht graag de resultaten van Stookjerijk toe. Zij is er trots op. Het is het lustrumjaar 

van Stookjerijk. Ze geeft aan dat door dit project het zogenaamde tripartite overleg in de huursector 

sterk is bevorderd. In 20 gemeenten hebben de Natuur en Milieufederaties (NMF)  

rondetafelgesprekken georganiseerd. De huurder is daarbij actief betrokken en deze is een 

volwaardige plaats aan de overlegtafel bezorgd. Dit is uiteindelijk landelijk opgepakt en zelfs 

vastgelegd in de nieuwe Woningwet 2015.   

 

Sterke kopgroep 

De nieuwe aanpak van Stookjerijk2016 die nog meer op uitwisseling van ervaringen is gericht . Met de 

vernieuwde website stookjerijk.nl is dit jaar een platform gecreëerd waar partijen in de huursector 

elkaar hebben weten te informeren en te inspireren. Stookjerijk heeft een sterke  kopgroep  van 

gemeenten, corporaties en huurders bij elkaar gebracht. In een recente kamerbrief van Minister Blok 

(dd 11 november 2016) staat dat de doelstelling gemiddeld energielabel B in 2020 in 2023 wordt 

gehaald. De sterke kopgroep geeft echter aan dat dit geen mission impossible is, en wél haalbaar is.  

 

 
 

Nieuwe manier van werken 

Annie van der Pas geeft aan dat het tripartite een nieuwe manier van werken is. Huurders praten mee. 

Dat past ook in de energieke samenleving. Samen bepalen de drie partijen het pad. Uitwisseling is 

daarbij erg belangrijk. Werken in Communities of Practices kan daarbij helpen.  

In 2016 zijn de resultaten van Stookjerijk nog verder online gegaan. De estafettewethouders zijn bij 

het opstellen van prestatieafspraken gevolgd via filmpjes.  Wethouders Wonen hebben regionaal 

onderling  ervaringen uitgewisseld. De estafettewethouders en diverse anderen hebben geblogd op de 

nieuwe website. Er zijn 12 interviews gehouden. En de prijs voor de Groenste Prestatieafspraken 

wordt uitgereikt. Door het overdragen van het estafettestokje wil Stookjerijk een sneeuwbaleffect 

bereiken.    

 

Lessons learned 

De lessons learned worden komend jaar bij Stookjerijk2017 nog veel meer onder de aandacht 

gebracht van huurders, corporaties en gemeenten zodat het niet meer alleen de koplopers zijn, die 

worden bereikt maar ook het grote peloton. Naast inspireren en informeren zal daar ook het 

stimuleren bij komen. En dan ook opnieuw met een nieuwe ronde van de Stookjerijk Trofee voor de 

gemeente met de groenste prestatieafspraken van Nederland! 
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3. Interview met vier estafettewethouders2016. Nelleke Vedelaar (Zwolle), 

Paulus Jansen (Utrecht), Bert Velthuis (Nijmegen) en Joris Wijsmuller (Den 

Haag) 
 

De vier estafettewethouders geven aan wat zij als hun belangrijkste resultaten zien. Waar zijn zij het 

meeste trots op?  

Nelleke Vedelaar (Zwolle) geeft aan dat het estafettejaar veel enthousiasme en gezamenlijke aanpak 

heeft opgeleverd. In Zwolle is een betaalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dat heeft veel nieuwe 

maatregelen opgeleverd. Daarbij draagt energiebesparing bij aan de betaalbaarheid van de 

huurwoningen.  

Joris Wijsmuller (Den Haag) geeft aan dat Den Haag voor een flinke opgave staat. Er is veel 

gestapelde bouw. Het estafettestokje heeft sterk bijgedragen aan de urgentie. De Haagse 

woningcorporaties hebben weinig te besteden en hebben een beperkt investeringsvermogen. Het 

investerend vermogen is te gering om tot stappen te komen. De STEP dient in feite te leiden tot meer 

stappen. Een verdere verbetering van de STEP subsidie dient daarom nog plaats te vinden. De 

ambitie in Den Haag is hoog maar het moet ook mogelijk worden gemaakt. Duurzaamheid wordt in 

Den Haag goed bij besluiten meegenomen. De drie grote Haagse corporaties hebben nu een 

duurzaamheidsvisie opgesteld. Daarbij vindt onderlinge afstemming over de duurzaamheidsvisies  

plaats.     

 

                                 
 

Paulus Jansen (Utrecht) stelt dat hij óók woonlastenambassadeur is. Daarnaast is het van belang dat 

het volume van de huursector voldoende blijft behouden cq wordt vergroot. Paulus Jansen is trots op 

het project van corporatie Mitros met de nul-op-de-meter renovatie van portiekflats (Flat van de 

Toekomst). Een systematiek voor NOM-renovaties wordt ontwikkeld met Utrechtse 

bouwondernemingen. Corporatie Bo-Ex heeft geld gereserveerd voor de verduurzaming van haar 

huurvoorraad. Onder meer de huurvoorraad van Leidsche Rijn wordt all-electric. Studentenhuisvester 

SSH gaat monitoren op het aantal gigajoules per vierkante meter. Alle Utrechtse corporaties doen hun 

best.                      

 

Bert Velthuis (Nijmegen) geeft aan dat het in Nijmegen normaal is geworden om duurzaamheid te 

agenderen bij besluiten over de huurvoorraad. Het Nijmeegse college-akkoord heeft als doel 

gemiddeld energielabel B in 2020. In ieder geval wordt gemiddeld energielabel B in 2020 gehaald. Bij 

enkele corporaties vóór 2020.  Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Topprioriteit heeft 

betaalbaarheid. Duurzaamheid draagt bij aan een betere betaalbaarheid. In Nijmegen wordt een 

studentenflat uit 1972 verbouwd tot energieneutraal. Deze nul-op-de-meter renovatie vindt plaats 

samen met de studenten. Het bevordert het bewustzijn.  

Paulus Jansen is ook vertegenwoordiger van de VNG. Hij geeft de rol van de VNG aan. Dat betreft 

onder meer het bepleiten en werken aan een betere wetgeving. Bijvoorbeeld het weghalen van de zgn 

split incentive dwz dat bij het treffen van energiemaatregelen de investering bij de corporatie ligt en 

het financiele voordeel bij de huurder (in geval er geen doorrekening in de huur plaats vindt).   
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4. Estafettewissel en interview met nieuwe estafettewethouders 
Vier nieuwe Stookjerijk-wethouders krijgen het estafettestokje van de huidige estafettewethouders. Dit 

moment wordt op de foto gezet.  

 

                  
 

 

Ambities 

Michel Jehae vraagt de nieuwe estafettewethouders naar hun ambities. 

 

Taco Kuiper (Zoetermeer) geeft aan dat het voor hem van belang is om als wethouders Wonen aan 

elkaar te vertellen wat er nodig is om flinke stappen te zetten. De woningcorporatie in Zoetermeer gaat 

120 flats op basis van nul-op-de-meter renoveren. Taco Kuiper wil de samenwerking tussen 

corporaties op het gebied van nul-op-de-meter bevorderen.   

 

Geert Ritsema (Arnhem) stelt dat zijn ambitie ligt bij de uitvoer van de nieuwe prestatieafspraken. 

Geert Ritsema bedankt de Arnhemse corporaties en huurdersverenigingen voor hun constructieve  

opstelling bij het opstellen van de nieuwe prestatieafspraken. Hij benadrukt dat de prestatieafspraken 

met z’n drieën tot stand zijn gekomen. Gemiddeld energielabel B is een harde doelstelling. Verder wil 

hij pilots zoals de gasloze wijk verder brengen. Woningcorporaties en huurders hebben daar een 

belangrijke rol bij. Hij wil huurders betrekken door het financiele voordeel van de lagere woonlasten te 

benadrukken. Gemeente Arnhem investeert in totaal 2.5 miljoen euro mee in projecten die de 

doelstelling versnellen. In 2018 wordt hier opnieuw geld voor vrij gemaakt.  

Tymon de Weger (Woerden) geeft aan dat het de ambitie in Woerden is om 25 nul-op-de-meter 

renovaties uit te voeren. De uitdaging is om de huurders daarin mee te krijgen en in positie te 

brengen. De zeggenschap dient bij de huurders te liggen. Huurders moeten door woonlastenverlaging 

verduurzaming in hun portemonnee voelen.  

 

Jeroen Hatenboer (Enschede) is verhinderd en wordt vertegenwoordigd door Marloes Goeman van 

Natuur en Milieufederatie Overijssel. Voor Jeroen Hatenboer ligt de aandacht en ambitie ook bij de rol 

van de huurdersverenigingen. Hij wil de gehele regio Twente betrekken. Dat levert draagvlak op. 

Energiecoaches onder huurders spelen een belangrijke rol bij bewustwording en draagvlak. 

Uitwisseling tussen woningcorporaties is belangrijk. Ook het project Reimarkt (https://www.reimarkt-

enschede.nl/ ) met de innovatieve aanpak bij de verduurzaming van huurwoningen én woningen van 
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particulieren, speelt een belangrijke rol.    

 

  
 

 

Te slechten barrières 

Michel Jehae vraagt de nieuwe estafettewethouders welke barrières zij daarbij dienen te slechten. 

 

Taco Kuiper (Zoetermeer) noemt als barrières de onzekerheid over de salderingsregeling bij het 

realiseren van zonnepanelen op huurdaken. Daarnaast vindt hij de verkoop van huurwoningen in 

complexen een probleem. Hoe krijg je de particuliere woningeigenaar in gespikkeld bezit (gemengde 

complexen met huur én particulieren) mee bij renovaties? 

Geert Ritsema (Arnhem) vindt de verhuurdersheffing een barrière. Hij wil vanuit de gemeenten 

gezamenlijk over dit onderwerp naar Den Haag optrekken. Het geld van de verhuurdersheffing dient in 

een investeringsfonds voor verduurzaming van de huursector te vloeien. Een uitdaging is om de 

verduurzaming van de huursector goed in de markt te zetten. Daarnaast vormt het meetellen van 

energiemaatregelen in het WoonWaarderingsStelsel (WWS) een probleem. Een alternatief voor de 

weging dient plaats te vinden. Onder meer voor de goedkopere huurwoningen waar huurders met een 

smalle beurs wonen (zie Regeling Passend Toewijzen). Het risico bestaat dat bij sterke huurstijging 

(na mutatie) bij goedkope huurwoningen het draagvlak onder huurders voor verduurzaming kleiner 

wordt. 

Tymon de Weger (Woerden) vindt het van belang dat de netbeheerder (in dit geval Stedin) goed 

betrokken is.  

Jeroen Hatenboer (Enschede) zet in op woonlastengarantie om te voorkomen dat de woonlasten voor 

de huurder na verduurzaming (en mutatie) hoger worden.   

 

5. Debat met Tweede Kamerleden  

Deelnemers zijn de Tweede Kamerleden Roald van der Linde (VVD), Erik Ronnes (CDA) en Albert de 

Vries (PvdA).  Huisvesting en huur is een onderwerp dat traditiegetrouw altijd veel aandacht krijgt in 

de Tweede Kamer. Het gaat ook over een belangrijke zaak. Drie Tweede Kamerleden, allen 

woordvoerders Wonen, zijn  vanavond te gast om de deelnemers te informeren over hun rol in de 

energiebesparing in de huursector. 

 

Betrokkenheid bij huursector 

Michel Jehae vraagt de kamerleden hoe zij bij dit onderwerp zijn betrokken. Zijn zij bijvoorbeeld 

kritisch volger van minister Blok cq corporaties cq andere  betrokkenen? Of zijn zij indiener van  

beleidsvoorstellen? 
 

Voor de VVD is de huursector een erg belangrijk onderwerp. De VVD heeft echter op dit onderwerp 

niet dit imago. Ratificatie van het Klimaatverdrag van Parijs is in dit kader zeer relevant. Daarom is er 

meer debat nodig. De VVD is kritisch over de STEP-subsidie.    
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Het CDA vindt aanvullende maatregelen noodzakelijk. Meer snelheid bij de verduurzaming van de 

huursector is gewenst. Het CDA heeft een kamermotie ingediend om te onderzoeken waarom het 

energiebesparingsfonds niet loopt. De belemmeringen voor investering in duurzaamheid door de 

Verhuurdersheffing is ook een belangrijk onderwerp.                       

 

Voor de PvdA is duurzaamheid erg belangrijk. Het staat ook prominent opgenomen in het nieuwe 

verkiezingsprogramma. De situatie met betrekking tot duurzaamheid is nu hopeloos. De PvdA heeft 

gevochten voor het behoud van de salderingsregeling.  

 

 
 

 

Verhuurdersheffing 

De VVD vindt dat een eerlijk verhaal aan de huurders dient te worden verteld. De huurders zullen 

meer gaan betalen. Het gaat niet om klein pils. Een energielabelstap van label D naar label C kan wel 

uit. Nul-op-de-meter renovatie (NOM) kost op dit moment 75.000 euro. NOM gaat financieel op dit 

moment niet uit.  

 

Het CDA vindt dat men al twee jaar geleden stappen had moeten zetten. Het moet sneller. De 

Verhuurdersheffing dient te worden teruggesluisd via een investeringsfonds voor corporaties. Er dient 

een SDE+ subsidie te komen voor de huursector. Voor het CDA is de Verhuurdersheffing een 

breekpunt. Dit in verband met het ongebruikte kapitaal. Het CDA wil een fors deel van de 

Verhuurdersheffing naar verduurzaming sluizen. Daarbij dient te worden nagegaan op welke manier 

het geld het beste kan worden geïnvesteerd. De huidige regeling van de Verhuurdersheffing is niet 

goed.  

De PvdA wil af van de Verhuurdersheffing. De PvdA zet in op betaalbaarheid. Daarbij is het inkomen 

bepalend voor de hoogte van de huur en woonlasten. De PvdA wil lagere woonlasten voor huurders. 

De PvdA gaat voor lagere woonlasten en heeft een motie voor woonlastengarantie ingediend. De VVD 

geeft aan dat dit niet te betalen is.  

De PvdA ziet als oplossing tenderen van een investeringsubsidie cq fonds voor woningcorporaties. 

Daarbij wordt een differentiatie aangebracht.    

 

Kamerbrieven van minister Blok dd 11 en 28 november 2016 

De STEP subsidie van 400 miljoen euro wordt te weinig benut. Tot nu toe is ca 100 miljoen van de 

400 miljoen benut.  

De PvdA vindt de STEP subsidie te bureaucratisch. De PvdA stelt voor om een extra 100 miljoen via 

een tenderregeling ter beschikking te stellen. Grotere stappen dienen gemaakt te worden. Het kan 

veel sneller. De PvdA staat achter de leveranciersverplichting die door minister Kamp wordt 

voorgesteld. De PvdA vindt de Verhuurdersheffing het rondpompen van geld. De Verhuurdersheffing 

wordt gebruikt om de Huurtoeslag te bekostigen.  

Het CDA wil de Verhuurdersheffing ten dele inzetten. Daarbij is NOM (Nul-op-de-meter renovatie) 

bepalend. De PvdA vraagt hoeveel van de Verhuurdersheffing het CDA wil inzetten. Het CDA stelt dat 
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het om een fors bedrag gaat.  

De VVD geeft aan dat er geld genoeg is bij de woningcorporaties.  

Mirjam Sterk van de Utrechtse Huurderskoepel De Bundeling stelt dat het geld van de 

Huurdersheffing terug naar de huurders moet. De huurders betalen de Verhuurdersheffing.  

  
Ferdi Licher (links) in gesprek met kamerleden        Walter de Vette van Mitros stelt een vraag over de  

Albert de Vries (midden) en Roald van der Linde     de begrenzing van de STEP subsidie. 

(rechts). 

 

 
Muzikale begeleiding en muzikaal time-management door Lisa Lumen (en Joost)  

 

6. Gesprek met Jeroen Pepers (directeur Aedes) en Ronald Paping (directeur 
Woonbond) 
 

Duiden voortgang 

Michel Jehae vraagt de heren om de voortgang van de verduurzaming te duiden.  

Jeroen Pepers geeft aan dat ten aanzien van de ambitie 2020 in 2013 een kink in de kabel kwam. 

Oorzaak was de Verhuurdersheffing. Nu vinden weer meer investeringen plaats. Op basis van de dPi 

(de Prognose informatie) blijkt dat er in de nabije toekomst weer meer investeringen worden gedaan. 

Gemiddeld energielabel B zal in 2021/ 2022 naar verwachting worden gehaald.  

Ronald Paping geeft aan dat al in 2008 het eerste huurconvenant energiebesparing tussen Aedes, 

Woonbond en BZK tot stand is gekomen. In 2012 is het convenant vernieuwd. Door de 

Verhuurdersheffing is het vervolgens misgegaan. De Verhuurdersheffing heeft tot veel onzekerheid in 

de sector geleid. Uit een enquete onder corporaties, uitgevoerd door Jaap van Leeuwen van de 

Woonbond, is gebleken dat corporaties twee-derde van de investeringsplannen heeft geschrapt. Nu 

lopen de investeringen weer op. Zie de dPi, de Prognose informatie. 

De businescases voor Nul-op-de-meter (NOM) renovaties kunnen nu nog niet rond worden gemaakt. 

80.000 euro voor NOM is nu te veel. Daarnaast is het jaarlijks renoveren van 200.000 huurwoningen 

veel. Daarvoor zijn er ook te weinig installateurs. Met het VVD-beleid wordt de situatie alleen maar 

erger. De VVD wil huurwoningen met een huur van boven de 600 euro laten verkopen door de 

corporaties. De Woonbond vindt dat de Verhuurdersheffing dient te worden afgeschaft. Er moeten 
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meer meters ten aanzien van verduurzaming worden gemaakt en bij de corporaties dient meer 

mogelijk te zijn. 

 

Drie hoofddoelen 

Voor de Woonbond zijn er drie hoofddoelen:  

1. Betaalbaarheid. De huren zijn sterk gestegen. De huurtoeslag moet daardoor weer omhoog.  

2. Beschikbaar huurwoningen. De beschikbaarheid daalt. De kernvoorraad wordt kleiner. 

3. Duurzaamheid. Hier worden te weinig meters gemaakt.  

 

 
 

Acties zijn: 

a. het afschaffen van de Verhuurdersheffing en een deal over verplichting tot verduurzaming.  

b. Het uitfaseren van energieonzuinige energielabels, ook bij de particuliere (commerciele) huur en de 

koopsector.     

 

Jeroen Pepers stelt dat de VVD niet moet onderschatten dat de opgave groot is. De 

woningcorporaties hebben een grote opgave, niet een groot  investeringsvermogen. Dat corporaties 

geld zouden hebben, is niet de werkelijkheid.  

 

Positie huurders 

Michel Jehae vraagt of Ronald Paping de huidige positie van de huurders als geslaagd beschouwd. 

Ronald Paping geeft enerzijds een ‘ja’ aan en anderzijds een ‘nee’. Ja, vanwege de Woningwet2015 

en de wettelijke basis. Nee, omdat het een groeiproces is. Soms krijgen de huurders de positie niet, 

vanwege nog te weinig kennis, ervaring en inzicht. Huurders doen er goed aan na te gaan wat hun 

eigen bijdrage is. De woningcorporaties moeten de huurders de positie geven en voldoende 

ondersteuning geven.  

 

Rustige kaders 

Jeroen Pepers vindt dat in ieder geval iets met de Verhuurdersheffing dient te gebeuren. Verder dient 

er helderheid over de saldering te komen en ondersteuning bij de gasloze wijk. Belangrijk zijn rustige 

kaders. Goede kaders scheppen is van belang. De ambitie bij de corporaties is er. 

                          

7. Interview Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie van het ministerie van 
BZK 

 

Extra maatregelen 

Michel Jehae vraagt waarom de hoofddoelstelling voor 2020  niet wordt gehaald. Dat stelde minister 

Blok in zijn brief van 11 november 2016 (en 28 november 2016) aan de Tweede Kamer. Wat is 

daarvan de belangrijkste oorzaak? Ferdi Licher geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt en dat als die 

niet zonder meer haalbaar zijn, de minister naar andere wegen zoekt om de doelen te halen. Ook al is 

er een crisis geweest. Er moeten nu meters worden gemaakt. De minister heeft hiervoor extra 
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maatregelen aangekondigd. Er zijn maatregelen voor de verduurzaming van kantoren aangekondigd 

(minimaal label C). De minister stelt de volgende maatregelen in de huursector voor: 

- het uitfaseren van energielabels die energieonzuiniger dan label C zijn.  

- meters maken met NOM. De Stroomversnelling gaat nu te langzaam.  

De corporatiesector heeft nog miljarden aan investeringsruimte. De (estafette-) wethouders geven aan 

dat de investeringsruimte bij de G3 (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) niet zo wordt ervaren. In de 

komende tijd onderzoekt het ministerie op welke wijze met verschillen in financiële situatie van 

corporaties kan worden omgegaan. Op 7 december is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer 

over onder meer de pas verzonden brieven.  

 

 

 

  
Overgangsregeling salderingsregeling 

Ferdi Licher verwacht niet dat de salderingsregeling koud gaat stoppen. Er komt minimaal een 

overgangsregeling.  

 

Investeringsagenda nieuw kabinet 

Nederland komt nu uit de crisis. Ferdi Licher gaat er van uit dat het nieuwe kabinet met een 

investeringsagenda komt. Wat kost de energietransitie en wie gaat wat betalen?  

 

STEP-subsidie 

De STEP-subsidie is net aangepast. De subsidie zal niet opnieuw worden ingericht. Er is nu ook een 

snelle stijging van het aantal aanvragen.  

Het is duidelijk dat, mocht er iets als een investeringsfonds komen, dan is dat ahw klein geld voor de 

grote investeringen van corporaties. Het grote geld komt van de woningcorporaties.   

Walter de Vette van Mitros vraag of de maximale begrenzing van de STEP subsidie (maximum van 

7.5 miljoen) er niet van af kan. Ferdi Licher geeft aan dit te zullen onderzoeken. 

 

Puntensysteem WWS aanpassen 

De vraag is of het WoningWaarderingsStelsel (WWS) niet kan worden aangepast bij het doorvoeren 

van energiemaatregelen. Als de labelverbetering wordt doorvertaald in meer punten, dan leidt dat tot  

huurverhoging (na mutatie). Dat kan het draagvlak voor verduurzaming bij huurders verkleinen. Ferdi 

Licher stelt dat corporaties ruimte hebben om huren niet te verhogen.  

 

Stookjerijk 

Ferdi Licher hoopt dat Stookjerijk op termijn niet meer nodig is. Anderszijds is het leren nooit ten 

einde. Competitie inbouwen werkt ook. Het kan altijd beter.  

 

Rol huurder 

De rol van de huurder in het driepartijenoverleg is cruciaal. Anders komen de rekenmeesters te sterk 

aan het roer. Het gaat om een investering in de huursector van jaarlijks ca 10 miljard. Dat kan niet 

zonder overleg. 
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8. Column door Frank van Pamelen 

Tot groot vermaak van het publiek presenteert Frank van Pamelen zijn column in rap tempo. 

Compleet met rekensom.   

 

 
 

9. Bekendmaking winnaar Stookjerijk Trofee 2016 door Ferdi Licher   

 

Toelichting jury 

Maarten Visschers (Gelderse Natuur en Milieufederatie) en Jaap van Leeuwen (Woonbond) geven 

namens de jury een korte toelichting. De Stookjerijk Trofee is vervaardigd uit glas door kunstenaar 

Ruth Houkes (http://www.glasinuitvoering.nl/ ). Genomineerden vinden het een eer om mee te dingen 

omdat zij ook écht werk maken van goede prestatieafspraken en sterk betrokken zijn. Het is het vijfde 

jaar dat de Trofee wordt uitgereikt. Dit jaar voor de vijfde keer (lustrum). De Trofee wordt in 2016 

uitgereikt voor de Groenste Prestatieafspraken aan de combinatie van woningcorporaties, 

huurdersverenigingen en gemeente die gezamenlijk de groenste prestatie-afspraken heeft weten te 

realiseren. De werkgroep van de jury bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie BZK, de 

Woonbond, Aedes, VNG en de Natuur en Milieufederaties.   
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Vijf criteria zijn gehanteerd voor de bepaling van de groenste prestatieafspraken: 

1. Doelstelling uitgedrukt in het gemiddelde energielabel van de huurvoorraad in 2020 (gerelateerd 

aan de doelstelling van het SER Energieakkoord ‘gemiddeld energielabel B in 2020’). 

2. Het opstellen van een plan van aanpak cq stappenplan naar een energieneutrale huurvoorraad als 

onderdeel van de prestatiemaatregelen / no-regret-maatregelen.  

3. Huurdersparticipatie in het kader van de Woningwet2015. 

4. Monitoring als onderdeel van prestatieafspraken (Energie-Index, aantal NOM-huurwoningen, 

werkelijk energieverbruik, percentage energielabels A t/m G, duurzame energie). 

5. Overige ‘groene’ onderdelen in de prestatieafspraken. 

Per criterium kunnen 10 punten worden behaald. Vervolgens zijn de behaalde punten van de vijf 

onderwerpen opgeteld om tot een totaalscore te komen. 

Aan de wethouders van de gemeenten van de G4 en G32 is op 17 oktober een enqueteformulier over 

deze vijf onderwerpen gestuurd. Zowel het enqueteformulier als de prestatieafspraken zijn door de 

jury beoordeeld. In totaal zijn 19 gemeenten beoordeeld. 

 

Bekendmaking winnaar 

Ferdi Licher geeft aan dat genomineerd Almere, Arnhem, Den Haag, Utrecht en Zwolle zijn 

genomineerd. Hij stelt dat er in 2016 een kopgroep voor de Stookjerijk Trofee 'Groenste 

prestatieafspraken'’ is, die bestaat uit de genomineerden Almere, Arnhem,  Nijmegen, Utrecht en 

Zwolle. Opnieuw is het een felle sprint geworden. De winnaar van de kopgroep wint duidelijk met twee 

banddiktes verschil. De winnaar onderscheidt zich van de anderen door: 

- een hoge ambitie. Alle  corporaties halen het doel van gemiddeld label B in 2020. Sommige zelfs 

eerder. 

- de drie partijen gaan gezamenlijk komende jaar een stappenplan opstellen  voor een energieneutrale 

huurvoorraad. 

- huurdersverenigingen spelen een volwaardige rol bij het opstellen van de prestatieafspraken. 

- er vindt een uitgebreide monitoring van de jaarlijkse energieprestaties plaats: verbetering Energie-

Index, aantal energieneutrale woningen, aantal zonnepanelen (duurzaam opgewekte energie), het 

totaal aan werkelijk verbruik aan gas en electraverbruik in de huurvoorraad.  

-diverse overige ‘groene’ maatregelen zoals no-regret maatregelen als uitgangspunt bij renovaties, 

een (gemeentelijke) energiecoöperatie voor zonnepanelen op huurdaken, aandacht voor 

energiezuinig gedrag, medewerking van corporaties aan de eerste nieuwe gasloze wijk, een  

financiele bijdrage van de gemeente aan versnellingsprojecten. 

En de winnaar is..…….Nijmegen.  
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Vervolgens overhandigt Ferdi Licher de Stookjerijk Trofee aan de gelukkige winnaars uit Nijmegen. 

Wethouder Bert Velthuis neemt hem als eerste in ontvangst. Max van den Berg (huurdersvereniging 

De Klink), Johan Noppe (manager Volkshuisvesting Portaal Nijmegen en Arnhem) en David Borger 

(beleidsadviseur Talis) gaan samen met Bert Velthuis (wethouder Wonen) op de foto.  

 

 

                      
 

Afsluiting 
Gespreksleider Michel Jehae bedankt iedereen voor deelname en inbreng. Hij hoopt iedereen weer te 

zien bij Stookjerijk2017 en nodigt iedereen uit voor de borrel.  


