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‘ DEZE EXTRA 
STIMULANS 
KUNNEN  
WE GOED  
GEBRUIKEN’

Subsidie energierenovaties 

DE VOORWAARDEN OM GEBRUIK TE 
MAKEN VAN DE STIMULERINGSREGELING 
ENERGIEPRESTATIE HUURSECTOR  
(STEP) ZIJN PER 1 JULI GEWIJZIGD. DIE 
VERANDERINGEN ZIJN POSITIEF, LATEN 
MEDEWERKERS VAN WONINGCORPORATIE 
THÚS WONEN EN WOONSTEDE ZIEN.  
‘IK KAN ME NIET VOORSTELLEN DAT EEN 
CORPORATIE DEZE SUBSIDIEREGELING NU 
NOG TERZIJDE SCHUIFT.’  
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steeds over energielabels, ook omdat dit be-
grip bij bewoners redelijk ingeburgerd is. STEP 
werkt echter met de nieuwe Energie-Index-
klassen (zie kader). Zonder STEP zou Thús 
Wonen volgens de onderhoudsplanning dit 
jaar 300 woningen verduurzamen. Nu zijn dat 
er 700. De eerste 100 subsidieaanvragen voor 
2016 zijn de deur al uit. Bij de overige wonin-
gen moet een gecertificeerde onafhankelijke 
Energieprestatie-adviseur (EPA-adviseur) de 
Energie-Index nog bepalen en doorgeven – in 
het energiejargon ‘afmelden’ genoemd.
De Vries: ‘De energieprestatie van de wonin-
gen speelt in ons strategisch vastgoedbeleid 
pas sinds 2013 een rol. Voor die tijd voerden we 
energetische verbeteringen alleen uit op pro-
jectniveau. De fusie in 2010 heeft ook voor 
vertraging gezorgd. Wij hadden landelijk dan 
ook een lage score, een gemiddeld label E. 
Onze woningen zijn oud, ze staan er gemid-
deld ruim 40 jaar. De staat van onderhoud was 
ook niet goed.’ Thús Wonen had kortom een 
enorme inhaalslag te maken. Voor de Friese 

corporatie kwam STEP op het juiste moment. 
Thús Wonen deed daarom meteen in 2014  
een subsidieaanvraag voor meer dan 1.000  
woningen. De energetische maatregelen in 
deze woningen zijn allemaal uitgevoerd. Maar 
qua subsidie kwam er een forse kink in de kabel. In het najaar van 2014 
 ontving het ministerie van Binnenlandse zaken signalen over subsidie-
aanvragen waarin de meegeleverde energielabels niet zouden overeen-
komen met de werkelijke energieprestatie van de woning. Een onafhan-
kelijk EPA-adviseur in Drenthe werd verdacht van fraude bij het labelen. 
Dit bleek het bedrijf waar ook Thús Wonen zaken mee deed. Minister 
Blok kondigde in september 2014 een onderzoek aan naar de onregel-
matigheden bij de subsidie. ‘Wij hebben ook zelf controles uitgevoerd 
en daaruit bleek dat er woningen bij zaten met een incorrect label’, zegt 
De Vries. Uiteindelijk trokken we al onze aanvragen in.’ Deze vervelen-
de ervaring is voor de corporatie geen reden om STEP niet meer te 
 gebruiken.  Kuipers: ‘We richten ons op de toekomst. Wij hebben nog 
genoeg  woningen te verbeteren.’ 

MEERJARENONDERHOUDSPLAN
De STEP-regeling is sinds 1 juli gewijzigd. Aanvankelijk werd alleen een 
labelstijging van drie EI-klassen of meer gesubsidieerd. Nu komen ook 
stijgingen van twee klassen in aanmerking, bijvoorbeeld van label D naar 

B. ‘Deze verandering maakt STEP voor ons 
extra aantrekkelijk’, zegt Kuipers. Verder is de 
looptijd met één jaar verlengd en staat de aan-
vraagperiode nu open tot en met 31 december 
2018. De Vries: ‘Wij hebben veel op de plan-
ning staan. Deze verlenging geeft ons meer tijd 
om die projecten op de rails te zetten.’ STEP is 
een mooie regeling voor de corporatie, zeggen 
beide mannen. ‘We kunnen dit goed gebruiken 
bij onze strategische plannen.’ Thús Wonen 
voert duurzaamheidsprojecten altijd in combi-
natie met een renovatie uit. ‘Dat is efficiënter. 
En het is natuurlijk onzin om HR++ glas te 
plaatsen in oude kozijnen.’

NOG AANTREKKELIJKER
Bij woningcorporatie Woonstede is men om 
een andere reden blij met de gewijzigde rege-

‘Kijk, dit is mijn nieuwe badkamer’, zegt mevrouw Limburg (‘bijna 
70’). De renovatie van haar seniorenwoning in Dokkum is bijna 

klaar. ‘Ik ben er heel trots op’, herhaalt ze een paar keer. Thús Wonen 
heeft hier groot onderhoud gepleegd aan 56 seniorenwoningen. De zol-
ders en spouwmuren zijn geïsoleerd, het glas is vervangen door HR++ 
glas, de – eveneens nieuwe – keuken en badkamer hebben mechanische 
ventilatie. Het energielabel van de woningen ging gemiddeld van D naar 
B. Ook de berging is geïsoleerd. Dat telt niet mee in de labelsprong, maar 
geeft wel extra comfort. ‘Ik verwacht dat ik straks ook wel wat minder 
stookkosten heb’, zegt mevrouw Limburg. Op deze hete dag in juli lijkt 
dat ver weg, maar afgelopen winter zat ze in haar hoekhuisje met een 
deken over haar benen achter de computer. ‘Het was koud en vochtig.’

ENERGETISCHE VERBETERINGEN VERSNELLEN
Thús Wonen bezit 6.500 woningen verspreid over 40 kernen in Noord-
oost-Friesland. Dankzij de Stimuleringsregeling energieprestatie huur-
sector (STEP) kan de corporatie de energetische verbeteringen van haar 
woningen versnellen, vertellen hoofd Vastgoed Jeroen Kuipers en senior 
werkvoorbereider Wim de Vries. ‘We doen met STEP niks extra’s, maar 
we doen het wel jaren eerder.’ Met de STEP-subsidie, die 1 juli 2014  
in werking trad, kunnen corporaties (en particuliere verhuurders) in-
vesteren in energiebesparing van bestaande sociale huurwoningen. De 
corporatiemedewerkers praten met de redacteur voor het gemak nog 

ENERGIE-INDEXKLASSEN 
VERVANGEN HET 
ENERGIELABEL 

ENERGIELABEL
(VÓÓR 1/1/2015)

ENERGIE-INDEX
(NÁ 1/1/2015)

A++ EI ≤ 0,6

A+ 0,6 < EI ≤ 0,8

A 0,8 < EI ≤ 1,2

B 1,2 < EI ≤ 1,4

C 1,4 < EI ≤ 1,8

D 1,8 < EI ≤ 2,1

E 2,1 < EI ≤ 2,4

F 2,4 < EI ≤ 2,7

G EI > 2,7

BEWOONSTER MEVROUW LIMBURG: 

‘ Als je ouder wordt, raak je je stress
bestendigheid kwijt. Daar heeft de aannemer 
goed rekening mee gehouden. Zijn personeel 
liet steeds keurig weten wanneer ze weer in 
mijn huisje aan de slag gingen.’ 
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ling. Woonstede heeft ruim 9.000 woningen in 
de gemeenten Ede, Scherpenzeel, Wageningen 
en Woudenberg. Het gemiddelde energielabel 
van deze woningen is C. ‘We vonden STEP al 
een aantrekkelijke regeling en de wijzigingen 
maken de subsidie nog aantrekkelijker’, zegt 
beleidsmedewerker Dolf Neilen. Voor energe-
tische maatregelen aan ruim 700 woningen in 
2015 heeft Woonstede in eerste instantie 1,8 
miljoen euro STEP-subsidie toegekend gekre-
gen. De subsidiebedragen zijn met terugwer-
kende kracht hoger vastgesteld. De oude rege-
ling gaf geen subsidie voor renovaties die ver-
der gaan dan een EI 1.2 (label A) en maakte dus 
geen onderscheid tussen energielabel A, A+ en 
A++. De nieuwe regeling honoreert die extra 
ambitie wel, vertelt  Neilen. ‘Daar zit voor Woonstede het grote verschil.’ 
De corporatie verwacht dat de wijzigingen bijna 1,4 miljoen euro extra 
subsidie zullen opleveren. Dat komt vooral omdat de corporatie in twee 
wijken woningen naar energielabel A++ heeft gerenoveerd. De wonin-
gen zijn onder meer goed geïsoleerd en hebben een nieuwe zijgevel, 
voor- en achterpui en dak. Ze zijn voorzien van HR++ glas en een nieuw 
warmwatersysteem en aangesloten op de bio-energiecentrale van Ede. 
Woonstede wil in 2016 STEP-subsidie gaan aanvragen voor nog eens 
800 tot 1.000 woningen. 

BETAALBAARHEID
Met STEP kun je zeker niet al je duurzaamheidsinvesteringen betalen, 
vervolgt Neilen. ‘Maar STEP kan goed helpen om extra in energiebespa-
ring te investeren. Bovendien kun je de subsidie combineren met andere 
regelingen. Woonstede heeft bijvoorbeeld ook subsidie gekregen van 
de provincie Gelderland.’ Behalve duurzaamheid heeft Neilen betaal-
baarheid in zijn portefeuille. Een mooie combinatie, vindt hij. ‘Voor 
Woonstede is het verduurzamen van woningen geen doel op zich. Het 
moet gepaard gaan met het terugdringen van de woonlasten.’ Dat laatste 
vraagt om een kritische blik, vervolgt hij. ‘Het effect van energiebespa-
rende maatregelen op de vermindering van woonlasten is in het ver- 
leden vaak te rooskleurig ingecalculeerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een 
onderzoek uit 2014 van de TU Delft en het OTB. De theoretische bespa-
ring is vaak hoger dan wat bewoners in werkelijkheid besparen. Het 

besef dringt door dat dit theoretische model 
nooit bedoeld is geweest voor een inschatting 
van de woonlasten. Daarom moet je als corpo-
ratie heel kritisch bekijken welk deel van je 
duurzaamheidsinvesteringen je via een huur-
verhoging in rekening brengt. Wij kozen er 
aanvankelijk voor om voor de maatregelen die 
we met de STEP-subsidie uitvoeren, geen 
huurverhoging te vragen. Nu we meer zicht 
hebben op de effecten van de woonlasten 
overwegen we een geringe doorberekening bij 
toekomstige projecten.’ Ook bij Thús Wonen 
zien ze dat de energiebesparing in de praktijk 
vaak minder is dan de theorie voorspelde. 
 Bijvoorbeeld doordat een goed geïsoleerde 
woning tot ander gedrag van bewoners leidt, 

die zijn bijvoorbeeld minder snel geneigd een 
trui aan te trekken. Thús Wonen voert daarom 
de maatregelen uit zonder huurverhoging voor 
de zittende huurders. Wim de Vries: ‘Elke euro 
die de huurder op zijn energielasten bespaart, is 
dus voor hem zelf.’ 

Woonstede en Thús Wonen raden andere cor-
poraties aan ook aan de slag te gaan met STEP. ‘Ik kan me niet voorstellen 
dat een corporatie STEP terzijde schuift’, zegt Jeroen Kuipers. Hij en Neilen 
geven corporaties die voor het eerst gebruikmaken van de subsidie enkele 
tips. ‘Een goede opname van de startsituatie in de woning is belangrijk’, 
zegt Neilen. ‘Dat kan arbeidsintensief zijn. Soms moet een EPA-adviseur 
wel drie keer naar een woning voordat hij de EI kan afmelden.’ Wim de 
Vries: ‘Een woning die we niet kunnen bezoeken nemen we niet mee in de 
subsidieaanvraag.’ Thús Wonen werkt inmiddels samen met een nieuwe 
labelaar. ‘Kies niet alleen een gecertificeerde labelaar, maar wees er ook 
zeker van dat deze ervaring heeft met het STEP-traject.’ Voor de zekerheid 
laat Thús Wonen ook een steekproef uitvoeren door een tweede labelaar. 
‘Dat garandeert nog meer zorgvuldigheid’, zegt De Vries. Die extra 
 controle is een arbeidsintensief proces, erkennen de mannen. Maar het is 
de moeite waard. De Vries: ‘Een goed label met alles erop en eraan  
kost uiteindelijk geen 100 euro per woning en de STEP-subsidie levert 
 gemiddeld 2.500 tot 3.000 euro subsidie per woning op.’ 

Nieuwe  
STEP-regeling
De Stimuleringsregeling energie prestatie 
huursector (STEP) is een subsidie om bestaande 
huurwoningen energiezuiniger te maken. De 
regeling komt voort uit het Energieakkoord  
van 2013. In juli 2016 is de regeling gewijzigd.  
Bij aanvang was 400 miljoen euro beschikbaar,  
nu zit er nog zo’n 300 miljoen euro in de pot.  
De verhuurders krijgen het geld in 2018 en 2019 
uitbetaald. Zij zorgen dus zelf voor de voorfinan-
ciering. De subsidie is een eenmalige bijdrage per 
woning. De hoogte ervan wordt bepaald door het 
verschil tussen de Energie-Index in de startsituatie 
en die na afronding van de werkzaamheden.

Aedes heeft een uitgebreide hand leiding gemaakt 
met informatie over de nieuwe regeling en de 
aanvraagprocedure. De handleiding is te down-
loaden via Aedes.nl, zoekterm: Hoe werkt STEP. 
Meer informatie over de wijzigingen en het 
aanvragen van de STEP-regeling is te vinden op 
www.rvo.nl/STEP.

‘ We doen met STEP niks 
extra’s, maar we doen het 
wel jaren eerder’


