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Onderwerp: Pilot Nul-op-de-Rekening-renovatie appartementencomplex'Ellen' in

Asser wijk De Lariks

Geachte voorzitter, leden,

'ln 2040 is iedereen die in Drenthe woont voor zijnlhaar woongenot niet meer afhanke-
lijk van fossiele energiebronnen, zoals aardgas, kolen en olie. ln 2040 wonen wij in

Drenthe energieneutraal en zijn wijzelfuoorzienend op energiegebied'. Dat hebben wij

ons als provincie ten doel gesteld. De route voor de komende 5 jaar is venruoord in het

actieplan '10 miljard voor Drenthe, expeditie naar energieneutraal

wonen in Drenthe'. Samen met burgers, bedrijven, gemeenten en woningcorporaties
willen wij een versnelling zien aan te brengen in het energieneutraal maken van de

Drentse won ingvoorraad.

Repliceerbare renovatieconcepten banen de weg voor de toekomst
Om ervoor te zorgen dat wonen zónder energierekening voor alle bewoners in

Drenthe in 2040 een feit is, hebben wij zo snel mogelijk goede voorbeelden nodig,

voorbeelden die in technische, procesmatige en/of financiële zin aantonen dat het -
het vergaand energetisch renoveren van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen -
kan. Daarvoor is lef en bereidheid nodig van alle partijen die bij renovatieprojecten

betrokken zijn, oftewel van bewoners c.q. woningeigenaren (koop, huur), gemeenten,

bouwpartijen, installateurs en financiers. Focus moet daarb'tj liggen op de ontwikkeling

van zogeheten repliceerbare concepten, omdat deze leiden tot een snellere groei en

verspreiding door de provincie Drenthe (en tot ver daarbuiten).

Appartementencomplex'Ellen' eerste pilot'Wonen zonder energierekening'
De gemeente Assen stimuleert sinds 2014 verhuurders, particuliere woningeigenaren

en verenigingen van eigenaren (VvE's) in de wíjk'De Lariks' om pilotprojecten te star-

ten, gericht op het transformeren naar woningen en appartementen zónder energiere-

kening ('Nul op de Rekening').
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Bij de keuze van de wijk'De Lariks' speelt voor de gemeente Assen zowel de nood-
zaak tot het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk als de technische verduur-
zaming van de bijna 3,200 woningen een belangrijke rol. Positief was dan ook dat het
VvE-bestuur van het appartementencomplex'Ellen' (28 woon- eenheden) zich eind
2014 meldde bij de gemeente Assen. Na een intensieve periode van voorbereiding
heeft het VvE-bestuur begin 2016 groen licht gegeven aan een door hen geselecteerd
consortium (Renolution) om het complex te laten renoveren naar'Nul op de Reke-
ning'. De start van de renovatie is voorzien in november/december 2016.

Renovatie moet woonlastenneutraal worden uitgevoerd
De appartementen van VvE'Ellen' hebben gemiddeld energielabel F en de bewoners
betalen momenteel gemiddeld € 175 aan energielasten. Op basis hiervan is berekend
dat bewoners tot een bedrag van € 45.000,- zélf kunnen financieren, hetgeen resul-
teert in het bedrag van € 1.260.000,--. Het VvE-bestuur heeft toegezegd om vanuit de
eigen reserves € 50.000,-- bij te willen dragen aan het renovatieproject. De kosten
worden door het consortium voorlopig geraamd op een bedrag gelegen tussen
€ 1.300.000,-- en € 1.600.000.--. De bewoners van VvE'Ellen' hebben als voonvaarde
gesteld dat de gehele renovatie 'woonlastenneutraal' moet worden uitgevoerd. Dit kan

alleen gerealiseerd worden wanneer de kosten voor de renovatie volledig gefinancierd
worden uit de besparing die de komende 30 jaar wordt gerealiseerd op de energielas-
ten, dan wel wanneer er voor het eventuele niet-financierbare deel externe financie-
ring wordt gevonden.

Bereidheid om de unieke renovatie te financieren is groot
Essentieel voor het doorgaan van dit project (en al die projecten die nog gaan volgen)
is uiteraard de bereidheid van externe financiers om te investeren c.q. een lening te
verstrekken. De Triodos Bank en de Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO)
hebben de intentie uitgesproken financieel invulling te willen geven aan deze opgave.
De Triodos Bank heeft toegezegd bereid te zijn 50% te financieren en de Stichting
DEO is bereid dit te doen voor de overige 50% (beide tot een maximum van
€ 800.000,--). Ons is gevraagd om samen met Renolution bijte dragen in de financie-
ring van het eventuele niet-financierbare deel (maximum van € 12.500,-- per apparte-
ment). Renolution heeft de bereidheid de helft voor zijn rekening te nemen. Wij zijn
bereid voor de andere helft, zijnde maximaal € 6.250,-- per te renoveren appartement,
voor onze rekening te nemen. De gemeente Assen levert geen financiering, maar
investeert ruim € 300.000,-- in het project door de inzet van een projectleider, een
projectsecretaris en de inhuur van financiële en juridische experts.

Landelijke primeur met toepassen Servicekostenmodel
De gemeente Assen heeft een innovatief financieel instrument laten ontwikkelen - het
Servicekostenmodel - waardoor alle bewoners in staat worden gesteld de renovatie
mede mogelijk te maken. Dit houdt in dat de energielasten volledig worden verrekend
in de totale servicekosten. Hiermee is het een gebouwgebonden financiering gewor-
den. De gemeente zag om enkele redenen aanleiding voor het laten ontwikkelen van
het Servicekostenmodel. Een groot deelvan de bewoners van 'Ellen' bleek namelijk
onvoldoende bereid of niet in de financiele positie te zijn om extra hypothecaire
leningen aan te gaan.
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Bovendien zijn de verkoopprijzen van de appartementen behoorlijk gedaald, hetgeen
tot gevolg heeft dat menig woningbezitter nu financieel 'onder water' staat, situaties
die in onze provincie en elders in het land zich vaker voordoen. ln dergelijke situaties
is de inzet van persoonsgebonden financiering (hypothecaire leningen) geen optie en

worden vergaande renovaties als bij 'Ellen' niet uitgevoerd. Hierdoor ligt verloedering
en waardedaling op de loer.

Start renovatie valt of staat met garantstelling vanuit de provincie
Bij financiers de Triodos Bank en de Stichting DEO is er de bereidheid om de renova-
tie van het appartementencomplex'Ellen'te financieren. Omdat bij deze (project-)
financiering geen sprake is van een onderpand, vraagt de Triodos Bank om een
garantstelling voor hun deel: maximaal € 800.000,--. Omdat een landelijk Waarborg-
fonds niet bestaat, is ons de vraag voorgelegd of wij garant willen staan voor dìt

bedrag (max. 30 jaar). Voor de risicoafdekking wordt, in het kader van de 'Regeling

voor revolverend financieren' van de Provincie Drenthe, een bedrag van minimaal
1O%ovan de uitstaande borgstelling (tijdelijk) in de reserve gestort, oftewel€ 80.000,--.
Bij de VvE 'Ellen' wordt jaarlijks een premie, die is berekend op 0,2o/o per jaar van de

uitstaande garantie, in rekening gebracht, oftewel een bedrag van € 1.600,--

Provinciaal Waarborgfonds verd u u rzami n g vastgoed Drenthe
ln de komende jaren gaan in Drenthe (en elders in het land) vergelijkbare renovaties
van appartementencomplexen en woningen plaatsvinden. Om ook toekomstige reno-
vaties financieel mogelijk te maken en om het voor financiers aantrekkelijk(er) te ma-
ken hun financiële middelen in te zetten, wordt een format voor een Provinciaal Waar-
borgfonds ontwikkeld in samenwerking c.q. cofinanciering met enkele andere provin-

cies. Hierdoor kan het tempo van dergelijke renovaties naar verwachting de komende
jaren aanmerkelijk worden verhoogd.

Algemene Subsidieverordening Drenthe 201 2

De Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012 (aftikd 3) schrijft voor dat u bij sub-
sidies boven de € '150.000,-- in de gelegenheid moet worden gesteld op voorhand uw
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Wij zullen het voornemen tot verlenen
van een subsidie van maximaal€ 175.000 laten omzetten in een definitieve subsidie-
verlening, als na twee weken na dagtekening is gebleken dat uw Staten geen wensen
of bedenkingen van dermate ernstige aard inbrengen, dat wij van die subsidieverle-
ning moeten afzien.

Hoogachtend,

Gedep n van Drenthe,

m

, secretaris voorzitter


