
Vaststelling Tender Naar Energieneutraal Wonen krachtens de
Unieke kansen regeling

Regeling van de Minister van Economi-
sche Zaken van 7 februari 2008,
nr. WJZ 8009779, tot vaststelling van de
Tender Naar Energieneutraal Wonen
krachtens de Unieke kansen regeling

De Minister van Economische Zaken,
handelende in overeenstemming met de
Minister voor Wonen, Wijken en Inte-
gratie,
Gelet op de artikelen 3, eerste en derde
lid, 4, vijfde lid, 6, eerste en tweede lid,
en 11, zesde lid, van het Besluit EOS:
demo en transitie-experimenten;

Besluit:

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

besluit: Besluit EOS: demo en transi-
tie-experimenten;

project: project voor energiebesparing
in de woningnieuwbouw of woningreno-
vatie:

dat zich uitsluitend bevindt op transi-
tiepad EGG 1: Energiebesparing
gebouwde omgeving, bedoeld in bijlage
1 bij de Unieke kansen regeling;

dat uit ten minste 50 woningen
bestaat;

waarbij de CO2-reductie ten minste
45% bedraagt ten opzichte van het nor-
menergieverbruik in 1990;

waarbij, indien het nieuwbouw
betreft, de energieprestatiecoëfficiënt als
bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbe-
sluit 2003 ten hoogste 0,55 bedraagt, en

waarbij, indien het renovatie van
bestaande woningen betreft, de energie-
klasse bepaald volgens het gestelde in
de Regeling energieprestatie gebouwen
voor aanvang van renovatie C of lager
en na renovatie A bedraagt.

Artikel 2
Als periode, bedoeld in artikel 6 van

het besluit, wordt vastgesteld: de perio-
de die aanvangt op de dag dat deze
regeling in werking treedt en loopt tot
24 april 2008, 17.00 uur.

Het subsidieplafond, bedoeld in arti-
kel 6 van het besluit, voor het verlenen
van subsidies op aanvragen, ontvangen
in de in het eerste lid genoemde periode,
wordt vastgesteld op € 4.500.000.

In afwijking van artikel 4, eerste en
derde lid, van de Unieke kansen rege-
ling bedraagt het maximale subsidiebe-
drag per project € 500.000.

Tot de kostensoorten, bedoeld in arti-
kel 4, eerste lid, van het besluit, behoren
alleen de projectkosten voor energiebe-
sparing en de kosten voor het opwekken
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van duurzame energie die rechtstreeks
gekoppeld zijn aan de exploitatie van de
woningen.

In afwijking van artikel 9 van de
Unieke kansen regeling worden als crite-
ria als bedoeld in artikel 11, zesde lid,
van het besluit vastgesteld:

de omvang van het project;
de mate waarin het project bijdraagt

aan de CO2-reductie, waarbij het ener-
gieverbruik bestaat uit de som van het
gebouwgebonden energieverbruik, het
gebouwafhankelijke gebruikersenergie-
verbruik en het huishoudelijk energie-
verbruik;

bij nieuwbouwwoningen: de mate
waarin het project een betere energie-
prestatiecoëfficiënt realiseert;

bij renovatie van bestaande wonin-
gen: de mate waarin het project een
hogere energieklasse realiseert;

de mate waarin het project andere
verbeteringen tot stand brengt dan strikt
energetische;

de mate waarin het project bijdraagt
aan het toepassen van duurzame warmte;

het innovatieve vermogen van het
project;

de slaagkans van het project.

Artikel 3
Het projectplan dat als bijlage bij het
aanvraagformulier moet worden bijge-
sloten dient conform het modelproject-
plan dat is opgenomen in de bijlage bij
deze regeling te worden opgesteld.

Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst met
uitzondering van de bijlage die ter inza-
ge wordt gelegd bij SenterNovem, te
weten bij de vestigingen aan de Juliana
van Stolberglaan 3, 2595 CA Den Haag
en aan de Catharijnesingel 59, 3511 GG
Utrecht (info e-innovatie@senter-
novem.nl).

Den Haag, 7 februari 2008.
De Minister van Economische Zaken,
M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

Algemeen
In het kader van de Unieke kansen rege-
ling wordt de Tender Naar Energieneu-
traal Wonen geopend. De tender heeft
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als doel om een beperkt aantal projecten
te ondersteunen die mede kunnen zor-
gen voor een brede navolging van de
toepassing van innovatieve technieken
en concepten in de woningbouw –
nieuwbouw en renovatie. Bij de
subsidiëring van de projecten zal wor-
den gestreefd naar een evenwichtige
spreiding tussen nieuwbouw en renova-
tie. De projecten moeten bijdragen aan
de doelstellingen op het gebied van de
reductie van de uitstoot van broeikasgas-
sen in de gebouwde omgeving zoals
verwoord in het werkprogramma
Schoon & Zuinig. De tender richt zich
op de realisatie van woningbouwprojec-
ten met bijzonder hoge energiepresta-
ties, waardoor ten minste 45% CO2-
reductie op het totale gebouwgebonden
en ongebonden energieverbruik wordt
gerealiseerd ten opzichte van 1990. Het
is de bedoeling dat de leereffecten die
worden opgedaan, zich enerzijds verta-
len in het op grote schaal realiseren van
zeer energiezuinige projecten en ander-
zijds leiden tot de ontwikkeling van nog
energiezuiniger technieken en concepten
in de woningbouw. Innovatie op het
gebied van het bouwproces en de con-
tractvorming is daarbij onontbeerlijk en
vormt eveneens een belangrijke doelstel-
ling. De genoemde doelen passen naad-
loos in de visie en ambities van het
Platform Energietransitie Gebouwde
Omgeving (PeGO), een samenwerking
van overheid, bedrijfsleven, kennisinstel-
lingen en maatschappelijke organisaties.
   Het budget van 4,5 miljoen euro voor
deze tender wordt beschikbaar gesteld
door de minister voor Wonen, Wijken
en Integratie (WWI), die daarmee een
stimulans creëert voor transitiecoalities
die een bijdrage willen leveren aan de
energietransitie in de gebouwde omge-
ving. Voor de grondslag van de subsi-
dieverlening is aansluiting gezocht bij
de Unieke kansen regeling die
subsidiëring van het thema energiebespa-
ring gebouwde omgeving (transitiepad
EGG1) mogelijk maakt. Deze regeling
is genoegzaam bekend in de markt het-
geen naar verwachting zal bijdragen aan
het succes van deze tender. Afgezien
van een ingeperkte projectdefinitie,
enkele afwijkende criteria en een aange-
past modelprojectplan zijn de voorwaar-
den van het Besluit EOS: demo en
transitie-experimenten en de Unieke
kansen regeling van toepassing. Dat
geldt eveneens voor de Europese regel-
geving omtrent het milieusteunkader.
Een aanvullende eis uit het modelpro-
jectplan is de openbare tussenrapportage
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die na afloop van de belangrijkste pro-
jectfasen wordt gevraagd en gebruikt
kan worden door PeGO ter ondersteu-
ning van het innovatieve proces en de
kennisoverdracht. Evenals de andere
tenders in het kader van de Unieke kan-
sen regeling zal deze tender worden
uitgevoerd door SenterNovem. De
opdracht daarvoor zal worden gegeven
door de minister voor WWI als budget-
verantwoordelijke minister. Gezien de
inschatting van de markt zullen naar
verwachting circa 25 projectvoorstellen
door aanvragers worden ingediend.
   De totale administratieve lasten bedra-
gen naar schatting ca. € 121.500,–
oftewel ongeveer 2,7% van het subsidie-
plafond van € 4.500.000. De voorliggen-
de regeling is aan het Adviescollege
toetsing administratieve lasten (Actal)
voorgelegd. Actal heeft te kennen gege-
ven de regeling niet te zullen toetsen op
administratieve lasten.

Artikelsgewijs

Artikel 1
In de definitie van project wordt de wer-
kingssfeer van de regeling beperkt tot
projecten voor energiebesparing in de
woningbouw en woningrenovatie die
zich uitsluitend bevinden op transitiepad
EGG1: energiebesparing gebouwde
omgeving. Dit transitiepad is beschre-
ven in bijlage 1 bij de Unieke kansen
regeling en luidt als volgt: beperking
van het gebruik van fossiele energie in
woningen en gebouwen door optimaal
systeemontwerp, efficiënte conversiesys-
temen of door toepassing van externe
warmtebronnen (aardwarmte, omge-
vingswarmte of restwarmte van indus-
trie of elektriciteitsopwekking).
Onderdelen van een project die zijn
gericht op bijvoorbeeld utiliteitsbouw
vallen buiten de subsidiabele kosten.
Verder volgt uit de definitie dat projec-
ten aan verschillende minimum-eisen
moeten voldoen met betrekking tot de
omvang en de energieprestatie om toege-
laten te worden tot de ranking.

Artikel 2
Het subsidieplafond voor de projecten
die zich bevinden op het transitiepad
EGG1 wordt vastgesteld op
€ 4.500.000,–. In het derde lid wordt het
maximale subsidiebedrag per project
vastgesteld op € 500.000. Hiermee
wordt afgeweken van het maximale sub-
sidiebedrag van € 4.000.000 dat in de
Unieke kansen regeling is opgenomen.
Door het lager vaststellen van het maxi-
male subsidiebedrag wordt het mogelijk
gemaakt aan meer projecten subsidie te
verstrekken. Daarnaast zal altijd worden
gekeken naar de hoogte van de project-
kosten. In de Unieke kansen regeling is

het subsidiepercentage vastgesteld op
40% van de projectkosten. Dit percenta-
ge is ook bij deze tender van toepassing.
Het vijfde lid bevat de rankingcriteria:

omvang: een project krijgt een hogere
ranking naarmate het meer woningen
omvat; een project moet immers een
significante bijdrage kunnen leveren aan
de opschaling van energiebesparende
concepten in de woningbouw.

CO2-reductie: een project kan een
hogere waardering krijgen naarmate een
grotere verbetering van de energiepresta-
tie ten opzichte van de huidige stan-
daard wordt bereikt. De verbetering
dient zich uit te strekken tot de Gebouw-
gebonden Energie (GGE), de Gebouw
Afhankelijke Gebruikersgebonden ener-
gie (GAGE) en het Huishoudelijk
Energiegebruik (HHE). Onder Gebouw-
gebonden maatregelen wordt tevens de
opwekking begrepen van duurzame
energie, voor zover deze gekoppeld is
aan de stichting en exploitatie van het
project. Onder maatregelen die ingrijpen
op Gebouw Afhankelijke Gebruikersge-
bonden Energie (GAGE) vallen bouw-
en installatietechnische maatregelen die
in de woning genomen worden om het
netto elektriciteitsverbruik te reduceren,
voor zover deze niet al gewaardeerd zijn
in de post Gebouwgebonden maatrege-
len. Maatregelen die inspelen op woon-
en leefgedrag van de bewoner en het
gebruik van de aanwezige apparatuur en
verlichting vallen onder categorie Huis-
Houdelijk Energiegebruik (HHE).

nieuwbouw: een project scoort hoger
in de ranking naarmate de energiepresta-
tiecoëfficiënt (EPC, zoals geregeld in
het Bouwbesluit) lager is. Voor de bere-
kening van de energieprestatie van
woningbouw geldt de norm NEN
5128:2004. De regeling streeft naar een
verbetering van de energetische kwali-
teit van woningen van minimaal 30%
ten opzichte van de huidige standaard.
Voor woningen die deel uit maken van
het project moet dan ook een EPC wor-
den gehaald van ten hoogste 0,55.

renovatie: het in te dienen project
scoort hoger naarmate de renovatie leidt
tot indeling in een hogere energielabel-
klasse. In ieder geval moet energielabel-
klasse A worden gehaald en moet de
woning bij aanvang van het project een
energielabel C, D, E, F of G hebben.
Bestaande woningen die bij aanvang
van het project energielabel A of B heb-
ben, komen niet in aanmerking voor
deze tender. De bepaling van de energie-
labelklasse is conform het Besluit en de
Regeling energieprestatie gebouwen.
Onder renovatie wordt zowel sloop met
vervangende nieuwbouw als gedeeltelij-
ke vernieuwing door verandering of
toevoeging verstaan. Voor het geheel of
gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of
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het vergroten van een bouwwerk gelden
in principe de nieuwbouweisen in het
Bouwbesluit. Woningen moeten na
renovatie voldoen aan de energiepresta-
tie-eisen zoals die ook aan nieuwe
woningen worden gesteld. Het gaat hier
nadrukkelijk niet om onderhouds- en
verbouwprojecten en sloop-
nieuwbouwprojecten.

andere verbeteringen: een project zal
hoger gewaardeerd worden naarmate er
meer aandacht wordt besteed aan de
aspecten gezondheid, comfort, woon-
kwaliteit, binnenmilieu en andere socia-
le aspecten.

duurzame warmte: een project zal
hoger worden gewaardeerd naarmate
een groter aandeel van de resterende
warmtevraag in de woning op duurzame
wijze wordt ingevuld. Met duurzaam
wordt bedoeld: energie uit hernieuwbare
bronnen die worden opgewekt in de
woning of wijk. Voorbeelden zijn zonne-
energie, warmtepompen (individueel per
woning of collectief) al dan niet gecom-
bineerd met warmte-koude-opslag,
geothermie en andere mogelijke her-
nieuwbare bronnen.

innovatie: een project moet niet alleen
bijdragen aan technische innovatie maar
tevens bijdragen aan bouwprocesinnova-
tie, innovaties in de hele bouwketen en
in de instrumentatie. Daarbij gaat het
onder meer om innovatie in het bouw-
proces, de visie op verdere reducties van
de energievraag op basis van een kwali-
tatieve en kwantitatieve opschaling en
de activiteiten voor kennisoverdracht
gewaardeerd.

slaagkans: de slaagkans van een pro-
ject wordt beoordeeld op de samenstel-
ling van het projectteam en de gekozen
projectaanpak.

Artikel 3
Om een aanvraag tot verlening van een
subsidie in te kunnen dienen, dient
gebruik te worden gemaakt van het aan-
vraagformulier dat is vastgesteld in
artikel van de Unieke kansenregeling.
Als bijlage bij aanvraagformulier dient
een projectplan te worden bijgesloten
dat conform het modelprojectplan is
opgesteld. Voor de Tender naar Energie-
neutraal Wonen is een apart modelpro-
jectplan vastgesteld dat opgenomen in
de bijlage bij deze regeling. Dit model-
projectplan wordt niet in de Staatscou-
rant geplaatst, maar ter inzage gelegd bij
SenterNovem, te weten bij de vestigin-
gen aan de Juliana van Stolberglaan 3,
2595 CA Den Haag en aan de Catharij-
nesingel 59, 3511 GG Utrecht (info
e-innovatie@senternovem.nl).

De Minister van Economische Zaken,
M.J.A. van der Hoeven.
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