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Onderwerp
Niet doorgaan pilotproject Zaagmolen, Korenmolen Woningstichting Woonkwartier

Steenbergen; 24 maart 2020

Aan de Raad,

In de jaarschijf 2019 (Jaarschijf = jaarlijkse uitvoeringsafspraken tussen gemeente, woningstichtingen 
en huurdersverenigingen op basis van de eind 2016 ondertekende prestatie-afspraken) stond 
opgenomen dat Woonkwartier op basis van de door hun opgestelde duurzaamheidsvisie een 
project zou uitvoeren in de kern Dinteloord voor het verduurzamen van 12 woningen aan de 
Zaagmolen en Korenmolen, waarvan 4 woningen particulier woningbezit.

Achtergrond
In 2040 willen we toe naar een energieneutraal Steenbergen. Het isoleren van woningen maakt hier 
onderdeel van uit. In de energiemix die is opgenomen in de visie energie en ruimte is een 
besparingsdoelstelling opgenomen van 907o in 2030 t.o.v. het startjaar 2016. Deze ambitie kunnen we 
als gemeente niet alleen bewerkstelligen hiervoor hebben we maatschappelijke partners waaronder 
woningstichtingen, maar ook de individuele inwoners van de gemeente Steenbergen nodig. Daarom 
was dit pilotproject waarbij particuliere woningbezitters zouden kunnen meeliften met het 
duurzamer maken van sociale huurwoningen zo interessant.

Particuliere woningbezitters doen niet mee aan pilotproject
Gevraagd is door Woonkwartier aan de particuliere woningeigenaren om deel te nemen aan 
isolerende maatregelen maar hiervoor was geen belangstelling.
Het is voor de kopers een te dure investering (meer dan C 35.000, - per woning) om de woningen op 
de wijze te isoleren zoals Woonkwartier die had voorgesteld. De 8 huurwoningen zullen in 2020 wel 
worden verduurzaamd door het uitvoeren van diverse isolerende maatregelen.

Hoe nu verder met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
In de toekomst zullen er meer mogelijkheden onderzocht moeten worden om te kijken naar een 
mogelijke goede oplossing voor dit soort situaties. Het is jammer dat deze pilot is mislukt doordat 
de kosten te hoog zijn. In eerste instantie reageerde de betreffende bewoners namelijk wel positief 
op het initiatief van Woonkwartier. Het geeft aan dat het isoleren van de bestaande woningvoorraad 
en dan vooral van de bestaande goedkope koopwoningvoorraad, waarover het algemeen mensen 
wonen met een niet al te hoog inkomen, een moeilijk proces gaat worden. Dit is niet alleen een 
probleem van de gemeente Steenbergen, maar van heel Nederland. In de volgende fase van de RES 
zal dit betaalbaarheidsprobleem worden opgepakt.

Gemeenten krijgen een regierol als het gaat om de warmtetransitie (zie ook het Klimaatakkoord).
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Uiterlijk eind 2021 dient iedere gemeente samen met stakeholders een Transitievisie Warmte op te 
stellen. In de Transitievisie Warmte worden per wijk de mogelijke alternatieven voor aardgas in 
beeld gebracht. Daarnaast bevat de Transitievisie Warmte een realistisch tijdpad waarop wijken van 
het aardgas afgaan. Ook dit zal waarschijnlijk gepaard gaan met de benodigde investeringen in de 
bestaande woningvoorraad.

Op basis van de huidige inzichten o.a. de helaas negatieve ervaring met het pilotproject, lijkt het 
voor mensen met een lager inkomen in bezit van een koopwoning vanuit financieel oogpunt gezien 
moeilijk om hun woning te verduurzamen. Het uitgangspunt moet zijn dat een ieder kan deelnemen 
aan de transitie naar een duurzame samenleving. Om dit doel te kunnen halen dient er nog wel het 
nodige te gebeuren. Als gemeente kunnen we dit niet alleen. Via de RES zullen we dit 
betaalbaarheidsapect regionaal inbrengen. Ook vanuit de landelijke overheid dient er te worden 
gezocht naar oplossingen, zodat gemeenten de tools hebben om de landelijke doelstellingen zoals 
die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord ook daadwerkelijk te kunnen halen. Via de regionale 
samenwerking in de RES kunnen we bij h^t-fnjk onder de aandacht brengen dat er een oplossing 
dient te komen voor de betaalbaarheid^probleViatiek in relatie tot het verduurzamen van woningen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

n Belt, MBA
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