Renovatiepact fase 2
Werf 6: Nieuwe business modellen en
demonstratieprojecten

26 oktober 2015

Werf 6 - Agenda startvergadering
Korte kennismakingsronde
Inleiding aangaande de tweede fase van het renovatiepact,
de doelstellingen van de werf en de verwachte output na de
tweede fase van het Renovatiepact
Toelichting LIFE-projectvoorstel
Enkele interessante businessmodellen en
demonstratieprojecten uit binnen- en buitenland
Opmaak projectfiche en voorstel voor de verdere aanpak
voor deze werf – verdeling taken
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Renovatiepact:
fase 2

Renovatiepact fase 2:
doelstellingen
Op zo kort mogelijke termijn, maar met voldoende
draagvlak bij de stakeholders, tot de concrete uitwerking
komen van de hefboomacties, de zogenaamde werven,
waarvan de krijtlijnen in fase 1 werden uitgetekend.
De concretisering van deze werven is cruciaal voor het
welslagen van het Renovatiepact.
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Renovatiepact fase 2: planning
September 2015: samenstelling van de werkgroepen voor de werven,
inclusief aanduiding van de trekker-coördinator en ondersteunend
ambtenaar. De beperkte werkgroepen worden samengesteld in overleg
tussen de trekker-coördinator en het VEA.
Oktober-november 2015: werkgroepen komen samen en maken de
concrete planning op voor hun werkzaamheden voor de concretisering van
de toegewezen hefboomactie. Werkgroepen komen vervolgens in principe
maandelijks samen om de mijlpalen van het planningsdocument te
realiseren.
16 december 2015: studiedag over het Renovatiepact, met o.a. een
presentatie over de stand van zaken van de tweede fase.
6 januari 2016: samenkomst van de overkoepelende beperkte stuurgroep
voor de validatie van de planningsdocumenten van de werkgroepen.
18 maart 2016: samenkomst van de overkoepelende beperkte stuurgroep.
Maart 2016: samenkomst van de voltallige stuurgroep.
15 mei 2016: samenkomst van de overkoepelende beperkte stuurgroep om
de resultaten van fase 2 af te sluiten.
14/12/2015 │5

Renovatiepact fase 2: Beperkte
stuurgroep
rol van Directiecomité
opvolging van de uitvoeringsplanning van de werkgroepen en
ingrijpen indien de vooropgestelde planning of resultaten niet
worden behaald.
Samenstelling: 10 leden:
Christel Verhas
Griet Verbeeck
Helmer Rooze
Jan Turf
Jef Lembrechts
Johan Vanderbiest
Kati Lamens
Luc Peeters
Peter Suys
(nog 1 lid te bevestigen)
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Renovatiepact fase 2: werven
Langetermijndoelstelling
verder concreet uitwerken en
opvolgingsindicator vastleggen
Het concept van de woningpas
verder concreet uitwerken
Uitwerken Renovatieadvies
Kennisplatform goede
actievoorbeelden
Financiële
ondersteuningsmaatregelen
uitwerken

Business modellen en
demonstratieprojecten
Verplichtingen
Energiearmoedeprogramma
Een meer geïntegreerd
beleidskader
Communicatie
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Werf 6:

Business modellen en
demonstratieprojecten

Werf 6 – Inleiding, doelstellingen
en verwachte output (1)
Groot potentieel
om samenwerking tussen bedrijven te bevorderen
om nieuwe business modellen voor de realisatie van
grondige renovaties te ontwikkelen
Nieuwe business modellen moeten
samenwerking tussen vaklui en experten bevorderen
voor de klant leiden tot ontzorging
energieprestaties van de woning aanzienlijk verbeteren
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Werf 6 – inleiding, doelstellingen
en verwachte output (2)
concrete praktijkervaringen op KT nodig:
Haalbaarheid en betaalbaarheid van de
langetermijndoelstelling
haalbaarheid van nieuwe business modellen voor
diepgaande renovatie, al dan niet gefaseerd
ESCO-aanpak voor appartementen
mogelijkheden van wijkrenovatie
crowdfundinginitiatieven ten behoeve van
renovatieprojecten
…
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Werf 6 – inleiding, doelstellingen
en verwachte output (3)
Demonstratieprojecten kunnen helpen om:
bedrijven kennis en ervaring te laten opbouwen om
nieuwe businessmodellen te creëren
brug te maken van idee voor hefboomactie naar
effectieve implementatie met een belangrijke
meerwaarde voor de realisatie van de
langetermijndoelstelling
de business case voor renovatieleningen van banken te
versterken
…
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Werf 6 – inleiding, doelstellingen
en verwachte output (4)
Focus:
wijk-/collectieve renovatie: ondersteuning, (pre)financiering,
groepsaankopen
renovatie van sleutel-op-de-deurwoningen gebouwd in de
periode 1970-1980
renovatie van appartementen in mede-eigendom
Innovatieve financiering (crowdfunding?) voor
renovatiewerken van SVK’s
aantonen dat financiering mogelijk is met behulp van de
vermeden energiekosten
andere procesbenadering: one-stop-shop: uitbesteding van het
gehele proces (ontwerp, verbouwing en financiering) leidt tot
betere en goedkopere renovatie. Schaalvergroting is strategie
om grondige renovaties mogelijk te maken
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Geïntegreerd LIFE
project – Climate
Change Mitigation
Projectvoorstel Vlaanderen-Wallonië ingediend op 9/10/15

Life verordening 2014-2020
2 subprogramma’s:
Leefmilieu
Klimaat
Prioriteitsassen
Adaptatie
Mitigatie: reductie GHG
Bestuur en informatie

€ 864,2 M

Life- subprogramma Klimaatprioriteitsas Mitigatie: doelstellingen
ontwikkeling en implementatie van mitigatiebeleid, o.a.
door ontwikkelen, testen, demonstreren van bepaald beleid,
best practices
verbeteren kennis van ontwikkeling, beoordeling,
monitoring, evaluatie en implementatie van acties en
maatregelen; en verhogen van capaciteit
Vergemakkelijking ontwikkeling en implementatie
geïntegreerde benaderingen, zoals voor strategieën en
actieplannen
ontwikkeling, demonstratie en verspreiding van innovaties

Types LIFE projecten
traditionele projecten: best practices, innovatie, demonstratieprojecten, ook informatie en bestuur-projecten
Integrated projects: project gericht op implementatie op grote
territoriale schaal van plannen en strategieën die vereist zijn door EU
wetgeving

Preparatory projects: project geïdentificeerd door CION om specifieke
noden voor implementatie van wetgeving te ledigen
Capacity building projects: gericht op effectievere deelname door een
lidstaat in Life programma’s
Voor alle projecten: research activiteiten moeten zeer beperkt zijn, moet
gericht zijn op uitvoering

Integrated project Klimaat (1)
minimum 1 IP voor klimaat per lidstaat: 1 klimaat IP voor BE
Periode 2014-2020
gericht op implementatie van plannen, programma’s of
strategieën die vanuit EU klimaatwetgeving vereist zijn, of ten
gevolge van andere wetgeving in de lidstaat
op grotere schaal: regionaal, multiregionaal, nationaal
(Voor integrated projects in ‘Air’ sector: minimum 5 steden vereist)

Voor wie? Publieke of private instellingen. De bevoegde overheid
voor de uitvoering van plan/strategie wordt verondersteld het
project in te dienen en te leiden

Integrated project Klimaat (2)
Duurtijd project: 6 jaar of meer
IPs zijn combinatie van traditionele projecten: best
practices, die gecombineerd kunnen worden met piloot,
demonstratie en informatie-, bewustmakings- en
verspreidingselementen. Een capacity building element is
verplicht.

Integrated project Klimaat (3):
types
CCA IP: implementation of transnational, national, regional or
local specific adaptation strategies or action plans

CCM IP: implementation of transnational, national, regional or
industry/sector specific GHG mitigation strategies, action plans or
low carbon economy roadmaps
urban CCA and/or CCM: implementation of urban action plans
implementing the transition to a low carbon/or climate resilient
society
E.g. for mitigation: urban transport, energy efficiency, buildings,
district heating training,…
Bij voorkeur bijdrage aan adaptatie én mitigatie
verschillende steden
implementatie van volledig actieplan vereist

Integrated project Klimaat (4):
vereisten
Moet bijdragen tot de volledige uitvoering van plannen
/strategieën (acties van IP moeten strategisch zijn en de totale
uitvoering katalyseren, zorgen voor bijkomende fondsen en
engagementen, zodat totale plan op termijn uitgevoerd wordt)
Stakeholders moeten betrokken worden (als partner van IP of
door actieve deelname bij uitvoering)
Duurzaamheid project vereist:
lange termijn engagement en capacity building,
doorwerking na afloop Life-project,
project moet voor een blijvende omschakeling naar C-arme
samenleving zorgen
Resultaten moeten herhaald en verplaatst kunnen worden
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Integrated project Klimaat (5):
funding
LIFE financiering voor max 60% van subsidiabele kosten
(ook BTW en personeelskosten)
Gemiddeld 10 M euro LIFE financiering per project

Coördinatie met en vrijmaken van middelen uit andere
fondsen (EU, nationaal of particulier) voor complementaire
maatregelen is vereist (minstens 1 andere bron nodig)
1ste stap aanvraagprocedure (conceptnota): financieel plan
2de stap (full proposal): minstens 1 intentieverklaring om andere
middelen vrij te maken

Integrated project Klimaat (6)

LIFE IP
Set coherente
strategische
maatregelen
60% EU funding
40% niet EU
funding

Complementaire (andere)
maatregelen of
maatregelen die de IP
maatregelen toepassen op
grotere schaal
Funding: alle: EU, privaat,
nationaal, lokaal,,…
MINSTENS 1 FUNDINGBRON
100% ZEKER

Actieplan
Moet op termijn
volledig uitgevoerd
worden

Integrated project Klimaat (7):
sterke aanbevelingen
IP draagt bij aan meer dan 1 prioriteit:
adaptatie
mitigatie: reductie GHG
governance en information
ook indien positieve impact op leefmilieu  betere
beoordeling
Zoveel mogelijk andere EU fondsen voor complementaire
maatregelen
Autoriteit bevoegd voor uitvoering actieplan dient voorstel
in
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Timing/procedure Belgisch IP
Klimaat
1/10/2015: deadline indiening conceptnota (10p + actieplan +
financieel plan)
Okt/dec: evaluatie
19/12/2015: invitation to submit full proposals
2/1/2016 – 2/2/2016: question – answer phase
15/4/2016: deadline indiening full proposals (ook
intentieverklaring complementaire financieringsbron)
April-juli: evaluatie full proposals
September 2016: beslissing
1/10/2016: vroegste startdatum IP
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Projectvoorstel België
(Vlaanderen-Wallonië): BE REEL!
Doelstelling: implementatie van de lange termijnstrategie van de
Vlaamse en Waalse regering om de grondige renovatiegraad sterk te
verhogen en om de energieprestatie van het volledige
woningbestand sterk te verbeteren. Zo wordt bijgedragen tot een
koolstofarme samenleving.
Vlaams Renovatiepact (Vlaamse regering, 17 juli 2015)
Waalse renovatiestrategie voor gebouwen (Waalse regering, 27
maart 2014)
De specifieke piloot- en demonstratieprojecten in de deelnemende
steden dragen rechtstreeks bij tot de implementatie van hun lokale
klimaatactieplannen:
Gent
Antwerpen
Mechelen

Deelnemers
Coördinatie:
VEA
Departement LNE
Andere begunstigden:
Service Public de Wallonie
Direction du Bâtiment durable
Département de l’Energie et du Bâtiment durable
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid,
departement LNE
Gent
Antwerpen
Mechelen
WTCB
Kenniscentrum Vlaamse Steden

Budget
Total integrated project budget:
17,907,000 €
Total eligible project budget:
17,907,000 €
EU LIFE financial contribution requested: 10,744,200 €
(60% of total eligible budget)

Looptijd
2017-2022

Inhoud projectvoorstel (1)
Scope: residentiële sector
Doelstellingen
Implementatie van strategische plannen voor renovatie in de
residentiële sector
Ontwikkelen, testen, evalueren, verfijnen en demonstreren van
de meest geschikte structurele maatregelen om de
renovatiegraad te verhogen en de lange termijndoestelling in
2050 te behalen
Capacity building en verbeteren kennisdatabank
Meer samenwerking met belanghebbenden, administraties en
lokale entiteiten
Vruchtbare synergieën creëren tussen de verschillende regio’s
Ontwikkelen en implementeren van een communicatie- en
marketingstrategie
Opzetten van een projectmanagement framework

Inhoud projectvoorstel (2)
Complementary actions:
Ontwerp en ontwikkeling van nieuwe beleidsinstrumenten
Betrokkenheid belanghebbenden versterken
Implementatie op grote schaal van nieuwe
beleidsinstrumenten
Synergieën met andere beleidsdomeinen versnellen en
versterken
Hervorming premiestelsel met het oog op lange
termijndoelstelling
Hervorming fiscaliteit
Nieuwe verplichtingen mbt energieprestatie van woningen
Opzetten van monitoring en evaluatiemethodologie
Opvolgingsindicators ontwikkelen
Capacity building

Inhoud projectvoorstel (3)
Voorbereidende acties
Concrete implementatie acties:
Demonstratieprojecten en goede praktijkvoorbeelden
Pilootprojecten, nieuwe business modellen
Complementaire acties:
Implementatie nieuwe instrumenten op grote schaal
Financiële ondersteuning van grondige renovaties (subsidies
en leningen)
Vlaamse energieleningen
Energiearmoedeprogramma
Pilootprojecten in deelnemende steden

capacity building
Project management
Communicatie en verspreiding - sensibilisering

Werf 6: Inspiratie uit
binnen- en buitenland

Innovatieve financiering van
renovatiewerken van SVK’s (1)
Inclusio:

doel nieuw en/of gerenoveerd vastgoed aan te kopen en
te ontwikkelen met het oog op de uitbouw van een
portefeuille bestaande uit sociaal en betaalbaar vastgoed:
Specifiek programma om een antwoord te bieden aan de noden
van mensen met een laag of ontoereikend inkomen waarbij
Inclusio duidelijke doelen hanteert als sociale integratie,
aangepaste architectuur en betaalbaarheid.
Alle projecten kaderen binnen een perspectief van duurzaamheid
en laag energiegebruik.
Verhuur van gebouwen aan sociale partners (vb. sociale
verhuurkantoren, OCMW, huisvestingsmaatschappijen) op basis van
lange termijn contracten, met onderverhuur aan de eindgebruiker.

Partners: KOIS INVEST, REVIVE, BANK DEGROOF
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Innovatieve financiering van
renovatiewerken van SVK’s (2)
VZW Renovassistance
Sociaal - RENOVASSISTANCE wil de uitgaven voor huisvesting (huur + kosten)
van een gezin beperken,
Het beheer van de gerenoveerde huurwoningen wordt toevertrouwd aan
"Ieder zijn woning", een erkend sociaal verhuurkantoor.
Technisch - degelijke en verzorgde renovatie doorvoeren dankzij de
samenwerking met enerzijds de leden van haar raad van bestuur, die
gekwalificeerd zijn en ervaring hebben met de renovatie van oude gebouwen
(vrijwilligers), en anderzijds architecten en bedrijven die hun diensten tegen de
beste voorwaarden aanbieden.
Financieel - RENOVASSISTANCE zoekt onbewoonde of onbewoonbaar geworden
panden die via een langdurige huurovereenkomst ter beschikking kunnen
worden gesteld. De vzw verbindt zich tot een "sociaal" partnership met de
eigenaar.
De eigenaar doet gedurende 22 jaar afstand van zijn woning
De afgelopen jaren werden +- 250 woningen gerenoveerd
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Innovatieve financiering van
renovatiewerken van SVK’s (3)
Creamodus:
Creadomus verhuurt sociaal vastgoed aan overheden, SVK’s en
OCMW’s. We bouwen steeds volgens de laatste normen en in overleg
met lokale besturen en sociale partners. Nieuwe functionaliteiten en
duurzaamheid, zowel op het vlak van architectuur als de gebruikte
materialen, staan voorop.

Andere voorbeelden?
Urbani (www.urbani.be): ontwerpen, ontwikkelen en beheren van
duurzaam en gebruiksvriendelijk residentieel vastgoed voor verhuur
in het kader van een partnerschap op basis van verantwoordelijkheid
en vertrouwen

Voorbeelden crowdfunding?
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Renovatie van appartementen in
mede-eigendom (1)
De Drie Hofsteden Kortrijk
Sociale huisvestingsmaatschappij
2 appartementsblokken, één met individueel elektrisch
verwarmde appartementen, één met gemeenschappelijk
verwarmingssysteem
Brussel:
Jette, sociale huisvesting
Volledige gebouwschil aangepakt + zonnepanelen +
http://app.bruxellesenvironnement.be/batex_search/Docs/fs_0
61_NL.pdf
Factor4: ESCO in appartementen
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/P
resentatie_ESCOs.pdf

14/12/2015 │35

Renovatie van appartementen in
mede-eigendom (2)
Het Breed
www.hetbreed.com
1176 wooneenheden
Europese financiering
Energiesprong Nederland – VvE’s naar Nul op de Meter
http://energiesprong.nl/blog/vves-naar-nul-op-de-meter/
Servicekostenneutraal renoveren tot een volledig vernieuwd, comfortabel en
toekomstbestendig complex, gefinancierd uit vermeden energie- en
onderhoudskosten.
De wetgeving wordt aangepast ten gunste van VvE´s, zodanig dat een VvE een
lening kan krijgen en de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt wordt voor VvE´s
die een grote duurzaamheidssprong willen maken.
Door nieuwe financiële constructies zijn VvE’s in staat hun gebouw een grote
upgrade te geven. Momenteel zitten VvE’s gevangen in het alleen kunnen nemen
van maatregelen vanuit hun spaarpot of kortlopende leningen. Een betere
financiële constructie maakt een integrale upgrade mogelijk in plaats van het
nemen van kleine, dure stapjes.
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Wijk-/collectieve renovatie:
ondersteuning, (pre)financiering,
groepsaankopen
Gent: Dampoort knapt op
Leuven: Werf 4 Collectieve renovatie morfologisch
Gent: Renoseec
Kortrijk: Pluimstraat
Gent: Energent – wijkwerf: wijk Macharius-Heirnis, en bij uitbreiding heel Gent
Kyoto in het Pajottenland: Vanaf januari worden de inwoners van 4 wijken in onze
regio intensief begeleid rond de duurzame energierenovatie van hun woning. Hiervoor
hebben we met financiële hulp van de Nationale Loterij een volledig duurzaam
gebouwde Kyotomobiel gemaakt.
Limburg: Dubolimburg:
collectieve aanpak die toch van project tot project kan verschillen.
Zowel volledige wijken, woningen uit dezelfde bouwperiode als
appartementsgebouwen
Roeselare: Blekerijstraat
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Aantonen dat financiering
mogelijk is met behulp van de
vermeden energiekosten (1)
EOS Oostende:
Gezinnen in armoede
Subsidie Koning Boudewijnstichting en Nationale Loterij
Het project omvat een grondige doorlichting van het
energieverbruik van de woning, dakisolatie en energieadvies
op maat om de energiekosten zo laag mogelijk te houden.
Innovatieve financiering van de dakisolatiewerken:
opbrengstgarantie. Het houdt in dat de investering op geen
enkel moment weegt op het maandelijks gezinsbudget. De
gezinnen betalen de investering terug met effectief
gerealiseerde energiewinsten.
Energiehuizen West-Vlaanderen
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Aantonen dat financiering
mogelijk is met behulp van de
vermeden energiekosten (2)
Woningabonnement Deventer:
mogelijkheid de woning energiezuinig te maken zonder zelf een euro
te hoeven investeren.
woningisolatie, energiezuinige cv-installatie of zonnepanelen tegen
een vaste maandelijkse energierekening. En die hoeft niet hoger te zijn
dan de huidige rekening.
geen uniform pakket, zoals voorheen in de Blok-voor-Blok aanpak,
maar alleen duurzaamheidsmaatregelen die consumenten zelf wensen.
De Stroomversnelling:
combinatie van drie nieuwe ideeën:
1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie,
2. corporaties investeren dat geld in renovatie en
3. bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder
energiekosten.
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Andere procesbenadering: onestop-shop
Renovatiewinkels Nederland
Renovatie woonwijk Kerkrade
Groot Brittanië: award winning projects:
Parity Projects (luik voor consument en bouwprofessionals)
Ecospheric
Bijstand van advies tem oplevering
http://www.one-stop-shop.org/businessmodels
Cohereno (www.cohereno.eu): project loopt af eind maart 2016
BE2020 (www.be2020.nu): initiatief van zonne-energiefirma ism
andere bouwbedrijven. Bieden pakket aan op maat van de klant.
Niet bekend of focus ligt op korte TVT en cherrypicking of dat de
interventie eerder kwalitatief en duurzaam is.
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Renovatie van sleutel-op-dedeurwoningen gebouwd in de
periode 1970-1980
Sleutel-op-de-deur firma als renovatiebegeleider. Van advies
tot uitvoering
Focus op ‘eigen’ woningen?
Eerste contacten gelegd met sleutel-op-de-deur firma’s
WTCB?
Bostoen (http://www.bostoen.be/verbouwen-met-bostoen)
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Werf 6 - Projectfiche
Werf (deeltaak) :
Beknopte omschrijving verwachte output mei 2016 :
Risico’s voor het kunnen realiseren van de verwachte
output :
Beknopte omschrijving vooropgestelde aanpak :
Mijlpalen :
Samenstelling werkgroep :
Trekker/coördinator :
Ondersteunend ambtenaar :
Leden:
Nuttige studies/gelinkte projecten/… :
Opmerkingen/aandachtspunten :
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Werf 6 – Verdere afspraken
Taakverdeling:
Per groep van 2 à 3 personen één thema verder uitdiepen
Andere voorstellen?
Volgende bijeenkomsten
Dec. 2015
Tweede helft jan. 2016
?
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