
visser en bouwman  kennislink

NOM
(Nul-op-de meter)
nieuwbouw
grondgebonden

*  woningbouwontwerpen in ketensamenwerking

*  woningen die energie neutraal zijn inclusief de energiebehoefte van de 
bewoners

* voorbereiding op de energie-prestatie-vergoeding  (EPV)



Nul-op-de-meter kennislink

Bron SBRCUR

Wetgeving 
Energieprestatievergoeding
 
De Energieprestatievergoeding (EPV) is 
een maandelijkse vergoeding die door de 
verhuurder aan de huurder in rekening 
gebracht mag worden als de woning 
dusdanig is uitgerust, dat met de aanwezige 
energielevering en de aangebrachte 
energiebesparende voorzieningen, de 
woning een zogenoemde Nul-Op-de-Meter 
(NOM) woning is. De EPV wordt als (nieuw) 
onderdeel in rekening gebracht naast de 
huurprijs en de servicekosten.
Na vernieuwbouw vervangt de 
vergoeding als het ware (een deel van) 
de energierekening die een gemiddeld 
gezin zou hebben gehad in de woning 
voor vernieuwbouw. Er wordt immers bij 
een Nul-Op-de-Meter woning (per saldo) 
geen energie meer geleverd door de 
energiemaatschappij, maar door de woning 
zelf.

Eén van de uitgangspunten in de 
businesscase van Nul-Op-de-Meter 
(ver)nieuwbouw is dat corporaties 
een vergoeding van hun huurders 
kunnen innen, zonder dat dit leidt tot 
huurverhogingen waarmee de woning de 
liberaliseringsgrens overschrijdt. Deze 
“Energieprestatievergoeding” is dus een 
apart in rekening te brengen post waarmee 
een geldstroom ontstaat die de corporatie 
investeringsruimte biedt om woningen 
te (ver)nieuw-bouwen met zeer hoge 

energiebesparingsambities, zoals Nul-Op-
de-Meter woningen.

De aanpassingen in de regelgeving zijn 
zodanig vormgegeven dat:

•	 Woonlastenneutraliteit mogelijk is. 
De woonlasten, de bundeling van 
energielasten en huurlasten, blijven 
gelijk. Huurders betalen dan ‘niet-
meer-dan-nu’ (bij zittende bewoners) of 
niet meer dan de woonlasten van een 
gelijkwaardige woning (bij mutaties).

•	 Het duurzaamheid ondersteunt. 
Onder andere door het stimuleren van 
vraagreductie en het stimuleren van het 
inzetten van duurzaam geproduceerde 
energie om de benodigde energie voor 
bewoning af te dekken.

•	 De woning na renovatie en/of 
mutatie beschikbaar blijft voor lage 
inkomensgroepen.

•	 Een economisch haalbare businesscase 
te maken is voor corporatie en 
aanbieder.

•	 Er geen hoge bijkomende 
(administratieve) lasten nodig zijn.

•	 Het innovatie stimuleert en/of in ieder 
geval niet beperkt.

Door de aanpassingen in de regelgeving 
kan de EPV geïnd worden en wordt 
voorkomen dat de woonlasten voor zittende 
huurders onbedoeld stijgen. Ook worden 
prijswijzigingen bij mutatie begrensd. 
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NOM woningen voor senioren in het “Up” 
concept van bouwbedrijf “De Vree en 
Sliepen”.
Hier wordt gebruik gemaakt
van de energiemodule van Factory Zero

Herveld 2016

Bron SBRCUR

Ketensamenwerking:

Vanwege kostenbesparing 
en kwaliteitsverbetering zijn 
we met diverse ketenpartners 
bezig om bouwconcepten te 
ontwikkelen en te realiseren.
Deze ketenpartners zijn 
bedrijven die zowel lokaal als 
landelijk actief zijn.

Neem contact op met 
architectenbureu visser en 
bouwman om te overleggen 
welke bouwer voor u het 
meest geschikt is.

Daarnaast kunnen wij 
ook ontwerpen uitwerken 
tot een uitvraag voor een 
aanbesteding conform de 
UAC-gc.



Nul-op-de-meter kennislink

12 woningen Passewaaij Tiel  realisatie 2016

12 woningen Passewaaij Tiel  realisatie 2016

voorbeeld: Basehomeconcept Klokbouw
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In de resultaten van de EPC berekening zie je dat 
de EPC van deze NOM woning -0.47 is.

Om de woning te laten voldoen aan de EPV (energie 
prestatie vergoeding) moet er aan drie criteria 
worden voldaan:

•	 De gegarandeerde maximale netto warmtevraag 
voor ruimteverwaming moet binnen de wettelijk 
afgesproken normen vallen (dus lager dan 50 
kWh/m2/per jaar). De energie hiervoor dient 
door de woning zelf duurzaam opgewekt te 
worden.

•	 De gegarandeerde minimale productie 
van duurzaam opgewekte warmte voor 
ruimteverwarming en warm tapwater moet 
binnen de afgesproken normen vallen (dit is 
netto warmtevraag voor ruimteverwaming + 15 
kWh/m2/per jaar).

•	 Energieopwekking door de woning moet 
zodanig zijn dat er een minimale hoeveelheid 
overblijft voor de energiebundel van de 
bewoner.

Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 3.096 MJ

hulpenergie    191 MJ
warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 6.610 MJ

hulpenergie    0 MJ
koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ
zomercomfort ESC;P 2.908 MJ
ventilatoren EV;P 1.175 MJ
verlichting EL;P 5.605 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 8.336 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 41.305 MJ
  
Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 121,64 m²
totale verliesoppervlakte Als 148,17 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties    276 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties    1.072 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    3.410 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    4.482 kWh
geëxporteerde electriciteit    1.158 kWh
TOTAAL    -1.158 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 -2.089 kg
  
Energieprestatie
specifieke energieprestatie EP -247 MJ/m²
karakteristiek energiegebruik EPtot -30.055 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 26.093 MJ
energieprestatiecoëfficiënt EPC -0,460 -
energieprestatiecoëfficiënt EPC -0,46 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.

Klokbouw Basehome Nul op de Meter (NOM) Gas + PV Dirk Dirksen, Verwey Raadgevend Technisch Bureau BV
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voorbeeld: PlusWonen VolkerWessels 

Bij de NOM woning van VolkerWessels is 
uitgegaan van een optimale prijs kwaliteit 
verhouding. Hier is gekozen voor een 
luchtwarmtepomp in combinatie met PV 
panelen.
Zoals bij alle NOM woningen: tripel glas, 
hoge isolatiewaarden, goede kierdichting en 
wtw op ventilatielucht.

woningen Tholen
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Doornsteeg in Nijkerk is een ambiteus NOM 
project waar de woningstichting Nijkerk 
samen met Heijmans EPV woningen maakt.
18 jaar geleden hebben we met dezelfde 
partijen de eerste groene “wereld natuur 
fonds” woningen gemaakt. Destijds hoorden 
deze woningen met een EPC van 1.0 bij 
de energiezuinigste van Nederland. De 
woningen in de Doornsteeg anno 2016 
krijgen een EPC van -0,2
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Geerpark Vlijmen
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Samen met Janssen de Jong en Hendriks 
Coppelmans maken we Geerpark in 
Vlijmen. We realiseren hier 170 NOM 
woningen in koop en huur.
Geerpark is een landelijk voorbeeldproject 
voor duurzame woningbouw

Geerpark Vlijmen
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voorbeeld: NOM BasisWonen Trebbe

De NOM woningen van Area in Uden, 
gerealiseerd door Hendriks Coppelmans  
worden gebouwd in de EPV regeling 
ondanks de schaduw van de grote bomen in 
de parkachtige omgeving.

Het commercieel haalbaar maken van een 
NOM woning (zonder subsidie) is elke keer 
weer een lastige opgave. Belangrijk is om 
aan te sluiten bij de belangen en beleving 
van de toekomstige bewoner. Wij kiezen 
daarom altijd voor vormgeving die volgt 
uit een analyse van de wensen van deze 
bewoners.
(zie onze brochere” consument gericht 
bouwen)
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Een van de eerste NOM zorgwoningen 
worden gerealiseerd door ketenpartner 
De Vree en Sliepen. Het project in 
Geldermalsen dient voor de huisvesting van  
dementerende ouderen. Er is gekozen voor 
een traditionele verschijningsvorm om aan 
te sluiten bij de beleving van de bewoners.
De eigenaar van het gebouw wordt 
woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen. De 
huurder is de STMR.
Het project is verkregen uit een gewonnen 
prijsvraag. In gebruikname is in 2017.



Orthen 51   postbus 125
5201 AC ‘s Hertogenbosch

T 073 6412133 F 073 6413870
info@visserenbouwman.nl
www.visserenbouwman.nl

Architectenbureau Visser en Bouwman  is een 
middelgroot architectenbureau dat is gevestigd 
in ‘s-Hertogenbosch. Wij zijn actief in bijna alle 
sectoren van de bouw.  
Op dit moment (12-2016) helpen wij onze 
opdrachtgevers met het realiseren van ongeveer 
3000 woningen.


