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Bijlage 1. Onderzoeksmethode 
 

Bij de uitvoering van dit onderzoek hebben we qua aanpak aangesloten bij het project ‘Meetbaar 

maken waardecreatie energiebesparing bij stedelijke vernieuwing’, dat IVAM en Planmaat eerder 

hebben uitgevoerd in opdracht van Alliander en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

 

 
 

Daarbij wordt de analyse van meerwaarde in grote lijnen langs de volgende stappen uitgevoerd (zie 

bovenstaand schema): 

 

Stap 1: Selectie renovatieprojecten 

Op basis van deze criteria en met inbreng van leden van de klankbordgroep zijn 3 projecten 

geselecteerd: 

 Wijk van morgen, Kerkrade 

 Willemskwartier, Nijmegen 

 Complex 016, Breda 

 

De resultaten van een eerder pilot project “Meetbaar maken van waardecreatie bij het energie 

renovatie project Van Moerkerkenstraat” dat door IVAM en Planmaat met hulp van de gemeente 

Haarlem en in opdracht van RVO en Alliander is uitgevoerd zijn bij het onderzoek betrokken.  

 

Stap 2: Partijen en hun doelen  

Per renovatieproject zijn de meest relevante publieke en private partijen in kaart gebracht en hun 

doelen geanalyseerd, die vooraf zijn opgesteld voor het renovatieproject. Hiervoor zijn de 

startbijeenkomst bij de woningcorporatie, interviews met belangrijkste partijen en documenten over 

het gebied gebruikt.  

 

Stap 3: Effecten van energie renovatie 

Per renovatieproject zijn vervolgens de meest belangrijke effecten in kaart gebracht. Om het project 

efficiënt te kunnen uitvoeren, verzamelden we data die direct bij partijen beschikbaar waren, waar 
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mogelijk aangevuld met kengetallen / gegevens uit de literatuur en internet. Per renovatieproject 

hebben we met een interview gehad met de woningcorporatie en hebben we met een beperkt 

aantal vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken partijen contact opgenomen. 

 

Stap 4: Waarde / profijt bepaling 

De volgende stap was om per renovatieproject de kosten en baten van de effecten uit stap 3 in kaart 

te brengen. Hiervoor hebben we een grove kosten en baten (en andere effecten) analyse uitgevoerd 

in de verwachtte levensloop van het project. We hebben geen uitgebreide MKBA studie uitgevoerd, 

omdat de methode in de praktijk snel uit te voeren moet zijn en de resultaten herkenbaar en 

overtuigend voor de betrokken partijen.  

 

Het gaat daar om directe, indirecte, minder hard te kwantificeren kosten en baten van sociale en 

milieu-effecten, zoals comfort, gezondheid, overlast luchtverontreiniging en CO2 uitstoot. Waar 

mogelijk zijn de sociale en milieu-effecten ook omgezet naar financiële waarden met behulp van 

kengetallen uit literatuur.  

 

Om de hoofdvraag te beantwoorden is in dit onderzoek breed gekeken naar kosten en baten in de 

levensduurverlenging van 4 gerealiseerde renovatieprojecten. Breder dan gebruikelijk in andere 

onderzoeken: ook belastingen, subsidies en sociale en milieueffecten als comfort en de 

gezondheidseffecten zijn meegewogen. Deze zijn achteraf in per partij in beeld gebracht, voor zover 

mogelijk op basis van werkelijk gerealiseerde kosten en besparingen. Daarbij maken we onderscheid 

tussen 3 groepen effecten en daarbij behorende kosten en baten: 

1. De directe kosten en baten in de smalle businesscase; 

2. De indirecte kosten en baten in de bredere businesscase inclusief belastingen en subsidies 

3. En de lastiger te kapitaliseren kosten en baten van sociale en milieu effecten, zoals gezondheid, 

comfort en vermindering CO2 uitstoot. 

 

Stap 5: Resultaat: totaal saldo aan Waarde (profijt) 

Energie renovatieprojecten vragen om investeringen. Inzicht in de effectiviteit en baten van deze 

initiatieven, voor de directe- en afgeleide effecten zoals werkgelegenheid, verminderen 

energiearmoede en comfortverbetering, geeft partijen die actief investeren in een gebied een helder 

overzicht van deze meerwaarde.  

 

Het beoogde resultaat van dit onderzoek bestaat uit een zo feitelijk mogelijk overzicht van de ‘harde’ 

en ‘zachtere maatschappelijke’ effecten en bijbehorende kosten en baten die de energierenovatie 

projecten hebben per doelgroep. In deze stap zijn daarom de waarden uit de verschillende projecten 

onder 1 noemer gebracht per jaar per woning en gesommeerd. Het saldo van financiële waarden 

wordt in bijlage 5 gepresenteerd, met het doel dat partijen met deze neveneffecten kunnen worden 

verleid om in projecten te investeren.  

 

De vergelijking van kosten en baten wordt bepaald door te kijken of de investerings- en andere 

kosten gelijk zijn aan de totale contante waarde van de opbrengsten in de gehele levensduur. Daarbij 

hanteren we de meest recente waardes van de Autoriteit woningcorporaties, 2015 om voor alle 

projecten vergelijkbare waarden te hanteren: 

 2% huurstijging 
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 2% kostenstijging (beheer en onderhoud) 

 Disconteringsfactor van 5% 

 

In de opzet en vorm van deze rapportage hebben wij getracht aan te sluiten bij de wensen en 

aandachtspunten die de klankbordgroep heeft meegegeven. Ons doel is om een duidelijk overzicht te 

bieden, waarmee partijen bij de start van een nieuw project op eenvoudige wijze de mogelijke baten 

kenbaar kunnen maken aan de betrokken partijen. Goede, aansprekende voorbeelden vanuit de 

praktijk zijn hierbij van belang.  
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Bijlage 2. Toelichting aannames in berekeningen en effect op resultaat 

Waardecreatie 
 

Aannames Effect op 
resultaat 

Uitsplitsing investering corporatie in comfort en energielabel: Conform opgave 
door de woningcorporatie of op basis van aanname (33%-50% ten behoeve van 
energielabel). 

Geen 

Organisatiekosten corporatie/gemeente: Conform opgave door 
woningcorporatie/gemeente of op basis van aanname  

Klein 

Huurverhoging bij mutatie: Mutatiegraad op basis van opgave 
woningcorporatie of gemiddelde Nederland 

Klein 

Jaarlijkse algemene kosten woningcorporaties: Aanname op basis van 
onderzoek en/of gemiddelde 

Groot 

WOZ waarde stijging: Inschatting op basis van ingreep Klein 

Huurtoeslag bij huurverhoging: Aanname op basis van gemiddelde Nederland: 
40% ontvangt huurtoeslag ter hoogte van 40% van de huurverhoging 

Middelgroot 

Besparing energiekosten: € 0,62 per m3 gas en € 0,22 per kWh elektriciteit Middelgroot 

Woongenot: Op basis van € 1 per gestegen WWS punt Groot 

Verbetering binnenklimaat: Op basis van stijging € 20.000 per gewonnen QALY; 
verbetering QALY 0,009-0,028 afhankelijk van ingreep 

Klein 

CO2 reductie: 0,566 kg CO2 per kWh en 1,780 kg CO2 per m3 gas tegen 
handelswaarde van €13,50 / ton CO2 

Klein 

Vermindering bijstandsuitkeringen: Per miljoen investering 4 uitkeringen 
minder à € 16.000 per jaar (50% van de investering is arbeidskosten: € 500.000 
bekostigt 8 arbeidsplaatsen, waarvan 4 uitkeringen bespaard worden) 

Groot 

Verbetering luchtkwaliteit:  
CO2: 0,473kg/kWh*€ 13,5/ton 
NOX: 0,638gr/kWh*€ 7/kg 
SO2: 0,351gr/kWh*€ 11/kg 
PM: 0,027gr/kWh*€ 70/kg" 

Klein 

Vermindering koolmonoxidevergiftiging: Incidentie was 1 per 5 jaar, kosten 
€ 12.000 per geval 

Klein 

Minder energiebelasting: € 0,1447 per kWh en € 0,2312 per m3 gas Middelgroot 

Loonbelasting: loon bedraagt 50% van investeringskosten, gemiddeld 
loonbelastingpercentage 37% 

Groot 
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Bijlage 3. Project Wijk van morgen, Kerkrade 
 

2.1. Beschrijving project: bestaande wijk van morgen Kerkrade 

De wijk Heilust in Kerkrade West is opgebouwd uit buurten met diverse na-oorlogse bouwperioden. 

Dit plangebied bevat 153 woningen in 4 verwante typen; eengezinswoningen met een zadeldak, 

eengezinswoningen met een plat dak en beneden- en bovenwoningen (1-op-1 woningen) met een 

zadeldak. De woningen in het plangebied die gerenoveerd zijn tot passiefhuis (Dahliastraat e.o., zie 

figuur 1 en 2) zijn van rond 1974. De woningen zijn gebouwd volgens de systeembouwmethodiek 

met woning overspannende vloerelementen, een in die jaren veel gebruikte bouwtechniek. 

 

 
 

In grote lijnen behelst het renovatieproject de isolatie van fundering en begane grondvloer, nieuwe 

prefab HSB gevels met EPS isolatie en drievoudige isolatieglas in deuren en ramen, dakisolatie met 

prefab HSB elementen en een energiezuinig installatieconcept: CV-installatie geïntegreerd met 

zonneboiler, lage temperatuur verwarming, PV panelen geïntegreerd in dak, mechanische ventilatie 

en passieve koeling door nachtventilatie en overstek. De energieopwekking in de woningen geschiedt 

op twee manieren; warmteopwekking via zonnepanelen (zie ook paragraaf ‘installaties’ hierboven), 

en elektriciteitsproductie via PV panelen. Met dit renovatieconcept is het mogelijk gebleken om in 10 

dagen een woning te renoveren tot passiefhuis, waarbij de bewoner(s) gedurende de 

werkzaamheden in de woning kunnen blijven wonen. 
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Er is toch gekozen voor renovatie tot nul op de meter woningen, vanwege de volgende doelen: 

 Financieel: Leren: Dit was een pilot project voor HEEMwonen met de vraag: is het financieel 

haalbaar? 

 Markt: Deze gezinswoningen hebben dezelfde plattegrond als nieuwbouw woningen en hebben 

een grote tuin en liggen daarom goed in de markt. Andere minder courante woningen slopen we 

waardoor markt goed blijft. Krimp wordt gecompenseerd door sloop. 

 Technisch: De woningen zijn geschikt voor deze ingrijpende renovatie, drager is in technisch 

goede staat. 

 Financieel: Levensduurverlenging van 50 jaar. Toentertijd werd een lage rendementseis 

gehanteerd van 3,1%. Nu moet er meer geleend worden door verhuurdersheffing, waardoor de 

corporatie meer eigen en minder vreemd vermogen moet hebben.” 

 

Eind 2011 zijn 3 modelwoningen gerealiseerd; een eengezinswoning met zadeldak, een 

benedenwoning en een bovenwoning. In het voorjaar van 2012 is nog een vierde modelwoning 

gerealiseerd; een eengezinswoning met plat dak (hiervan zijn er 9 binnen het project). Het maken 

van modelwoningen heeft meerdere doelen gediend. Enerzijds kon in de modelwoningen het 

ontwikkelde bouw- en installatiesysteem worden getest. Anderzijds kon met deze modelwoningen 

de voorgestelde aanpak worden gedemonstreerd en konden bewoners worden overtuigd van de 

plannen. Het maken van de modelwoningen diende dus een technisch en communicatief doel.  

 

Betrokkenen bij het project zijn woningcorporatie HEEMwonen, bewoners, gemeente Kerkrade, Zuyd 

Hogeschool (Lectoraat Duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving) en BAM Woningbouw.  

 

Doelen HEEMwonen: 

 Voldoende goed onderhouden en betaalbare woningen; 

 Economische bijdrage aan het gebied; 

 Ontwikkeling van een innovatief, herhaalbaar, duurzaam renovatieconcept voor Nul op de meter 

(van Label E naar label A++); 

 Het renoveren van 153 woningen volgens dit concept met een positief rendement; 

 Het renoveren in bewoonde staat met een beheerst uitvoeringsproces in korte tijd (circa 10 

dagen); 

 Marktconsultatie d.m.v. vroeg inschakelen markt bij uitwerking concept; 

 CO2 reductie door energiebesparing. 

 

Doelen bewoners: 

 Besparing op woonlasten (verhoging huur 34-63 en verlaging energielasten 55-101 euro); 

 Tevredenheid over renovatie: zo weinig mogelijk overlast en goede informatie; 

 Verhoging comfort woning (kwaliteit van het binnenklimaat). 

 

Doelen gemeente Kerkrade: 

 Creëren duurzame wijk in een stagnerende wijk in een krimpgebied;  

 Energiebesparing; 

 Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in het krimpgebied Kerkrade West; 

 Op orde brengen van de openbare ruimte. 
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Doelen Zuyd Hogeschool: 

 Ontwikkeling en implementatie van een passiefhuis renovatie project; 

 In bewoonde situatie in korte tijd uitgevoerd. 

 

Doelen BAM Woningbouw 

 Integrale aanpak project met architect, Zuyd Hogeschool, installateur en gevelbouwer en goede 

communicatie met bewoners; 

 Met procesaanpak van Lean bouwen verbeteradviezen vanaf de werkvloer doorvoeren, 

gezamenlijk ontwerpen en ketensamenwerking. 

 

2.2. Effecten van renovatie voor bewoners 

Overlast bij uitvoering: De totale werkzaamheden duurden volgens de planning 10 dagen per 

woning. In de praktijk bleek dit doorgaans ook haalbaar, zolang het ritme niet verstoord werd door 

wisselingen tussen woningtypen of variaties binnen een woningtype. Bij de bouw van de 3 

modelwoningen was de overlast groter dan beoogd. Op basis van de ervaringen bij de 

modelwoningen is het ontwerp aangepast en is bijvoorbeeld besloten al het leiding werk in de prefab 

HSB gevels te integreren. Bij de rest van de woningen werd de renovatie werd uitgevoerd in circa 10 

dagen. Ook niet te snel i.v.m. de kwaliteit van het werk voor een levensduurverlenging van 50 jaar. 

Van de 44 respondenten uit de enquête woonden er 36 (82%) voor de renovatie al in de huidige 

woning. Van deze bewoners hebben er 11 aangegeven (zeer) ontevreden te zijn over de wijze 

waarop de renovatie heeft plaatsgevonden. De rest, 25 geënquêteerden, is daarover wel tevreden en 

vijf van hen zijn zelfs zeer tevreden.  

 

Comfort: De bouw van modelwoningen heeft de bewoners vertrouwen gegeven in de renovatie naar 

passiefhuis. Na realisatie van de modelwoningen was steun van bewoners bijna 100 % (70% vereist). 

Uit de enquête bleek dat de grote meerderheid, 28 van de respondenten tevreden tot zeer tevreden 

is met de gerenoveerde woning. Twee respondenten zijn ontevreden en vier personen geven aan 

niet tevreden, maar ook niet ontevreden met hun woning te zijn. Om het comfort te kapitaliseren is 

de stijging van de WWS punten van 36 punten gehanteerd die behoord bij het verbeteren van een 

woning van label E naar label A++ (daarbij zijn de zonnecellen niet betrokken). De waarde van deze 

stijging per WWS punten is theoretisch bepaald. In een CFV regiorapportage 2012 is de relatie tussen 

de gemiddelde maandhuur en het gemiddeld aantal WWS punten aangegeven. Daaruit blijkt bij een 

ruwweg dat bij een verhoging van de maandhuur met 100 euro ook het aantal WWS punten met 100 

stijgt. In dit rapport rekenen we daarom grofweg met een 1 euro huurstijging per maand per WWS 

punt. 

 

Woonlasten: Na oplevering van het project zijn de huren gestegen en de energiekosten gedaald. Uit 

de enquête blijkt dat de prijs-kwaliteitverhouding door het merendeel (63%) goed wordt gevonden, 

maar 35% vindt de huurprijs te hoog in verhouding tot de kwaliteit van de woning. Eén van de 

respondenten vindt de prijs-kwaliteit verhouding juist heel gunstig en vindt dat hij/zij weinig huur 

betaalt in verhouding tot de kwaliteit van de huidige woning. De huren waren gemiddeld  475 euro 

per maand en stijgen na de renovatie met gemiddeld 39 euro per maand. Daarbij wordt opgeteld de 

huur van de zonnepanelen van gemiddeld 18 euro per maand die de woningcorporatie aan zijn 
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huurders doorrekent. De verwachtte besparingen op de energierekening zijn gemiddeld circa 92 euro 

per maand.  

 

Gezondheid: Van alle respondenten woonden er 36 ook voor de renovatie in de huidige woning en 

kunnen dus aangeven welke verschillen zij merken in het leefklimaat. Het merendeel vindt dat het 

leefklimaat in de woning er dankzij de renovatie op vooruit is gegaan. Op een enkeling na, geeft 

iedereen aan dat de woning qua temperatuur en tocht verbeterd is. Wat betreft de vochtigheid 

merkt circa 80% een verbetering en 14% merkt geen verschil. De luchtkwaliteit is volgens 64% van de 

respondenten verbeterd, terwijl 22% aangeeft daarin geen verschil te merken. Eén bewoner geeft 

aan dat de kwaliteit van de lucht volgens hem of haar slechter is geworden.  

 

De Kapitalisatie van de verbetering gezondheid van bewoners is in dit rapport grof berekend met 

behulp van QALY (Quality-Adjusted Life Year), ofwel extra levensjaren in goede gezondheid. 

Verbeterde isolatie en verwarming leiden theoretisch tot 0,56 maanden levensverlenging per 

persoon, dit komt neer op een QALY van 0,028 jaar per persoon (Green en Gilbertson, 2008). Voor 

renovatie tot label A++ is 0,56 maanden gehanteerd, en voor label A en B respectievelijk de helft en 

een kwart daarvan. In Nederland wordt een QALY gewaardeerd op €20.000. Gemiddeld bestaat een 

huishouden in Nederland uit 2,2 personen (CBS, 2015b). De baten voor het project zijn als volgt 

berekend 153 (woningen) * 2,2 (personen per huishouden) * 0,028 (QALY) * 20.000 euro = 188.496 

euro totaal. 

  

2.3. Effecten van renovatie voor de woningcorporatie HEEMwonen 

Investeringskosten: De uitgaven voor de renovatie (bouwkosten en grondkosten) zijn in totaal 

begroot op € 13.624.007  inclusief BTW (bron: Demo_0410000378U). Daarvan is naar schatting de 

helft gebruikt voor de energetische verbeteringen. Per woning gaat het om circa € 90.000. Onder 

meer door het kunnen hanteren van een langere afschrijvingstermijn (vanwege hoog kwalitatieve 

aanpak), het hanteren van een lage rendementseis (3,1%) en een beperkte huurverhoging (lager als 

de energiebesparing in euro's) is het project volgens de projectleider rendabel.  

 

Onderhoud en algemene exploitatiekosten: De jaarlijkse onderhoudskosten zijn op basis van 

algemene literatuur gegevens grof ingeschat op respectievelijk € 1300 per woning per jaar. De 

jaarlijkse algemene kosten zijn volgens de projectleider 782 euro  per jaar.  

 

Advieskosten, bijkomende kosten en communicatiekosten: Deze zijn gezamenlijk 1.245.860 euro 

inclusief BTW (bron: Demo_0410000378U)..  

 

Huurinkomsten (zie 3.2 bewoners) 

 

Subsidie: € 650.000 EOS subsidie 

 

OZB Belasting: (zie 3.4 gemeente ) 

 

Goede informatievoorziening (extra): Communicatie met de bewoners is vanaf het begin van dit 

plan een belangrijk onderdeel geweest van het proces. Reeds bij de marktconsultatie werden 

marktpartijen gevraagd om een communicatieplan t.a.v. de bewoners. Zoals hierboven beschreven 
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was er een zeker wantrouwen van huurders richting de woningcorporatie en waren huurders niet 

georganiseerd. Vanaf het voorjaar van 2011 heeft HEEMwonen diverse algemene bewonersavonden 

georganiseerd en huurders ondersteund zich te organiseren in een huurdersvertegenwoordiging. 

Daarnaast is er ook individuele communicatie geweest tussen HEEMwonen en huurders onder meer 

tijdens diverse 'keukentafelgesprekken' waarbij vragen//klachten/onduidelijkheden werden 

geïnventariseerd en behandeld. HEEMwonen heeft bovendien een uitgebreide informatiemap 

samengesteld om de bewoners te informeren over het project. Ook BAM Woningbouw heeft 

gedurende het gehele proces een herkenbaar en benaderbaar aanspreekpunt in de buurt gehad; 

zowel qua locatie (in één van de te renoveren woningen). 

 

Ontwikkeling innovatief project: het project in Kerkrade West is het eerste (en vooralsnog enige) 

passiefhuis renovatieproject geweest van een dergelijke omvang met 153 woningen. Het project 

heeft bijgedragen aan innovatie op gebied van projectorganisatie (marktconsultatie, integraal 

ontwerpen, Lean bouwen), financieringsmodellen (passiefhuis renovatie, verhuur van PV panelen), 

bouwtechniek (prefabricage HSB elementen voor renovatietoepassing, integratie van 

kanalen/leidingen in prefab elementen, uitvoeringtechniek (hoge bouwsnelheid). 

 

2.4. Effecten van renovatie voor de gemeente Kerkrade 

CO2 reductie: Om de baten te kapitaliseren is gerekend is met een emissie handel prijs van 13,50 

ton. 

 

Minder bijstandsuitkering: Er wordt van uitgegaan dat er per miljoen euro 16 banen voor een jaar 

worden gecreëerd, dat daardoor 50% bijstandsuitkeringen worden bespaard a 16.000 euro. 

Uitgaande dat de helft van de investering aan (extra) energetische maatregelen is besteed zijn de 

baten eenmalig: 5.629.755 * 16 * 0,5 * 16.000 = 720.609 euro. 

 

Extra OZB belastingopbrengst: de WOZ stijging is als 30% van de investering ingeschat:  

 

Extra uren inzet gemeente: projectleider schat 50% van corporatie uren = 200.000 euro 

Leefbaarheid: 

 

Investering: de gemeente heeft een investering van 1.400.000 euro in buitenruimte gedaan gelijk 

met het renovatieproject.  

 

2.5. Effecten van renovatie voor het Rijk 

Opbrengst BTW Rijksoverheid: zie investeringen HEEMwonen 3.3 

 

Verbetering luchtkwaliteit: emissies berekend op basis van besparing 123.000 m3 gas en 423800 

kWh elektriciteit (GAINS) met kengetallen LNV gekapitaliseerd in geld. 

 

Belastingen elektriciteit Rijksoverheid: 423.800 kWh * 0.1447 euro = 61.324 euro per jaar 

 

Belasting gas Rijksoverheid: 123.000 m3 gas * 0,2312 euro = 26.437 per jaar 
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Extra Huurtoeslag Rijksoverheid: aannames 40% van huishoudens ontvangt gemiddeld 40% 

huurtoeslag per jaar 

 

Subsidie EOS: eenmalig 800.000 euro: 6.5 ton van EOS Demo subsidie voor investeringskosten, rest 

1,5 ton naar onderzoek 

 

Extra inkomsten belasting voor de investering (50% personeelskosten): investering exclusief BTW * 

0,5 * 37% = € 2.083.009. 

 

Kennisoverdracht Zuyd Hogeschool: Gedurende de looptijd van het project zijn diverse studenten 

(architectuur, bouwmanagement) afgestudeerd op (onderdelen van) de passiefhuis renovatie in 

Kerkrade West, ook zijn bij alle deelnemende bedrijven stagiaires met het project in contact 

gekomen. Diverse internationale gaststudenten hebben in het kader van het uitwisselingsprogramma 

EURL3A onderzoek gedaan naar het renovatieconcept. Tijdens de bouwfase vonden regelmatig 

excursies plaats naar de passiefhuis renovatie in Kerkrade West.  

 

2.6. Resultaten: kosten en baten van het project 

De totale kosten en baten van het project staan in bijlage 5. 
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Bijlage4. Project Willemskwartier, Nijmegen 
 

3.1. Beschrijving project Willemskwartier in Nijmegen 

Willemskwartier was een vriendelijke volkswijk. In de voorbije decennia is Willemskwartier geleidelijk 

een probleemwijk geworden. Dit is terug te voeren op een jarenlang verloederingsproces onder 

invloed van drugsgebruik, criminaliteit, migratie, vervuiling, achterstallig onderhoud, jeugdoverlast, 

etc. Om deze problemen aan te pakken heeft de gemeente Nijmegen in 2004 een wijkvisie 

ontwikkeld samen met partijen in de wijk. Ook is tussen de gemeente Nijmegen en woningcorporatie 

Portaal een intentieovereenkomst opgesteld over de herstructurering van het Willemskwartier. 

Portaal investeert de laatste jaren flink in de wijk Willemskwartier. Veel woningen zijn verouderd en 

er zijn vocht- en tochtproblemen. Ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling, woningmarkt en 

leefstijlen maken het noodzakelijk om bestaande woningvoorraad aan de woonbehoefte aan te 

passen en te moderniseren. Eengezinswoningen worden gesloopt om op die plaats nieuwe huur- en 

koopwoningen terug te bouwen.  

 

In december 2009 is door het MT Portaal Nijmegen besloten om 407 woningen in het 

Willemskwartier Middengebied te behouden en grootschalig te onderhouden en deze te verbeteren 

met kwaliteit verhogende maatregelen. De woningen zijn verdeeld in hoekwoningen, 

tussenwoningen en appartementen. Het bestuur stemde in met het voortzetten van het project 

groot onderhoud van de woningen in het Willemskwartier Middengebied. Verder wilde Portaal alle 

woningen van label F naar label energielabel B brengen. 

 

In het project Willemskwartier zijn 407 woningen aangepakt, zodat zij weer 30 jaar mee kunnen. De 

vocht- en tochtproblemen zijn aangepakt. Ook worden de woningen beter geïsoleerd, zodat ze 

zuiniger worden in het gebruik van energie (energielabel B). De belangrijkste maatregelen die zijn 

uitgevoerd zijn: dakrenovatie, gevelrenovatie, HR++ glas, schilderwerk, vervangen keuken, installatie, 

douche en toilet. Verder asbestsanering; leidingen zolder, panelen, W-installaties; radiatoren, Cv-

ketel, MV en E-installaties; rookmelder, meterkast, keuken 

 

Geïnspireerd door de SEV is de markt uitgedaagd middels een prestatiegerichte uitvraag. De 

prestatie omvatten de afspraken uit het ontwikkelbesluit met aanvullende eisen om alle woningen 

op het energielabel B te brengen en behartiging van bewonerszaken. Daarvoor was Portaal op zoek 

naar aannemers met slimme en innovatieve oplossingen, die bovendien prestatiegericht kunnen 

samenwerken. Portaal stond voor dit project een (in de woningcorporatiesector) innovatieve 

aanbestedingsprocedure voor; daarvoor werden een drietal aannemers uitgenodigd. Gedurende de 

aanbestedingsprocedure kregen de aannemers de gelegenheid om hun plannen in te dienen. 

Aannemer Hagemans werd gekozen. De uitvoeringsperiode voor fase 1 was maart 2012 t/m juli 

2012. De overige woningen zijn na de zomer van 2012 tot eind 2014 aangepakt.  

 

Portaal wilde bereiken dat de aannemer zou ontzorgen. Door werkzaamheden vooraf aan en tijdens 

de uitvoering goed af te stemmen, was er minder meewerk en een grotere tevredenheid van 

bewoners. Bewoners van de wijk zijn geïnformeerd met informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven en 

huisbezoeken over de werkzaamheden aan en in hun woning. Met de bewoners was 

overeenstemming over de aanpak van de woning en de woonomgeving. In het voortraject zijn met 
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bewoners al afspraken gemaakt dat de huur alleen bij mutatie wordt verhoogd. Deze afspraken lagen 

richting de bewoners schriftelijk vast.  

 

De hele wijk Willemskwartier werd flink aangepakt. Niet alleen de woningen maar ook de 

openbare inrichting werd vernieuwd. Gezamenlijk met Portaal heeft de gemeente binnen 

Willemskwartier de openbare ruimte aangepakt. Dit varieerde van het enkel vervangen van de 

bestaande openbare ruimte tot compleet nieuwe wegprofielen en gebakken klinkers in de rijbanen. 

Als onderdeel van de nieuwbouw zijn in de voortuinen muurtjes gemetseld vanuit de 

tuinstadgedachte van de wijk. De kosten van deze herstelwerkzaamheden kwamen niet ten laste van 

Portaal.  

 

 
 

Doelen woningcorporatie Portaal 

 Uitvoeren van groot onderhoud inclusief verbeteren wooncomfort; 

 Het renovatie programma is erop gericht dat de woningen worden gebracht naar een 

kwaliteitsniveau dat ze zonder grote investeringen de komende 30 jaar behouden kunnen 

blijven. Na de ingreep moet de buitenzijde van de woningen geschikt zijn om met gebruikelijke 

onderhoudsinvallen gedurende 30 jaar door te kunnen exploiteren met standaardkwaliteit; 

 Het is de bedoeling dat in 2015 alle 407 woningen energielabel B hebben; 

 Verbeteren wooncomfort, veiligheid en de uitstraling van de woningen; 

 Behoud van uitstraling en karakter van de wijk; 

 Uitvoering in bewoonde toestand. 

 

Doelen gemeente Nijmegen (Willemskwartier) 

 Verbeteren uitstraling van de Willemskwartier buurt; 

 Verbetering van de woonomgeving;  

 Versterking voorzieningenstructuur en ‘werken in en voor de wijk’. 
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Doelen bewoners (niet expliciet gevonden) 

 Verbeteren van het comfort van de woningen; 

 Aanvaardbare woonlasten. 

 

Doelen aannemer Hagemans en partners 

 Maatwerk; 

 Een klantgerichte aanpak: ontzorging; 

 Overlast werd continu beperkt. 

 

3.2. Effecten van de renovatie voor bewoners 

 

Woonlasten: Door het isoleren van de woningen in het Willemskwartier, het aanbrengen van dubbel 

glas en verschillende nieuwe installaties worden naar verwachting de volgende besparingen 

gemiddeld gerealiseerd (25% besparing naar label B): 856 kWh * 0,22 € * 407 woningen per jaar op 

de elektriciteitsrekening en 575 m3 * 0.62 * 407 woningen op de gasrekening = in totaal  221.742 

euro. De huidige huur van de woningen is gemiddeld 359 euro. Portaal heeft besloten voor de 

zittende bewoners geen huur verhoging toe te passen; bij mutaties wil Portaal een huurverhoging 

van 185 euro per maand realiseren: in de bedrijfswaarde berekening is rekening gehouden met een 

mutatiegraad van 5%. 

 

Overlast bij uitvoering: de renovatie werd in 2 a 3 weken groep per groep woningen uitgevoerd. Met 

de huurcommissie werd een vergoeding van € 325 afgesproken, dit bedrag is gekapitaliseerd als 

maat voor de overlast. Het project had een stroeve start met een matige klanttevredenheid. Over 

het gehele project is de gemiddelde score een 7,7 als het gaat om tevredenheid van de bewoners 

met betrekking tot de overlast bij uitvoering: het merendeel van de bewoners is tevreden over het 

onderhoudsproject.  

 

Comfort: Bewoners beoordelen het eindresultaat als goed met het gemiddelde cijfer 8,3. 90% van de 

bewoners zijn tevreden met het eindresultaat. De WWS puntenstijging van 28 punten is 

gekapitaliseerd in (zie paragraaf 2.2) een waarde vermeerdering van 28 euro per maand per woning. 

 

Gezondheid: Er zijn geen specifieke enquête resultaten over de veranderingen van de beleving van 

gezondheidsaspecten van de woning, wel van de algemene tevredenheid over het resultaat. Omdat 

de woningen grote vocht en tocht problemen kenden is ervan uitgegaan dat de kapitalisatie van de 

verbetering gezondheid bewoners door de kleinere labelsprong de helft bedraagt ten opzicht van de 

nul op de meter renovatie: 0,5 * 0,028 QALY * 407 woningen * 2,2 personen per huishouden * 

20.000 = 250.712 euro totaal. 

 

3.3. Effecten van de renovatie voor de woningcorporatie Portaal 

 

Investering woningen: De bouwkosten van het grootonderhoud aan de woningen bedroegen € 

37.500 per woning (exclusief afkoop van de prijsindex á € 250,-/woning en aanvullende eis van 

welstand á € 369,-/woning). Waarvan ruim 5.000.000 voor energiemaatregelen (schatting 

onderzoekers). De BTW staat in het realisatiedocument aangeven: 3.416.262 euro.  
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Investering buitenruimte: In uitbreiding op de investering van de gemeente in de openbare 

buitenruimte heeft Portaal in de privés woonomgeving geïnvesteerd: € 1.850.000,-. De aanpak van 

de woonomgeving houdt in dat bergingen worden vervangen inclusief aanbrengen verlichting, 

schuttingen worden aangeheeld c.q. vervangen en de buitenriolering hersteld . 

 

Bijkomende kosten: De bijkomende kosten voor Portaal voor de renovatie staan in het 

realisatiedocument aangegeven: 1.593.435 euro. 

 

Onderhoud: In de aanbesteding zijn de marktpartijen gevraagd om ook een voorstel te doen voor het 

onderhoud van de woningen. Bij de definitieve aanbieding is door Hagemans 

Vastgoedonderhoud aangegeven dat zij naar verwachting een onderhoudsreductie van 15% kunnen 

realiseren. De onderhoudskosten zijn naar schatting van de projectleider 1300 euro per jaar per 

woning.  

 

Vergoeding overlast: (zie bewoners 4.2) 

 

OZB belasting: Uitgegaan is dat de WOZ waarde van de woningen door de renovatie met 5% stijgt, 

de OZB belasting bedraagt in Nijmegen 0,2413%. 

 

Subsidie: (zie gemeente 4.4.) 

 

3.4. Effecten van de renovatie voor gemeente 

 

Subsidie: Voor de renovatie van 69 van de 405 woningen heeft Portaal een subsidie ontvangen van € 

1.414. 500 voor de energetische maatregelen (bron: Stephan Huisman Portaal). 

 

Opknappen buitenruimte: Tegelijkertijd met de renovatie heeft de gemeente circa 1.500.000 euro  

voor het opknappen van de buitenruimte geïnvesteerd. (excl. btw).  

 

WOZ: Cijfers over de gemiddelde WOZ-waarde laten een daling na 2010 zien die lijkt minder sterk 

dan elders in Nijmegen. We gaan uit van 150.000 * 0,05 * 0,2413%  per woning. Cijfers op wijkniveau 

zijn te vinden op nijmegen.nl>gemeente>onderzoek en cijfers. 

 

Extra inzet: De totale herstructurering heeft ongeveer 12,5 jaar geduurd. De inschatting is dat het de 

gemeente in die periode circa 10.000 uur heeft gekost voor de hele buurt. 10.000 * 407 / 1600 

(totaal aantal woningen) * 50 euro per uur = totaal 127.187. 

 

Leefbaarheid in buurt: Wijkmonitor 2016 (nog onder embargo tot januari. 2016): Het woon- en 

leefklimaat in de wijk Nije Veld (waar de buurt Willemskwartier toe behoort) zijn voor Nijmegen op 

gemiddeld niveau, en maken een sterk positieve ontwikkeling door. Dat is bijzonder voor een 

traditioneel aandachtsgebied. Bewoners geven een ruime voldoende aan hun woonomgeving. De 

genoemde positieve ontwikkelingen komen naar voren in de hogere beoordeling van het woon- en 

leefklimaat in de Wijkmonitor, relatief gunstige ontwikkeling van de vastgoedwaarde en in oordelen 

van bewoners, wijkprofessionals en leefbaarometer.nl (zie WOZ).  
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Werkgelegenheid: berekend: 4 banen per miljoen investering * 16.000. 

  

3.5. Effecten van de renovatie voor overige partijen  

 

Opbrengst BTW Rijksoverheid: zie investeringen corporatie 4.3 

 

Verbetering luchtkwaliteit: emissies berekend op basis van besparing 234025 m3 gas en 348.392 

kWh elektriciteit (GAINS) met kengetallen LNV gekapitaliseerd in geld. 

 

Belastingen elektriciteit Rijksoverheid: berekend op basis van 348.392 kWh per jaar inclusief BTW, 

 

Belasting gas Rijksoverheid: berekend op basis van 234.025 m3 gas per jaar inclusief BTW. 

 

Extra Huurtoeslag Rijksoverheid: berekend op basis van aannamen in andere projecten. 

 

Extra inkomsten belasting: loon bedraagt 50% van investeringskosten, gemiddeld 

loonbelastingpercentage 37% 

 

3.6. Resultaten: kosten en baten van het project 

De totale kosten en baten van het project staan in bijlage 5. 

 

  



Pagina | 17  
 

Bijlage 5. Project Complex 016, Breda 
 

 
 

4.1. Beschrijving project: Complex 016, Breda 

 

Complex 016 in Breda bestaat uit zeven woongebouwen van 12 verdiepingen, met 72 woningen per 

woongebouw. Het totaal van 504 woningen is eigendom van Laurentius Wonen. Het complex is in 

1973 gebouwd en in 2000 is een renovatie uitgevoerd, waarin al enkele isolatiemaatregelen zijn 

uitgevoerd. Het complex is aangesloten op stadsverwarming en heeft VR ketels als back-up 

verwarming. Er zijn geen zonne-energiesystemen. Het complex heeft een collectieve mechanische 

afzuiging. De gemiddelde energie-index bedroeg 2,01 ofwel net een energielabel E. Per flat hadden 

56 woningen energielabel D, 13 woningen energielabel E en 3 woningen energielabel F. 

 

In 2011 zijn twee van de zeven woongebouwen gerenoveerd. De intentie van Laurentius was hierbij 

om de appartementen van energielabel D/E naar energielabel B te brengen. PKW architecten en 

bouwkundig adviesbureau heeft onderzocht welke aanpassingen hiervoor nodig zijn. Hieruit kwamen 

een aantal scenario’s met maatregelen, zowel bouwkundig als installatietechnisch en combinaties 

daarvan. Omdat de labelsprong door aanpassingen in de installaties erg moeilijk tot niet uitvoerbaar 

bleek, is gekozen de labelverbetering met bouwkundige maatregelen te bereiken, door middel van 

het vervangen van het bestaande glas door HR++ beglazing en het vervangen en extra isoleren van 

de panelen. Om de labelsprongen (naar label B) te maken zijn ook de plafonds van de bergingen 

geïsoleerd en zijn daarnaast de daken van een verbeterde isolatie (en dakbedekking) voorzien. Bij de 

renovatie zijn ook de kozijnen, deuren en panelen opnieuw geschilderd. De intentie van Laurentius is 

om deze woningen nog 50 jaar te exploiteren, aangezien de woningen erg gewild zijn, vrijwel nooit 

leeg staan en een goede plattegrond hebben. Gelet op de overige pilotprojecten lijkt een 

exploitatietermijn van 20 jaar reëel, waarbij wij rekenen met 10 jaar levensduurverlening, aangezien 

de woningen nog niet volledig zijn afgeschreven. 

 

Doelen Laurentius Wonen: 
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Vanuit de Prestatieafspraken Alliantie 2011-2014 tussen gemeente en woningcorporaties: 

 Gelijktijdig met de schilderwerkzaamheden in 2010 de flats dusdanig aan pakken, dat label B of 

minimaal een verbetering van 2 labels gehaald zou worden; 

 Neerwaartse bijstelling nieuwbouwprogramma corporaties. 
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Doelen gemeente Breda: 

 Neerwaartse bijstelling nieuwbouwprogramma corporaties, als gevolg van de neerwaarts 

bijgestelde demografische verwachtingen en de effecten van de kredietcrisis; 

 Vanuit de nota “Steek positieve energie in het klimaat” streeft de gemeente naar het verbeteren 

van de energieprestaties van bestaande woningen verbeteren, omdat dit leidt tot: 

o beheersbare woonlasten;  

o meer wooncomfort;  

o en tot vermindering van de milieubelasting door een vermindering van de uitstoot van 

CO2; 

 De gemeente zet in op wijkontwikkeling, in het bijzonder op de gebieden: 

o ‘werk maken van werk’, 

o ‘investeren in jeugd’, 

o ‘investeren in gezondheid’, 

o ‘realiseren van bouwprogramma’, 

o ‘investeren in imago’. 

 

Doelen bewoners: 

In een overleg van Laurentius met de bewonerscommissie voorafgaand aan de renovatie, gaf de 

bewonerscommissie de volgende aandachtspunten mee voor de renovatie: 

 toezicht op de kwaliteit door Laurentius; 

 looptijd renovatie in het wooncomplex en met name in de woning zelf; 

 welke werkzaamheden worden van de bewoners zelf verwacht; 

 tocht bij woningtoegangsdeuren, niet meegenomen in plannen; 

 contactpersonen voor bewoners. 

 

4.2. Effecten van renovatie voor bewoners 

 

Overlast bij uitvoering: De bewonerscommissie is nauw betrokken bij de organisatie van de 

renovatie. De aannemer voor de uitvoering had erg hoge sociale vaardigheden en altijd een 

luisterend oor voor bewoners. Er was de mogelijkheid om koffie te drinken met de aannemer in een 

bouwkeet op locatie. Met name de werkzaamheden in de bergingen (isoleren plafonds) had een 

grote impact voor de bewoners. Bergingen stonden zonder uitzondering vol. Het leeghalen, opslaan 

en de begeleiding door de uitvoerder ten tijde van de werkzaamheden hebben de bewoners als 

positief ervaren. Bewoners waren opgelucht dat dit goed was geregeld. Uit het 

tevredenheidsonderzoek dat onder bewoners is gehouden blijkt ook dat zij met name over het 

organisatorische deel van de uitvoering erg tevreden zijn. Gemiddeld geven bewoners het 

organisatorisch aspect een rapportcijfer 7,5. Slechts circa 5% van de bewoners geeft de organisatie 

een onvoldoende en driekwart geeft een 7 of hoger. Door de bewonerscommissie in een vroegtijdig 

stadium te betrekken en hun wensen in de aanbesteding en uitvoering mee te nemen, heeft 

Laurentius de overlast voor de bewoners kunnen beperken. Aan de bewoners is geen vergoeding 

betaald. Wel is de overlast gekapitaliseerd op basis van 325 euro per woning, vergelijkbaar met de 

overlast in pilotproject Nijmegen (zie paragraaf 3.2). 

 

Comfort: Over het eindresultaat van de renovatie zijn de bewoners over het algemeen tevreden. 75% 

van de bewoners geeft het eindresultaat rapportcijfer 6 of hoger. 5% van de bewoners is zeer 
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ontevreden en geeft het resultaat rapportcijfer 3. Om het comfort te kapitaliseren is de gerealiseerde 

stijging van de WWS punten van gemiddeld 13 punten gehanteerd. De waarde van deze stijging van 

WWS punten is theoretisch bepaald. Een studie van Rigo heeft becijferd dat gemiddeld de huur met 

1 euro per WWS punt stijgt. Uit deze studie blijkt dat de huur behorende bij een WWS stijging van 1 

punt maandelijks gemiddeld 1 euro hoger ligt (bron CFV regiorapportage 2012). 

 

Woonlasten: Na oplevering van het project zijn de huren niet gestegen. Pas bij mutatie worden de 

huren verhoogd met gemiddeld € 22 per maand. In de twee jaren na de renovatie, 2013 en 2014, is 

het energieverbruik lager dan het gemiddelde verbruik vóór die tijd. De energiekosten zijn hierdoor 

circa € 10 per maand per woning lager dan voor de renovatie. Voor de huidige bewoners levert dit 

een voordeel op, voor toekomstige nieuwe bewoners een nadeel van € 12 per maand. Voor de totale 

groep bewoners, zowel huidige als toekomstige, blijven de woonlasten nagenoeg gelijk.  

 

Gezondheid: In het tevredenheidsonderzoek is niet specifiek gevraagd naar de beleving van 

gezondheidsaspecten van de woning, wel naar de algemene tevredenheid over het resultaat. Gezien 

de uitgevoerde isolatiemaatregelen is er van uitgegaan dat de verbetering van het binnenklimaat 

door de kleinere labelsprong ongeveer 1/3 bedraagt ten opzichte van de nul op de meter renovatie 

in Kerkrade: 0,009 QALY * 144 woningen * 2,2 personen per huishouden * 20.000 = 57.024 euro 

totaal. 

 

4.3. Effecten van renovatie voor de woningcorporatie Laurentius Wonen 

Investeringskosten: De uitgaven voor de renovatie bedroegen in totaal € 2.192.000 inclusief 

€ 350.000 BTW. Daarvan is naar schatting van de onderzoekers circa € 1.200.000 gebruikt voor de 

energetische verbeteringen. Per woning gaat het om € 15.000. Onder meer door een beperkte 

huurverhoging bij mutatie is het project voor de corporatie rendabel.  

 

Onderhoud en algemene exploitatiekosten: De jaarlijkse onderhoudskosten en algemene kosten zijn 

op basis van algemene literatuur gegevens grof ingeschat op respectievelijk € 1300 en € 1000 per jaar 

(bronnen toevoegen). 

 

Extra organisatiekosten: Uiteraard heeft Laurentius Wonen in de eigen organisatie kosten (interne 

uren) gemaakt voor dit project. Deze zijn echter niet meer inzichtelijk. Inschatting van de 

tijdsbesteding is circa 10-16 uur per week gedurende de uitvoering. Voor het gehele project zijn de 

organisatiekosten hiermee ingeschat op € 80.000. 

 

Huurinkomsten: Bij mutatie streeft Laurentius Wonen er naar de huur met gemiddeld € 22 per 

woning per maand te verhogen. Bij de huidige gemiddelde mutatiegraad van 9 woningen per jaar 

voor dit complex, levert dit in de totale looptijd van 20 jaar circa € 346.000 aan extra huurinkomsten 

op. 

 

Subsidie: Er is geen subsidie ontvangen voor dit project. 

 

OZB Belasting: Uitgaande van een geringe WOZ-waarde stijging van 3%, stijgt de OZB belasting voor 

de 144 woningen in dit complex jaarlijks met circa € 670. 
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Renovatie naar label B: Vanuit de Alliantieafspraken is een belangrijke doelstelling voor Laurentius 

Wonen om de woningvoorraad te renoveren naar label B of ten minste twee labelsprongen. Van de 

144 woningen is voor 103 woningen label B gerealiseerd en de overige 41 woningen label C. Voor de 

renovatie hadden 112 woningen label D, 26 woningen label E en 6 woningen energielabel F. 

 

4.4. Effecten van renovatie voor de gemeente Breda 

 

CO2 reductie: De totale energiebesparing omgerekend naar CO2 uitstoot is: 13,4 ton CO2 per jaar. 

Om de baten te kapitaliseren is gerekend is met een emissie handelsprijs van € 13,50 per ton CO2. 

 

Minder bijstandsuitkering: Per miljoen euro investering is circa 50% bestemd voor loonkosten. Van 

deze € 500.000 worden circa 8 banen voor een jaar worden gecreëerd. Voor de berekening van de 

baten is er van uitgegaan dat daardoor van deze 8 banen 50% bijstandsuitkeringen worden bespaard 

à € 16.000. Aangezien de totale investering € 1.842.000 (excl. BTW) bedraagt, zijn de baten eenmalig: 

1.842.000 * 50% * 8 * 0,5 * 16.000 = € 117.900. 

 

Extra OZB belastingopbrengst: De WOZ stijging is geschat op 3% van de waarde van de woningen: 

3% * 21.071.952 * OZB percentage van 0,1058% = 669 euro per jaar. De stijging van de WOZ waarde 

geeft niet alleen een financieel effect in een hogere OZB belasting, maar reflecteert ook een 

verbetering van de leefbaarheid (hogere woningwaarde) van deze flats. 

 

Extra uren inzet gemeente: Inschatting van de gemeentelijke uren voor het faciliteren van dit project 

is € 40.000. 

 

4.5. Effecten van renovatie voor de overige partijen 

Opbrengst BTW Rijksoverheid: zie investeringen Laurentius Wonen 5.3. 

 

Verbetering luchtkwaliteit: De emissies zijn berekend op basis van besparing 6.966 m3 gas en 1.699 

kWh elektriciteit (GAINS) en met kengetallen van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel 

(LNV) gekapitaliseerd in geld (bron toevoegen). 

 

Belastingen elektriciteit en gas Rijksoverheid: berekend op basis van 6.966 kWh en 1.699 m3 gas per 

jaar. 

 

Extra Huurtoeslag Rijksoverheid: Bij huurverhoging wordt de huurtoeslag verhoogd. Gemiddeld 

ontvangt circa 40% van de huishoudens in sociale huurwoningen huurtoeslag. De huurtoeslag 

bedraagt gemiddeld circa 40% van de huurprijs. De stijging van de huurtoeslag is per jaar: € 158 * 

144 *0,4 * 0,4 * 12 = € 3.650 per jaar. 

 

Subsidie: Voor dit project zijn geen subsidies verstrekt.  

 

Extra inkomsten belasting: Door de extra gecreëerde werkgelegenheid (zie gemeente 5.4, minder 

bijstandsuitkeringen), ontvangt de Rijksoverheid extra inkomstenbelasting. De loonkosten betreffen 

50% van de investeringskosten (excl. BTW), maal een gemiddeld inkomstenbelastingpercentage van 

37%: 1.842.000 * 0,5 * 37% = € 340.780. 
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4.6. Resultaten: kosten en baten van het project 

De totale kosten en baten van het project staan weergegeven in bijlage 5.   


