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DE RENOVATIEVERSNELLER
Het is een van de grootste uitdagingen van de komende jaren: alle woningen CO2-neutraal krijgen
in 2050. De ambitie is om de verduurzaming van woningen te versnellen en kosten hiervan te
reduceren, te beginnen bij grote verhuurders zoals woningcorporaties. Eén ding is duidelijk:
woningcorporaties kunnen het niet alleen, maar marktpartijen ook niet. Gezamenlijk optrekken
is noodzakelijk. Zodat we de huren betaalbaar houden en tegelijk ons steentje bijdragen aan
een beter milieu. Om verhuurders te stimuleren tot gezamenlijke inkoop van energierenovaties
en toeleverende, bouw- en installatiebedrijven tot meer ketensamenwerking te bewegen, is
De Renovatieversneller in het leven geroepen.
De Renovatieversneller biedt:
Een meerjarig landelijk ondersteunings
programma bestaande uit begeleiding,
kennis en subsidie.
Begeleiding
 Beschikbaar stellen van een team
van deskundige adviseurs en
procesbegeleiders voor hulp en advies
aan partijen (consortia) die met
De Renovatieversneller aan de slag gaan.
 Op basis van een intakegesprek door RVO
wordt bekeken hoeveel uur en wat voor
ondersteuning past.
 RVO bepaalt in overleg met de consortia
wie vanuit het ondersteuningsteam voor
begeleiding worden ingezet (met in de
verkenningsfase 20 uur, daarna uit te
breiden).
Kennis
 Een kennis- en leerprogramma voor een
aanbod van, en uitwisseling van kennis,
over thema’s als betaalbaarheid,
schaalvergroting, kansen en
belemmeringen, en bewonerstevredenheid.
 Website met praktische informatie
en diverse informatiebijeenkomsten
en workshops.

Subsidie
Er is in totaal € 100 miljoen beschikbaar
verdeeld over vier jaar. Voor de eerste ronde is
€ 20 miljoen beschikbaar. Een samenwerkings
verband van woningeigenaren kan subsidie
aanvragen voor een renovatieproject:
•	waarin ten minste twee woningeigenaren
ieder minimaal 50 woningen inbrengen,
•	waarin ten minste 150 woningen van voor
1995 binnen drie jaar worden gerenoveerd
•	waarbij woningen na renovatie hooguit een
netto warmtevraag per jaar hebben van
70 kWh/m2 en een hogere subsidie wordt
gegeven beneden de 50 kWh/m2
•	waarbij een consortium van
ondernemingen (waarvan minstens één
MKB-bedrijf) het project uitvoert.
De subsidieregeling wordt gepubliceerd in
maart 2020. Aanvragen kunnen van eind juni
tot begin november 2020 worden ingediend.
Een adviescommissie adviseert de minister
van BZK omtrent de rangschikking van de
aanvragen.

Disclaimer:
Bovenstaande informatie over de subsidieregeling is onder
voorbehoud. De subsidieregeling treedt pas in werking nadat
deze ondertekend door de minister van BZK is gepubliceerd
in de Staatscourant.

derenovatieversneller.nl
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