


Leusden gaat voor
Het Nieuwe Wonen & Energieneutraal in 2040



Het Nieuwe Wonen
Verduurzamen van je woning betaald door besparing op energie- en 
onderhoudskosten

Zonder of met minimaal hogere maandlasten



Energieneutraal
□ Nul Op de Meter (NOM)

□ Weinig op de meter en resterende opwekking elders

of



Wat kost dat voor Leusden?





Wat kost dat voor Leusden? 

Circa 12.386 woningen
Circa € 50.000,- per woning

te investeren tussen 2018 en 2040



Is dat een AMBITIE?



Is dat een AMBITIE?



Is dat een AMBITIE?





Gaat het vanzelf gebeuren?
NEE, tenzij….



Tenzij…..

en het goed georganiseerd is! (vertrouwen)
Inwoners het zien zitten



De huiseigenaar moet voordelen zien om te investeren

• financieel positief

• kwaliteitsverbetering (waarde toename)

• toekomstbestendig

• gemak (onderhoudsvrij)

• comfortverbetering



De huiseigenaar wil gefaciliteerd worden:

• financiële ondersteuning

• organisatorische ondersteuning

• deskundig advies

• communicatie



De huiseigenaar moet voordelen zien om te investeren

Financieel

❶ besparen op energierekening

❷ stapsgewijs

❸ projectmatig (collectief, wij)

❹ dynamisch





De huiseigenaar wil financieel gefaciliteerd worden:

□ Lening van LEF: Leusdens Energie Fonds



LEF



Wat betekent dit concreet voor huiseigenaar? 
VOOR het energieneutraal renoveren:

❶ betaalt de huiseigenaar energiekosten voor zijn woning

❷ betaalt de huiseigenaar onderhoudskosten voor zijn woning



NA het energieneutraal renoveren:

❶ betaalt de huiseigenaar financiering renovatie via LEF



Een energieneutrale woning is 
haalbaar voor elke huiseigenaar in Leusden!

❶ huis energieneutraal renoveren via LEF

❷ financiering is gekoppeld aan de woning

❸ zonder of met minimaal hogere maandlasten



De huiseigenaar wil gefaciliteerd worden:

• organisatorische ondersteuning
-> projectcoördinatie

• deskundig advies
-> Energieloket IkWilWatt

• communicatie
-> website, app, virtuele brink, gesprek





Organisatie
projectbureau



Zichtbaarheid en 
communicatie



Financiering Projectbureau



0,67% van de kosten voor het energieneutraal maken van een woning
via: financiering ‘Leusdens Energie Fonds’ is de bijdrage aan het 
Projectbureau

Financiering Projectbureau



Projecten



Partners Duurzaamheid Leusden



Samengevat: 

❶ oprichten Leusdens Energie Fonds (LEF)

Resultaat:
12.386 woningen energieneutraal in 2040

❷ oprichten Projectbureau




