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‘NOM-READY’ 
IN DRONTEN

ÃÃ
We zitten nog maar net of Marco  

 Kersing, manager projecten bij  
Oostelijk Flevoland Woondiensten (ofw), 
schuift ons zichtbaar trots twee velletjes 
toe. Op het ene staan cijfers van het Aedes
benchmarkcentrum uit 2016, die duidelijk 
maken dat ofw het laagste gasverbruik 
heeft van alle woningcorporaties: 309  
megajoule per m2 per jaar (bijna 9 m3 gas 
per m2 per jaar), 28 procent minder dan het 
landelijk gemiddelde. Op het andere velletje 
staat een door Marco zelf gemaakte tabel 
die laat zien dat de co2uitstoot van alle 
4416 ofwwoningen sinds 2008 met een 
derde is gedaald, van 19.475 naar 13.274 
ton (op basis van werkelijk verbruik). Als 
een van de eerste corporaties heeft ofw  
de doelstelling uit het Energieconvenant 
gehaald. Een niet geringe prestatie, waar
voor ofw al diverse keren in het zonnetje 
gezet en beloond is. Zo won ofw vorig jaar 
de Duurzaam Bouwen Award voor de duur
zaamste corporatie en scoorde zij onlangs 
in het visitatierapport nog een 9 voor haar 
duurzaamheidsbeleid, een cijfer dat maar 
zelden door visitatiecommissies wordt 
uitgedeeld.

DRIE ROUTES NAAR 
ENERGIE NEUTRAAL WONEN 

Wat is het geheim van ofw, willen we we
ten van Truus Sweringa, die al twintig jaar 
aan het roer staat van de poldercorporatie. 
‘Ik denk dat het de integrale aanpak is, 
waarmee we al sinds 2000 ons hele bezit 
stap voor stap moderniseren en duurzamer 
maken. In 2015 hebben we onze toekom
stige stappen verder uitgewerkt in het  
rapport Ofw op weg naar energieneutraal. 
Integraal betekent dat we alles in één keer 
aanpakken. De woningen worden goed 
geïsoleerd en krijgen een nieuwe “schil”. 
We vervangen alle open verbrandings
toestellen – gaskachels en keukengeisers – 
door energiezuinige hrketels en centrale 
verwarming. Veiligheid gaat voor alles.  
De bewoners kunnen verder kiezen voor 
een nieuwe keuken, douche en toilet.  
Door deze aanpak gaan bewoners er  
financieel op vooruit. Omdat we de huren 
voor zittende huurders niet verhogen en het 
energieverbruik daalt, hebben ze ondanks 
een comfortabeler woning toch lagere 
woonlasten.’
Dat is ongetwijfeld een belangrijke reden 
waarom de meeste ofwhuurders zo  
enthousiast zijn. Goede communicatie met 
de huurders en met de Huurders Belangen 
Vereniging is een andere pijler van het 
succesvolle moderniseringsbeleid. Truus: 
‘We betrekken onze huurders vanaf het 
begin bij de plannen. Onze ervaring is dat 
het veel leuker is om goed samen te wer

ken. Mensen horen via buurtgenoten,  
het voetbal of de kerk, hoe enthousiast men 
is. Dan komen ze naar ons toe om te vragen 
wanneer zij aan de beurt zijn.’ 
Claudia van Loveren, bestuurslid van de 
Huurders Belangen Vereniging én Woon
bond energiecoach, beaamt het enthou
siasme onder bewoners. ‘Iedereen is echt 
tevreden over hoe ofw de modernisering 
aanpakt. Heel bewust hebben we ook  
samen gekozen voor dát woord en niet  
voor renovatie. Als mensen dat gaan  
googelen zien ze vaak alleen maar  
narigheid en ellende voorbijkomen.’

Een energieneutrale woningvoorraad in 2050 lijkt nog heel ver weg. 

Toch zijn veel corporaties er hard mee bezig en werken ze samen met 

hun huurdersorganisaties aan een routekaart naar ‘energieneutraal’.  

De redactie nam een kijkje bij drie corporaties: ofw in Dronten,  

Lefier in Stadskanaal en WormerWonen in Wormer.

TEKST: KEES DE JONG (MET MEDEWERKING VAN JAAP VAN LEEUWEN)

BEELD: JOSJE DEEKENS

“ We betrekken  

onze huurders vanaf  

het begin bij de plannen. 

Onze ervaring is dat  

het veel leuker is  

om goed samen  

te werken ”
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Een ander discussiepunt bij nom gasloze  
en ‘allelectric’ woningen is hoe bewoners 
met elektriciteit omgaan. Truus: ‘Overal 
stijgt het elektriciteitsgebruik door het 
toegenomen aantal apparaten. Gelukkig is 
dat bij onze bewoners anders. Wij helpen  
ze daarbij, net als energiecoaches zoals 
Claudia. Niet de theoretische maar de  
werkelijke energiebesparing is voor ons het 
uitgangspunt. Zo blijkt uit onze berekenin
gen dat het werkelijke elektriciteitsverbruik 
per woning sinds 2008 is gedaald van 3373 
naar 2472 kWh. Daar mogen onze huurders 
best trots op zijn.’
Mario en Gerda Ehlting, Drontenaren van 
het eerste uur, wonen in een van de gemo
derniseerde woningen. Bij hen gebeurde 
dat zes jaar geleden. Mario: ‘We zijn heel 
tevreden. Ons huis is veel comfortabeler,  
nu we geen tocht meer voelen. En het is 
natuurlijk fijn dat onze woonlasten zijn 
gedaald.’ Ze doen nog niet mee aan de 
zonnepanelenactie die ofw onder haar 
huurders is gestart. Truus drukt hen op het 
hart om daar toch serieus over na te den
ken. ‘Ik zou het gegarandeerd doen. Het 
levert meteen voordeel op en er komt eerst 
iemand langs om te berekenen hoeveel 
zonnepanelen je nodig hebt.’ ofw biedt drie 
keuzes: zes, acht of tien panelen. De huur
ders betalen er in de servicekosten een 
bijdrage voor die de helft bedraagt van wat 
je met de zonnepanelen terugverdient.

Marco: ‘Als een bepaald complex aan de 
beurt komt, beginnen we met presentaties 
aan de bewonerscommissie en houden  
we een enquête onder bewoners. Op basis 
daarvan werken we samen met de bewo
nerscommissie de plannen uit en presente
ren die op bewonersavonden.’ Claudia:  
‘De beste adviseurs zijn toch de bewoners.’ 
Het resultaat is dat nagenoeg 100 procent 
van de bewoners instemt met de plannen.
Waarom kiest ofw niet voor de nulop 
demeteraanpak? Truus: ‘Wij zijn voorals
nog geen voorstander van nulopdemeter. 
De nomwoningen kampen met de nodige 
kinderziektes, vooral door de ingewikkelde 
en lawaaiige installaties. Onze bewoners 
willen geen experimenten maar gewoon 
een comfortabel huis. Daar komt natuurlijk 
het prijskaartje bij. Een nomverbouwing 
kost bijna een ton, terwijl wij de hele  
modernisering voor 75.000 euro per woning 
doen. Dan kan hij weer veertig jaar mee. 
Uiteraard volgen we wel de discussie over 
nieuwe technieken en duurzame energie
vormen op de voet, samen met de gemeente 
Dronten en de provincie Flevoland.  
Wij zouden willen onderzoeken of het  
interessant is om te participeren in een 
windmolenproject. Dat mag nu niet omdat 
het een “nietdaeb”activiteit is.’ (Corpora
ties moeten zich beperken tot diensten  
van algemeen economisch belang oftewel 
daeb – KdJ.)

NUL-OP- 
DE-METER IN 
STADSKANAAL

ÃÃ
Ruim honderd kilometer noordelijker,  

 in Groningen, is woningstichting 
Lefier bezig om zo’n 1450 huizen om te 
bouwen naar nulopdemeter (nom).  
Dat gebeurt in het kader van het landelijke 
project Stroomversnelling, waaraan zes 
corporaties meedoen. De omvangrijke ver
bouwoperatie stuitte aanvankelijk op weer
stand van de huurders(organisaties). Er was 
medio vorig jaar een kritische brief van de 
huurdersorganisaties voor nodig om het 
overleg tussen de corporatie en de huurders 
(weer) op de rails te krijgen. Albert Boiten, 
voorzitter van de Huurderskoepel Stads
kanaal en bestuurslid van het Noordelijk 
Overleg Lefier (nol): ‘Hier in Stadskanaal 
ging nogal wat fout in de nompilot.  
Het bouwproces was lang, de techniek was 
ingewikkeld en haperde, de kwaliteit van de 
afwerking was matig en de communicatie 
met de bewoners en de huurderorganisa
ties, ons als Koepel, het Noordelijk Overleg 
Lefier (nol) en de KlantenAdviesRaad (kAr) 
van Lefier in de stad Groningen verliep 
stroef. We hebben toen een brief geschre
ven met de duidelijke boodschap dat als 
Lefier onze steun wilde krijgen voor het 
nomproject, ze het over een andere boeg 
moesten gooien. Dat heeft gewerkt. Er is 
een werkgroep opgericht waarin we samen 
met Lefier snel grote goede stappen hebben 
gezet. Er is, met ondersteuning van de 
Woonbond, een document opgesteld met 
heldere afspraken voor uitvoering van de 
rest van het nomproject, in totaal 1300 
woningen, waarvan 203 hier in Stadska
naal.’ Dit jaar worden een kleine 100 wonin
gen verbouwd, volgend jaar 350 en in 2019 
nog eens 700. Projectmanager Hans Vegter 
van Lefier: ‘Onze doelstelling is om in 2050 
onze hele woningvoorraad energieneutraal 
te hebben, maar we bekijken op dit moment 
nog hoe.’
Hij erkent dat er in de pilot (fase 1) het  
een en ander is misgegaan. ‘Het was beter 
geweest als we de huurdersorganisaties 
eerder hadden betrokken. Doordat we met 
elkaar in gesprek kwamen, ontstond er 
vertrouwen in de plannen.’ nolvoorzitter 
Hepke Wouda: ‘Het gaat nu veel beter,  
ook in de communicatie met de huurders. 

 ➜ Gemoderniseerde woningen in Dronten van OfW.
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Op een bewonersavond over de plannen 
kwamen driehonderd bewoners af.’ Boiten: 
‘Wij hebben als koepel onze nek uitgesto
ken, want we staan vierkant achter het doel 
van Stroomversnelling. En we merken dat 
er onder bewoners steeds meer draagvlak 
komt voor nulopdemeter. De minimale  
70 procent instemming wordt nagenoeg 
overal gehaald. Sommige nomprojecten 
halen zelfs 100 procent.’ Vegter: ‘Wat we 
van fase 1 hebben geleerd is dat we bewo
ners veel beter moeten vertellen wat er gaat 
gebeuren en dat we echt moeten doen wat 
we beloven.’ Lefier is inmiddels gestart met 
fase 2: 203 woningen in Stadskanaal en  
48 in de stad Groningen. De totale investe
ring bedraagt zo’n 90.000 euro per woning, 
die dan weer veertig jaar meekan.  
Bewonersparticipant Harm Vonk van Lefier: 
‘De huur wordt niet verhoogd en de gasnota 
verdwijnt, maar de huurders betalen wel 
een zogeheten energieprestatievergoeding, 
epv. Per woning wordt uitgerekend wat die 
epv is; maximaal 1,40 euro per maand per 
m2, maar nooit meer dan de gemiddelde 
energierekening van de laatste drie jaar. 
Voor de woningen die in fase 1 zijn  
verbouwd hebben we nog geen epv in  
rekening gebracht, dat doen we pas als  
die woningen helemaal klaar zijn.’ 
De woningen in het nomproject krijgen 
een totale ‘makeover’. Vegter: ‘Er komt een 
geheel nieuwe goed geïsoleerde schil om 
de huizen met “triple glas”, op het dak 

komen zonnepanelen, het gas gaat eruit,  
er worden electrische boilers en lucht
warmtepompen geïnstalleerd en de huizen 
krijgen balansventilatie met warmteterug
winning. We hebben geleerd van fase 1 
waarin de installaties op zolder werden 
geplaatst. Daar kwamen veel klachten  
over, zodat we de installaties nu buiten aan 
de achterkant van de woning plaatsen.’
Bij een bezoekje aan een van pilotwoningen 
in Stadskanaal zien we dat ze nog kampen 
met een aantal problemen. Zoals de ven
tilatie en verwarmingsinstallaties die een 
groot deel van de vliering in beslag hebben 
genomen. Bovendien waren die in het begin 
lastig te bedienen en zijn ze lawaaiig. En er 
zijn problemen met de verwarming en de 
koeling. Bewoonster Ali Hummel: ‘Als de 
ventilatie op de hoogste stand staat is het  
of er een vrachtauto langsrijdt. En als je de 
verwarming hoger zet, duurt het heel lang 
voordat je wat voelt. Omgekeerd duurt het 
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Mijnwater  
verwarmt  
en koelt  
honderden  
huizen

De verlaten kolenmijnen  
in Zuid-Limburg hebben een 
nieuwe bestemming gekre-
gen. Het water in de mijn-
schachten voorziet inmiddels 
zo’n 300 woningen, meren-
deels van woningstichting 
Weller in Parkstad Limburg, 
van duurzame verwarming  
en koeling. Ook kantoren, 
winkels, hotel, scholen, e.d. 
worden aangesloten. Met een 
andere corporatie, Wonen 
Limburg, praat exploitant 
Mijnwater bv over een nog 
grootschaliger toepassing van 
mijnwater-warmte. Potentieel 
kan Mijnwater over 25 jaar  
in Parkstad Limburg 100.000 
woningen voorzien van  
warmte en koeling. Volgens 
innovatiemanager Herman 
Eijdems van Mijnwater bv 
heeft dit concept een aantal 
voordelen boven huidige 
nOm-concepten. ‘Door de  
lage temperatuur van 28 
graden in het net kunnen  
wij veel restwarmte opnemen, 
die komt van datacenters, 
supermarkten, industrie en 
van goed geïsoleerde wonin-
gen en kantoren. Elk gebouw 
of complex krijgt warmte-
pompen die de retourstroom 
bij koeling opwaarderen naar 
bruikbare energie. In plaats 
van energie weg te blazen, 
brengen wij het terug in het 
systeem. Deze energiekring-
loop bespaart tot 50 procent 
CO2.’ Een woningrenovatie 
naar energieneutraal op basis 
van het Mijnwaterconcept 
kost volgens Eijdems nog 
geen 30.000 euro.

“ We merken dat er 

onder bewoners steeds 

meer draagvlak komt 

voor nulopdemeter ”

 ➜ Links nul-op-de-meterwoningen in Stadskanaal,  
rechts de nog niet gerenoveerde woningen.
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heel lang voordat de koeling werkt, vooral 
in de zomer als de zon op het huis staat.’ 
Als compensatie voor de overlast hebben de 
bewoners van de Purmerlaan eenmalig 250 
euro gekregen. Jeffrey de Laet, die ook in 
een van de nomwoningen woont en samen 
met Ali in de huurderskoepel zit, vindt dat 
niet veel. ‘Zeker nu de zolder niet meer te 
gebruiken is.’ In Groningen staan inmiddels 
48 omgebouwde portieketagewoningen. 
kArbestuurslid Michael Myles: ‘Bewoners 
gaan niet altijd even makkelijk om met 
nieuwe technieken. Ik vind het belangrijk 
dat bewoners er qua comfort en gezondheid 
op vooruitgaan. Nu de werkgroep er is 
hebben we afspraken kunnen maken over 
het klantproces, en de manier van moni
toren van het klimaat in de woning.’

‘NO REGRET’  
IN WORMER

ÃÃ
Woningstichting WormerWonen,  

 een kleine corporatie met 2000  
woningen in Wormerland en Wormerveer, 
bewandelt een ander pad naar ‘energie
neutraal’. Na een aantal radicale ingrepen, 
zoals sloopnieuwbouw van 150 woningen 
in de Molenbuurt, kiest deze Zaanse corpo

ratie nu voor een behoedzamer aanpak,  
die toch vernieuwender is dan op het eerste 
gezicht lijkt. Omdat de corporatie streeft 
naar betaalbare huren en het geld niet wil 
inzetten voor dure nomverbouwingen, 
geeft ze de voorkeur aan kleinere ingrepen, 
zoals nieuwe goed geïsoleerde daken en 
uitgekiende verwarmingsinstallaties.  
Deze maatregelen staan toekomstige maat
regelen, zoals een nieuwe buitengevel  
en gasloze ‘allelectric’ installaties, niet in 
de weg, en daarom wordt deze aanpak  
‘no regret’ genoemd. Met nom wacht Wor
merWonen tot er betaalbare oplossingen 
zijn gevonden. De corporatie heeft haar 
bestand nu gemiddeld op label D, maar  
het doel blijft gemiddeld label B in 2020. 
Het eerste complex dat volgens de no  
regretmethode wordt opgeknapt zijn  
54 eengezinswoningen uit de jaren vijftig 

Denemarken 
loopt voorop 
Nederland en Denemarken 
worden vaak broertjes ge-
noemd. Maar op duurzaam-
heidsgebied gaat die vlieger 
niet op en loopt ons land ver 
achter. Zo is 65 procent van de 
Deense huishoudens al aan-
gesloten op duurzame wijk-
verwarming en in 2030 moet 
dat 100 procent zijn. Winst 
maken op de warmtevoorzie-
ning mag niet in Denemarken. 
Van de 430 collectieve wijk-
verwarmingen zijn er 340 
eigendom van een coöperatie 
en 90 van een gemeente. In 
het tijdschrift Bode (2017/1) 
legt Erik Christiansen,  
directeur van vijf coöperaties, 
uit waarom Denemarken zo 
vooroploopt. ‘In de jaren 
tachtig heeft het parlement 
vrijwel unaniem besloten  
dat we onafhankelijk moeten 
worden van olie en gas, zon-
der gebruik te maken van 
kernenergie. Dat heeft heel 
goed uitgepakt. Sinds 2014 
zijn er dagen dat ons energie-
verbruik volledig wordt  
gedekt door windenergie.’

“ We kiezen er samen 

met de bewoners 

bewust voor om  

nu vooral de daken  

te vernieuwen ”

aan drie naast elkaar gelegen plantsoenen, 
met de slechtste energielabels F en G.  
Kevin Groot, hoofd Wonen: ‘We wilden dit 
complex liever niet slopen, omdat het veel 
waarde heeft voor ons en de bewoners. De 
gevels zijn baksteen, metselwerk met fraaie 
accenten. Toen funderingsonderzoek twee 
jaar geleden uitwees dat sloop niet nodig 
was, hebben we in overleg met onze huur
dersorganisatie Huurders voor huurders en 
de bewonerscommissie plannen gemaakt. 
Omdat je niet altijd weet of je het goede 
doet, betrekken we ze er altijd van het begin 
intensief bij. Samen met zes bewoners van 
de plantsoenen hebben we een project
groep gevormd, geanalyseerd wat de pro
blemen zijn en ook een bewonersenquête  

 ➜ Binnenkort start de renovatie van de huizen 
aan het Veerschuitplantsoen in Wormer.



26 HUURPEIL 3 NAJAAR 2017

ENERGIENEUTRAAL WONEN NOM, NOM-READY EN NO-REGRETdossier        

gehouden. Daaruit bleek dat de meeste 
klachten te maken hebben met tocht,  
de aluminium schuiframen op de eerste  
verdieping, de ventilatieroosters en ver
stopte rioleringen. Die hebben we nu als 
eerste aangepakt, samen met de gemeente.’ 
Ook projectregisseur Ron Kerssens is nauw 
betrokken bij het project: ‘We kiezen er 
samen met de bewoners bewust voor om nu 
vooral de daken te vernieuwen. De nieuwe 
goed geïsoleerde steken zover uit dat we de 
woningen later eenvoudig van een nieuwe 
schil kunnen voorzien. Daar is nu geen 
budget voor. Wat betreft de installaties is 
voor ClimaRad gekozen. Dat is een uitge
kiende combinatie van balansventilatie  
en warmteterugwinning in één radiator.  

Een warmteterugwinningunit voert schone 
lucht aan en vervuilde lucht af. Dat gebeurt 
alleen in de ‘warme’ vertrekken, zoals de 
woonkamer. Met de andere vertrekken heeft 
ClimaRad draadloos contact. Het plaatsen 
van zonnepanelen is niet nodig, omdat we 
zelfs zonder panelen label A halen.’ De  
no regretmaatregelen zijn mede tot stand 
gekomen door Siem Goede van de Woon
bond, die de huurdersorganisatie als advi
seur had ingeschakeld. Het budget voor de 
verbouwing is 30.000 tot 40.000 euro per 
woning. Die moet dan weer 25 jaar mee.  
De woonlasten dalen, omdat de huren niet 
worden verhoogd en de energierekening 
omlaag gaat. Agnes Hussaarts is naast 
secretaris van huurdersorganisatie Huur
ders voor huurders ook lid van de project
groep Plantsoenen. ‘We zijn heel tevreden. 
Er is goed naar ons geluisterd en we kon
den volop meedenken en meebeslissen.’ 
Medebewoonster Wendy Rot is dat met 
haar eens. ‘Door er samen in de project
groep over te praten begrijpen we dingen 
nu beter.’ Bijzonder detail in het proces  
is de keuze van de aannemer. Wendy: ‘Vier 
aannemers hebben voor de projectgroep 
hun plannen gepresenteerd. Op basis daar
van konden wij stemmen. Coen Hagedoorn 
Bouwgroep was de duidelijke winnaar.’ 
Ron: ‘Het was een gok om de bewoners  
te laten meebeslissen, maar het heeft goed 
uitgepakt. Hagedoorn was namelijk ook 
onze eerste keuze.’ 

SAMEN OM  
DE TAFEL 

ÃÃ
Als energieconsulent van de Woon 

 bond is Jaap van Leeuwen nauw 
betrokken bij al deze voorbeelden. Hij ziet 
naast verschillen – in kwaliteit en in budget 
– ook veel overeenkomsten. ‘Nauwe betrok
kenheid van de bewoners en hun organisa
ties is van groot belang om vertrouwen en 
draagvlak voor ingrijpende plannen te ver
groten. Wat deze projecten ook duidelijk 
maken, is hoe belangrijk het is dat huur
dersorganisaties en verhuurders samen om 
tafel gaan zitten om een route naar energie
neutraal uit te stippelen. Ik heb het idee dat 
bij veel huurdersorganisaties dit kwartje is 
gevallen, maar er moet nog veel gebeuren. 
Mijn advies aan huurdersorganisaties is om 
de corporatie te vragen direct het huidige 

Salderings-
regeling  
verlengd 

Goed nieuws voor huurders 
met zonnepanelen: de salde-
ringsregeling blijft in elk 
geval tot 2023 bestaan. Salde-
ren wil zeggen dat wat iemand 
aan stroom teruglevert aan 
het net, wordt afgetrokken 
van het totale verbruik. Dat  
is gunstig omdat de elektrici-
teitsrekening dan omlaaggaat. 
Omdat de regeling zo succes-
vol is, vindt de overheid dat 
de kosten te hoog worden. 
Minister Kamp heeft een 
aantal varianten laten onder-
zoeken als opvolger van de 
salderingsregeling, zoals een 
‘terugleversubsidie’ en een 
‘investeringssubsidie’. Voor 
beide varianten hebben 
woningen een ‘slimme meter’ 
nodig (in 2022 heeft naar 
schatting 80 procent zo’n 
meter). Wat de Woonbond 
betreft blijft de huidige  
regeling ook na 2023 bestaan, 
omdat dat huurders met 
zonnepanelen meer  
zekerheid biedt.

“ Nauwe betrokkenheid 

van de bewoners is  

van groot belang om  

het draagvlak voor 

ingrijpende plannen  

te vergroten ”

beleid te toetsen op no regret en tegelijker
tijd samen aan de slag te gaan om de ver
kenning naar energieneutraal uit te voeren. 
Welke eindbeelden passen bij de voorraad? 
Het kan niet allemaal allelectric zijn.  
Er zullen ook woningen aangesloten wor
den op een lokaal lagetemperatuurwarmte
net. Ga je in stappen naar dat eindbeeld of 
in één keer? Hoe blijft dat betaalbaar voor 
huurders en verhuurder? Afhankelijk van 
het budget kan dat no regret, nomready of 
nom zijn, maar misschien ook wel meerdere 
sporen tegelijkertijd om er ervaring mee op 
te doen. Wat mij bij de nomverbouwingen 
wel opvalt is dat er, bijvoorbeeld qua com
fort of kwaliteit van de buitengevel, nog 
verbeteringen mogelijk zijn, zoals met de 
koeling. We hopen dat nulopdemeter snel 
de experimentstatus voorbij zal zijn en een 
degelijk én betaalbaar renovatieconcept 
wordt. De prijs zal naar beneden moeten, 
en je zult bewoners ruimhartig moeten 
compenseren als er zaken misgaan, zoals in 
Stadskanaal. En wat voor bewoners natuur
lijk heel belangrijk is zijn hun woonlasten. 
Die moeten echt naar beneden.’
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 ➜ Jaap van Leeuwen




