
Energiebesparing en Aardgasloos

Van informatie naar 
Transformatie

Zeeuwse VvE-bijeenkomst



INLEIDING







• RES Regionale Energie Strategie

• Gemeentelijke warmtetransitie visie



EN NU….?



Wat gaan we doen?

• Wanneer is uw buurt aan de beurt?

• Wat zegt het MJOP? Of Energieadvies?



Wat gaan we doen?

• Informeren
• Oriënteren
• Reserveren
• Isoleren
• Transformeren



VOORBEELDEN



PORTIEKWONINGEN IN VENRAY

•



PORTIEKWONINGEN IN VENRAY

• Film van OnderhoudPlus.
• Let op! Het betreft hier corporatiebezit.  





VVE’S IN ACTIE

• VvE Lindenhoven in Apeldoorn
• VvE De Koch in Haarlem
• VvE TOR Complexen Amersfoort
•



VVE LINDENHOVE IN APELDOORN

• VvE De Koch in Haarlem
• VvE Ellen in Assen
• VvE Lindenhoven in Apeldoorn



VVE SERVICEFLAT LINDENHOVE
• 180 appartementen  
• 10 logeerkamers
• Grote gemeenschapsruimte
• Ruimte voor kapper, schoonheidspecialist, pedicure
• Fitness ruimte met diverse apparaten
• Atelier
• Parkeerdek en parkeerkelder
• Fietsenstalling
• Kelder met boxen voor elk appartement



VVE’S IN ACTIE

Doel: 

80 – 85% energie besparen &
Besparen op onderhoudskosten



VVE’S IN ACTIE

• NIEUWE RAMEN EN SCHUIFPUIEN (aluminium)
• ISOLATIEGLAS (3 dubbel)
• ZONWERING (screens aan de buitenzijde) 
• BALKONS VERGROTEN (en afsluitbaar maken)
• DAK VOLLEDIG ISOLEREN
• KELDERPLFOND ISOLEREN
• VOOR- & ACHTERGEVEL ISOLEREN



VVE’S IN ACTIE

• KOPGEVELS ISOLEREN
• BALKONVLOEREN (rolstoel vriendelijk)
• TERRASSEN (op de begane grond)
• VENTILATIE met warmte terug winning (individueel 

regelbaar)



VVE’S IN ACTIE: OFFERTE

• Voldoet aan prestatie eisen zoals geformuleerd tijdens  
uitvraag proces

• Voldoet aan eisen van overheid voor subsidie(zeer 
energiezuinig)

• Voldoet aan eisen om later “Nul op de Meter” te worden 
(NoM-ready) 

• All-in prijs € 8.457.000 inclusief BTW
• Prijs-vast tot en met 31 december 2017 (voor offerte)



VVE’S IN ACTIE: UITGANGSPUNT

Uitganspunt:

Eis i.v.m. servicekosten neutraal
Besparingen op energie en onderhoud dekken 

de financieringskosten



VVE’S IN ACTIE: UITGANGSPUNT

Plan nov 2017

Aanbieding € 8.457.800
Af: subsidie SEEH -/- € 908.915

Af: inleg bestemmingsreserve -/- € 1.048.885 

Te financieren: €.   6.500.000



FINANCIERING

Banken
30 jaar geen bereidheid vooralsnog

Gemeente
25 jaar annuïteit 2% maximaal 3,6 mio €

Energiebespaarfonds (NEF)
15 jaar annuïteit 3,2% maximaal 4,5 mio



ALV; WELKE BESLUITEN 

1 De definitieve aannemingsovereenkomst &

2 Het aangaan van leningen

1. Besluit ten aanzien van aannemingsovereenkomst
• U gaat akkoord met het ondertekenen van de 

aannemingsovereenkomst zoals dat ter inzage heeft 
gelegen bij de receptie vanaf 30 november 2017. 



ALV; WELKE BESLUITEN 

2. Besluit ten aanzien van aangaan van leningen
NEF
• U stemt in met het besluit om als VvE een lening aan te 

gaan voor energiebesparende maatregelen met een 
hoofdsom van € 2.900.000 en een looptijd van 180 
maanden.  De lening heeft een rente van 3,2% en wordt 
maandelijks annuïtair afgelost. 



ALV; WELKE BESLUITEN 

Gemeente Apeldoorn
• U stemt in met het besluit om als VvE een lening aan te 

gaan voor energiebesparende maatregelen met een 
hoofdsom van € 3.600.000 en een looptijd van 300 
maanden.  De lening heeft een rente van 2,0% en wordt 
maandelijks annuïtair afgelost. 

Stemming: 95%  meerderheid aangenomen



KNELPUNTEN









VVE DE KOCH: HAARLEM 



VVE DE KOCH: HAARLEM
• 14 appartementen in de kraag (3 etages) , voorheen 

kantoren
• 48 appartementen in de toren (12 etages)
• Begin jaren ’70
• Portiekflat 



VVE’S IN ACTIE

Doel: 

Energie besparen &
Besparen op onderhoudskosten



VVE’S IN ACTIE

• Verwarmingsketel  vervangen.  HR-ketel
• Gevel uitwendig geïsoleerd en bekleed (ommanteld) met 

alu profielen 
• Beide liften van Thyssen Krupp vervangen door Orona

liften
• Standleiding gerelined
• Schilderwerk  
• Deeldak geheel vervangen  



VVE’S IN ACTIE

• Dak van de hoofbouw was reeds geïsoleerd
• In 2010 is overal isolerend glas aangebracht
• Onderhoud gevel zeer kostbaar: ca €30.000,- per jaar



VVE’S IN ACTIE: OFFERTE

• All-in prijs € 1.20.000,- inclusief BTW



VVE’S IN ACTIE

• Verwarmingsketel  vervangen.  HR-ketel
• Gevel uitwendig geïsoleerd en bekleed (ommanteld) met 

alu profielen 
• Beide liften van Thyssen Krupp vervangen door Orona

liften
• Standleiding gerelined
• Schilderwerk  
• Deeldak geheel vervangen  



VVE’S IN ACTIE: UITGANGSPUNT

Aanbieding € 1.200.000
Af: subsidie SEEH -/- € 54.000

Af: inleg bestemmingsreserve -/- € 100.000 

Te financieren: €.   1.000.000



FINANCIERING

Energiebespaarfonds (NEF)
15 jaar annuïteit 3% maximaal 1,1 mio



VVE’S IN ACTIE: UITGANGSPUNT

Uitganspunt:

Eis haalbaar en betaalbaar 
Kosten eigenaars niet  > €30,- /maand stijgen

Besparingen op energie en onderhoud dekken 
de financieringskosten



ALV; WELKE BESLUITEN 

1 Complicatie: hoofd- en ondersplitsing. Eerst de 
ondersplitising met een groot eigenaar

2 Maatregelen en geldlening eenvoudig met 
gekwalificeerde meerderheid aangenomen: 
servicekosten zijn met €20,-/maand gestegen



VVE DE KOCH: KNELPUNTEN 

Omgevingsvergunning: De gemeente moest overtuigd 
worden van de architectonische veranderingen







TOR-COMPLEXEN AMERSFOORT 



TOR-COMPLEXEN  
• 3 VvE’s
• Totaal 198 woningen
• Bouwperiode: jaren 70
• Nagenoeg geen isolatie, label E/F
• Veel onderhoudsgebreken cq achterstallig onderhoud

• Houtrot
• Betonrot
• e.d.



VVE’S IN ACTIE

Doel: 

Energie besparen &
Besparen op onderhoudskosten



VVE’S IN ACTIE

• Verschillende onderhoudsbedrijven hebben geoffreerd
• Schilderbestek 
• Hoge kosten, geen stap voorwaarts

In gesprek wat nu:
• Principekeuze: zeer energiezuinig pakket
• Label B (i.v.m. c.v.)
• December 2018 tot december 2019: 7/8 overleggen
• Nu uitwerken en hopelijk start na bouwvak 2020
• Investering: € 45.000/ € 50.000 per woning 



VVE’S IN ACTIE

In gesprek wat nu:
• Principekeuze: zeer energiezuinig pakket
• Label B (i.v.m. c.v.)
• December 2018 tot december 2019: 7/8 overleggen
• Nu uitwerken en hopelijk start na bouwvak 2020



VVE’S IN ACTIE: OFFERTE

• Prijs:
Investering: € 45.000/ € 50.000 per woning

Ook hier hoge leges





VVE’S IN ACTIE

• Er zijn nog veel meer VvE’s die al in actie gekomen zijn.
• VvE Magazine behandelt ieder kwartaal een 

voorbeeldproject
• Er zijn knelpunten:

• Bewonerswensen!
• Omgevingsvergunning
• Gemengde complexen
• Financiering en besluitvorming



Zijn er nog vragen?
Bedankt voor uw aandacht


