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Welkom



!/? bij vorige bijeenkomst

• Opzoeken label? Link: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-
je-energielabel/.

• ?

• !

https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/?gclid=CjwKCAjwndCKBhAkEiwAgSDKQYyT6ei6K3lB02OicoAL2DVim_Ufdvsw0jjvo02ApeRXPEAMqduB2RoCrZYQAvD_BwE


!/? bij huiswerk

• ?

• !



Programma vandaag:
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▪ Energiemix van de toekomst

▪ pauze

▪ Keuzemenu

▪ Volgende stappen
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Energiemix van de toekomst

▪ stip op de horizon hh
▪ waarom verduurzamen?

▪ wat betekent dat voor VvE gebouwen?



Energiebesparing VvE:
pand als geheel beschouwen

• Je bent eigenaar van een deel van een grotere bouwkundige  
eenheid

• Je bent ook eigenaar van een deel van de collectieve installaties 
(meestal)

• Samen investeren in energiebesparing is:
1. Wat een VvE al gewend is om te doen als het gaat om onderhoud

2. Efficiënt, bijvoorbeeld de schil in 1 keer isoleren + meenemen onderhoud

3. Goedkoper dan individueel



Bron: Synopel Architecture

Trias energetica



Bron: Synopel Architecture

1. beperk de energievraag = isoleren



Bron: Energiecoöperatie Blijstroom

2. wek energie duurzaam op  bijvoorbeeld pv 
panelen



Bron: Synopel Architecture

3. optimaliseer je installaties en gebruik zo min 
mogelijk fossiele energie



Energiemix van de toekomst

▪ stip op de horizon hh
▪ waarom verduurzamen?

▪ wat betekent dat voor VvE gebouwen?



▪ minder dan 1,5°C opwarming

▪ = voor NL 100% CO2 reductie;

▪ CO2 neutraal (gasloos) in 2050

▪ 49% minder uitstoot in 2030

Parijs-akkoord (2016) globaal
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klimaatakkoord NL nationaal

https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving



Regionale Energie Strategie regionaal

• verplicht vanaf 2021

https://www.regionale-energiestrategie.nl/



plan wijkniveau - vanaf 2021    lokaal

• Zuid-Limburg bestaat uit drie 
subregio’s die samen RESZL vormen

• Maastricht is samen met vijf andere 
gemeenten vertegenwoordigd in de 
regio Maastricht & Heuvelland

• Maastricht stelt eind dit jaar de 
Transitievisie Warmte vast. In deze 
Transitievisie Warmte wordt 
onderzocht op welke manier 
woningen in Maastricht in de 
toekomst aardgasvrij gemaakt 
kunnen worden. 



Energiemix van de toekomst

▪ pad: hh

▪ stip op de horizon: hh

▪ maatschappelijk kader

▪ energietransitie



Bron: http://www.environnet.in.th/en/archives/1241

Waarom nu?

http://www.environnet.in.th/en/archives/1241


Waarom nu?

• Nu CO₂ reduceren heeft de grootste impact voor het tegengaan van 
opwarming van de aarde

• Isolatie is nooit weg

• Een goed geïsoleerd gebouw heeft een veel kleiner 
gedimensioneerde installatie nodig

• Minder onderhoud (en lagere vervangingskosten installatie)

• Goedkoper dan sparen

• Waardebehoud en verbetering (comfort, uitstraling) gebouw

• ..











Bron: CBS

Energietransitie vorige eeuw



Bron: presentatie ECN, Energy-up Stroomversnelling

Energietransitie deze eeuw



Publieksonderzoek naar kennis, houding en 
gedrag (iov Min. EZ, Dec 2017):

• Urgentiegevoel neemt toe.

• Sterke overschatting aandeel duurzame bronnen (22%, vs. ~5% werkelijk, 
v.h. totale energieverbruik in NL).

• Meerderheid vd Nederlanders positief over de meeste CO₂-reducerende 
opties.

• ~80% vd Nederlanders staat positief tegenover het verduurzamen van de 
energievoorziening in Nederland.

• ~75% vd Nederlanders heeft (enige) interesse in informatie over 
duurzame energie.

• Nederlanders verschillen in de wijze waarop ze tegen duurzame energie-
innovaties aankijken.



In de media

• Maatschappelijk veld: Tempo maken

• Urgenda directeur Marjan Minnesma
roept het toekomstige kabinet op 
“te doen wat nodig is en niet wat 
sommigen denken dat haalbaar is”.



Bron: Agentschap NL ECN

Energierekeningen gemiddeld



Ontwikkeling energieprijzen

• Op basis van uw huidige 
gebruik gaat u de komende 10 
jaar ~ 151 * uw huidige 
maandelijkse voorschot 
uitgeven aan gas en 
elektriciteit. Hierbij is rekening 
gehouden met een gemiddelde 
prijsstijging van 5% per jaar; 
een conservatieve inschatting 
aangezien de prijs van energie 
in de afgelopen 20 jaar méér 
dan verdubbeld is.



Bron: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data

Kun je CO2 (ver)kopen?

https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data


Bron: Synopel Architecture

▪ Steden bestaan in 2050 voor het  grootste deel uit gebouwen die 
er  nu al staan

▪ 50% van de woningen in steden is verenigd in een VvE

Opgave



Energietransitie VvE’s is een kans

• Kans om bestaande woongebouwen in collectief eigendom te 
verbeteren en te verfraaien

• Kans om draagvlak te organiseren voor energietransitie NL

• Hoe doen we dat?

• Hoe schalen we op? (125.000 VvE’s)



Energiemix van de toekomst

▪ pad: hh

▪ stip op de horizon: hh

▪ maatschappelijk kader

▪ energietransitie



Foto: Synopel Architecture

Energiebronnen nu



Foto: Synopel Architecture

Aardgas en olie



Foto: Alf van Beem,© dpa/Federico Gambarini

Kolen en bruinkool



Foto: Synopel Architecture

Kernenergie



Foto: LVmE

Windenergie



Foto: Volta Solar

Zonne-energie



Foto: LVmE

Waterkracht



Foto: Smokkelmolen

Waterkracht



Foto: Energiecoaches CNME Maastricht

Omgevingswarmte



Energiebronnen nu versus straks
- en primair / secundair

Het fossiele tijdperk:

Primair:

• Olie

• Gas

• Kolen

• Rest (-warmte): 90° van AVR / Shell

Secundair:

• Elektriciteit (gegenereerd uit stoommotoren, 
gas, kolen, afval, nucleair en waterkracht)

• benzine etc

Het circulaire tijdperk:

Primair:

• Zon (elektriciteit & warmte)

• Wind (elektriciteit)

• Geothermie (warmte en elektriciteit)

• Biomassa

• Overschot energie (zie ‘mismatch’)

• Restwarmte: 70° > 55° > 35-20° > 15° uit 
industrie, andere gebruiksfunctie, riool, grond, 
buffer, ..

Secundair:

• Waterstof

• Biogas uit afval -vergisting

• Elektriciteit uit afval -vergassing, nucleair

NB: deze opsomming is niet volledig Bron: Synopel Architecture



Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joule

Energiebalans NL – nu 3000 PJ

De joule is de (SI) eenheid van energie.

• 1 J = 1 Newtonmeter = 1 Wattseconde.

Voorbeeld:

• Een ledlamp met een vermogen van 5 Watt brandt 1 seconde. Dan is er dus 5 (Watt) x 
1 (seconde) = 5 joule energie verbruikt.

• Brand deze lamp 200 uur dan is dat 5 (Watt) x 200 (uur) x 3.600 (seconden) = 3.600 kJ 
of 3,6 MJ

Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh). Omdat 1 J = 1 Ws, komt 
een hoeveelheid van 1 kWh overeen met 3 600 000 J of 3,6 MJ (megajoule)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joule


naam symbool notatie naam (lange schaal) decimaal equivalent

yottajoule YN 1x1024 quadriljoen 1 000 000 000 000 000 000 000 000

zettajoule ZJ 1x1021 triljard 1 000 000 000 000 000 000 000

exajoule EJ 1x1018 triljoen 1 000 000 000 000 000 000

petajoule PJ 1x1015 biljard 1 000 000 000 000 000

terajoule TJ 1x1012 biljoen 1 000 000 000 000

gigajoule GJ 1x109 miljard 1 000 000 000

megajoule MJ 1x106 miljoen 1 000 000

kilojoule kJ 1x103 duizend 1 000

hectojoule hJ 1x102 honderd 100

decajoule daJ 1x101 tien 10

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joule

Energiebalans NL – nu 3000 PJ

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joule


Bron:  Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte

Energiebalans NL – nu 3000 PJ



Bron: PBL

Energiegebruik huishoudens



Bron:  Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte

Energiebalans NL – straks 2050 PJ



Foto: Synopel Architecture

duurzame energie
primair:

wind (elektriciteit)

zon (elektriciteit &warmte)

geothermie (warmte)

fossiele energie
primaire bronnen:

aardgas

wat betekent dat?
aardolie

kolen



fossiele energie
= op vraag

> ‘on demand’

energie wordt 
geproduceerd naar 
gelang onze behoefte

duurzame energie
= op aanbod

energie wordt geproduceerd 
wanneer het zich aanbiedt

Foto: Synopel Architecture



duurzame energie
primair:

wind (elektriciteit)
zon (elektriciteit & warmte)

geothermie (warmte)

secundair:
waterstof(gegenereerd uit)

pellets/biomassa

fossiele energie
primaire bronnen:

aardgas
aardolie
kolen

efficiëntieslag nodig

secundair:
elektriciteit(gegenereerd 

uit stoommotoren, gas, kolen, 
afval, nucleair)

benzine etc.

Foto: Synopel Architecture



Bron:  Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte, Synopel Architecture



waterstof als brandstof
(auto’s / huizen)

waterstof als opslag
(import / opslag voor de
winter)

schonere productie

elektriciteit ivm CO₂ afvang
(Vattenfall en Gasunie en
Stattoil, Eemshaven)

huidige productie
elektriciteit

Bron: wattisduurzaam.nl, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerste-
klimaatneutrale-energiecentrale-ter-wereld-komt-in-eemshaven~b8c88f0d/

39 

MJ

44 

MJ

25% verlies

61% verlies

56% verlies

50% verlies

waterstof en CO₂ afvang

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerste-klimaatneutrale-energiecentrale-ter-wereld-komt-in-eemshaven~b8c88f0d/


4x zoveel elektriciteit nodig voor 

verwarming via waterstof

Bron: Synopel Architecture

warmtevraag huishoudens



bestaande en geplande 

windparken

op zee tot 2030.

150PJ = 15% van onze huidige

elektriciteitsbehoefte

Bron:  Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte

windenergie zee 2030
ca. 150PJ



bestaande en geplande 

windparken

op zee tot 2030.

150PJ = 15% van onze huidige

elektriciteitsbehoefte

zoekgebieden voor windparken op

zee.

375PJ = energievraag voor

waterstof huishoudens

windenergie zee
ca. 500PJ

Bron:  Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte



Alle windenergie nodig voor:

• al ons elektriciteitsverbruik

• waterstof productie voor kunstmest

• waterstof productie voor plastic

• waterstof voor overige zware industrieën

waarom géén H2 voor verwarming?

Bron:  Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte



waarom (geen) kernenergie?

▪ In de media: https://nos.nl/artikel/2349523-wiebes-kernenergie-
betaalbare-optie-naast-zonne-en-windenergie.html

▪ Opwek CO₂-neutraal

▪ Delfstof / eindige bron

▪ Externe kosten:
⚫ Kernafval -> Opslaan?

⚫ Kernramp -> Risico & gevolgen?

▪ Toekomstige oplossingen (thoriumreactoren?) > 2050

https://nos.nl/artikel/2349523-wiebes-kernenergie-betaalbare-optie-naast-zonne-en-windenergie.html


Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papenburg_-_Zur_Seeschleuse_-_HRP_01_ies.jpg#/media/Bestand:Papenburg_-_Zur_Seeschleuse_-_HRP_01_ies.jpg

‘voor energievoorziening + (transitie van onze huidige petrochemie naar) 
biochemische industrie. De oppervlakte die voor de productie van die 
biomassa nodig is zal vele malen de oppervlakte van ons land beslaan.’

Externe kosten:

▪ Duurzaamheid, herkomst, transport/import?

▪ CO2-neutraal?

▪ Fuel vs. Food, Fuel vs. Nature → verdrukking?

▪ Uitstoot: fijnstof, stikstof(oxiden), -depositie, ...

en biomassa?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papenburg_-_Zur_Seeschleuse_-_HRP_01_ies.jpg#/media/Bestand:Papenburg_-_Zur_Seeschleuse_-_HRP_01_ies.jpg


Bron:  Johan Sanders/WUR https://www.biobasedpress.eu/nl/2013/05/kleinere-soja-importen-bij-efficientere-voedselketen/

‘Voor de Nederlandse productie van voedingsmiddelen (...) is ca. 6 
miljoen hectare in gebruik, 3* het Nederlandse landbouwareaal, met 
import van veel voedsel dat elders wordt verbouwd.’ 

~1042 PJ primair ← ~52 PJ netto (bij 5% efficiency van onze voedselketen 
en netto 8400KJ/pppd)

Externe kosten:

▪ Import/transport? Lengte voedselketen?

▪ CO₂-neutraal? Carbonfootprint? 

▪ Feed vs. Food?

▪ Uitstoot: stikstof(ammonium)depositie

ruimte voor onze energie dus:
hoe met … dan?

https://www.biobasedpress.eu/nl/2013/05/kleinere-soja-importen-bij-efficientere-voedselketen/


Aardgas 1299 PJ               Aardolie 1195 PJ             Kolen 383 PJ

hernieuw-

bare

energie

182 PJ

overig

90 PJ

94% fossiel                                                                  6%duurzaam

Bron:  Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte

huidige energiemix



Besparing 983 PJ Warmte 818 PJ    Wind 600 PJ zon

200 PJ

fossiel

200 PJ

biomassa

317 PJ

31% besparing    63% duurzaam                                6% fossiel

Bron:  Atelier Deltametropool et. Al – Energie en Ruimte

toekomstige energiemix



stap 1 = besparen = isoleren

&

stap 2 = slim gebruikmaken van 
beschikbare hernieuwbare energie



Bron: Synopel Architecture

ΔT principe – energie-efficiëntie



ΔT principe – energie-efficiëntie

Bron: Synopel Architecture



Bron: Synopel Architecture

wat betekent dat voor de woningen?



Lage temperatuur 
afgiftesysteem

Warmtepompsysteem en warmte-koude opslag
> Gesloten lussen in de bodem / ijsreservoir/ ..

Lage temperatuur 
afgiftesysteem
> Bijvoorbeeld in het 
plafond, d.m.v. 
capillaire buismatten; 
heel dun!

Extra bron in de vorm van:
> Warmtecollectoren met PV 
geïntegreerd of gestapeld.

Douche WTW:

naar energieneutraal – verwarmen met lage 
temperatuur

Bron: Synopel Architecture



▪ ca. 296 panelen

▪ bij een hellingshoek van 11°

▪ en oriëntatie ZW geeft 90% rendement

▪ 265 Wattpiek panelen

▪ inschatting opbrengst: 70.500 kWh/jr

▪ collectief elektraverbruik: 60.500 kWh/jr

▪ 18% van totaal elektraverbruik VVE 
(collectief + individueel verbruik!)

elektriciteit - zonnepanelen 
> dakoppervlak beperkt

Bron: Synopel Architecture



V
R
A
A
G

08:30 ochtendpiek

18:30 avondpiek

01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18    19 20     21     22     23     00

TIJDSTIP VAN DE DAG

elektriciteitsvraag huishouden - dag

Bron: Synopel Architecture



08:30 ochtendpiek

01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18    19 20     21     22     23     00

TIJDSTIP VAN DE DAG

18:30 avondpiek

O
P
W
E
K   
P
V

13:00 piek aanbod

Bron: Synopel Architecture

elektriciteitsvraag vs aanbod: mismatch



Bron: Synopel Architecture

elektriciteit: mismatch dag opslaan



Bron: https://www.e-hub.org/energy-hub-challenge.html

warmtevraag jaar vs aanbod: mismatch



Bron: https://www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/afdelingen/watermanagement/staff/staff-hydrology/post-docs/drir-jm-bloemendal/

ATES = aquifer thermal energy storage (aquifer = waterdragende laag)

warmte: mismatch jaar opslaan / geoth.

https://www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/afdelingen/watermanagement/staff/staff-hydrology/post-docs/drir-jm-bloemendal/


Bron: https://www.deltares.nl/nl/projecten/bodemenergie-wko-voorbij-de-nederlandse-grenzen/

warmte koude opslag (wko)

https://www.deltares.nl/nl/projecten/bodemenergie-wko-voorbij-de-nederlandse-grenzen/


koude genereren uit restwarmte (95%); 

rendabel dankzij zakelijke afnemers

rookgaskoeler (warmtewisselaar) 

in rookgasafvoer

back-up bij onvoldoende warmte (20%)

Bron: https://ennatuurlijk.nl/referenties/maastricht

lokaal warmte- èn koudenet: Sappi



Bron: https://www.mijnwater.com/

lage temperatuur restwarmtenet – in balans en 
cascadering

https://www.mijnwater.com/


Programma vandaag:

▪ Regionale Energie Strategie

▪ Energiemix van de toekomst

pauze

▪ Keuzemenu

▪ Volgende stappen



Keuzemenu

▪ Gasloos

▪ Zonnepanelen

▪ Windenergie

▪ Batterijen

▪ Laadpalen

▪ Afkoppelen hemelwaterafvoer

▪ Volgende stappen



‘Wat als we onze gasketels 
binnenkort moeten vervangen?’



VvE Eureka, casus gasketels aan 
vervanging toe

Bron: BING maps



• Opgeleverd in 2005, 18 appartementen en 4 bedrijfsruimtes op 
begane grond, stallingsgarage

• R-waarde geveldelen tussen 2,5 en 3,5 m2*K/W

• Kozijnen grotendeels voorzien van HR+ glas, deels HR glas

• Dak geïsoleerd en voorzien van bitumen dakbedekking met ballast

• Verwarming en warm tapwater HR ketels, bouwjaren vanaf 2005

• Ventilatie met warmteterugwinning individueel

• Collectief: Ventilatie atrium, parkeergarage, verlichting collectieve 
ruimtes: LED sinds 2016, hydraulische lift, automatische 
entreedeuren, roldeur en hydrofoor

• Opwekinstallatie PV (zonnepanelen) t.b.v. collectief 
elektriciteitsverbruik

• Voorlopig energielabel B (excl. zonnepanelen > A)

VvE Eureka

Bron: BING maps



Isolatie dak en gevel goed



Ze hebben al zonnepanelen –
collectief elektriciteitsverbruik

Bron: Synopel Architecture

• 86 zonnepanelen met een totaalcapaciteit van ca. 21.000 Watt piek



• Op basis van de onderzochte afzonderlijke energetische 
maatregelen zijn drie min of meer logische stappen samengesteld 
(label bestaande situatie is B/A).

• De stappen:

A)Elektriciteitsverbruik verminderen, zowel individueel als collectief

B)Schuiframen vervangen voor HR+++, kierdichting verbeteren, 
ventilatie vraaggestuurd, verwarming afgifte oppervlak vergroten, 
extra PV-panelen

C)Verregaande renovatie; warmte uit duurzame bron, warm tapwater 
ook (zie scenario’s), extra PV-panelen, alle glas minimaal HR+++, 
eventueel na-isolatie gevel

Het gebouw van de VVE
in stappen naar energieneutraal

Bron: BING maps



• Elektrisch 
verwarmingselement 
liftmachineruimte 
uitzetten

• Besparingspotentieel 
1.000 - 4.000 kWh /jaar

A) Elektriciteit besparen – collectief

Bron: Synopel Architecture



• Elektrisch 
verwarmingselement 
liftmachineruimte uitzetten

• Besparingspotentieel 1.000 -
4.000 kWh /jaar

• Afzuigventilator algemene 
ruimte uitzetten, raam open

• Besparingspotentieel ca. 1.200 
kWh

A) Elektriciteit besparen – collectief

Bron: Synopel Architecture



• Elektrisch verwarmingselement 
liftmachineruimte uitzetten

• Besparingspotentieel 1.000 - 4.000 kWh 
/jaar

• Afzuigventilator algemene ruimte 
uitzetten, raam open

• Besparingspotentieel ca. 1.200 kWh

• Stuwdrukventilatoren P-garage lager 
toerental en alleen op gezette tijden aan

• Besparingspotentieel: nader onderzoek 
vereist

A) Elektriciteit besparen – collectief

Bron: Synopel Architecture



• Elektrisch verwarmingselement liftmachineruimte uitzetten

• Besparingspotentieel 1.000 - 4.000 kWh /jaar

• Afzuigventilator algemene ruimte uitzetten, raam open

• Besparingspotentieel ca. 1.200 kWh

• Stuwdrukventilatoren P-garage lager toerental en alleen op gezette 
tijden aan

• Besparingspotentieel: nader onderzoek vereist

• Waarom: PV panelen ook benutten voor zoveel mogelijk individueel 
verbruik

A) Elektriciteit besparen – collectief (en 
individueel; airco, led, etc.)

Bron: BING maps



B) Trippel glas, vraaggestuurde ventilatie, 
afgifte oppervlak groter

Bron: Synopel Architecture

Lage temperatuur 

convector

Lage temperatuur 

afgiftesysteem

Driedubbel glas U-waarde = 

0,8;

kozijn minimaal U = 1,5



1.Individuele warmtepompen

• Voordeel: iedereen kan zelf 
besluiten wanneer

• Nadeel: dak komt heel vol te 
staan!

C) Scenario’s voor verwarming en warm 
tapwater

Bron: Synopel Architecture

Individuele

warmtepompen

op het dak

4 woningen >



1.Individuele warmtepompen

• Voordeel: iedereen kan zelf besluiten wanneer

• Nadeel: dak komt heel vol te staan!

2.Collectieve warmtepomp en collectief boilervat tapwater

• Voordeel: neemt minder ruimte in op dak = meer PV

• Nadeel: veel warmteverlies transport tapwater door gebouw

C) Scenario’s voor verwarming en warm 
tapwater

Bron: Synopel Architecture

Individuele

warmtepompen

op het dak

4 woningen >

Collectieve

warmtepompen

op het dak



1.Individuele warmtepompen

• Voordeel: iedereen kan zelf besluiten wanneer

• Nadeel: dak komt heel vol te staan!

2.Collectieve warmtepomp en collectief boilervat tapwater

• Voordeel: neemt minder ruimte in op dak = meer PV

• Nadeel: veel warmteverlies transport tapwater door gebouw

3.Collectieve warmtepomp en individueel tapwaterbooster

• Voordelen: minder ruimte op dak nodig en minder warmteverlies omdat 
alleen lage temperatuur water getransporteerd wordt

Algemeen: ook (passieve) koeling wordt mogelijk!

C) Scenario’s voor verwarming en warm 
tapwater

Bron: Synopel Architecture



Wat wordt de ‘stip op de horizon’?

Bron: Synopel Architecture



Zonnestroom oogsten van je VvE dak

• Salderen

• Tarieven

• Organisatiemodellen zonnestroom installatie

• Individueel salderen

• Collectief salderen

• Administratief (coöperatief) salderen

• Subsidies

• Aandachtspunten



salderen

Bron: Sunshine Company



tarieven

Voorbeeld energierekening

Bron: schoutenzonneenergie.nl



tarieven, ‘21

<10.000 
kWh

10.000-50.000 
kWh

50.000-10 
mln. kWh

Leveringstarief (Endex, 16-10-’20) 0,044 0,044 0,044

Energiebelasting 0,094 0,052 0,014

Opslag Duurzame Energie 0,030 0,041 0,023

ttl ex. BTW 0,168 0,137 0,080

BTW 0,035 0,029 0,017

TTL 0,204 0,165 0,097

Bron: https://zichtopenergie.nl/, https://blog.vanhelder.nl/



Tip

VvE’s die meerdere elektrische aansluitingen hebben, die 
binnendoor bereikbaar zijn, kunnen samenvoegen van het 
hele verbruik aanvragen voor het bepalen van de 
energiebelasting. De belasting moet in principe worden 
berekend per WOZ-locatie.

• Hou rekening met de schijven energiebelasting, die 
gelden dan ook slechts éénmaal.

• Een VvE kan maximaal vijf jaar terug een herziening 
aanvragen.



zonnestroom voor VvE’s
organisatiemodellen

BASISMODELLEN 1.  Individueel
2.  Collectief (VvE)
3.  Zonnecoöperatie op VvE-dak

VARIATIE - MODELLEN 4.  Samen inkopen
5.  Verkaveld dak
6.  Trappenhuisset
7.  Zonnestroomverdeler
8.  Administratieve verdeling 
9.  Kleine zonne-vereniging
10. Totaal
11.  Maarten Den Haag
12.  Inkoop groene stroom
13.  Aandeel in externe coöperatie

Bron: Mieke Weterings i.o.v. VVE-010



1. Individueel

Z-installatie van individueel VvE-lid, panelen op VvE-dak

Gebruik dak: opgeven ‘medegebruikssrecht’ van iedereen 
voor ‘exclusief gebruik’ door één lid - vereist zorgvuldige 
voorbereiding en 80 - 100% toestemming

Opbrengst ca. € 0,20 incl btw / kWh (salderingsregeling 2017, 
geldig tot 2023)

Persoonlijke lening Energiebespaarfonds mogelijk

BTW-voordeel mogelijk via KOR

Bron: Synopel Architecture



Is het technisch mogelijk om van het dak met een kabel naar 
de meterkasten van de appartementen te gaan?

Financieel meestal pas interessant vanaf ongeveer 10 
panelen per appartement

Als de panelen geplaatst zijn voor het collectieve gebruik, is 
er dan nog plaats over?

Iedereen heeft de lasten (€€€) van het dak en dus ook recht 
op de lusten

Eerlijk verdelen!

1. Individueel



2. Collectief (VvE)

Z-installatie van de VvE, op E-meter van VvE

Eenvoudige organisatie, regels, installatie en beheer

Gekwalificeerd meerderheidsbesluit voor plan en investering

Opbrengst per kWh afhankelijk van gebruik / tarief VvE:

ca. € 0,20 incl btw / kWh VvE-gebruik < 10.000 kWh p.j. > kan 
afnemen tot ca. € 0,10 incl btw / kWh (gemiddeld)

Maatregel past binnen VvE-lening Energiebespaarfonds

BTW: wat mag / kan uitzoeken vlak voor realisatie

Bron: Synopel Architecture



3. Coöperatie op VvE-dak

De VvE staat gebruik van het dak toe aan een (externe) 
zonne-coöperatie 

Individuele VvE-leden kunnen deelnemer worden

De VvE kan ook deelnemen voor maximaal 20% aandeel

Gebruik dak: opgeven ‘medegebruikssrecht’ van iedereen voor 
‘exclusief gebruik’ door coöperatie - vereist zorgvuldige 
voorbereiding en 80 - 100% toestemming

Opbrengst voor VvE-lid (en aandeel VvE tot 10.000 kWh) is ca 
€ 0,20 incl btw / kWh

De salderingsregeling is via de Subsidieregeling coöperatieve 
energieopwekking (SCE) voor 15 jaar geldig

Bron: Blijstroom Energiecöperatie



Subsidie op zonnepanelen

Salderingsregeling

• Teruggeleverde energie verrekenen met de energie die je later verbruikt

• Geldt voor particulieren en VvE’s

SDE++

• Subsidie op elke kWh die je opwekt, 

• alleen voor grootverbruiksaansluitingen (groter dan 3 * 80 A)

• Geldt voor VvE’s met een grootverbruiksaansluiting

SCE

• Subsidie op elke kWh die je opwekt

• Alleen voor VvE’s en Energiecoöperaties

• Beschikbaar voor groot- en kleinverbruikaansluitingen



Subsidie op zonnepanelen

Salderingsregeling

• Elke kWh die je niet meteen gebruikt lever je aan “het net” en mag je 
‘s avonds of in de winter voor niets terugnemen

• Deze regeling loopt tot 2023 / 2024 / of mogelijk nog langer

• Daarna geleidelijke afbouw van de regeling, in 10 jaar

• Daarna alleen nog een vergoeding van 80% van de kale stroomprijs, 
ongeveer € 0,06 / kWh

• Particulieren krijgen de BTW op de investering terug

• VvE’s krijgen ongeveer 80% van de BTW op de investering terug



Subsidie op zonnepanelen

SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en 
Klimaattransitie)

• Alleen voor grootverbruiksaansluitingen (> 3 * 80 A) en Z-installatie ≥ 15 
kWp en <1 MWp (~≥ 42 – 2800 panelen).

• Vooraf wordt vastgelegd hoeveel kWh je per jaar gaat opwekken (grootte 
Z-installatie)

• Voorbeeld SDE++ 2021: zonneinstallatie ≥ 15 kWp en < 1 Mwp, 
gebouwgebonden; € 0,0724/kWh

• Basisbedrag subsidie per kWh: als de stroomprijs (verkoopprijs aan energiebedrijf) hoger 
wordt, wordt de subsidie lager. Samen blijven ze 15 jaar lang gelijk

• VvE’s krijgen ongeveer 80% van de BTW op de investering terug

Bron: https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-eindadvies-basisbedragen-sde-plus-plus-2021_4032.pdf

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-eindadvies-basisbedragen-sde-plus-plus-2021_4032.pdf


Subsidie op zonnepanelen

SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking)

• Alleen voor VvE’s en Energiecoöperaties

• Alle leden van de VvE moeten in dezelfde of aangrenzende postcode wonen

• Grootte van de installatie is afhankelijk van het aantal leden:

• Per lid ongeveer 14 panelen

• Regeling loopt 15 jaar

• Huurders mogen niet deelnemen (geen lid VvE), Eigenaar die verhuurt en zelf erbuiten 
woont doet ook niet mee.

• Voorbeeld SCE 2021: zonneinstallatie ≥ 15 kWp en < 100 KWp, 
kleinverbruikersaansluiting; € 0,146/kWh

• Basisbedrag subsidie per kWh: als de stroomprijs (verkoopprijs aan energiebedrijf) hoger 
wordt, wordt de subsidie lager. Samen blijven ze 15 jaar lang gelijk.

• VvE’s krijgen 100% van de BTW op de investering terug

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce/zon-pv

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce/zon-pv


Plaatsen zonnepanelen

Zuid opstelling Oost-West opstelling



Plaatsen zonnepanelen

Zuid opstelling

• 154 panelen, 52,36 MWp

• 48.000 kWh/j

Oost-West opstelling

• 180 panelen, 61,2 MWp

• 51.700 kWh/j

•



Hoge borstwering op het dak?

• Bij plaatsen zonnepanelen 
rekening houden met 
schaduw van de borstwering

• Advies: gebruik optimizers

Plaatsen zonnepanelen



Sedumdak met zonnepanelen bij 
VvE Stoa Zuid

• Koeler dak en zonnepanelen, daardoor een 
hogere opbrengst

• Warmteregulerend in huis

• Verkoeling van de stad

• Duurzame leefomgeving

• Stimulering biodiversiteit

• Regenwater wordt vastgehouden

• Geluidsisolatie

• Opname CO₂ en fijnstof

• Langere levensduur dakbedekking

Plaatsen zonnepanelen



13. Zonneweide Lanakerveld

Bron: https://www.emec.nu/

● Te weinig eigen dak

● Deelnemen in grote 

zonneweide in de buurt

● Komende jaren  

Zonneweide Lanakerveld

● Deelname staat open voor 

bewoners Maastricht west

● www.emec.nu

http://www.emec.nu/


Windenergie: termen

Beeld: https://pure-energie.nl



Windenergie: windsnelheid

De windsnelheid wordt bepaald door:

• de plaats (...): aan de kust en vooral boven open zee waait het meestal 
harder dan landinwaarts;

• de hoogte (...): op grotere hoogte waait het doorgaans harder, (...)

• de tijd van de dag: boven land waait het overdag (...) harder dan 's nachts;

• het seizoen: in de winter waait het gemiddeld harder dan in de zomer.

• de luchttemperatuur. Warmere lucht is ijler en bevat dus minder energie.

• al dan niet variabele windrichtingen (...). Dit is meestal het geval bij 
nagenoeg windstil weer (...).

Het jaargemiddelde van de windsnelheid op een bepaalde 
plaats en ashoogte is redelijk in te schatten. De selectie van 
locaties gaat in eerste instantie via een windatlas, en in een 
latere fase via windmetingen. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie



Windenergie: windvermogen

Het windvermogen is evenredig met de derde macht van de 
windsnelheid. Dit komt doordat de kinetische energie (…) 
evenredig is met het kwadraat van de snelheid. Maar daarbij 
opgeteld komt de massa verdrongen lucht en die is 
evenredig met de snelheid maal de aerodynamische 
doorsnede van het voorwerp in kwestie. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie



Windenergie: windsnelheid vs productie

Beeld: https://www.kitepower.nl

← +60% →



Windenergie: windmolens

De energieopbrengst van een windturbine is evenredig met 
de derde macht van de gemiddelde windsnelheid en het 
kwadraat van de rotordiameter. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie



Windenergie: rotordiameter = opbrengst

Beeld: https://pure-energie.nl



Windenergie: hoger waait het harder en 
vaker

Beeld: https://www.kitepower.nl



Windenergie: hoogte is efficiëntie

Beeld: https://pure-energie.nl



Windenergie: hoogte = minder overlast

Beeld: https://pure-energie.nl



Windenergie: op zee = NIMBY

• Hogere windsnelheden = derde macht

• Grotere molens = kwadratisch + …..

• Het waait altijd ergens = distributie

• = Complementair productieprofiel, ook icm. andere 
bronnen

• = Goedkoper (dan fossiel?) 



Profiel vraag vs. productie small wind+pv = 
kleinere mismatch = kleinere buffer

Beeld: https://www.kitepower.nl

Ma             Di             Woe           Do              Vr               Za             Zo



zonnepanelen met accusysteem

• Salderingsregeling tenminste tot 2023 100%
• Daarna elk jaar 11% minder saldering
• In 2027 / 2028 onderzoeken of een accusysteem financieel 

interessant is



zonnepanelen met accusysteem

• Bij een grootverbruikaansluiting (> 3 x 80A) mogelijk een 
terugverdienmodel door besparen op de aansluitkosten met 
‘peakshaven’

• Vermogen/opslag hangt af van de piekvraag en -duur
• Kosten batterij-systemen volledig geïnstalleerd ± € 1.000,- per kWh
• In lease voor € 300,- tot € 400,- per maand voor een 30 kWh-systeem



Oplaadpalen bij VvE’s

Foto: Eneco eMobility

• Bouwbesluit maart 2020:

• Bij nieuwbouw met meer dan 10 parkeerplaatsen verplicht leidingen 
alvast aan te leggen

• Bij grondige renovatie geldt deze eis ook

• Bewonersvraag:

• In 2025 is ?50%? van nieuwe auto's elektrisch

• In de media:

• Uitzendingen Kassa over brandgevaar oplaadpalen, 1
e

januari 2020 en 
2

e

met nuances

• Webinar Vereniging Elektrisch Rijder 27 mei 2020: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7157&v=I1nRjALfc-M&feature=emb_logo

• Webinar VvE Energiebalie Maastricht over PV en laadpalen: link

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7157&v=I1nRjALfc-M&feature=emb_logo
https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/maastricht/nieuws/735/Webinar+Zonnepanelen+en+laadpunten+voor+VvE%27s+-+september+2021/


Oplaadpalen bij VvE’s

Foto: Bert Dierick

Losse laadpalen die onafhankelijk van elkaar werken

• Bij een aansluiting van >3*35A is het vermogen van 1 één laadpaal 
gelimiteerd tot 22 kW, bij 3*80A kunnen 3 auto’s op maximaal vermogen 
opladen.

Gekoppelde laadpalen (smart charging)

• Vermogen waarmee geladen wordt is afhankelijk van het aanbod & wordt 
verdeeld over de vraag. 

• Tot 100 oplaadpalen op een systeem

De gebruiker/eigenaar krijgt een rekening voor de kosten van 
het laden

• Tarief is € 0,212 + € 0,10 voor de aanleg van de installatie / kWh

• Tarief publieke laadpaal € 0,23 - € 0,45, snellaadpaal (autoweg) € 0,80/kWh



Oplaadpalen bij VvE’s

• Zelf investeren in de installatie

• Uit eigen reserve

• Met een lening van het Energie Bespaarfonds

• Zelf afrekening maken met de eigenaren die opladen

• BTW belaste leveringen

• Uitbesteden aan een bedrijf

• Zowel de aanvangsinvestering als toekomstige uitbreidingen

• Energiemanagement

• Bedrijf rekent af met gebruikers

• VvE ontvangt maandelijks een vergoeding voor de gebruikte energie

Foto: Bert Dierick



Oplaadpalen bij VvE’s

Foto: Eneco eMobility

• Meer info:

• https://vveladen.nl/ met ondermeer de brochure ‘Laadoplossingen voor 
elektrische auto’s binnen de VvE’

• https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/laadpaal-elektrische-autos met 
maatregelen die de brandveiligheid van parkeergarages verbeteren

https://vveladen.nl/
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/laadpaal-elektrische-autos


Veranderend klimaat:

• Extremere neerslag, piekbuien:

Riolering kan water niet verwerken

• Periodes van droogte:

Grondwaterpeil daalt

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Bron: https://www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/subsidie-voor-afkoppelen-regenwater

https://www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/subsidie-voor-afkoppelen-regenwater


Regeling ‘Afkoppelen regenwater...’ in Maastricht:

• Verhard oppervlak gekoppeld aan gemengd riool

• Af te koppelen oppervlak 200 m2 of meer

• Infiltratie (eigen grond) of afvoer naar open water

• Subsidie max. €9,00/m2

• Subsidieplafond: op is op, tot 31 december 2021

• Aanvragen vóór uitvoering

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Bron: https://www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/subsidie-voor-afkoppelen-regenwater

https://www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/subsidie-voor-afkoppelen-regenwater


• Wadi met waterplanten

• Grindkoffer

• Infiltratiekratten

• Ondergrondse watertank

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Bron: https://www.waterklaar.nl/maas/doelgroep/inwoners-1

https://www.waterklaar.nl/maas/doelgroep/inwoners-1


• Verticaal tuinieren

• Slimme verticale regentuin

• ........

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Bron: https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/tuinieren/is_verticaal_tuinieren_de_toekomst, 

https://www.wonenlimburg.nl/Home/Nieuws_Archief/Archief/2019/Slimme_verticale_regentuin_voor_woongebouw_

Noordsingel_in_Horst



Is afkoppelen niet mogelijk? Dan overweeg (zonder subsidie):

• Sedumdak

• Verharding vervangen door gras / groen / houtsnippers / 

kiezel; grastegels onder parkeerplaatsen

Afkoppelen hemelwaterafvoer



• Warmteregulerend in huis

• Verkoeling van de stad

• Duurzame leefomgeving

• Stimulering biodiversiteit

• Regenwater wordt vastgehouden

• Geluidsisolatie

• Opname CO2 en fijnstof

• Langere levensduur dakbedekking

• Beschermingslaag houdt wortels tegen

• Met zonnepanelen: dak en daardoor zonnepanelen koeler, daardoor een 
hogere opbrengst van de zonnepanelen

De voordelen van een groendak



• Gewicht ~80 kg/m2, minimaal ~40 kg/m2

• Dikte 8 - 15 cm

• Substraat bestaat uit lavasteen of kokosmatten

• Drainagelaag houdt water vast

• Beschermingslaag houdt wortels tegen

Opbouw Sedumdak



• Sedumdak met zonnepanelen bij 
VvE Stoa Zuid

• Koeler dak en zonnepanelen, daardoor een 
hogere opbrengst

• Warmteregulerend in huis

• Verkoeling van de stad

• Duurzame leefomgeving

• Stimulering biodiversiteit

• Regenwater wordt vastgehouden

• Geluidsisolatie

• Opname CO₂ en fijnstof

• Langere levensduur dakbedekking

Plaatsen zonnepanelen



Programma vandaag:

▪ Regionale Energie Strategie

▪ Energiemix van de toekomst

pauze

▪ Keuzemenu

▪ Volgende stappen



Bedenk

• Heeft je VvE een ambitie/stip op de horizon, en zo ja, welke?

• Waar staat de VvE nu? En jij, na de cursus?
• In welke fase op de inhouds/proceskant en in welke fase op de 

besluitvormings-/draagvlak-/relatiekant?

• Wat is (zijn) de volgende stap(pen)? Hoe ga je die zetten?

• Wat heb je daarbij nodig? Hoe kom je daaraan?





Inventarisatie

• Presenteer

• Ambitie

• Waar sta je na de cursus? En de VvE?

• Wat is de volgende stap?

• Wat heb je nog nodig?

• > Urgentie / verleiding



VvE Aureliushof Blok A 101a t/m 115h

Dhr. Niek de Groot-Ploegmakers

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



VvE Aureliushof Blok B 117a t/m 127h

Dhr. John Loo & Dhr. Daniel Maas

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



VvE Aureliushof Blok C 129a t/m 143h

Dhr. Alex Poolen

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



VvE Aureliushof Blok D 145a t/m 155h

Mvr. Jeanny Hoogstad, Mvr. J.M.I.J. de Cocq & Dhr. Rene van Gemert

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



VvE Flat(woningen) Herculeshof E1+2 1 t/m 43k

Dhr. William Thomissen

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



VvE Planetenhof Blok F 130a t/m 140h

Mvr. Elly Dassen-Brouns

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



VvE Wolkammersdreef 1a t/m 19d (oneven), 21 t/m 37 (garages)

Dhr. Lars Maubach & Dhr. Pisters

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



VvE Complex Henisstraat 2b t/m 6f

Mvr. Anja Martens

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



MVGM VvE beheer
Dhr. Gaston Baston, Dhr. Denny Smeets & Dhr. Yorick Dumont

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



Stichting Woningcorporatie Servatius
Dhr. Hafid Bendaoud

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



VvE LaForme Avenue Céramique 120, 130b – 146f, Zeguerslunet 1, 5b – 13g, 15, Bellefroidlunet 21a – 27f en Levignelunet 2, 6b 

Dhr. Harald Rulo & Dhr. Hans van Santen

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



VvE EntreDeux woningen Helmstraat 5B01 – 5E09 

Dhr. Jules H. Gulikers

• Waar sta je na de cursus, en de VvE

• Ambitie, en wat is de volgende stap

• Wat heb je nog nodig?



Programma vandaag:

▪ Regionale Energie Strategie

▪ Energiemix van de toekomst

pauze

▪ Keuzemenu

▪ Volgende stappen



Afronding

• Wat viel trainers op
• Evaluatie deelnemers 

• Nu?
• Evaluatieformulier/enquête

• Uitnodiging netwerkbijeenkomst VvE’s met Energie, uitwisseling
• Wens met gebruik van uw e-mailadres tbhv verdere informatie en 

uitnodigingen?
• Wens om e-mailadressen onderling te delen?
• Jaarprogramma VvE balie:  

https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/maastricht/kalender/
• Nuttige links

https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/maastricht/kalender/


Meer informatie



Agenda

Wij organiseren in 2021 nog een 
aantal informatieve 
bijeenkomsten, om u als VvE op 
weg te helpen naar een 
duurzaam gebouw. 

Ook interessant voor u!

www.VveEnergiebalieMaastricht.nl

VvE Energiebalie Maastricht

22 oktober: 
Informatiemiddag over 

subsidies en leningen
Kunnen we als VvE geld lenen om energie te 
besparen?
Is er subsidie voor bijvoorbeeld het isoleren van ons 
gebouw?
Op 22 oktober kunt u van 14.00 tot 16.00 uur al uw 
vragen over verduurzamen én het bekostigen ervan 
stellen aan 3 experts: 
• De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) presenteert de beschikbare subsidies
• Het Nationaal Warmtefonds presenteert de VvE 

Energiebespaarlening
• Stimuleringsfonds Volkshuisvesting vertelt u alles 

over de Duurzaam Thuis regeling

>> Meer informatie en aanmelden

http://www.vveenergiebaliemaastricht.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer
https://www.energiebespaarlening.nl/vve/
mailto:o%09https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/
https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/maastricht/kalender/546/Gratis+workshop+over+subsidies+en+leningen+voor+VvE%27s/


Agenda

Wij organiseren in 2021 nog een 
aantal informatieve 
bijeenkomsten, om u als VvE op 
weg te helpen naar een 
duurzaam gebouw. 

Ook interessant voor u!

www.VveEnergiebalieMaastricht.nl

VvE Energiebalie Maastricht

19 november:
Rondleiding en workshop 
WoonWijzerWinkel Limburg
In november gaan we weer met Maastrichtse VvE’s op 
bezoek bij de WoonWijzerWinkel Limburg: dé 
duurzaamheidsshowroom van de regio.

Zien-voelen-horen... Ervaar duurzame oplossingen 
voor je appartementencomplex écht zelf en doe 
inspiratie op.  >> Meer informatie 

http://www.vveenergiebaliemaastricht.nl/
https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/maastricht/kalender/547/Bezoek+aan+WoonWijzerWinkel+Parkstad/


Meer informatie



MRA Kansenkaart warmte

Bron: https://warmteiscool.nl/roadmap/



Lokale initiatieven 2018

Bron: https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor



Lokale initiatieven 2019

Bron: https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor



Zonne-energie door lokale initiatieven

Bron: https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor



Lokale initiatieven Limburg

Bron: https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor



Energiecoöperatie Maastricht

Bron: https://www.emec.nu/



Postcoderoos / RVT voor VvE’s – meer 
informatie:

• https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/als-vve-
aan-slag-met-een-zonnedak-5-stappen

• https://www.hieropgewekt.nl/initiatieven/limburg
• https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor

• Warmte transitie plan
• https://warmteiscool.nl/

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/als-vve-aan-slag-met-een-zonnedak-5-stappen
https://www.hieropgewekt.nl/initiatieven/limburg
https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor
https://warmteiscool.nl/


Energietransitie binnen de ruimtelijke 
kaders van NL:

• https://www.regionale-energiestrategie.nl/reszl/default.aspx

• https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-
publicaties/publicatie/2019/10/17/via-parijs/

• https://deltametropool.nl/publicaties/energie-en-ruimte/

https://www.regionale-energiestrategie.nl/reszl/default.aspx
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2019/10/17/via-parijs/
https://deltametropool.nl/publicaties/energie-en-ruimte/


Stroomversnelling – geleerde lessen 
eerste NoM (Nul op de Meter)projecten:

VvE Lindenhove Apeldoorn in uitvoering, 
bron beelden: uit de presentatie van de 

voorzitter, Dhr. T. Baas

• https://stroomversnelling.nl/actueel/

• https://energielinq.stroomversnelling.nl/

VvE Lindenhove Apeldoorn in uitvoering, bron beelden: uit de presentatie van de voorzitter, Dhr. T. Baas

https://stroomversnelling.nl/actueel/
https://energielinq.stroomversnelling.nl/


• VvE Energiebespaarlening uit het Nationaal Warmtefonds: 
https://www.energiebespaarlening.nl/vve/

• Leningen Duurzaam Thuis - Provincie 
Limburg: https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/

• Subsidie SEEH voor VvE’s:
• https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-vve

• Zeer Energiezuinig Pakket

• Subsidie ISDE: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

• Afkoppelsubsidie hemelwater 
Maastricht: https://www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-
verbouwen/subsidie-voor-afkoppelen-regenwater

• VvE Energiecoaches: https://www.cnme.nl/projecten/energiecoaches/

Meer informatie

https://www.energiebespaarlening.nl/vve/
https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-vve
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-én-bewoner/subsidie-energiebesparende-maatregelen/zeer-energiezuinig-pakket
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
https://www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/subsidie-voor-afkoppelen-regenwater
https://www.cnme.nl/projecten/energiecoaches/


• Meerjaren Onderhoudsplan: 
https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/alles-over-het-
meerjaren-onderhoudsplan-mjop/

• Verplichte reservering groot onderhoud:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/geld-
reserveren-voor-groot-onderhoud-appartementengebouw

MJOP

https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/alles-over-het-meerjaren-onderhoudsplan-mjop/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/geld-reserveren-voor-groot-onderhoud-appartementengebouw


• www.lvme.nl

• info@lvme.nl

Verdere vragen?

http://www.lvme.nl/
mailto:info@lvme.nl


colofon

Deze presentatie is gemaakt ten behoeve van de 8e cursus Maastrichtse VvE’s Met Energie. Voorbeelden zijn ontwikkeld gedurende de 
begeleidingstrajecten voor VvE’s met een verduurzamingsambitie in opdracht van:

Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door:

▪ Gemeente Maastricht: www.VvEEnergiebalieMaastricht.nl / vve-balie@maastricht.nl

▪ LVME: Lysianne Starmans, Rianne van der Krogt, Arno van Tetering en Bert Dierick

▪ CNME Maastricht: www.cnme.nl / energiecoach@cnme.nl

Adviseurs VvE’s Met Energie:

▪ Mimi Slauerhoff (antropoloog en procesbegeleider), Energiesprong VvE’s NoM, VME

▪ Corine Erades (architect en docent Bouwtechnologie TUD), Synopel, Blijstroom, VME

▪ Wouter van den Acker, (bouwkundige en BRL 9500-2 gecert. energieadviseur), PKW

Meer informatie: www.LVME.nl / info@LVmE.nl
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Training, advies en begeleiding van VvE’s in de energietransitie

https://www.lvme.nl/

