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Verduurzaam de VvE

Samen sterk voor een schone toekomst

Door Bart Groeneweg, Wijkambassadeur energie Leiden Zuidwest

Waarom?

• Klimaatcrisis

• Waarde behoud

• Niets doen is geen optie!
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Hoe aanpakken?

• Breng de situatie in kaart

• Creëer bewustwording en draagvlak

• Plan, financier en neem actie!

Wie het kleine niet eert…
Kleine maatregelen grote besparingen!

 LED verlichting geeft tot wel 90% energiebesparing! 

 Doe het zelf of vraag hulp aan de wijkambassadeur!

 Compenseer stijging rekening of verdien zelfs terug!
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Grote maatregelen

• Vind geschikte partijen

• Organiseer een informatiemarkt

• Stemmen 

Zonnepanelen

• Algemene ruimtes

• Postcoderoos

• Individueel
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Subsidieregelingen
• Rijksoverheid

• Gemeente Leiden

• Provincie

RvO subsidies voor VvE’s

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis



9-6-2019

5

Subsidie Energieadvies

• Laat uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf

Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02

• Subsidie maximaal 75% en afhankelijk aantal appartementen

• Eventueel samen met procesbegeleiding en/of MJOP

Subsidie 
maatregelen

• Spouwmuurisolatie

• Gevelisolatie

• Dakisolatie of zolder-/vlieringvloer

• Vloerisolatie en/of bodemisolatie

• Hoogrendementsglas
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Zeer Energiezuing Pakket
Ontvang een bonussubsidie van € 4000,- per appartement door te kiezen 
voor een ZEP:

• isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren

• een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met  
warmteterugwinning

Maar let goed op de kwaliteitseisen! 

Aanvullende maatregelen

Indien de VvE minimaal twee maatregelen met subsidie neemt,

dan is er daarnaast subsidie te verkrijgen op:

• Isolerende deur

• Isolerend kozijn bij triple glas

• Energiezuinig ventilatiesysteem

• Douchewarmteterugwinning

• Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

• Energydisplay of slimme thermostaat
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VvE lening

• Nationaal Energiebespaarfonds : www.energiebespaarlening.nl

• Rente vanaf 2,2% 

• Kosteloos begeleiding vanuit de overheid gefinancierd

Contact VvE lening

Neem contact op Fiona Hamberg voor meer informatie:

Of bel: 06-10411750
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Hulp van de 
wijkambassadeur met:
• Toepassen kleine maatregelen als LED en radiatorfolie

• Quickscan maken van het gebouw met een warmtecamera

• Begeleiding naar het nemen van grote maatregelen

• Hulp bij aanvragen subsidies en / of leningen

• Organiseren collectieve inkoopacties

• Op de hoogte houden nieuwste ontwikkelingen 

• https://www.gagoed.nl/wijkambassadeurs/


