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Vragen?
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Iets niet duidelijk?:  meteen 
vragen

Verdiepings- of situatie specifieke 
vragen?  bewaar deze tot het eind 
van de presentatie
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Waarom energiebesparende maatregelen?

Woningen in Den Haag 
(totaal 262.500)

Woningen in VvE's (131.150)

Overige woningen (131.350)



Wat doet de gemeente?
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www.duurzamestad.denhaag.nl



Wat bieden wij nog meer?
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Diensten
• Technisch advies
• Direct Bespaaractie
• Energiescan (individuele woningen en kleine VvE’s)
• Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE)

Subsidie
• Dak / vloer / gevelisolatie
• Wonen op schone energie
• Groene daken

www.duurzamestad.denhaag.nl

Projecten, evenementen, lezingen en workshops
• inkoopacties

Voor kleine VvE’s
• Duurzaamheidsfonds
• Subsidie Meerjarig Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP)
• Isolatieactie voor kleine VvE’s (straataanpak)
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Hoe komen we tot een duurzame VvE ?

• Praat met anderen

• Bespreek wensen en kansen

• Wie gaat de kar trekken?

• Hoe betrekken we zo veel mogelijk bewoners?

• Hoe houden we iedereen op de hoogte?

Een VvE bestaat uit mensen, niet stenen!
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Wat is mogelijk? 



14 september 20228

Hoe komen we tot een duurzaam VvE gebouw?

Wat kan?
Wat willen we?

Hoe?
VvE 

besluit
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Hoe komen we tot een duurzaam VvE gebouw?
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Hoe komen we tot een duurzaam VvE gebouw?
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Wat kan?

Stap 2:
Stap over naar 
duurzame en schone 
energie

Stap 3:
Gebruik fossiele 
brandstoffen spaarzaam 
en als laatste oplossing
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Wat kan?

IN UIT



Wat kunnen we aanpakken?

13



14

investering middelen

VvE reserve

subsidie

woonlasten

VvE lening

aflossing

besparing

besparing

woonlasten

Financiering



Subsidie Landelijke Overheid
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Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s

Primair: Isoleren van de “schil” van het gebouw

Aanvullende subsidie

• o.a. dak, vloer, gevel, glas
• minimaal 2 maatregelen (vervalt in 2023)
• minimale hoeveelheden
• minimale isolatiewaarden

• o.a. CO2 gestuurd ventilatie systeem, 
balansventilatie, waterzijdig inregelen CV, slimme 
thermostaat.

Advies:
• energieadvies en procesbegeleiding
• oplaadpuntenadvies



Subsidie Landelijke Overheid
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Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE):

Duurzame installaties

• Voor VvE én  individu
• Subsidie afhankelijk van type apparaat

• Warmtepomp, warmtenetaansluiting en 
zonneboiler

Individuele isolatie

Zoals SEEH, maar dan voor individu



Subsidie Den Haag
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• Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie

Achteraf aanvragen maar rekeningen mogen niet 
ouder zijn dan 4 maanden.
Let op de uitvoeringsvereisten!



Subsidie Den Haag
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Subsidie Wonen en/of Koken op Schone Energie 
• Overstappen naar gasloos koken max. €500
• Overstappen naar gasloos verwarmen max. €4.500
• Maximaal 50% van de kosten
• VvE BONUS van max. € 5000 bij collectieve overstap.

Groene Legeskorting (tot 1 juli 2022)
Korting op kosten voor omgevingsvergunningen bij duurzame 
bouwprojecten.

Subsidie groene daken
€25 per m2 groen dak tot een maximum van 50% van de 
aanlegkosten



Lening
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• Leningen voor VvE’s die niet bij het warmtefonds terecht kunnen 
• (achterstallig) onderhoud 100% (in combinatie met duurzaamheid)

• looptijd: 10, 15 of 20 jaar
• Het betreft een onderhandse lening, dus je hoeft niet langs de notaris
• Financiering is maximaal € 15.000 per appartementsrecht
• Je mag onbeperkt boetevrij aflossen

https://www.vvefondsdenhaag.nl/

Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag



Lening
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Energiebespaarlening Nationaal Warmtefonds

• Voor Vereniging van Eigenaars (appartementen ≥8)

• Maximaal 65.000 eur

• Boven 25.000 eur voldoen aan speciale eisen

• Looptijd tot 20 / 30 jaar

• De lening is en blijft bij de VvE, ook als u uw woning verkoopt

• De energiebesparing en gestegen woningwaarde “betalen mee” aan de 

lening.

https://www.youtube.com/watch?v=0xDMYeIS89A
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Het Energie Maatwerk Advies

EMA
• Wat kan?
• Wat kost het?
• Wat bespaart het?
• Welke subsidie?
• Wat betekent dit voor 

mijn portemonnee?
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Presentatie
Onderzoek en advies

Het Energie Maatwerk Advies



14 september 202224

Het Energie Maatwerk Advies

Het Energie Maatwerk Advies is (voor de VvE) kosteloos
en verplicht de VvE tot niets.

De VvE besluit zelf om iets of niets te doen.

Wel:
• Traject afmaken als dit eenmaal is begonnen en 

medewerking verlenen.
• Agenderen ter besluitvorming op de ALV.



25

VvE Zeekant-Gevers Deynootweg

Voor

Van premie A naar Label A

https://youtu.be/dNuiCGMk9ZI
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Vragen?
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Afsluiting

Deze presentatie ontvangt u in de Email

Dank voor uw 
aandacht en veel 
succes!
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Nuttige links

https://duurzamestad.denhaag.nl/

https://www.verbeterjehuis.nl/

https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid.htm

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren

https://www.warmtefonds.nl/vve

https://www.vvefondsdenhaag.nl/

https://duurzaamdenhaag.nl/


