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In 10 stappen naar een duurzaam VvE-bezit
Praktische tips voor VvE-leden

Beste buurtgenoten,
Na dertig jaar ontwikkelingswerk ben ik in 2013 neergestreken in
een appartement in het prachtige 125 jaar oude schoolgebouw in de
van Merlenstraat. Het is er fijn wonen. De levendige en diverse buurt
bruist van de activiteiten die mij veel energie en levensgeluk geven.   
In 2016 heb ik samen met de 7 VvE leden van onze vereniging een
eerste discussie gehad over de mogelijkheden van verduurzamen van
ons gemeenschappelijke schoolpand. Tegelijkertijd hoorde ik tijdens
een voorlichtingsavond van de VvE Balie van de gemeente dat er
diverse mogelijkheden voor subsidies en een goedkope lening voor
kleine VvE’s zijn.
Onze VvE was veel geld kwijt aan het onderhoud van de 85 deuren,
kozijnen en ramen. Een snelle berekening maakte het voor mij
duidelijk dat een goedkope lening van de gemeente het mogelijk
moest maken om 85 nieuwe hoog-isolerende kozijnen en deuren met
HR++ glas te kunnen kopen. Twee vliegen in één klap; minder onderhoud en maximale isolatie. De verwachte besparing op het jaarlijkse
onderhoud maakt het mogelijk deze lening terug te betalen zonder
dat er een verhoging van de maandelijkse servicekosten nodig is.  
Dit was de start van ons verduurzamingsproject met het uiteindelijke
streven om binnen 5 jaar ons 125 jaar oude pand kostenneutraal van
het gas af te krijgen.  
Mijn ervaringen die ik heb opgedaan als trekker van dit succesvolle
project heb ik opgeschreven. Dit verhaal vormt de basis van deze
korte handleiding. Ik hoop dat dit de leden van de vele kleine VvE’s
in Den Haag kan helpen bij het goed doorlopen van een toch niet
altijd gemakkelijke proces van verduurzamen.  
Het succes van ons project is niet het resultaat van gedetailleerde
kennis over verduurzamen etc., maar veel meer van goed project
management, de kunst en de wil om mensen te binden en elkaar
te stimuleren en van standvastigheid.   
Ik wens iedereen veel succes met het maken van de onvermijdelijke
en noodzakelijke stap naar een duurzamere toekomst. De huidige
financieringsmogelijkheden en beschikbare advisering maken het
juist nu relatief gemakkelijk om dit proces vandaag nog te starten.  

René L’Herminez
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Inleiding
Je hebt een leuk appartement in Den Haag.
Je leest en hoort overal berichten dat huizen
binnen nu en een jaar of tien van het aardgas
af moeten en dat Den Haag in 2040 een
klimaatneutrale stad wil zijn. En je hebt het
gevoel dat je daar zelf iets mee wilt. Hoe pak
je dat aan? Waar begin je? Hoe neem je de
andere bewoners van je VvE daarin mee?
Wat kom je allemaal tegen? Wat zijn praktische
oplossingen? Krijg je de financiering rond en
wat word je er zelf wijzer van?
Een groot deel van de Haagse huizen
zijn koopappartementen - en de meeste
daarvan hebben een kleine vereniging van
eigenaren (VvE). Den Haag telt alles bij elkaar
20.000 van zulke kleine VvE’s met minder dan
tien woningen. Deze handleiding is er in de
eerste plaats voor hen. Het is geen blauwdruk,
maar een wegwijzer; stap voor stap word je
meegenomen in het proces van verduurzaming
van je eigen appartement, samen met je
medebewoners.
Deze handleiding is een uitgave van Duurzaam
Den Haag, op initiatief van het Buurtteam
Kopgroep 2030 van Koning tot Regentes,
met als doel de buurt te informeren en
mobiliseren voor meer groen en schone
energie. De basis vormden de ervaringen
die de VvE van het oude schoolgebouw in de
Van Merlenstraat opdeed bij het verduurzamen
van het eigen pand.
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Om te beginnen:
wat is nodig?
Aan de slag met verduurzaming van je
appartement? Dan is het belangrijk dat
de basis goed is. Anders bestaat de kans
dat je veel energie steekt in een traject dat
uiteindelijk niks oplevert. De volgende
dingen zijn in elk geval belangrijk.

Een actieve VvE
Iedereen die een appartement koopt, is automatisch lid van de vereniging van eigenaren.
De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gezamenlijke delen
van het gebouw, zoals gedeelde ruimtes, de
gevels en het dak. De VvE is dus dé plek om
met alle bewoners afspraken te maken over
verduurzaming.
Om succesvol te verduurzamen, is het essentieel dat de VvE goed functioneert en voldoet
aan de wettelijke voorwaarden. Een pand
helemaal verduurzamen kost veel geld.
Een actieve VvE kan goedkope leningen
afsluiten en bij de overheid aankloppen voor
subsidies; een ‘slapende’ VvE kan dat niet.
In elk geval moet de VvE:
• ingeschreven zijn in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel en een
eigen bankrekening hebben;
• actief zijn, dat wil zeggen: ledenvergaderingen houden en verantwoording afleggen
over het financieel beheer;
• een financiële reserve en bij voorkeur ook
een meerjarenplan hebben voor onderhoud.

Een slapende VvE - rust roest
Als een VvE niet actief is of niet voldoet
aan de wettelijke criteria spreken we
van een ‘slapende’ VvE. Volgens de wet
mag dit niet. Om meer dan een reden is
het in het belang van eigenaren om een
slapende VvE nieuw leven in te blazen.
Een appartement met een slapende VvE
is minder waard; bij koop en verkoop
bepaalt de status van de VvE mede
de prijs en financieringsmogelijkheid.
Verduurzamen biedt een slapende VvE
een mooie kans om de eigen zaken
weer op orde te krijgen.

Draagvlak vanaf het begin
Zoveel bewoners, zoveel meningen. Wil je
als bewoners samen je pand verduurzamen,
dan is het van groot belang dat je vanaf de
start samen optrekt en beslist. Zonder draagvlak is de missie tot mislukken gedoemd.
Zorg daarom vanaf het begin dat er altijd
voldoende steun is voor elke volgende stap
en houd iedereen steeds op de hoogte van
belangrijke ontwikkelingen. In het algemeen
geldt: hoe groter en diverser samengesteld
de VvE, hoe belangrijker het draagvlak.
Mensen zijn sneller geneigd om zaken te
veranderen als duidelijk is dat er voordeel
te behalen valt. Wil je je medebewoners in
de VvE meekrijgen, dan kun je aan de start
van het proces bijvoorbeeld:
• een gemeenschappelijk doel formuleren;
• duidelijk maken wat de voordelen en
nadelen van verduurzamen zijn;
• een ledenvergadering organiseren met
een specialist die vertelt hoe je kunt
verduurzamen en wat het oplevert;
• eventueel per woning kijken wat mogelijk
en aantrekkelijk is;
• afspraken maken over de voorwaarden
waaraan het project moet voldoen.
Bijvoorbeeld: ‘We gaan alleen verduurzamen
als de totale kosten voor onderhoud en
energie niet toenemen’.  
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Aan de slag:
het stappenplan

TIP: begin met zelf besparen
Voor je begint over verduurzamen van
het hele pand, kun je natuurlijk gewoon
beginnen met energie besparen. Dat kan
op heel veel manieren en levert direct
geld op. Bijkomend voordeel is dat je
met je medebewoners op die manier in
de stemming komt voor vervolgstappen.
Denk bijvoorbeeld eens aan:
– alleen de ruimte verwarmen waar
je bent
– een uur voor je gaat slapen de
thermostaat lager zetten   
– korter douchen of een spaardouche
nemen
– gloeilampen vervangen door spaarof led-lampen
– radiatorfolie aanbrengen
Voor meer praktische tips om energie
te besparen: duurzaamdenhaag.nl/
themas/energiebesparen
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Win informatie in

De eerste stap naar verduurzaming is
informatie inwinnen. Stap bijvoorbeeld eens
naar de VvE-balie of Hou van je Huis van de
gemeente Den Haag . Ga op zoek naar andere
VvE’s in de buurt die al bezig zijn met verduurzamen. Ook binnen de wijk zijn organisaties
actief met expertise op dit terrein, zoals
bijvoorbeeld de buurtteams Kopgroep 2030,
De Groene Regentes, 070Energiek en
Duurzaam Den Haag.
Draagvlak creëren binnen je eigen VvE
begint al in deze allereerste fase. Start dus
meteen het gesprek met je medebewoners.
Hoe denken we met zijn allen over verduur
zamen? Wie verzamelt de informatie?
En daarna, als de informatie er is: besluit
of je een stap verder wilt gaan, bijvoorbeeld
met een gericht vooronderzoek.
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Laat een expert een energiecheck doen.
De expert bekijkt de staat van de apparte
menten en adviseert welke maatregelen
nodig en geschikt zijn. Het is verstandig
om de energiecheck te combineren met een
algemene onderhoudscheck; zo kom je
erachter of werkzaamheden te combineren
zijn. En het is een goede eerste stap naar
een meerjarig duurzaam onderhoudsplan dat weer nuttig is om externe financiering
te krijgen.
Kopgroep 2030, de Groene Regentes, de
VvE-balie en Hou van je Huis kunnen advies
geven bij wie je zo’n check kunt laten doen.
Voor een energiecheck kun je subsidie krijgen
via de gemeente, de provincie Zuid-Holland en
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Werk praktisch! Verduurzaming staat
niet op zichzelf; het is altijd interessant
om duurzame maatregelen te combineren met ander gepland onderhoud. En
bedenk ook dat duurzame materialen
gebruiken soms betekent dat je in de
toekomst op onderhoud kunt besparen.  
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TIP: de VvE-balie en
Hou van je Huis
Is de VvE slapend of zit je verlegen om
advies over je VvE of verduurzaming?
Ben je benieuwd naar de actuele
mogelijkheden om goedkoop te lenen
of subsidie aan te vragen voor verduurzaming? Den Haag is de enige gemeente met een speciale balie voor VvE’s.
Je kunt er terecht voor advies en ondersteuning en zelfs voor financierings
mogelijkheden. In de webwinkel van
Hou van je Huis staat een uitgebreid
aanbod aan ondersteuning. Voor kleine
VvE’s is er een speciaal Duurzaamheidsfonds opgericht en de gemeente
biedt diverse subsidiemogelijkheden.  
Websites en contactgegevens staan
op de laatste pagina.  

bovenop kun je ook kijken naar de mogelijk
heden om energie op te wekken: zonnepanelen
op het dak en/of een (hybride) warmtepomp.  
Denk realistisch: welke maatregel heeft het
grootste effect? Wat is haalbaar? Besluit wat
je als VvE aanpakt en wat prioriteit heeft.

Wat doet de VvE en wat niet?
In het algemeen geldt dat de VvE
verantwoordelijk is voor onderhoud en
beheer van de gezamenlijke delen van
het gebouw, zoals gedeelde ruimtes,
de gevels en het dak. Je kunt als VvE
afspreken om samen de isolatie van de
buitenkant van je hele pand aan te pakken, maar het opwekken van energie
is niet automatisch een verantwoorde
lijkheid van de VvE. Vaak is het aan
de bewoners zelf om te beslissen over
investeringen in bijvoorbeeld zonne
panelen of een warmtepomp.

TIP: combineer met onderhoud

Wie trekt de kar?
Het is belangrijk dat iemand binnen de
VvE zich opwerpt als trekker van de verduurzaming. Meerdere leden die elkaar aanvullen
kan natuurlijk ook. In de praktijk blijkt de beste
leider vaak een bruggenbouwer te zijn: een
gemotiveerd iemand die goed communiceert
en erin slaagt om alle bewoners in elke stap
van het proces mee te nemen en betrokken
te houden.
Degene die de kar trekt, is aanspreekpunt
voor de leden van de VvE. Hij of zij bewaakt
dat verduurzaming op de agenda van de
ledenvergadering komt en blijft, zorgt dat
de goede informatie op tafel komt en houdt
zo het proces gaande. Zo’n ‘projectleider’
hoeft trouwens niet per se een VvE-lid te zijn.
Iemand van buiten aanstellen - zoals een professionele VvE-beheerder - kan ook. Dat kost
wel geld, maar er is subsidie voor te krijgen. En
bedenk ook: hoe meer je als VvE zelf doet, hoe
groter het gevoel van gemeenschappelijkheid.

Doe de energiecheck
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Besluit: energie besparen
en/of opwekken?  

De uitkomsten van de energie- en onder
houdscheck zijn de basis voor het eerste
besluit dat je als VvE neemt: gaan we energie
besparen, opwekken of allebei, en combineren
we dat met onderhoud aan het pand?
Alle deskundigen zijn het er over eens: begin
met besparen. Goede isolatie kan een energie
besparing tot wel 40 procent opleveren. En
energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet
op te wekken. Bovenaan staat dus altijd goede
isolatie: dak-, vloer- en eventueel ook gevel
isolatie, goede kozijnen met HR++ glas. Daar
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Maak een voorlopig plan

Maak een voorlopig plan en budget,
eventueel als onderdeel van een meerjarig
duurzaam onderhoudsplan (met een looptijd
van minimaal 10 jaar). Een extern consulent
kan zo’n plan schrijven in opdracht van de
VvE. Ook hiervoor is subsidie te krijgen via
de gemeente, de provincie en de rijksoverheid.
Een heel pand grondig verduurzamen is niet
goedkoop. Zet daarom op een rij welke duurzaamheidsmaatregelen je wilt nemen, reken
door wat elke maatregel aan besparing oplevert en hoe snel je deze hebt terugverdiend.
Denk ook na over de financiering. Hoeveel
kan de VvE zelf dekken uit de eigen reserve?
Voor welk bedrag willen we lenen en waar?
In feite komt geld lenen erop neer dat de
VvE een extra hypotheek neemt op het
pand, dus kijk goed naar rente en aflossing.
En wat betekent het hele plaatje voor de
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maandelijkse bijdrage van bewoners aan
de VvE? Het antwoord op al dit soort vragen
levert een voorlopige projectbegroting op.  

Plan maken? Wees realistisch
Een belangrijke tip: plan en budgetteer
realistisch. Houd je plan eenvoudig en
stel duidelijke prioriteiten. Laat even
tueel een deskundige je begroting
(financieel) checken op haalbaarheid,
dat voorkomt teleurstellingen.
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Eerste go/no go

Met een voorlopig plan en projectbegroting is
de tijd rijp voor een volgende ledenvergadering
van de VvE. Willen we verder op dit pad?
Een volgende stap kan zijn: een degelijk
haalbaarheidsonderzoek voor een vastgesteld
pakket aan aanpassingen.  
Het kan verstandig zijn om bij deze leden
vergadering een onafhankelijke expert uit
te nodigen om vragen te beantwoorden.
Besluit de VvE niet verder te gaan, dan houdt
het proces hier op. Individuele leden kunnen
dan alsnog besluiten om zelf of in een groepje
bepaalde maatregelen te nemen. Let op:
gaat het om ingrepen aan de buitenkant van
het gebouw, dan hebben ze nog altijd toestemming van de VvE nodig. Laat je dan goed
adviseren door b.v. de VvE Balie over wat er
dan nog mogelijk is.
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Definitief haalbaarheidsonderzoek en projectplan

Vraag bij verschillende bedrijven offertes
aan, voor het werk en voor de financiering
van het project. Zet de financiën goed op een
rij: hoeveel betaalt de VvE uit de reserve voor
groot onderhoud, moet eventueel (tijdelijk)
de maandelijkse bijdrage omhoog? Hoeveel
leent de VvE, tegen welke rente en aflossing?
Welke inkomsten uit subsidies zijn te
verwachten?
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Een meerjarig duurzaam onderhoudsplan
beslaat een periode van minstens 10 jaar,
maar verduurzaming van een pand betekent
meestal heel veel werk in één of twee jaar.
Dan is het verstandig om een apart projectplan
te maken voor die duurzaamheidsmaatregelen.
Zo’n projectplan maakt de kans groter dat je
subsidie kunt krijgen. Ook het maken van een
projectplan kun je overlaten aan een externe
consulent of financieel expert en ook hier
kan de VvE weer subsidie voor aanvragen.
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Definitief VvE-besluit:
go of no go?

Met het definitieve plan besluit de VvE
om definitief wel of niet door te gaan.
In de reglementen staat of een simpele
meerderheid genoeg is voor een positief
besluit of dat iedereen akkoord moet gaan.
Zorg dat iedereen de stukken ruim van tevoren
krijgt en dat er deze belangrijke vergadering
geen andere punten op de agenda staan.
Er moet ruimte zijn om het plan goed door
te spreken en vragen te beantwoorden.
De VvE kan ook dit keer eventueel weer
een onafhankelijk expert uitnodigen.
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Leningen en subsidies
aanvragen

Met een positief besluit van de VvE is de
weg vrij om zaken te gaan doen. De VvE-balie
heeft het Duurzaamheidsfonds dat leningen
geeft aan kleine VvE’s om verduurzamen en
onderhoud te combineren. Je kunt maximaal
15.000 euro per appartement lenen tegen een
aantrekkelijke rente. Sommige banken bieden
leningen aan in de vorm van hypotheken,
vaak tegen vergelijkbare voorwaarden als
wanneer je een huis koopt.
Voor het aanvragen van een lening zal de
financier vaak nogal wat informatie van de
VvE vragen. Zorg dat de aanvraag meteen
compleet is om vertraging en frustratie te
voorkomen. VvE’s zijn voortaan bevoegd om
een lening aan te gaan en hoeven daarvoor
maar één notariële akte te laten passeren;
een flinke kostenbesparing.

Er zijn veel mogelijkheden om subsidie aan
te vragen. Naast de regelingen die gelden voor
de VvE (bijvoorbeeld voor isolerende maat
regelen) zijn er ook mogelijkheden voor individuele eigenaren (warmtepomp en zonneboiler).
Verschillende instanties geven subsidies voor
dezelfde maatregelen en het is mogelijk om
bij meerdere partijen tegelijk subsidie aan te
vragen. De VvE-balie kent als regel de actuele
stand van zaken.
Elke subsidiegever heeft eigen voorwaarden.
Kijk daar goed naar bij de aanvraag: wat wil
deze partij van mij weten? Is de aanvraag
gehonoreerd, dan vragen partijen om projectdossiers, voortgangs- en eindrapportages.
Laat je daar niet door afschrikken, maar houd
er wel rekening mee.
Een belangrijke tip: budgetteer realistisch.
Neem bijvoorbeeld de subsidies die je hoopt
te krijgen nog niet mee in de begroting. Dat
voorkomt financiële tegenvallers en teleurstellingen. Een verleende subsidie is op die manier
een meevaller die je kunt teruggeven aan de
leden van de VvE of investeren in het opwekken van eigen duurzame energie.

Lenen of subsidie - wat heb ik
nodig?
Wie een goedkope lening wil afsluiten
of subsidie wil aanvragen voor verduurzamen van het complex, moet (meestal)
de volgende documenten overleggen:
– de splitsingsakte van de VvE
– het VvE-reglement
– recent uittreksel uit het Handelregister
– het meerjarig (duurzaam) onderhoudsplan of projectplan
– notulen van de ledenvergaderingen
met de stemverhouding van belang
rijke beslissingen
– balans en exploitatierekening
– eventuele begroting(en) van het
lopende en afgelopen jaar
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Vergunningen aanvragen

Ligt een pand binnen een beschermd stadsgezicht, dan kun je niet zonder meer aan de
slag. Meestal is dan een omgevingsvergunning
nodig, die je moet aanvragen bij de afdeling
monumentenzorg en welstand van de gemeente Den Haag. Op de website www.denhaag.
nl kun je checken of zo’n vergunning nodig is.
Bij verduurzaming krijg je korting op de kosten
voor zo’n vergunning (de zogenaamde
Groene Legeskorting).
Heb je een vergunning nodig, dan kan het
nuttig zijn om vooroverleg te hebben met een
architect van welstand. Die kan precies zeggen
aan welke eisen je moet voldoen. Bedenk dat
het goedkeuren van een aanvraag minstens
zes weken duurt. En als een vergunning nodig
is, zorg dan altijd dat er in contracten met de
uitvoerders een ontbindende voorwaarde staat
(geen vergunning, dan ook geen opdracht;
dit geldt trouwens ook voor het geval dat een
aanvraag voor een lening wordt afgewezen).  
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Aan het werk!

VvE akkoord, leningen, subsidies en vergunningen geregeld? Dan is het zo ver: het werk
kan beginnen. Houd er rekening mee dat een
bedrijf niet meteen aan de slag gaat. In de
huidige markt is volop werk en als regel zal
een ondernemer het werk pas inplannen als
alles definitief rond is. Soms stellen financiers
voorwaarden aan de termijn dat het werk
gedaan moet zijn. Houd dus in de gaten
wat er in de voorwaarden van leningen en
subsidies staat en informeer de financiers
als de uitvoering te veel vertraging oploopt.
Ook in deze fase is goede communicatie een
must. Maak samen met de uitvoerder een plan
en zorg dat alle bewoners het plan kennen.
Ook in geval van problemen geldt steeds:
bespreek deze en zorg
dat iedereen goed op
de hoogte blijft.
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VvE op één lijn? Het kan sneller!
Elke VvE is anders. Hoe meer de
meningen uiteen lopen, hoe belangrijker
het is om steeds aandacht te besteden
aan het draagvlak voor verduurzaming.
Juist dan is het belangrijk om jezelf niet
voorbij te lopen en de tijd te nemen voor
goede besluitvorming, waarbij iedereen
zich gehoord voelt en de kans krijgt
bedenkingen te uiten.
Het kan natuurlijk ook zijn dat alle
VvE-leden vanaf het eerste begin
enthousiast zijn. In dat geval kan het
proces om van idee tot uitvoering te
komen sneller gaan. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om het haalbaarheidsonderzoek in één keer te doen in
plaats van stapsgewijs.

Schone energie
opwekken – groene
stroom en warmte
Zonnepanelen
Zoals gezegd: de VvE is meestal alleen
verantwoordelijk voor de isolatie van de
buitenschil van een gedeeld gebouw: de
gevels, de ramen en het dak. Gaat het om
opwekken van energie, dan is dat meestal
de zaak van individuele bewoners. Maar het
kan interessant zijn om ook het opwekken
van groene stroom als VvE op te pakken.
Zonnepanelen op het dak kunnen een flinke
besparing op de stroomkosten opleveren.
Belangrijk is dat het dak geschikt is voor
zonnepanelen. Dat heeft te maken met het
oppervlak en de ligging. Een plat dak biedt
altijd mogelijkheden, bij een aflopend dak
levert een ligging op het zuiden, zuidwesten
of zuidoosten de hoogste opbrengst op.
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Afhankelijk van de elektriciteitsaansluiting
van de bewoners zijn verschillende scenario’s
denkbaar: centraal of individueel, stroom
winnen voor gemeenschappelijk of individueel
gebruik. Is het dak te klein of niet geschikt,
dan kun je wellicht ook aansluiten bij een
buurtcoöperatie in de wijk die schone energie
opwekt, zoals Haags Opgewekt.

Duurzame warmte
Nederland moet van het aardgas af. Dat is
inmiddels kabinetsbeleid. De alternatieven
voor verwarming met aardgas zijn nog volop
in ontwikkeling. Denk aan:
• warmtenetten, stedelijk of buurtgebonden,
die gebruik maken van restwarmte uit de
industrie, aardwarmte of warmte uit het
oppervlaktewater;
• een warmtepomp;
• elektrische verwarming, bijvoorbeeld
met UV-panelen - interessant in combinatie
met eigen zonnepanelen.

Handige adressen*
Voor informatie en advies
VvE-balie gemeente Den Haag
www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonenen-bouwen/vve-balie.htm
vvebalie@denhaag.nl, 070 3533281
Hou van je Huis
www.hvjh.nl
Duurzaam Den Haag
www.duurzaamdenhaag.nl/VvE
   

Voor leningen
Duurzaamheidsfonds voor kleine VvE
(<10 appartementen)
www.svn.nl/fondsmanagement/fondsdetail/
duurzaamheidsfonds-vve-s-den-haag
De Energie bespaarlening
(voor grotere VvE >10 appartementen)
www.energiebespaarlening.nl/  

Voor subsidies  

Websites van organisaties voor VvE’s
VvE Belang
www.vvebelang.nl/voorlichting/
Vereniging Eigen Huis
www.eigenhuis.nl/appartement-en-vve#/  
VvE Centraal
www.vvecentraal.nl/category/vve-onderwerpen/
duurzaamheid-milieu/  
Nederland VvE
www.nederlandvve.nl/vve-informatie/
vve-belang/
*Voor alle actuele adressen uit deze handleiding
kijkt u op www.duurzaamdenhaag.nl/VvE
   

Contact
Kopgroep 2030
Deze handleiding is samengesteld door
René L’Herminez, lid van Kopgroep
2030. Kopgroep 2030, van Koning tot
Regentes, is een nieuw buurtinitiatief
dat buurtbewoners van het Koningsen Regentesseplein en omgeving
informeert en mobiliseert voor meer
groen en schone energie. Neem contact
op via kopgroep2030@gmail.com

Let op! Vooral oudere huizen zijn moeilijk
optimaal te isoleren en een goed alternatief
voor de gasgestookte CV ketel is nog niet voor
alle situaties voorhanden. Wees dus voorzichtig
met volledig afsluiten van het gas tot voor jouw
situatie een goed alternatief bestaat voor de
lange termijn. De ontwikkelingen gaan zo snel
dat het wijs is om je steeds goed te laten
informeren over de laatste ontwikkelingen.  

Gemeente Den Haag
www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidieswonen-en-bouwen.htm  
Duurzaam Den Haag
duurzaamdenhaag.nl/subsidies  
Provincie Zuid-Holland
www.zuid-holland.nl/@16784/energietransitie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieenergiebesparing-eigen-huis

  

Voor vergunningen

Duurzaam Den Haag

Gemeente Den Haag
www.denhaag.nl/nl/vergunningen-enontheffingen/bouwvergunningen/omgevingsvergunning-aanvragen.htm
Omgevingsvergunning check
www.omgevingsloket.nl  
Lijst van straten met beschermd stadsgezicht
www.monumentenzorgdenhaag.nl/sites/
default/files/beschermde%20stadsgezichten
%20stratenlijst.pdf  
  

Duurzaam Den haag is een onafhankelijke
stichting die de Haagse krach beweging
van mensen in Den Haag die duurzaam
(willen) doen stimuleert en ondersteunt.
Als onderdeel van het project Nieuwe
Energie en Groen in de buurt ondersteunt
Duurzaam Den Haag Kopgroep 2030. Meer
informatie: www.duurzaamdenhaag.nl

Wilt u advies bij het stappenplan uit deze
handleiding? Neem contact op met René
L’Herminez, rene.lherminez@gmail.com

Wilt u meer informatie over het project
Nieuwe Energie en Groen in de Buurt?
Neem contact op met Reinder Boon,
0651576393, reinder@duurzaamdenhaag.nl
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