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NIEUWSBRIEF VVE RAVELIJN – THEMA DUURZAAMHEID     Maart 2022  

 

Beste eigenaars/bewoners, 

 

Het bestuur en de duurzaamheidscommissie van VVE Ravelijn hebben op 7 maart 2022 de eerste avond 

over duurzaamheid georganiseerd, in samenwerking met ‘Voor de VVE’, een organisatie die VVE’s 

begeleidt in duurzaamheidsoplossingen.  

 

In deze nieuwsbrief informeren we u over deze avond en de vervolgstappen om ons pand optimaal en 

duurzaam te onderhouden en te verbeteren.  Met zo’n 45 aanwezige eigenaren hebben we 

geïnventariseerd wat hun knelpunten zijn en waar hun wensen liggen. Wat zijn de mogelijkheden om in 

het kader van groot onderhoud aan de slag te gaan met energie- en kostenbesparende maatregelen in 

uw eigen woning? En wat zijn de mogelijkheden en bijkomende investeringen als VVE voor ons gehele 

pand, het liefst gecombineerd met groot onderhoud? Hierbij spelen sinds enkele maanden naast 

ideologische motieven natuurlijk ook financiën een steeds grotere rol, gezien de sterk stijgende 

energieprijzen! Doel is om te verduurzamen en kosten te besparen en comfort te verhogen. ‘Voor de 

VVE’ ondersteunt ons hierin en adviseert hoe we ons MeerJarenOnderhoudsPlan vakkundig kunnen 

upgraden tot een DuurzaamMeerJarenOnderhoudsPlan.  

 

Hoe kunt u met kleine ingrepen en lage kosten al veel energie besparen in uw woning?:  

 Breng folie achter de radiatoren aan.  

 Breng ventilatie onder de radiatoren aan.  

 Stel de temperatuur in de cv-ketel lager in: van 60 naar 45 bijvoorbeeld. 

 Zet de te thermostaat lager en trek een extra trui aan.  

 Anticipeer goed door op tijd de thermostaat lager te zetten en de verlichting uit te doen als je 

weggaat of voor de nacht. 

 Goede luchtbevochtigers zorgen voor betere verspreiding van de warmte.  

 Sluit je gordijnen bij kou, en maak ze bij zonlicht juist open! 

 Breng een isolerende laag aan onder de vloerbedekking of houten vloer. 

 Vervang oude verlichting door LED verlichting. 

 Bent u toe aan een nieuwe cv-ketel? Vervang dan uw VR-ketel door een HR-ketel. 

Welke aandachtspunten leven onder eigenaren? 

1. Galerijkant: het is koud in de kamers aan de galerijzijde. Er is sprake van tocht, er komt kou naar 

binnen.  

2. Galerijkant: het is erg gehorig, vooral op de begane grond ervaren bewoners geluidsoverlast van 

langslopende buren en de Lemelerberg/Amerongseberg, waarvan de tuinen grenzen aan onze 

galerijzijde.  

3. Alle appartementen: de vloer is erg koud als gevolg van koudebruggen vanuit de galerijen van 

de woningen.  

4. Glaspuikant: er wordt kou ervaren aan de woonzijde van het pand. Er is ook vocht aan de ramen 

aan de binnenkant. 
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Deze punten zijn ook naar voren gekomen uit de scan en hebben ook de aandacht van het bestuur en de 

duurzaamheidscommissie. Hier komt de dak vernieuwing bij die al in de planning staat. Naast een extra 

isolatielaag wordt er gekozen voor een dak dat in ieder geval geschikt is om zonnepanelen op te 

plaatsen. 

 

De kosten gaan voor de baten uit 

Verbeteringen aan de gevels en beglazing aan de galerij- en glaspuikant en het dak drukken op termijn 

de energiekosten. In het MeerJarenOnderhoudsPlan zijn de nodige reserveringen al opgenomen, maar 

investeringen zijn mogelijk veel hoger en komen eerder dan is voorzien. Het gaat immers om zeer lange 

termijnplanningen.  Willen we als VvE, dus als eigenaren, nog verder gaan en nadenken over hoe we in 

de toekomst om willen gaan met (hoge) gasrekeningen, hebben we het niet alleen over energiezuiniger 

maken van het pand, maar ook over andere energiemogelijkheden. Als we die centraal via de VVE gaan 

regelen, gaan de kosten voor de baten uit en is een hoge investering nodig. Hiervoor is een lening nodig. 

 

Breed draagvlak nodig voor aangaan van een VVE lening  

Een VvE kan een lening aangaan, een gebouw gebonden financiering. Hiermee kun je groot onderhoud 

uitgaven combineren met verbeteren en verduurzamen van het gebouw. Hiervoor gelden speciale 

toestemmingsregels, afhankelijk van de splitsingsakte die voor de VVE geldt. Bij VVE Ravelijn is hiervoor 

tijdens een ALV toestemming nodig van een meerderheid: Er moet tweederde van de eigenaren 

aanwezig zijn, en hiervan moet drie kwart instemmen.  Het gebouw hoeft niet per se in één keer 

verbeterd te worden, maar sommige verbeteringen zijn handig te combineren of leveren in combinatie 

(meer) subsidie op. Denk aan het dak dat je in één keer aan wilt pakken of de gevels die in combinatie 

met glas gesubsidieerd kunnen worden.  

 

Presentatie ‘Voor de VVE’ 

In bijgevoegde presentatie van ‘Voor de VVE’ komen verschillende aandachtspunten, vraagstukken en 

verbetermogelijkheden aan bod. Belangrijk hierbij is dat we als VVE een lange termijnvisie creëren, en 

komen tot een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (een DMJOP).  

In de presentatie worden de volgende onderwerpen aangestipt: 

1. KOZIJNEN 

Kozijnen en beglazing aan de galerijkant vragen om een duurzame vernieuwing. 

 

2. GLAS 

Er is veel winst te behalen met betere isolatie aan het glas, aan galerijkant en aan glaspuikant.  

Hier moeten we letten op isolatie van warmte, isolatie van geluid en behoud van optimale 

ventilatiemogelijkheden. Met het professioneel aanbrengen van folie voor de 

(dubbelglas)ramen wordt de isolatiewaarde verhoogd. Dat is onzichtbaar en scheelt veel. 

 

3. GEVEL  

Bij gevelverbetering denk je aan betere isolatie- en ventilatiemogelijkheden. Betere isolatie is 

overigens ook mogelijk bij de vloeren en het dak. 

 

4. WARMTEPOMPEN 

 In principe geen VVE aangelegenheid, omdat we allemaal individueel verwarming hebben. 



 
 

 Pag. 3 
 

Belangrijk is om eerst te isoleren, dan pas verbeteren met verwarmen! 

De mogelijkheid voor warmtepompen is er wel, in de tuin of op het dak. 

Denk aan opties om van het gas af te komen: met infrarood verwarmen en elektrisch koken.  

De mogelijkheid is er om een warmtenet te maken met het pand met een collectieve 

warmtepomp.  Dit heeft als aanvullend voordeel dat er een verdienmodel voor de VvE ontstaat, 

wat op termijn weer kan leiden tot een lagere VvE-bijdrage.  

 

5. LAADPALEN 

In de toekomst komen er veel meer elektrische auto’s. Het laadpaal vraagstuk wordt dus zeker 

actueel.  

Meer laadpalen zijn nodig, dan speelt een ruimteprobleem. Er zijn andere opties, zoals laden 

met zonnepanelen (mocht de VvE die in de toekomst krijgen) en terugleveren aan de woningen.  

 

6. TUIN/GROENVOORZIENING/WATER 

Denk bij het verduurzamen van onze tuin aan een bijenkast, een groentetuin, een 

onderhoudsvrije kruidentuin, een vijver (water voor vogels), fruitbomen (isoleren ook geluid) of 

planten die meer insecten lokken.  Kijken met onze hovenier hoe we (onderhoudsarm) kunnen 

verbeteren.  En onderzoeken of er animo is onder eigenaren om zich hiervoor in te zetten 

(groenten, kruiden, honing, fruit).  

 

7. MODULE DAK & ZON  

‘Voor de VVE’ werkt een plan uit voor verduurzaming van het dak en mogelijkheden voor zonne-

energie. De presentatie geeft al de nodige aandachtspunten en mogelijkheden. In het voorstel is 

er ruimte voor meer dan 1000 panelen. Het plan is duur in aanschaf, maar wordt snel 

kostenneutraal. 

KOSTENASPECTEN 

 Doelstelling is om de verduurzaming woonlasten neutraal te realiseren. Echter, Ravelijn heeft 

met gemiddeld € 180,- relatief lage servicekosten. Uitgaande van de huidige woonlasten kunnen 

we eenvoudigweg niet voldoende verduurzamen. 

 Architectonisch is Ravelijn best een duur pand, door de vorm van het pand, grote tuin, dure en 

talrijke liften.  

 Nu verduurzamen betekent schuiven met posten uit het MeerJarenOnderhoudsPlan, 

bijvoorbeeld vooruitschuiven vervanging kozijnen en beglazing galerijkant.  

 Op welke woonlasten moeten we ons richten? Op die van nu of die van een paar jaar? Denk 

hierbij aan de hoge energieprijzen!  

IN ACTIE KOMEN IN IEDERS BELANG 

Er spelen een aantal factoren om als VVE in actie te komen: 

1. SUBSIDIE MOGELIJKHEDEN 

Er is nu nog subsidie. Het is onzeker of die nog wordt verlengd na 2023.  

2. LENING MOGELIJKHEDEN  

De VVE kan bij het Nationaal Warmtefonds een lening aanvragen.  

De rente is nu nog laag (2 à 3%). 
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3. BTW-TERUGGAVE 

Er is nu nog btw-teruggave op zonnepanelen. Het is niet bekend hoe lang dit nog geldt.  

HOE NU VERDER? 

De volgende stap is dat we een overzicht ontvangen met mogelijkheden met bijbehorende kosten en 

baten.  En hierover kunnen we u dan verder informeren en desgewenst weer met elkaar in gesprek.  

Welke verbeterscenario’s zijn er? Wat worden de kosten? En wat levert het op? Op welke termijn? Het 

brengt u weer een stap verder in keuzemogelijkheden en de draagkracht hiervoor: 

 Hoe kunnen we met slimme investeringen ons pand en dus uw woning energiezuiniger maken? 

 Hoe zorgen we ervoor dat u en wij kunnen gaan besparen op torenhoge energiekosten? 

 Hoe blijft uw woning en ons pand toekomstbestendig en aantrekkelijk voor de verkoop? 

Denk hierbij ook aan steeds strenger wordende hypotheekregels betreffende het energielabel. 

 Welke scenario’s zijn er: als we X doen, levert dat Y op. 

 

Vragen? 

Hebt u (nieuwe) vragen over duurzaamheid? Of specifieke verbeterwensen van het pand?   

Mail uw vraag dan alvast naar VvEravelijn@gmail.com. 

 

Bestuur VVE Ravelijn en duurzaamheidscommissie Ravelijn  

mailto:vveravelijn@gmail.com

