
FORMAT voor indienen voorstellen schrapsessie 

 
Onderwerpen dienen betrekking te hebben op de energietransitie in de gebouwde omgeving, met 
name gericht op woningen en gebouwen (anders dan woningen), zowel nieuwbouw als bestaande 
bouw. Het indienen van in de praktijk voorkomende knelpunten m.b.t. warmtebronnen en 
systemen is ook mogelijk, mits het geen betrekking heeft op aspecten die ook onderwerp zijn in de 

Wet collectieve warmtevoorziening. Het proces van de schrapsessies heeft een focus op regels, 
wetten, procedures en administratieve aspecten die de verduurzaming van de gebouwde omgeving 
beperken of meer complex maken dan strikt nodig zou zijn. 
 

Gegevens indiener 
 

Voor- en achternaam Ivo Opstelten 

Organisatie  Verbouwstromen/Stroomversnelling 

Functie Kernteamlid/Directeur 

Mailadres ivo.opstelten@verbouwstromen.nu 

Telefoonnummer 06-23291616 

 

 

Wat is het knelpunt en welke 
elementen werken 
belemmerend?  
 
 

 
 
 
 
 
 

Alle subsidieregelingen nu zijn incidenteel, versnipperd, 
gekoppeld aan maatregelen in plaats van beoogde 
prestaties (voortvloeiend uit juiste toepassing van 
maatregelen) en er is geen zekerheid vooraf voor de 
eigenaar. Daarnaast is elk formulier een horde voor een 

eigenaar. 

Wat zijn de consequenties van 
de gesignaleerde belemmering 
i.r.t. de energietransitie 

 
 
 

 
 
 
 
 

Het effect van de subsidies pakt onnodig lager uit dan 
beoogd/veronderstelt. 
Subsidies komen vaak niet terecht bij de gebouweigenaren 

die ze het hardst nodig hebben 
Aanvragers van subsidie kunnen soms de subsidie alsnog 
mislopen doordat de realisatie van de maatregelen meer 

tijd vereisen dan toegestaan is volgens de 
subsidievoorwaarden.  
Versnippering door individuele subsidieprocedures 
belemmeren bovendien verduurzaming op grotere schaal 
zoals op gebiedsniveau. 

Op wie heeft het direct 

betrekking? Als in wie wordt 
hierdoor direct gehinderd? 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gebouweigenaren (huur, koop en VVE), Gemeenten 

Op welke wet- en regelgeving 
en welk artikel heeft het 

betrekking? En/of op welke 
administratieve last(en)? 
Zo specifiek mogelijk. 
 
 
 

 
 
 

Verschillende subsidieregelingen zoals de ISDE, NIP 



Welke stakeholders zijn erbij 

betrokken? In het ondervinden 
van de hinder door deze 
belemmering. 
 
 
 

 
 
 
 

Financiers, Intermediairs, NPLW 

Onder verantwoordelijkheid 

van welk departement(en) of 
welke overheid valt het 
knelpunt? 
BZK, EZK, I&W, FIN, SZW of 
provincies, gemeenten, 

waterschappen. 
 

 
 
 
 

BZK, EZK 

Welke opgave in de gebouwde 

omgeving raakt het? 
Nieuwbouw, (verduurzaming) 
bestaande bouw, circulariteit en 
biobased materialen etc. 
 
 
 

 
 

 
 

Bestaande bouw 

Wat is een mogelijke oplossing 
volgens u? Welke voor- en 

nadelen heeft deze oplossing? 
(optioneel) 
 
 
 
 

 
 
 

Om te kunnen opschalen is een wijkaanpak noodzakelijk. 
Om een wijkaanpak haalbaar en laagdrempeliger te maken 

zijn afspraken aan de voorkant nodig tussen gemeente en 
rijk.  
Voorstel: maak op basis van een programma op 
gebiedsniveau (wijkaanpak) afspraken over subsidies en 
financiering gekoppeld aan duurzaamheidsprestaties (zoals 
integrale CO2-reductie).  

 
 
 

 


