
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. 
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Wat is het knelpunt en welke 
elementen werken 
belemmerend?  
 
 

 
 
 
 
 
 

Er mist een vangnet voor mensen met energie-armoede 
binnen een VVE. Mensen in energie-armoede blijven in 
energie-armoede in de woningen woonlastenneutraal 
worden verduurzaamd. 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

Oplossing moet nu gevonden worden binnen de VVE om 
deze personen toch mee te kunnen laten doen aan 
verduurzamingsplannen voor hun woongebouw. Doorgaans 

leidt dit tot blokkade door deze mensen. Indien zij een (te) 
kleine minderheid vormen kan het gevolg zijn dat ze toch 
geconfronteerd worden met een servicekostenverhoging die 

zij niet kunnen betalen.  

Op wie heeft het direct 

betrekking? Als in wie wordt 
hierdoor direct gehinderd? 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gebouweigenaren VVE 

Op welke wet- en regelgeving 
en welk artikel heeft het 

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

 
 
 

 Warmtefonds 



Welke stakeholders zijn erbij 

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

 
 
 
 

Warmtefonds 

Onder verantwoordelijkheid 

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

waterschappen. 
 

 
 
 
 

BZK 

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) 
 
 
 
 

 
 
 

Verruim de mogelijkheden voor het Nationaal Warmtefonds 
om ‘niet-kunners’ binnen VvE’s voluit mee te kunnen laten 

doen met de noodzakelijke verduurzaming van de woning 
zonder dat dit hun draagkracht te boven gaat. 
Vereist niet zozeer een aanpassing van de wetgeving maar 
wel een uitbreiding van de mogelijkheden van het 
Nationaal Warmtefonds. Onderdeel hiervan zou zijn de 
mogelijkheid tot voorfinanciering van procesbegeleiding, 

waarbij aflossingsplicht vervalt in geval van een negatief 
besluit. 

 
 
 

 


