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MAASTRICHT 
SAMEN VOOR 
VERDUURZAMING 

Duidelijke taal van de wethouder, die vooral wil 
inspireren met mooie voorbeelden en die ook graag 
benadrukt dat de gemeente zelf het voortouw 
neemt. “Het 400 jaar oude stadhuis van Maastricht 
heeft energielabel B; dat zegt wel iets! We hebben 
als overheid natuurlijk ook een forse opgave. In 2008 
heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat 
onze stad in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Als het 
gaat om bedrijvigheid, woningeigenaars, instellingen 
en woningcorporaties, zijn we mede afhankelijk van 
hun inzet. Als gemeente proberen we deze doelgroe-
pen zo veel mogelijk ondersteuning te bieden. We 
doen trouwens ook aan voorlichting over maatrege-
len die bewoners zélf kunnen nemen. Ons Enexishuis 
biedt daarvoor een fraaie en inspirerende omgeving.”

Europees project
Waar het Eurovisie Songfestival het mooie Maastricht 
aan zich voorbij laat gaan, greep VvE Belang op 
3 oktober jl. haar kans om neer te strijken in de meest 
Europese stad van Nederland. De appartements-
eigenaars in de oude (maar springlevende) Maasstad 
vormen 17 procent van de huishoudens. De VvE’s 
zijn te vinden in alle wijken. Niet alleen in de fraaie 

historische panden, maar ook in de architectonisch 
bijzondere wijk Céramique en in voormalige nieuw-
bouwwijken. 

De stad benadrukt haar Europese karakter door 
deel te nemen aan het Interreg-project North-West 
Europe ACE-Retrofitting. Ofwel: Accelerating Con-
dominium Energy Retrofitting. Vrij vertaald betekent 
dat: renovatie en verduurzaming van appartemen-
tencomplexen. De andere deelnemers aan het pro-
ject zijn ook niet de minste: Parijs, Antwerpen, Luik, 
Frankfurt en Aberdeen. Die steden hebben - met al 
hun onderlinge verschillen - in elk geval één ding 
gemeen: ze hebben tal van appartementencom-
plexen met gedeeld eigendom binnen hun gemeen-
tegrenzen. 

VvE Energie Balie
Dat biedt kansen om een aansprekend pakket aan 
energiebesparende maatregelen aan te bieden, zegt 
Rianne van der Krogt, coördinator van de VvE Energie 
Balie in Maastricht. “In samenwerking  met onze ken-
nispartners, de Universiteit Maastricht, Changeworks 
en Energy Cities, hebben we een stappenplan 

ontwikkeld om VvE’s te ondersteunen bij de pro-
cesmatige kant van verduurzaming. We hebben 
- samen met de andere deelnemers aan het Inter-
reg-project - in kaart gebracht welke hindernissen 
VvE’s op hun pad naar verduurzaming tegenkomen. 
Die vraag is in alle partnersteden aan de orde geko-
men en alle kennis en ervaringen van de partners 
zijn samengebracht op de website www.gemeente-
maastricht.nl/vvebalie. 

Het project is gestart in 2016 en loopt nog tot 2020. 
We hopen in deze periode veel VvE’s te stimuleren
om hun complexen te verduurzamen. Dat kan 
natuurlijk alleen maar door met hen in contact 
te komen; liefst persoonlijk. Het initiatief van VvE 
Belang om samen met de gemeente Maastricht 
deze bijeenkomst te organiseren, kwam dan ook 
precies op het goede moment.”

Maastrichtse VvE’s met Energie
Een van de onderdelen van de website is een 
Activiteitenkalender. De bijeenkomst die op 3 
oktober jl. werd gehouden, werd daarop prominent 
vermeld. Met succes: de Maastrichtse VvE-bestuur-
ders  en individuele eigenaars lieten zich de kans op 
zo veel extra informatie niet ontgaan. In het hotel 
Van der Valk konden zij kennismaken met de VvE 
Energie Balie en werden ze meteen op weg gehol-
pen. Bovendien konden ze zich nog deze avond 
aanmelden voor de cursus ‘Maastrichtse VvE’s met 
Energie’, een must voor VvE-bestuurders die werk 
willen maken van duurzaamheid.

Actualiteiten en energieadvies door VvE Belang
Mr. Kees Oomen, directeur van VvE Belang, gaf de 
aanwezigen een inkijkje in de stand van zaken rond 
het Klimaatakkoord en de gevolgen voor de VvE 

(die nu al merkbaar zijn). In het kort: informeren - 
oriënteren - reserveren - isoleren en - als het lukt 
- transformeren. Verder ging het in zijn presentatie 
over besluitvorming binnen de VvE en de ontwikke-
lingen in de regelgeving. Ook de diverse varianten 
in de toekomstige energie- en warmtevoorziening 
kwamen aan de orde.

De juridische actualiteiten die mr. John Liewes 
(jurist bij VvE Belang) voor het voetlicht bracht, 
konden - zoals altijd - rekenen op een enthousiast 
en geïnteresseerd publiek. Na de pauze  kreeg 
het publiek informatie over de VvE Energiebespaar-
lening, de provinciale Duurzaam Thuisregeling en 
de subsidies die de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (ww.rvo.nl) in de aanbieding heeft.

Voor twee van de aanwezige VvE’s eindigde de 
avond bijzonder interessant: zij wonnen elk een 
gratis energieadvies van VvE Belang ter waarde 
van ca. € 3.000,-.

Meer weten? Kijk op www.gemeente-
maastricht.nl/vvebalie. 
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“Dit is hét moment om in actie te komen”, zegt mr. Gert-Jan Krabbendam, wethouder van o.a. 
Duurzaamheid in de gemeente Maastricht. “We weten dat we te maken hebben met een complexe 
doelgroep, maar het is ook duidelijk dat we mooie resultaten kunnen boeken als we deze doelgroep 
weten te bereiken. 500 van de 900 Maastrichtse appartementencomplexen met een VvE hadden vorig 
jaar een F- of G-label, dus er is veel winst te behalen. We zetten een aantal middelen in, zoals onze VvE 
Energie Balie, het project ‘Plus je huis’, Energiecoaches speciaal voor de VvE, de cursus Maastrichtse VvE’s 
met Energie én natuurlijk de bijeenkomst die we met VvE Belang organiseerden op 3 oktober jl. Er zijn tal 
van mooie voorbeelden van verduurzaming; die laten we graag zien.”

VvE’s worden ondersteund 
bij alle aspecten van 
verduurzaming

   Mr. Gert-Jan Krabbendam
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