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Agenda

Wij organiseren in 2021 nog een 
aantal informatieve 
bijeenkomsten, om u als VvE op 
weg te helpen naar een 
duurzaam gebouw. 

Ook interessant voor u!

www.VveEnergiebalieMaastricht.nl

VvE Energiebalie Maastricht

20 oktober start:
Cursus Limburgse VvE’s met Energie
Wilt u ook gaan werken aan een verduurzamingsplan 
dat niet alleen technisch realiseerbaar is, financieel 
haalbaar en juridisch kloppend, maar ook kan rekenen 
op voldoende draagvlak? Zet de eerste stap door 
samen met uw beheerder deel te nemen aan de cursus 
die start op 20 oktober. >>Meer informatie

http://www.vveenergiebaliemaastricht.nl/
https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/maastricht/kalender/545/Cursus+VvE%27s+met+Energie+%2820+oktober%2C+10+%26amp%3B+24+november%29/
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VvE Energiebalie Maastricht

22 oktober: 
Informatiemiddag over 

subsidies en leningen
Kunnen we als VvE geld lenen om energie te 
besparen?
Is er subsidie voor bijvoorbeeld het isoleren van ons 
gebouw?
Op 22 oktober kunt u van 14.00 tot 16.00 uur al uw 
vragen over verduurzamen én het bekostigen ervan 
stellen aan 3 experts: 
• De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) presenteert de beschikbare subsidies
• Het Nationaal Warmtefonds presenteert de VvE 

Energiebespaarlening
• Stimuleringsfonds Volkshuisvesting vertelt u alles 

over de Duurzaam Thuis regeling

>> Meer informatie en aanmelden

http://www.vveenergiebaliemaastricht.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer
https://www.energiebespaarlening.nl/vve/
mailto:o%09https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/
https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/maastricht/kalender/546/Gratis+workshop+over+subsidies+en+leningen+voor+VvE%27s/
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VvE Energiebalie Maastricht

19 november:
Rondleiding en workshop 
WoonWijzerWinkel Limburg
In november gaan we weer met Maastrichtse VvE’s op 
bezoek bij de WoonWijzerWinkel Limburg: dé 
duurzaamheidsshowroom van de regio.

Zien-voelen-horen... Ervaar duurzame oplossingen 
voor je appartementencomplex écht zelf en doe 
inspiratie op.  >> Meer informatie 

http://www.vveenergiebaliemaastricht.nl/
https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/maastricht/kalender/547/Bezoek+aan+WoonWijzerWinkel+Parkstad/


Zonnige 
bedrijfsdaken 2.0

• Ook voor VvE’s!

Elektrisch Vervoer

• Laadinfra-
structuur bij VvE’s

Agenda



Laadpunten voor VVE's, webinar
Ron Bissels – 23 sept. 2021



Welkom

• 30min – veel info – naslagwerk
• Niet de diepte in – maar weet ‘t te vinden
• 10min vragen



…

Logische link zonne-energie en elektrisch rijden

Opwek – verbruik
Elektriciteitsnet

Saldering



1. Beleid – Ladder van laden – Rol gemeente

2. Actualiteit – Groei EV’s – Groei laadpunten 

3. VvE’s & laadvoorzieningen – Praktijkvoorbeeld – Zorgen om veiligheid & kosten

4. Uitstekende handleiding voor laden bij VvE’s

5. Wetswijziging

6. Marktplaats – Mobimarkt 

7. Vragen & Afsluitende opmerkingen

Inhoud



Beleid1



Gemeentelijk beleid laadinfrastructuur 

• 2020 opgesteld

• Januari 2021 vastgesteld door College van B&W

• Uitvoering door



Ladder van laden



Ladder van laden

Thuis

Werk

Privaat PubliekSemipubliek

Parkeergarage

Winkelcentrum

Bedrijventerrein

Straat

Plein



‘Thuis'

Thuis

Geen eigen oprit Eigen oprit/parkeerplaats VvE’s

Straat

Parkeergarage

Buitenterrein



Rol & doel gemeente mbt laadinfra VvE’s 

• Stimuleren door te informeren en evt. te ondersteunen Beleidsplan



Rol & doel gemeente mbt laadinfra VvE’s 

• Stimuleren door te informeren en evt. te ondersteunen Uitvoeringsplan



Actualiteit2



In 2030 alléén nog auto’s 
zonder uitstoot te koop



€ <20K → 1 € 20-30K → 9 € 30-40K → 37 

Prijs

Actieradius

Keuze

Aanbod EV’s

Ook u rijdt binnenkort elektrisch!
Of anders toch uw buurvrouw





• Dit betreft publieke laadpalen

• Ook grote opgave particulier laden

• Daarin hebben VvE’s een rol



VvE’s & laadvoorzieningen3



VvE’s & laadinfra

• Veel verschil in VvE’s (125.000 in NL)

• Grootte, bewonersprofiel, beheer, 
parkeersituatie, gelaagdheid in verenigingen

• In Maastricht: 800 VvE’s, relatie met VvE-
Loket, VvE-beheerders

• Thermometer → 3 VVE’s gesproken:

• Situatie 1: 2 jaar geleden 1e installatie 5 

laadpunten 

• Situatie 2: Bewustzijn aanwezig, nog geen actie

• Situatie 3: Bewoner wil aan de slag – waar te 

beginnen?

Download het Nationaal Laadonderzoek 2021 - Elaad NL

https://www.elaad.nl/news/download-het-nationaal-laadonderzoek-2021/


VvE La Forme – Hans van Santen

• Ontstaan vraag

• Hoe aangepakt & besluit 
genomen

• Kies voor groeimodel

• Deel de laadpunten

• Maximaliseer veiligheid

• Dus → samen!

Voorbeeld uit de praktijk



Meeste zorgen & onzekerheid op 2 aspecten

• Brandgevaar/veiligheid

• Kosten/wie betaalt het



Brandgevaar/veiligheid



Ook zorgen

• Begrijpelijk

• Maar…

• Oudere typen

RVO stelt:

Dus  aanbevelingen



Link factsheet Veilig opladen in parkeergarages - Vereniging DOET (doetdoet.nl)

https://doetdoet.nl/lobby/factsheet-veilig-opladen-in-parkeergarages






• Dezelfde 
aanbevelingen

Links naar documenten:

20210715-IFV-Brandveiligheid-
parkeergarages-met-elektrisch-
aangedreven-voertuigen-
v2021.pdf

20210923-IFV-Infographic-Veilig-
parkeren-en-laden-van-
elektrische-voertuigen-in-
parkeergarages.pdf

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210715-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen-v2021.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210923-IFV-Infographic-Veilig-parkeren-en-laden-van-elektrische-voertuigen-in-parkeergarages.pdf


• Verzekeraar → andere eisen?

• Brandveiligheidsscan door expert

• Advies specifieke plaatsing & restrisico’s

• Alleen mode 3 en 4 laadpalen

• Niet bij vluchtweg of nooduitgang

• Zorg voor snelle branddetectie & 
opvolging van brandalarm



Kosten/wie betaalt het?



Link naar document: Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE (vveladen.nl)

https://vveladen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Laadoplossingen-voor-elektrische-autos-binnen-de-VvE-brochure.pdf


Kosten

• Inzicht

• Verdeling



Uitstekende handleiding      
voor laden bij VvE’s
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Website VvE laden – www.vveladen.nl

https://vveladen.nl/










Wetswijziging5



Juridisch

• Wetsvoorstel



Juridisch

• Wetsvoorstel

Link naar document:
https://ap.lc/rK5Wc

https://ap.lc/rK5Wc
https://ap.lc/rK5Wc


Juridisch – uitleg & ondersteuning

Link naar (12-08) WEBINAR: Wetsvoorstel Notificatieregeling oplaadpunten VvE's - YouTube

Kees Oomen, VvE Belang

https://www.youtube.com/watch?v=PnKmvev13DM


Subsidie

• Op laadplan VvE’s – dmv aanpassing SEEH

• Met vertrouwen ‘n deugdelijke installatie 
met eerlijke verdeling van kosten



Afwachten?
Of zelf sturen



Marktplaats – Mobimarkt6



Rol & doel gemeente mbt laadinfra VvE’s 

• Stimuleren door te informeren en evt. te ondersteunen

1 januari 2022

Link naar website: 
Maak de beweging naar anders reizen

https://www.maakdebeweging.nl/nl/#_ga=2.63411055.1754258145.1632473957-1078621454.1592223778
https://www.maakdebeweging.nl/nl/#_ga=2.63411055.1754258145.1632473957-1078621454.1592223778


Voorbeeld Mobimarkt op www.Zuid-Limburg-Bereikbaar.nl

Link naar website:
Zuid-Limburg Bereikbaar (zuidlimburgbereikbaar.nl)

http://www.zuid-limburg-bereikbaar.nl/
https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/
https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/


Mobimarkt → nieuwe thema’s

• Laadinfra voor particulieren (bewoners met eigen oprit, parkeerplaats)

• Laadinfra voor VVE’s

• Laadinfra voor bedrijven/werkgevers



Mobimarkt voor VvE’s
Burger:

• Laadpaalkeuzehulp: met intro, doorloop dit en leer

• Levering van laadpunten/palen:

○ Sec leverancier

○ Je leasemaatschappij/dealer

○ Je installateur

• Laadpassen/abonnementen:

○ Verschillende opties

○ Abonnementsvorm, combi met eigen energiecontract etc.

○ Verdienmodellen

• Realisatie van laadpunten:

○ (kan leverancier zijn)

○ Installateurs die beetje vooruitstrevend zijn

• Netbeheerder nodig voor evt verzwaring van meterkast/aansluiting

De + voor VvE’s:

• Specifieke info

o Slim laden

o Laadpalen delen

• Adviseurs/expertise

o Laadplan

o Brandveiligheid (scan)

o Elektrotechniek

o Besluitvorming



Vragen & Afsluitende 
opmerkingen
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Website www.maakdebeweging.nl

• Dit naslagwerk

• Aanvullende informatie

• Mobimarkt laden voor VvE’s

• Vragen, hulp nodig?

• Tevens terug te vinden op:

http://www.maakdebeweging.nl/


Samenvattend

• Elektrisch rijden komt eraan – u heeft laadinfra nodig!

• Zorgen om brandgevaar/veiligheid & kosten

• Denk niet vanuit wat níet kan → informeer uzelf

• Veel werk, complex voor besturen

• Maak een meerjarenplan – voorkom wildgroei – neem regie

• Deel laadpunten – grotere actieradius = minder vaak laden

• Kies voor een gezamenlijke aanpak

Wilt u in ons netwerk voor evt. ondersteuning?
Zet uw emailadres in de chat.





Dank




