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Notitie ten behoeve van wethouder Zita Pels 

Geachte wethouder, wij zijn blij met uw uitnodiging. Wat we op Twitter al beloofden: hierbij een 

aantal observaties, gedachten en voorstellen bij complexe dossiers zoals de verduurzaming en het 

dagelijks reilen en zeilen van de stad. We hopen hiermee bij te dragen aan Amsterdam. 

 

 

1. Samenvattende inleiding 

Met 24.000 VvE’s en daarin 55% of meer van alle woningen mag Amsterdam zich de VvE hoofdstad 

van ons land noemen. VvE’s zijn er in vele soorten, van grachtenpanden tot flatgebouwen uit de 

jaren vijftig tot hyper-moderne woonhofjes en rijtjes eengezinswoningen. In de korte tijd dat we als 

VvE Bond bestaan hadden we contact met honderden VvE bestuurders, representanten van de vele 

tienduizenden Amsterdammers die als vrijwilliger hun eigen woonomgeving dienen. 

VvE Bond: voor en door VvE bestuurders 

VvE bestuurders, alleen in Amsterdam al snel 50-80.000 mensen, zijn meestal hardwerkende VvE 

bestuurders, alleen in Amsterdam al snel 80.000 mensen, zijn actieve en goedwillende burgers, 

zelden vastgoedprofessional maar wel in staat grote verantwoordelijkheid te dragen in de sociaal 

lastige situatie soms ingrijpende besluiten te moeten nemen over zowel je eigen huis en financiën 

als die van je buren. VvE bestuurders ontvangen voor al die uren werk geen salaris, op zijn best 

ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding.  

De VvE Bond is begin 2022 opgericht als ondersteuning van, voor en door Amsterdamse VvE 

bestuurders. We wisselen kennis en ervaring uit en slaan die ook zoveel mogelijk op. Met die kennis 
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en ervaring denken we ook anderen, zoals de gemeente te kunnen helpen. Zo hebben we een online 

forum opgezet en organiseren we bijeenkomsten over thema’s als verduurzaming en verkamering. 

Zorgen over gemeente 

We willen deze kennis en ervaring ook inzetten omdat veel VvE bestuurders zich zorgen maken over 

het gemeentelijk apparaat. Bij verduurzaming merken ze dat ambtenaren van goede wil zijn, maar 

weinig kennis hebben van bestáánde bouw, de grote afdeling Duurzaamheid richt zich grotendeels 

op nieuwbouw. Aanpassingen in bestaande bouw vindt men lastig en zijn er geen prioriteit. Er wordt 

waargenomen dat het DNA van deze afdeling vooral is gericht op praten met projectontwikkelaars; 

niet met VvE bestuurders. Ook merken VvE-bestuurders dat medewerkers maar kort op een dossier 

zitten, vaak ook blijken het tijdelijk ingehuurde ZZP-ers of zelfs geheel externe derden te zijn. Maar 

al te vaak bekruipt VvE-bestuurders het gevoel dat zij deze medewerkers moeten inwerken – om dan 

kort nadien te merken dat de cyclus opnieuw begint.  

Duurzaamheid 

Vrijwel iedereen die we tegenkwamen ziet het belang van verduurzaming en wil daarin graag 

stappen zetten. Tegelijk horen we ook dat VvE bestuurders enorm geholpen  zouden zijn door meer 

gemeentelijke duidelijkheid en consistentie. Dat bleek bijvoorbeeld nog op dinsdagavond 5 juli jl. dat 

bij de presentatiebijeenkomst van het buurtplan Molenwijk Aardgasvrij. De daar aanwezige VvE 

bestuurders waren verdrietig dat ze na hun jarenlange vrijwillige meedenken opnieuw eindigden in 

de mist. We mochten een exemplaar van het plan voor u meenemen.  

Samen aan slag 

Hoe verdrietig de VvE’s uit Molenwijk ook zijn, als VvE Bond zijn we wel heel blij met dit Buurtplan 

voor individuele woningeigenaren in gemengde VvE’s. Het maakt bijvoorbeeld glashelder dat er 

naast het hier dominante 30 jaar perspectief van de professionele vastgoedbeheerder ook 

perspectieven moeten worden ontwikkeld voor individuele eigenaren van een appartementsrecht. 

Vandaag leggen we bij u een voorstel neer om een drietal VvE gebouwen in Amsterdam virtueel 

volledig te verduurzamen volgens meerdere opties, vanaf de voordeur tot aan de laatste radiator in 

het bovenste appartement. Virtueel, omdat voor ons helder is dat op dit moment niemand een 

volledig traject op alle details kan overzien. Door een virtuele simulatie, begeleid door een groep 

kritische ervarings- en materiedeskundigen komen al die energetische, juridische, financiële, 

bouwkundige, esthetische en verdere details naar boven. Inclusief onvermijdelijke onduidelijkheden 

en onzekerheden. Ieder gebouw is verschillend maar een voor iedereen transparante doorloop van 

een dergelijke verduurzaming kan bijdragen aan het opbouwen van kennis en een gevoel van grip 

voor zowel de VvE bestuurders als de gemeente. Het kan ook sterk bijdragen aan het (opnieuw) 

opbouwen van wederzijds begrip en vertrouwen tussen alle betrokkenen bij dergelijke 

verduurzamingsoperaties. 

 

Woningisolatie, maar dan heel leuk 

We leggen een tweede plan bij u neer, we hebben het geleend uit Bordeaux. Circulair denkende 

architecten hebben aldaar voorkomen dat grote Bijlmerachtige flats moest worden afgebroken. Ze 

hebben er in feite de benodigde nieuwe duurzame gevel voor gezet, wel op een aantal meters van 

het gebouw. Daartussen hebben ze met bouwkundige dozen een slanke extra flat gebouwd. De 

huurders kregen er per woning tussen de 30 en 45 m² leefruimte bij. Kosten: €50.000 per woning. 

Het project ontving in 2019 de meest prestigieuze Europese architectuurprijs. Wij denken dat het de 

moeite waard is te onderzoeken of dit concept kan slagen in Amsterdam. Bijvoorbeeld in Nieuw-

West, het stadsdeel wat wordt gedomineerd door in stroken gebouwde midden-en hoogbouw, 

eventueel via het Masterplan. Echter, ook elders in Amsterdam is de stad rijk aan gebouwde stroken 

die hard toe zijn aan verduurzaming. Tenminste één VvE is inmiddels al actief bezig met het 

verkennen van deze aanbouwmogelijkheid, de krachten bundelen kan het tempo op weg naar 

vaststellen van haalbaarheid zeer versnellen. 



3 
 
Blokverwarming 

Amsterdam telt circa 65.000 woningen die worden verwarmd met aardgasarme of zelfs aardgasloze 

stadsverwarming. Tot zeer recent was onbekend dat wel 26.000 woningen worden verwarmd met 

een collectieve blokverwarming op aardgas of zelfs oliestook. Evenmin was bekend dat gebouwen 

met een dergelijke verwarming vaak in de buurt liggen van of zelfs naast gebouwen met relatief 

duurzame stadswarmte. We gaan graag in gesprek over dit laaghangend ‘CO2-fruit’. 

Verkamering en andere vergunningen 

In de praktijk geeft de gemeente vaak vergunningen die feitelijk niet kunnen worden gerealiseerd. 

Bijvoorbeeld omdat bij een dakterras omdat het betreffende dak eigendom is van een VvE of bij 

verkamering omdat de VvE een statutair verbod op kamerverhuur kent. In sommige buurten zou 

zelfs het lokale bestemmingsplan een verbod op kamerverhuur bevatten. Gevolg is dat het 

betreffende VvE bestuur de buurvrouw of buurman met een civiele rechtszaak moet dreigen om niet 

tot uitvoering te brengen wat door de gemeente vergund is. Het zorgt voor vervelende situaties in 

de leefomgeving, het kost VvE’s financiële verliezen aan niet vergoede juridische kosten en het vergt 

ongelofelijk veel tijd en energie van VvE bestuurders. En teleurstelling bij burgers over duurbetaalde 

leges waar ze niets voor terugkrijgen. 

Vandaag vragen wij u om samen naar dit probleem te kijken en tenminste om per omgaande op de 

gemeentelijke websites in alle toelichtingen op dergelijke vergunningen te vermelden dat de 

vergunning in de praktijk vaak niet uitgevoerd kan worden – en dat de aanvrager zelf 

verantwoordelijk is dat vooraf bij zijn VvE te checken.  

VvE’s: ogen en oren 

Het is een wezenskenmerk van de grote stad dat de bevolking steeds in beweging is. De gemiddelde 

Amsterdammer woont minder dan negen jaar op één plek, in sommige buurten nog korter. Het is 

daarom voor de gemeente lastig om in het op buurten gerichte beleid uit te voeren. Echter, ruim 

meer dan de helft van alle woningen in Amsterdam maakt deel uit van een VvE en die hebben 

continu een bestuur met overdracht van kennis en ervaring en natuurlijk ook een archief. VvE 

bestuurders hebben per definitie uit welbegrepen eigenbelang een grote betrokkenheid bij hun 

woon en leefomgeving.  

Een voorbeeld  vormt de zelfwoonplicht. Zeer recent moest een VvE bestuurder de -overigens 

vriendelijke- afdeling Handhaving informeren over het bestaan van de zelfwoonplicht en dat de 

gemeente die -publiekrechtelijk- moet handhaven. 

Vandaag stellen wij u voor om binnen de gemeente samen met de VvE Bond te overwegen tal van 

aspecten van beleid en uitvoering te koppelen aan de wel continue factor in de buurten: de VvE 

besturen. Thema’s als schoon, heel en veilig liggen direct voor de hand, maar ook over sociale 

vraagstukken, lokale economie en stedelijke ontwikkeling kunnen VvE besturen het nodige bijdragen 

- als het hen tenminste wordt gevraagd en wordt beseft dat het hardwerkende burgers zijn met 

meestal ook een gewone baan. 

Kortom 

In de Amsterdamse VvE’s en hun bestuurders vindt u een reservoir aan kennis en ervaring die de 

gemeente zou kunnen inzetten bij het verduurzamen en verbeteren van ons mooie Amsterdam.  

We gaan graag met u in overleg over wat we voor elkaar kunnen betekenen, om te beginnen al rond 

verduurzamings- en volkshuisvestingsvraagstukken. 
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2. VvE’s en gemeente Amsterdam 

in ons Manifest van april 2022 benoemden we de VvE, de vereniging van eigenaren als een groot 

Amsterdams geheim. Bijna niemand realiseert zich hoe dominant de VvE inmiddels in Amsterdam is 

geworden. Er zijn in Nederland slechts 36 gemeenten met meer dan 500 verenigingen van eigenaren 

en maar 18 met meer dan 1.0001. Buiten deze 36 gemeenten is de vereniging van eigenaren een 

relatief onbekend fenomeen, het gaat daar om slechts enkele procenten van het totaal aantal 

woningen. Amsterdam spant de kroon naar zowel het aantal verenigingen als het totaal aantal 

woningen: 22.000 verenigingen met samen rond de 55% van alle woningen2 , tezamen een slordige 

100 à € 125 miljard euro aan vastgoed in Amsterdam.  

Lang niet al die woningen zijn individuele ‘koopwoningen’, een fors aantal is eigendom van een 

woningcorporatie en fungeert als (vaak sociale) huurwoning. Pas in 2018 deed gemeentelijk 

onderzoeksbureau OIS onderzoek naar het fenomeen VvE’s3 en kenmerkend voor OIS ook meteen 

heel degelijk en inzichtgevend. De onderzoekspublicatie bevat een schat aan cijfers en overige 

informatie. Helaas vernam de VvE Bond recent dat het voornemen uit 2018 om de gegevens jaarlijks 

te verversen niet in uitvoering is gebracht. 

Van de 22.000 VvE’s waren er in 2018 circa 19.000 met 125.000 uitsluitend particuliere 

appartements-rechten. Ruim 2000 VvE’s met circa 100.000 woningen zijn gemengd, ze omvatten 

voor circa 73% een woningcorporatie als groot eigenaar en voor het overige individuele 

appartementsrechten. In de waarneming van de VvE Bond hebben de betreffende individuele 

eigenaren niet altijd het gevoel meer grip te hebben op het beheer van een gebouw dan hun 

hurende buren. In 2018 waren er ook 241 VvE’s met circa 4.600 appartementsrechten exclusief in 

handen van woningcorporaties. De VvE Bond vermoedt dat het hier gaat om een tussenfase, 

namelijk complexen waar de woningcorporatie nog niet was begonnen het pand ‘uit te ponden’; 

Die unieke ‘VvE-positie’ van Amsterdam vind je niet terug in het bewustzijn laat staan kennis binnen 

grote delen van het Amsterdamse gemeentelijk apparaat, ondanks alle informatie van OIS. Dat 

betekent dat zowel bij beleid als uitvoering de notie ontbreekt dat een eigen woning in vele 

opzichten iets anders is dan een appartementsrecht (in bijlage 4 een korte opsomming van soorten 

koopwoningen in Amsterdam). Dit zien we bijvoorbeeld terug bij vergunningsprocessen.  

Evenzeer lijkt de notie te ontbreken dat VvE’s worden bestuurd door léden van die VvE’s ofwel 

gewone hardwerkende burgers, geen (vastgoed-)professionals. Ambtenaren behandelen VvE 

besturen vaak als professionele commerciële vastgoedexploitanten - het zijn echter gewone burgers 

die als vrijwilliger hun woonomgeving dienen. 

Veel landelijke wetgeving richt zich op woningeigenaren, niet op verenigingen van eigenaren en de 

leden daarvan. Zoals steeds meer ook elders wordt onderkend betekent dit een forse rem op de 

verduurzaming van circa 1,2 miljoen woningen in Nederland, waarvan circa 20% in Amsterdam. 

Een andere complicatie is dat de splitsingsaktes van VvE’s over het algemeen zijn gefundeerd op de 

zogenaamde Modelreglementen, daterend uit 1972 tot en met 2021. Met name de meest recente 

exemplaren bevatten bruikbare teksten over verduurzaming. Het zou wenselijk zijn om alle 

splitsingsaktes op ditzelfde niveau te krijgen. 

Vragen aan de gemeente 

a) Draag intern en extern actief uit dat 55% van de woningen in Amsterdam behoort tot een 

VvE. 

 
1 CBS, 2016 
2 OIS, 2018 
3 https://onderzoek.amsterdam.nl/artikel/project-inzicht-in-vve  
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b) Besef daarbij dat de gemeente een groot belang bij heeft dat de VvE’s in staat blijven leden 

te bereid te vinden als vrijwilliger toe te treden tot het bestuur en bestuurswerk te doen. 

Met het functioneren van deze besturen staat of valt het in goede staat houden van een 

zeer hoog percentage woningen in de gemeente. Naarmate VvE’s onnodig worden belast 

met de gevolgen van slordig gemeentelijk beleid neemt die bereidheid tot vrijwillig 

bestuurswerk af.  

c) Ga als gemeente structureel het gesprek aan met VvE’s en vooral de besturen daarvan en 

ambieer uit die gesprekken lessen te trekken. 

d) Niet alleen het besef van VvE’s maar ook kennis is beperkt binnen de gemeente aanwezig. 

Herhaal daarom het onderzoek naar VvE’s van OIS uit 2018, nu met het geografisch identiek 

in kaart brengen van VvE woningen, net zoals in de Digitale Atlas corporatiewoningen.  

 

Uitsnede uit kaart sociale woningbouw4 

e) Besteed daarbij vooral ook aandacht aan het exact in beeld krijgen van aantallen 

huurwoningen per woningcorporatie in de zogenaamde gemengde VvE’s (en overweeg niet 

langer de term ‘spikkel VvE’ te gebruiken – die doet denken aan de enge ziekten). Dat laatste 

helpt om bij het maken van betere afspraken over verduurzaming met alle betrokken 

partijen. 

f) Overleg met de top 18 of top 36 VvE gemeenten om te komen tot overleg met het Rijk 

gericht op onderzoek of het mogelijk is wettelijk via een algemeen verbindend verklaren alle 

bestaande splitsingsaktes op het meest recente niveau van de Modelreglementen te 

brengen. 

g) Overweeg om net als de gemeente Den Haag een ondersteunende VvE Balie in te stellen. 

Kopieer juist niét het model van Rotterdam, VvE-010, een met gemeentelijke steun samen 

met de woningcorporaties opgerichte organisatie die zo te lezen de stille ambitie heeft om 

een soort superbeheerder/bestuur van VvE’s te willen zijn. De VvE Bond kent niemand in 

Amsterdam die daarop zit te wachten. 

 

 

 
4 https://maps.amsterdam.nl/afwc_2021/?LANG=nl  
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3. Verduurzaming 

Het onderzoek van OIS uit 2018 is onder meer een rijke bron van informatie over de stand van zaken 

bij de Amsterdamse VvE’s omtrent duurzaamheid. Met de beperking dat destijds voor minder dan 

de helft van de betreffende woningen een energielabel bekend was kan met enige zekerheid worden 

gezegd dat slechts een klein deel van de VvE woningen beschikt over energielabel A, de helft of meer 

heeft label C of nog slechter. Ondanks dit gegeven is in het duurzaamheidsbeleid lange tijd ‘om de 

lastige VvE heen gewerkt’; in bijvoorbeeld trajecten als Green Deals is samengewerkt met 

woningcorporaties, de Amsterdamse federatie en toen deze nog functioneerde de 

huurdersvereniging Amsterdam. De verduurzaming van appartementsrechten van individuele 

eigenaren kwam eigenlijk in afgeleide zin in beeld door het grote aantal gemengde complexen waar 

27% van het totaal aantal woningen een individueel appartementsrecht betreft. 

VvE Aanpak 

In de waarneming van de VvE Bond wordt dit gegeven in de uitvoering van het gemeentelijk beleid 

vooral als lastig ervaren. Dat komt tot uiting in een toch pejoratieve term als ‘spikkel VvE’. Ook in de 

samenvattende aanduiding van het beleid zelf. Na obesitas, top 600, woonfraude kwam er ook een 

‘VvE Aanpak’. Ietwat omineus, immers bij de gemeente Amsterdam is de term aanpak gereserveerd 

voor alles wat lastig, problematisch, ongewenst of crimineel is. 

Hoe dit ook zij, veel problemen maar ook kansen komen naar voren in het op 5 juli 2022 

gepresenteerde zeer lezenswaardige verslag van het aardgasvrij project in de Molenwijk, waar twee 

derde van de 15 flats door woningcorporaties is omgevormd tot VvE met daarin zowel sociale 

huurwoningen als koopappartementen. Enkele sheets uit het verslag: 

 

Het verslag maakt goed duidelijk dat het succesvol betrekken bij verduurzaming van zowel de 

besturen van VvE’s als individuele appartementseigenaren een ander en intelligenter optreden van 

de gemeente vereist dan tot nu toe geboden. Dit begint bijvoorbeeld al met het borgen van meer 

continuïteit, zo werden gedurende de anderhalf jaar van het Molenwijkproject ‘slechts‘ drie 



7 
 
gemeentelijke aardgas vrij regisseurs ‘versleten’. 

 

 

 

Over bovenstaande gegevens het volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) De voorisolatie genoemde afgeronde bedragen zijn overduidelijk indicatief, berusten niet op 

een daadwerkelijk onderzoek ter plekke. 

b) de variatie in mogelijke investeringen voor individuele appartementsrechteigenaren is 

buitengewoon groot. In de financiële sector stelt de AFM buitengewoon hoge eisen aan 

adviseurs die burgers over dergelijke bedragen-en risico’s- adviseren. 

c) Ook hier zijn deze risico’s aanzienlijk, immers niemand kan voor de komende 30 jaar 

voorspellen wat de prijzen zullen zijn van verschillende soorten energie en het vastrecht van 

verschillende energienetwerken. Zie bijvoorbeeld de prijs van aardgas die ten opzichte van 

begin 2021 inmiddels tot het zevenvoudige en meer is gestegen. De prijs van stadswarmte is 

op dit moment gekoppeld aan die van aardgas de ambitie van het Rijk is om die koppeling zo 

spoedig mogelijk te beëindigen. 

d) Voor individuele appartementsrechteigenaren is de onzekerheid op dit moment veel te 

groot. Immers, zij verkeren in onzekerheid of zij verhuizing en verkoop hun investering in 

bijvoorbeeld isolatie nog terug te krijgen? 
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Alleszins logisch verklaarbaar is dat in het project Molenwijk op de achtergrond vooral de blik van de 

professionele beheerder en exploitant van de gebouwen domineert, namelijk de twee 

woningcorporaties die of volledig dan wel in meerderheid eigenaar zijn van de in totaal 15 

flatgebouwen. Professionele exploitanten zijn gewend om te gaan met de versnippering in de bij 

verduurzamingsoperaties betrokken adviserende, uitvoerende en regisserende partijen. Vaak 

beleggen zij het geheel aan uitvoering bij een opdrachtnemende aannemer die de 

verantwoordelijkheid draagt alles en iedereen te integreren. Vervolgens heeft de woningcorporatie 

het gezag om aan huurders mee te delen wanneer zij hun woning open moeten stellen dan wel zelfs 

tijdelijk moeten verlaten. 

Hoe anders is dit bij ‘gewone’ VvE’s, bestuurd door amateurs. Voor hen is de complexiteit van de 

verduurzaming van een gebouw een schier onneembare horde. Immers, daar is geen sprake van 

slechts één opdrachtgever, het zijn er vele. Indien de eenmaal per jaar bijeenkomende algemene 

ledenvergadering het bestuur daartoe machtigt kan deze opdracht geven tot maatregelen inzake 

schil van het gebouw. Maatregelen binnen de individuele appartementsrechten zijn echter 

voorbehouden aan de eigenaren daarvan. Het is niet gesteld dat deze het besluit daartoe allemaal 

tegelijk nemen, als ze dat al nemen. 

In bijvoorbeeld het geval van het overstappen van individuele cv’s of blokverwarming op 

stadsverwarming is een integrale aanpak nodig die in zowel de collectieve delen van het gebouw als 

de individuele appartementen moet plaatsvinden en wel in de juiste volgorde in een beperkte tijd. 

Daarbij zijn zowel het collectief als de individuele eigenaren opdrachtgever aan een veelheid van 

adviserende dan wel uitvoerende dienstverleners. Dat alles op een rij te krijgen in de praktijk voor 

goedwillende amateurs op zijn best een fulltimebaan - waar ze geen tijd voor hebben, op zijn 

slechtst wordt het een geld en tijdverslindende onvoorzienbare kluwen aan problemen. Dit temeer 

omdat eigenlijk nergens goede informatie is te vinden over hoe zo’n project in een VvE complex 

verloopt en waar je als bestuur en leden over na moet denken en waar je rekening mee moet 

houden.  

Om die reden stelt de VvE Bond aan de gemeente voor om zo snel mogelijk te starten met een 

‘virtuele simulatie’ waarin voor iedereen transparant een aantal VvE gebouwen compleet wordt 

verduurzaamd. Echter (nog) niet fysiek, louter virtueel maar wel voor onder de VvE’s te volgen op 

internet etc. In bijlage 1 een nadere uitwerking.  

Op het vlak van verduurzaming willen we de gemeente nog graag wijzen op twee naar ons idee 

interessante aspecten:  

Duurzaamheid in detail: Blokverwarming (26.000 woningen in Amsterdam) 

In het nog zo prille bestaan van de VvE Bond werden we al snel geconfronteerd met het 

vraagstuk van te vervangen blokverwarmingskachels. Deze vorm van collectieve verwarming 

van meer gezinswoningen is in grotere steden toegepast in vooral de periode rond de 

Tweede Wereldoorlog tot in de jaren ’60. Daarna heeft het Rijk van harte een campagne 

ondersteund om zoveel mogelijk woningen te voorzien van centrale verwarming met een 

eigen stookketel, dit om de consumptie van aardgas zoveel mogelijk op de jagen5. Een aantal 

VvE’s constateerde dat voor hun deur een leiding van de stadsverwarming liep en 

informeerde derhalve bij de gemeente of aansluiting mogelijk was. Bij de ons bekende 

gevallen was de reactie van de gemeente zodanig beneden de maat dat stadsverwarming als 

alternatief al snel afviel. We kennen een voorbeeld van een VvE met een oliestook 

blokverwarming (verbruik van zelfs midden in de zomer 165 liter stookolie per dag) die na 

acht maanden wachten een antwoord van de gemeente ter grootte van een alinea zodanig 

 
5 Bron: diverse recente publicaties over de invoering en exploitatie van aardgas in Nederland 



9 
 

beneden de maat achtten dat zij nu hebben gekozen voor vervanging met een tot 2050 af te 

schrijven aardgaskachel. 

De VvE Bond heeft binnen de gemeente rondgevraagd of het beeld was van de situatie rond 

blokverwarming, het antwoord was overal dat daarover geen cijfers bekend waren al was 

daar wel naar gezocht. Eigen onderzoek leerde dat CBS deze cijfers al geruime tijd publiceert 

en wel zeer gedetailleerd buurtniveau. Hieruit bleek vervolgens dat er in Amsterdam in 

meerdere wijken in Nieuw-West, Buitenveldert en Noord een stevige geografische correlatie 

bestaat tussen gebouwen met blokverwarming en gebouwen met stadsverwarming, soms 

zelfs letterlijk naast elkaar. Het bevestigt de waarneming van sommige VvE’s met 

blokverwarming dat een eventueel alternatief vlakbij al aanwezig is. In getallen 

weergegeven telt Amsterdam circa 26.000 woningen met blokverwarming, dit maar liefst 

40% van de circa 65.000 woningen in de stad met aardgasvrije dan wel aardgasarme 

stadsverwarming. 

Dat de VvE Bond graag meedenkt over duurzaamheid en daarin een van de belangrijkste 

vraagstukken: verwarming moge blijken uit het feit dat de Bond inmiddels is aangeboden lid 

te worden van de landelijke Stichting Warmtenetwerk’. 

Verduurzaming in detail: koppeling aan woningvergroting zoals in Bordeaux 

In 2019 werd de prestigieuze 

Mies von der Rohe 

architectuurprijs verleend aan 

het gerealiseerde project Grand 

Parc te Bordeaux. Aldaar staat 

een aantal zeer grote flats, 

vergelijkbaar (maar hoger) dan 

de oorspronkelijke hoogbouw in 

de Bijlmermeer. De gebouwen 

waren verouderd en 

onvoldoende duurzaam, 

derhalve werd gestudeerd op 

sloop. Enkele architecten vonden 

dat, mede vanuit oogpunt van 

circulariteit doodzonde en 

studeerden op een alternatief. Het leidde ertoe dat gebouwen behouden bleven en werden 

voorzien van een nieuwe maar nu wel duurzame gevel - op een enkele meters afstand van 

de bestaande woningen. Ofwel er is voor de bestaande gebouwen een slank nieuw gebouw 

neergezet. Tegelijkertijd is in de bestaande woningen het een en ander aan techniek 

aangepast. De kosten per woning bedroegen € 50.000, de woningen zijn inmiddels weer van 

voldoende modern niveau en de bewoners hebben er per woning tot wel 30 à 45 m² aan 

leefruimte bijgekregen. 
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Juist in Amsterdam waarin veel 

verouderde flatgebouwen zijn 

uitgevoerd in strokenbouw met 

forse tussenruimten lijkt studie 

naar toepasbaarheid van het 

model uit Bordeaux zinvol. In 

bijvoorbeeld woningen met 

ventilatie en vochtproblematiek 

zou de aanbouw de nieuwe 

locatie kunnen zijn van een dan 

wél goed ventileerbare 

badkamer en keuken.  

Hoe dan ook lijkt de 

kosteneffectiviteit van deze 

aanpak interessant in 

vergelijking met de kosten van sloop nieuwbouw en bovenal is de combinatie van 

verduurzaming en het verkrijgen van extra leefruimte een positieve vrolijke noot in een 

context waarin verduurzaming toch vooral wordt geassocieerd met kosten, problemen en 

beperkingen. 

Vragen aan de gemeente 

a) Maak gebruik van de kennis netwerken van de VvE Bond bij het verbeteren van het op VvE’s 

gerichte verduurzamingsbeleid 

b) Accepteer dat de tot nu toe gevoerde aanpak weinig kans heeft op het (her-) winnen van 

vertrouwen en durf die tegen het licht te houden – de VvE Bond kijkt graag mee. 

c) Breng op basis van de al behoorlijk gedetailleerde CBS statistiek nog preciezer in kaart waar 

in Amsterdam woongebouwen staan die worden verwarmd met blokverwarming op 

oliestook of aardgas en breng in beeld hoe dichtbij deze adressen al een leiding van de 

stadsverwarming aanwezig is. 

d) Overweeg het schrappen van leges voor vergunningsaanvragen vanwege 

isolatiemaatregelen. 

e) Overweeg gemeentelijke ondersteuning van het in bijlage 1 nader omschreven voorstel van 

de VvE Bond om in volstrekte actieve transparantie naar belangstellenden een drietal 

oudere VvE gebouwen in een virtuele simulatie volledig te verduurzamen. De opbrengst van 

dit project kan heel groot zijn: de gemeente maakt in één klap duidelijk dat zij de VvE’s op 

eerlijke wijze serieus neemt en daarenboven wordt er veel collectieve kennis verworven die 

het voor besturen van VvE’s, de gemeente, woningcorporaties en andere partijen 

makkelijker maakt om vergelijkbare gebouwen in de stad veel sneller en vermoedelijk ook 

veel goedkoper te verduurzamen. 

f) Zorg dat in deze virtuele simulatie bij tenminste een gebouw de aanpak uit Bordeaux als 

alternatief of aanvulling wordt meegenomen. 

 

 

4. Vergunningen, zoals verkamering 

Net als de gemeente hebben veel eigenaren van een appartementsrecht volstrekt geen idee van het 

wezen van een VvE en de daarin bindende regels in de splitsingsakte. Zij menen -onterecht- 

woningeigenaar te zijn en gaan vervolgens in die kwaliteit bij de gemeente voor van alles 

vergunningen aanvragen, bijvoorbeeld om hun appartementsrecht te verkameren of op het 

collectieve dak van de VvE een dakterras aan te leggen. De gemeente geeft vervolgens vergunningen 

af zonder na te gaan of die wel mogelijk zijn dan wel de aanvrager erop te wijzen dat voor 
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effectuering voorafgaand toestemming nodig kan zijn van de VvE, verkamering is in veel VvE’s 

verboden dan wel afhankelijk van voorafgaande toestemming van de gezamenlijke eigenaren. Ook 

schijnen er wijken te zijn waar het gemeentelijk bestemmingsplan verkamering helemaal verbiedt. 

Vragen aan de gemeente: 

a) Draag intern en extern actief uit dat 55% van de woningen in Amsterdam deel uitmaakt van 

een VvE. 

b) Noem dat meteen in de toelichting van iedere aanvraagprocedure voor een vergunning die 

te maken heeft met woongebouwen. Leg uit dat het van cruciaal belang is voorafgaand aan 

de aanvraag na te gaan of het om een gebouw van een VvE gaat. Ook dat ontbreken van 

toestemming van de VvE vaak tot gevolg zal hebben dat bijvoorbeeld verkamering of aanleg 

van een dakterras niet mogelijk zal zijn: 

a. Eerste doel: eerst de VvE gelegenheid te geven al dan niet toestemming te geven. 

Voorkomt opzadelen van VvE’s met tijd- en energierovende en kostbare 

gerechtelijke procedures.  

b. Tweede doel: voorkom ook dat mensen een kleine € 600 aan leges en in vervolg 

daarop mogelijk nog meer betalen na een verloren rechtszaak. 

c) Versterk de handhaving op illegale verkamering  en -onderhuur, werk daarbij waar mogelijk 

samen met VvE besturen.  

Vraag in de procedure of het betreffende gebouw een VvE is. Verzamel zo data over VvE’s en 

vergunningsprocedures. 

 

5. VvE’s: oren en ogen in de wijk 

Volgens onderzoek van OIS worden Amsterdammers gemiddeld maar negen jaar op één plek, in een 

aantal wijken zelfs aanzienlijk korter. Echter, dit is de formele woonduur en dat is iets anders dan de 

periode van geïnformeerde betrokkenheid bij de buurt. Eigen aan de grote stad is dat heel wat 

mensen die betrokkenheid niet hebben en zij die dat wel hebben zullen eerst een periode van één of 

meerdere jaren nodig hebben om in te burgeren in de nieuwe wijk. Het ligt in de rede dat er ook 

voorafgaand aan het moment van vertrek een periode zijn waarin men voorbereidt op de 

aanstaande woonomgeving. 

Een en ander betekent dat het voor de gemeente en andere instanties lastig is om een relatie op te 

bouwen met bewoners in de wijk, immers ook in het deel van de bevolking dat die relatie wil 

aangaan is een fors verloop. Idealiter zou je relatie willen aangaan met de blijvende factor namelijk 

de gebouwen maar dat gaat niet. Hoewel, als 55% van de woningen in Amsterdam deel uitmaakt van 

een VvE dan kent een vergelijkbaar percentage van de woongebouwen in de stad wel degelijk een 

continue factor, namelijk het VvE bestuur. Ook daarin zal gerekend naar individuen evenzeer sprake 

zijn van verloop, echter het bestuur van VvE’s heeft een collectief geheugen en natuurlijk ook een 

collectief archief. Ofwel rond thema’s als beheer en onderhoud van de leefomgeving, verkeer, 

openbare veiligheid en dergelijke bestaat er binnen de gemeente wel degelijk een stelsel van 

potentiële partners met een langdurig geheugen en de potentie van een langdurige relatie: de 

besturen van de VvE’s. Immers bestuursleden en bewoners van vve’s bewegen zich dagelijks in de 

openbare ruimte rond hun wooncomplex, daardoor hebben ze veel kennis over deze omgeving en 

wat daarin beter/veiliger/prettiger kan cq gereinigd/beter beheerd/gerepareerd moet worden. 

Bovendien zullen zij veelal inzien dat de kwaliteit van hun leefomgeving ook invloed uitoefent op de 

waarde van hun appartementsrecht.  

In ons korte bestaan heeft de VvE Bond al de nodige voorbeelden gekregen van zaken die zowel 

beter als voor de gemeente veel goedkoper zouden kunnen. De besturen van VvE’s proberen de 

gemeente hiervan wel op de hoogte stellen maar horen van het uitvoerend personeel op straat dat 
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dergelijke signalen vrijwel altijd de prullenbak ingaan. Een concreet voorbeeld is het ophalen van 

grofvuil op de daartoe op de stoep tekens of belettering aangegeven locaties. Daarmee worden 

regelmatige grote metalen grijpers ingezet, die in eerste instantie de belettering beschadigen maar 

vaak ook de tegels zelf. Doorgeven van de schade aan de gemeente leidt veelal tot herstel, waarna 

de cyclus van schade en herstel weer opnieuw begint. Een ander voorbeeld is het herplanten van 

een door de gemeente zelf omgezaagde boom waar zowel omwonenden als de aanpalende VvE 

slechts acht jaar bij de gemeente hoefden te vragen tot herplanting. Deze is eind 2021 uiteindelijk 

gerealiseerd, overigens door vermoedelijk een fout op de tekening pal naast een lantaarnpaal - ook 

deze boom zal niet heel lang meegaan. 

Het zijn kleine voorbeelden uit een grote reeks kansen op verbetering en kostenbesparing in het 

dagelijkse beheerwerk van de gemeente. Juist besturen van VvE’s met dat collectieve geheugen in 

de buurt kunnen in de juiste context de gemeente helpen bij kwaliteitsverbetering en 

kwaliteitsmonitoring. Of dit kan via het bestaande systeem van buurtregisseurs en dergelijke is de 

vraag, het valt namelijk op dat deze buitengewoon weinig invloed hebben op de centrale diensten, 

evenmin worden ze daardoor erg goed geïnformeerd. Of soms gewoon niet. We kennen als VvE 

Bond op dit moment nog niet heel veel voorbeelden van structurele relaties tussen VvE’s en 

buurtregisseurs, onze indruk is dat deze zich vooral richten op intermediaire partijen, niet op 

gebouwgebonden bewonersorganisaties zoals besturen van VvE’s. 

Een heel ander aspect qua directe leefomgeving is dat van veiligheid en terugdringen van 

criminaliteit. Ook hier geldt dat besturen van VvE’s, vele ervan inmiddels voorzien van op of in het 

eigen pand aangebrachte veiligheidscamera’s beschikken over veel longitudinale kennis over wat er 

in de buurt gebeurt en soms niet zou moeten gebeuren. Heel wat VvE’s zoeken en soms ook hebben 

contacten met bijvoorbeeld wijkagenten, in de praktijk zijn de resultaten daarvan wisselend mede 

door de overbelasting van het verschijnsel wijkagent. Ook valt op dat de contacten tussen gemeente 

en politie door deze laatste niet altijd als productief of zinvol worden ervaren. 

 

Handhaving zelfwoonplicht 

Tenslotte willen we u enkele zeer recente observaties niet onthouden. Positief is dat in een  VvE die 

zeer geplaagd wordt door een verkamering en een sterk vlottende bevolking aan huurders nu wordt 

gemerkt dat door de zelfwoonplicht verkochte woningen weer worden bewoond door de gezinnen 

van de kopers zelf.  

Lastiger is de ervaring van een van onze leden: hij  kreeg pas na een aantal vruchteloze pogingen 

contact met handhaving. Reden voor het contact was hij bemerkte dat een recente koper een onder 

de grens van zelfwoonplicht aangekochte woning toch wilde gaan verhuren. Ondanks waarschuwing 

vanuit de VvE persisteerde hij, reden advies te vragen bij juridisch ondersteuner Rijssenbeek. Deze 

gaf aan niets te kunnen doen omdat de zelfwoonplicht een publiekrechtelijke kwestie is, die niet met 

een civielrechtelijke aanmaning et cetera is aan te pakken: dat moet de gemeente doen. 

Echter bij contact met handhaving bleek dat deze afdeling überhaupt niet op de hoogte was van de 

zelfwoonplicht of dat de gemeente daarop zou moeten of kunnen handhaven. De zegspersoon was 

overigens zeer servicegericht en had spijt zo weinig te kunnen doen. Ook al omdat, zo werd gezegd, 

er bij de gemeente slechts één jurist is die hieraan uitvoering zou kunnen geven, echter deze was 

met verlof. De zegspersoon vond het ook spijtig dit alles van een burger te moeten horen, had er 

liever een mededeling van de dienstleiding over gekregen. 

Het zijn bij uitstek de bestuurders van VvE’s die als eerste weten of een woning is verkocht en of de 

koper zich houdt aan de zelfwoonplicht. Het lijkt voor de gemeente van belang toegang tot deze 

informatiebron te hebben. 

Vragen aan de gemeente 

a. Vergroot het besef binnen de gemeente dat VvE’s een grote kans in zich dragen 
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b. Overweeg nadrukkelijk in te zetten op samenwerking met de besturen van VvE’s bij het 

monitoren van de leefkwaliteit van de openbare ruimte. 

c. Onderzoek of de bestaande op de buurten gerichte structuren geschikt zijn dan wel 

innovatie behoeven. 

d. Zorg dat relevante onderdelen van de gemeente op de hoogte zijn van de besluiten van 

het politieke bestuur en zorg dat deze de juiste instructies krijgen om te handhaven. 

e. Zorg dat het voor VvE-bestuurders makkelijk in plaats van moeilijk is om ongewenste 

situaties als niet toegestane verhuur te melden. 

f. Overweeg de VvE Bond bij het bovenstaande te betrekken. 
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Bijlage 1 Voorstel virtuele simulatie 

Drie VvE gebouwen, flats uit de periode 1950 tot 1995 worden volledig verduurzaamd, zowel op het 

niveau van het gebouw (de schil) tot de algemene ruimten en individuele woningen en daarin de 

verschillende kamers. Daarbij worden in verschillende keuze varianten zoals individuele 

warmtepompen en collectieve (stads-)warmte uitgewerkt naar energetische, bouwkundige, 

juridische, financiële en natuurlijk ook circuleren en duurzaamheids consequenties. Niet grof maar 

gedetailleerd, zoals het gat in de muur om stadsverwarming binnen te brengen maar ook de 

eventueel in woningmuren (en bepleistering behang!) te frezen leidingen.  

Een mooi voorbeeld van die informatie die zo’n virtuele simulatie kan opleveren is die van de isolatie 

van de buitenmuur. Meestal worden die door isolatie dikker, waarbij je zou kunnen kiezen voor 

verdikking naar binnen of naar buiten toe. Dat kan vervolgens interessante consequenties hebben: 

 de keuze voor binnen leidt tot verkleining van de aanpalende woningen ofwel verkleinen van 

het betreffende op oppervlakte berustende breukdelen in de VvE-gemeenschap. Dat dwingt 

tot aanpassing van de splitsingsakte - een notariële operatie waarvoor toestemming vereist 

is van 80% van de eigenaren een 100% van de hypotheekverstrekkers.  

 de keuze voor buiten draagt het risico in zich dat de eigenaar van de grond, meestal de 

gemeente herziening van het erfpachtcontract gaat eisen. Alleen staan in veel gevallen 

erfpachtcontracten niet op naam van de eigenaar van de schil maar op naam van individuele 

eigenaren van de appartementsrechten. Dit zou er toe kunnen leiden dat die individuele 

eigenaar wordt aangeslagen op het extra grondgebruik van het collectief. Je kunt dit ook 

zien als een vergroten van de betreffende breukdelen en in dat geval staat er opnieuw een 

lachende notaris klaar om een uitermate lastige en kostbare herziening van de splitsingsakte 

te begeleiden. 

De VvE Bond ziet voor zich dat deze virtuele simulatie zo tranparant mogelijk is, ofwel tijdens het 

proces kunnen niet alleen de betreffende VvE’s en hun leden , maar ook de andere Amsterdamse 

VvE’s en vooral hun besturen meekijken naar de voortgang, de verworven kennis, de gevonden 

barrières en eventuele oplossingen. Het geheel zou moeten resulteren in grotere kennis en overzicht 

die bij kan dragen aan het gevoel van beheersing door VvE besturen van dit soort zeer complexe 

ketenprocessen. 

De VvE Bond denkt dat binnen de gemeente het op innovatie gerichte onderdeel CTO bij uitstek de 

plek is om deze virtuele simulatie dat uitvoering te laten komen. Als Bond dragen we graag bij aan 

het opzetten van dit project en we hebben ook ideeën (en namen) over de samenstelling van een 

begeleidende groep van deskundige constructieve dwarskijkers. 

Door het succesvol uitvoeren van het bovenstaande project maakt de gemeente in één klap duidelijk 

dat zij de VvE’s op eerlijke wijze serieus neemt en daarenboven wordt er veel collectieve kennis 

verworven die het voor besturen van VvE’s, de gemeente, woningcorporaties en andere partijen 

makkelijker maakt om vergelijkbare gebouwen in de stad veel sneller en vermoedelijk ook veel 

goedkoper te verduurzamen. 
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Bijlage 2 Cijfers 
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 In Noord was 36% van de huizen en vve woning, in West 62%. In Nieuw West was het 40% - 

maar dat getal zal in 2022 aanzienlijk hoge een r zijn door sloop en nieuwbouw. Net als 

vermoedelijk in Noord, door alle nieuwgebouwde flatcomplexen in o.a. Overhoeks en elders 

in het Stadsdeel 

 Vrijwilligers: er zijn Amsterdam inmiddels naar schatting richting 22.000 vve’s met woningen 

- als elke vve 2-4 bestuursleden heeft zijn er in Amsterdam al gauw 60.000-80.000 mensen in 

hun vrije tijd bestuurslid van VVV. Dat is tot wel 9% van alle Amsterdammers. 
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Bijlage 4 – een aantal soorten ‘eigen woning’ 

Wat in het eigen spraakgebruik, ook binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente wordt 

betiteld als een ‘eigen woning’ kent een grote verscheidenheid, ten eerste al naar het eigendom van 

de grond en verder, indien de woning behoort tot een VvE of zich daarin een groot-eigenaar bevindt 

en diens achtergrond. 

Deze variabelen hebben een voorspellende waarde op vlak van keuzevrijheden van de eigenaar van 

de betreffende woning cq appartementsrecht en daarmee op de mate waarin die eigenaar vrij is in 

te gaan op voorstellen van de gemeente, bijvoorbeeld op het vlak van verduurzaming. 

Onderstaand overzicht beperkt zich tot VvE’s, de in 2018 nog 111 coöperatieve flatexploitatie-

verenigingen zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

1. Koophuis op eigen grond: de referentie qua beleving van het begrip ‘eigen woning’ 

2. Koophuis op erfpachtgrond 

3. Appartementsrecht in ongemengde VVE op eigen grond 

4. Appartementsrecht in ongemengde VVE op erfpacht grond 

5. Appartementsrecht in gemengde VVE, particuliere grooteigenaar heeft minderheid, op eigen 

grond 

6. Appartementsrecht in gemengde VVE, particuliere grooteigenaar heeft meerderheid, op eigen 

grond 

7. Appartementsrecht in gemengde VVE, particuliere grooteigenaar heeft minderheid, op erfpacht 

grond 

8. Appartementsrecht in gemengde VVE, particuliere grooteigenaar heeft meerderheid, op 

erfpacht grond 

9. Appartementsrecht in gemengde VVE, woningcorporatie heeft minderheid, op eigen grond 

10. Appartementsrecht in gemengde VVE, woningcorporatie grooteigenaar heeft meerderheid, op 

eigen grond 

11. Appartementsrecht in gemengde VVE, woningcorporatie grooteigenaar heeft minderheid, op 

erfpacht grond 

12. Appartementsrecht in gemengde VVE, woningcorporatie grooteigenaar heeft meerderheid, op 

erfpacht grond 

 

 

 


