
Question 2
Waar kom je vandaan? 
48

Responses
Arnhem
Soesterberg
Apeldoorn
Nijmegen
Overbetuwe
Bronckhorst
Arnhem
Apeldoorn
Twello
Epe
Deventer
Nijmegen
Tiel
Westervoort
Berg_en_Dal
Weesp
Dieren
Voorhout
Epe Hoorn
Apeldoorn
Arnhem_Hoogkamp
Zuidhorn_Gr
Dieren
Tiel
Didam
Wageningen
Gemeente_Doetinchem
Apeldoorn
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Arnhem
Achterhoek
Achterhoek Deventer
Duiven Westervoort
Putten
Wijchen
Nijmegen Willemskwartier
Nijmegen
nijmegen hengstdal
Beek
Westervoort
Twello
Harderwijk
Nijmegen Angerlo
Oldebroek
Epse_Lochem Berkelland
Nijmegen
Harderwijk
Laren
Lunteren

Question 3
Hoe ben je betrokken bij de energietransitie?
46
Responses
Gemeente
WvdToekomst (procesregisseur)
Financieel kennispartner SVn
Onderzoeker
Gebiedsregisseur gemeente
Lid werkgroep duurzaam Dieren West
procesbegeleider
Procesbegeleider
Gemeente - beleidsontwikkeling duurzaamheid en klimaataanpak
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Gemeente
Gemeente
Gelders Energieakkoord
Medewerker bij gemeente
Projectleider duurzaamheid gemeente
Actief voor buurtinitiatief
Gemeente
Projectleider maatschappelijke energiedienstenbedrijven
Beleidsadviseur gemeente
Actieve bewoner
Gemeente
Onderzoeker
Als gemeenteraadslid en energiecoach
1stroom, gemeente Duiven en Westervoort
Energiecooperatie
Voor de gemeente, regisseur duurzaamheid
Beleidsmedewerker duurzaamheid en energie gemeente
Ondersteuningsteam WvdT
Ik ben energiecoach in de gemeente Westervoort, speciaal de Mosterdhof
Beleidsmedewerker, passie, gemeente
Woningcorporatie 
Circulaire economie 
Verduurzamen
Projectleider Transitievisie
Bewoner
Bewonerscontact - energieloket
Energie regisseur.  
Bewoner en verantwoordelijk voor de communicatie
Als particulier geïnteresseerd.
Wijkwerkgroep
Als Energieregisseur voor De Parken (monumentale wijk in Apeldoorn)
Gemeente
Gemeente - beleidsmedewerker
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Adviseur, projectleider
Bewonersorganisatie duurzaamheid
Helpen bij verduurzaming particulieren en adviseer overheden over inclusief verduurzamen
Procesbegeleider
Programma manager E transitie bij gemeente Berkelland
Opbouwwerk energietransitie
Buuertbewoner, projectteamlid, lid coöperatie
Ik ben lid stuurgroep aardgasvrij laren en Ecoavh bij LochemEnergie
Bewoner
Ik begeleid de TVW naar WUPS.
Voorzitter energie coöperaties 
Projectleider taalgroep financiën PAW Nieuwborgen 
Relatiemanager SVn
Energie regisseur en bewoner
Participant BES hengstdal
energieloket
Beleid duurzaamheid Overbetuwe
Inwoner
Subsidieadvirs
Oerwoud van subsidie en regelingen
Gebrek aan regie rijk
Beschikbaarheid
Betaalbaarheid, vooral voor de minder verdienende inwoners
integrale aanpak
Geen duidelijke missie, visie, strategie
Bereikbaarheid fondsen

Question 4
Wat zijn volgens jou de grootste knelpunten voor de financiering van energiemaatregelen?
37
Responses
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Draagvlak
Terugverdienen voor particulieren
Integrale aanpak
Dat er geen wettelijke kaders zijn. Wie betaalt wat?
Kredietwaardigheid particulieren
Onrendabele top.
Mensen willen geen leningen.
Onzekerheid over terugverdientijd
Leenruimte 
Energiearmoede
Gebrek aan overzicht en regie, ontzorging
Bereiken betrokken
Makkelijk inzetbare instrumenten die nu breed beschikbaar zijn
Alle alternatieven voor aardgas zijn duurder
Onbekendheid van de mogelijkheden
Onrendabele top
Bereidwilligheid van inwoners
Bekendheid van regelingen
Onduidelijkheid over mogelijkheden
Voorfinanciering & ontzetting
dat overheden de hoop op de markt hebben gericht.
Hoge kosten
Gebrek aan duidelijke visie op de route en de bestemming.
Geen langetermijn fin regelingen provincie en rijk
afschrijvingskosten
Minima, grote investeringen iedereen kijkt naar overheid
Gebrek aan gebouwgebonden financiering
Beschikbaarheid
Regelgeving,  geld
Veel eigen geld investering in de woning voor lange termijn.
Leeftijd bewoners
Energieprestatie garanties
Terugverdientijd
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Huidige systeem is goedkoop
Focus op energietransitie in plaats van de maatschappelijke opgave
Ontzorging!!!!
Onduidelijkheid over mogelijkheden en financiering
Minder draagkrachtigen en leeftijd
Ingewikkelde beslissing voor mensen
Wat draagt de overheid bij?
De forse investering, inclusieve transitie, onbekendheid en robuuste regelingen
Het is duurder.  En dat wordt vaak niet eerlijk verteld.
Oerwoud in regelingen en subsidies
Relatie keuze achter voordeur versus benodigde collectief energiesysteem.
Samenwerking in de buurt
Lasten nog te veel als 1 grote post bij de burger.
Vastzitten aan vaste leverancier
Particulieren met beperkt budget. Terughoudendhe 
id over wie je kunt inhuren
Gaat om veel geld
Propositie die betrouwbaar, goede prijs en kwaliteit heeft voor consument :Offer you cant refuse
Btw
Duur
Deskundigheid uitvoerders
Vrijwillig investeren
Waarde ontwikkeling niet zichtbaar in taxaties
Helderheid over regelingen
Vergelijk met gas nog te nadelig
Veel particulier bezit, ieder heeft een eigen plan
Particulier contact met woningstichting
Complexe problematiek. Er is nog veel onduidelijheden. Techniek is nog in obtwikkeling. Onzekerheid wat de mogelijheden zijn
Organisatie van de uitvoering: samenwerking overheid, georganiseerde bewoners en markt
Beeld vanuit bewoner: vast heel duur
Het inzicht uit het Deense model waar geen winst op warmte mag worden gemaakt!
WOAB die aangaf dat duidelijkheid en veiligheid voor consumenten vitaal zijn
Menukaart van SVN is handig
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Question 5
Je belangrijkste inzicht na het horen van de sprekers?
23

Responses
Kansrijk maatschappelijke ESCO
Dat er heel veel mogelijk is!
Er is heel veel geld! We zoeken alleen nog iemand die de onrendabele wil financieren..
Te weinig input van bewoners 

Teveel vanuit deskundigen
Veel financiële mogelijkheden. Dit vraagt een goede begeleiding.
De maatschappelijke ESCO, is een mooie mogelijkheid.
Dat de energietransitie niet zomaar te betalen is.
Bel/mail naar Mia of Reint  
m.buddingh@svn.nl
Een Mesco biedt goede mogelijkheden
Er is veel mogelijk. Maar hoe blijf je een betrouwbare overheid als je mogelijk wisselt van aanbod aan financieringsmodellen naar je bewoners.
Hoe creeer je overzicht voor bewoners : menukaart
veel info (dank daarvoor), maar geen concrete oplossingen om (tbv aardgasloos) bewoners te helpen.
Interessant! Fijn dat we de presentaties krijgen!
Mogelijkheid Mesco- leningen
We zijn er nog lang niet rondom de financiering... Heel veel blijft onduidelijk, en er zijn legio kansen. Maar echt stappen zetten kost heel veel geld.
Bewoners helpen bij aanvragen subsidies en leningen
Mijn vraag blijft: hoe kan iedereen meedoen? Hoe kan de bewoner in het buitengebied met een oude woning maar die nauwelijks rond kan komen toch zijn woning verduurzamen. Hij is niet financieel gezond genoeg voor een lening
Samenwerking met gemeente en provincie is en blijft waardevol.  Esco is te weinig belicht vlgs mij. Wil ik grrag meer ovrr weten
Er lijkt geen oplossing voor de laatste stap : aardgas vrij. Isoleren levert geld op om investeringen te financieren. Maar van het gas af kost alleen geld.
Er zijn meerdere manieren voor inwoners om een lening af te sluiten, maar er blijft een onrendabele top. Wie gaat deze betalen?
De energietransitie vraagt om particuliere en publieke investeringen.
Allemaal bedankt
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Voor de woning is er al het nodige. Maar voor collectieve oplossingen?
Carmen.hunger@woab.nl
Isoleren lijkt prima financierbaar te zijn, aardgasvrij helaas nog niet
Gemengde gevoelens. Te veel om in een zin  op te schrijven.  Ik vindt woab een vreemde eend in de bijt.  Ik zie eerst meer draagvlak te organiseren.  Zonder comm. partijen.
Benieuwd wanneer de gemeentes meer bekendheid gaan geven aan de mogelijkheden voor leningen aan inwoners.
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Table 1

Wat zijn volgens jou de grootste knelpunten voor de financiering van energiemaatregelen?
37
Responses
Draagvlak
Terugverdienen voor particulieren
Integrale aanpak
Dat er geen wettelijke kaders zijn. Wie betaalt wat?
Kredietwaardigheid particulieren
Onrendabele top.
Mensen willen geen leningen.
Onzekerheid over terugverdientijd
Leenruimte 
Energiearmoede
Gebrek aan overzicht en regie, ontzorging
Bereiken betrokken
Makkelijk inzetbare instrumenten die nu breed beschikbaar zijn
Alle alternatieven voor aardgas zijn duurder
Onbekendheid van de mogelijkheden
Onrendabele top
Bereidwilligheid van inwoners
Bekendheid van regelingen
Onduidelijkheid over mogelijkheden
Voorfinanciering & ontzetting
dat overheden de hoop op de markt hebben gericht.
Hoge kosten
Gebrek aan duidelijke visie op de route en de bestemming.
Geen langetermijn fin regelingen provincie en rijk
afschrijvingskosten
Minima, grote investeringen iedereen kijkt naar overheid
Gebrek aan gebouwgebonden financiering
Beschikbaarheid
Regelgeving,  geld
Veel eigen geld investering in de woning voor lange termijn.
Leeftijd bewoners
Energieprestatie garanties
Terugverdientijd
Huidige systeem is goedkoop
Focus op energietransitie in plaats van de maatschappelijke opgave
Ontzorging!!!!
Onduidelijkheid over mogelijkheden en financiering
Minder draagkrachtigen en leeftijd
Ingewikkelde beslissing voor mensen
Wat draagt de overheid bij?
De forse investering, inclusieve transitie, onbekendheid en robuuste regelingen
Het is duurder.  En dat wordt vaak niet eerlijk verteld.
Oerwoud in regelingen en subsidies
Relatie keuze achter voordeur versus benodigde collectief energiesysteem.
Samenwerking in de buurt
Lasten nog te veel als 1 grote post bij de burger.
Vastzitten aan vaste leverancier
Particulieren met beperkt budget. Terughoudendhe 
id over wie je kunt inhuren
Gaat om veel geld
Propositie die betrouwbaar, goede prijs en kwaliteit heeft voor consument :Offer you cant refuse
Btw
Duur
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Deskundigheid uitvoerders
Vrijwillig investeren
Waarde ontwikkeling niet zichtbaar in taxaties
Helderheid over regelingen
Vergelijk met gas nog te nadelig
Veel particulier bezit, ieder heeft een eigen plan
Particulier contact met woningstichting
Complexe problematiek. Er is nog veel onduidelijheden. Techniek is nog in obtwikkeling. Onzekerheid 
wat de mogelijheden zijn
Organisatie van de uitvoering: samenwerking overheid, georganiseerde bewoners en markt
Beeld vanuit bewoner: vast heel duur
Het inzicht uit het Deense model waar geen winst op warmte mag worden gemaakt!
WOAB die aangaf dat duidelijkheid en veiligheid voor consumenten vitaal zijn
Menukaart van SVN is handig

Question 5
Je belangrijkste inzicht na het horen van de sprekers?
23

Responses
Kansrijk maatschappelijke ESCO
Dat er heel veel mogelijk is!
Er is heel veel geld! We zoeken alleen nog iemand die de onrendabele wil financieren..
Te weinig input van bewoners 

Teveel vanuit deskundigen
Veel financiële mogelijkheden. Dit vraagt een goede begeleiding.
De maatschappelijke ESCO, is een mooie mogelijkheid.
Dat de energietransitie niet zomaar te betalen is.
Bel/mail naar Mia of Reint  
m.buddingh@svn.nl
Een Mesco biedt goede mogelijkheden
Er is veel mogelijk. Maar hoe blijf je een betrouwbare overheid als je mogelijk wisselt van aanbod aan 
financieringsmodellen naar je bewoners.
Hoe creeer je overzicht voor bewoners : menukaart
veel info (dank daarvoor), maar geen concrete oplossingen om (tbv aardgasloos) bewoners te helpen.
Interessant! Fijn dat we de presentaties krijgen!
Mogelijkheid Mesco- leningen
We zijn er nog lang niet rondom de financiering... Heel veel blijft onduidelijk, en er zijn legio kansen. Maar 
echt stappen zetten kost heel veel geld.
Bewoners helpen bij aanvragen subsidies en leningen
Mijn vraag blijft: hoe kan iedereen meedoen? Hoe kan de bewoner in het buitengebied met een oude 
woning maar die nauwelijks rond kan komen toch zijn woning verduurzamen. Hij is niet financieel gezond 
genoeg voor een lening
Samenwerking met gemeente en provincie is en blijft waardevol.  Esco is te weinig belicht vlgs mij. Wil ik 
grrag meer ovrr weten
Er lijkt geen oplossing voor de laatste stap : aardgas vrij. Isoleren levert geld op om investeringen te 
financieren. Maar van het gas af kost alleen geld.
Er zijn meerdere manieren voor inwoners om een lening af te sluiten, maar er blijft een onrendabele top. 
Wie gaat deze betalen?
De energietransitie vraagt om particuliere en publieke investeringen.
Allemaal bedankt
Voor de woning is er al het nodige. Maar voor collectieve oplossingen?
Carmen.hunger@woab.nl
Isoleren lijkt prima financierbaar te zijn, aardgasvrij helaas nog niet
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Gemengde gevoelens. Te veel om in een zin  op te schrijven.  Ik vindt woab een vreemde eend in de bijt.  
Ik zie eerst meer draagvlak te organiseren.  Zonder comm. partijen.
Benieuwd wanneer de gemeentes meer bekendheid gaan geven aan de mogelijkheden voor leningen 
aan inwoners.
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Note: there are more sheets in this document
Each session is found on its own sheet below. There is a session for each time you have renewed these questions.

Date Session Voter Welkom bij het kennisatelier over financiering :
2020-12-03 1 50

2020-12-03 1 32 Heart
2020-12-03 1 2 Heart

2020-12-03 1 29 Heart
2020-12-03 1 31 Heart

2020-12-03 1 39
2020-12-03 1 9 Heart
2020-12-03 1 16 Heart
2020-12-03 1 24 Heart
2020-12-03 1 11
2020-12-03 1 21 Heart
2020-12-03 1 33 Heart
2020-12-03 1 34 Heart
2020-12-03 1 20 Heart
2020-12-03 1 37
2020-12-03 1 47
2020-12-03 1 51
2020-12-03 1 27 Heart
2020-12-03 1 26 Heart
2020-12-03 1 36
2020-12-03 1 15 Heart

2020-12-03 1 7 Heart
2020-12-03 1 40
2020-12-03 1 45
2020-12-03 1 12 Heart
2020-12-03 1 43
2020-12-03 1 5
2020-12-03 1 6 Heart
2020-12-03 1 25 Heart
2020-12-03 1 46 Heart
2020-12-03 1 18 Heart

2020-12-03 1 44
2020-12-03 1 13 Heart
2020-12-03 1 42
2020-12-03 1 28 Heart
2020-12-03 1 22 Heart
2020-12-03 1 14 Heart
2020-12-03 1 4 Heart
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2020-12-03 1 23 Heart
2020-12-03 1 48 Heart
2020-12-03 1 49 Heart
2020-12-03 1 30 Heart
2020-12-03 1 38
2020-12-03 1 19 Heart
2020-12-03 1 17 Heart
2020-12-03 1 35 Heart
2020-12-03 1 8 Heart

2020-12-03 1 3
2020-12-03 1 1
2020-12-03 1 10
2020-12-03 1 41

2



Waar kom je vandaan? :
Achterhoek

Achterhoek Deventer
Apeldoorn

Apeldoorn
Apeldoorn

Apeldoorn
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem_Hoogkamp
Beek
Berg_en_Dal
Bronckhorst
Deventer
Didam
Dieren
Dieren
Duiven Westervoort
Epe
Epe Hoorn
Epse_Lochem Berkelland

Gemeente_Doetinchem
Harderwijk
Harderwijk
Laren
Lunteren
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen Angerlo

nijmegen hengstdal
Nijmegen Willemskwartier
Oldebroek
Overbetuwe
Putten
Soesterberg
Tiel
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Tiel
Twello
Twello
Voorhout
Wageningen
Weesp
Westervoort
Westervoort
Wijchen

Zuidhorn_Gr
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Hoe ben je betrokken bij de energietransitie?: 1
Gemeente
Woningcorporatie 
Circulaire economie 
Verduurzamen
Als Energieregisseur voor De Parken (monumentale wijk in Apeldoorn)
Energie regisseur.  
Bewoner en verantwoordelijk voor de communicatie
Ondersteuningsteam WvdT

Actief voor buurtinitiatief
procesbegeleider

Actieve bewoner
Beleidsmedewerker, passie, gemeente
Gemeente
Financieel kennispartner SVn
Helpen bij verduurzaming particulieren en adviseer overheden over inclusief verduurzamen
Als particulier geïnteresseerd.
Wijkwerkgroep
Lid werkgroep duurzaam Dieren West
Beleidsmedewerker duurzaamheid en energie gemeente
Als gemeenteraadslid en energiecoach
Gemeente - beleidsontwikkeling duurzaamheid en klimaataanpak
Programma manager E transitie bij gemeente Berkelland

Projectleider duurzaamheid gemeente
Gemeente
Energiecooperatie
Ik ben lid stuurgroep aardgasvrij laren en Ecoavh bij LochemEnergie
Adviseur, projectleider
Medewerker bij gemeente
WvdToekomst (procesregisseur)
Onderzoeker
Gebiedsregisseur gemeente
Procesbegeleider

Bewonersorganisatie duurzaamheid
Gelders Energieakkoord
Gemeente - beleidsmedewerker
Gemeente
Ik begeleid de TVW naar WUPS.
Projectleider maatschappelijke energiedienstenbedrijven
Beleidsadviseur gemeente
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Voor de gemeente, regisseur duurzaamheid

Projectleider Transitievisie
Onderzoeker
Buuertbewoner, projectteamlid, lid coöperatie
1stroom, gemeente Duiven en Westervoort
Ik ben energiecoach in de gemeente Westervoort, speciaal de Mosterdhof
Gemeente
Bewonerscontact - energieloket
Voorzitter energie coöperaties 
Projectleider taalgroep financiën PAW Nieuwborgen 
Relatiemanager SVn

energieloket
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Hoe ben je betrokken bij de energietransitie?: 2

Energie regisseur en bewoner

integrale aanpak

Opbouwwerk energietransitie
Gebrek aan regie rijk

Bereikbaarheid fondsen

Procesbegeleider

Gemeente

Participant BES hengstdal
Bewoner

Beleid duurzaamheid Overbetuwe

Bewoner
Inwoner
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Betaalbaarheid, vooral voor de minder verdienende inwoners

Subsidieadvirs

Beschikbaarheid

Oerwoud van subsidie en regelingen
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Hoe ben je betrokken bij de energietransitie?: 3

Geen duidelijke missie, visie, strategie
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Wat zijn volgens jou de grootste knelpunten voor de financiering van energiemaatregelen?: 1
Onzekerheid over terugverdientijd

Terugverdienen voor particulieren
Veel eigen geld investering in de woning voor lange termijn.

Mensen willen geen leningen.

Draagvlak
Onduidelijkheid over mogelijkheden

Onrendabele top.

Onrendabele top
Gebrek aan overzicht en regie, ontzorging
Kredietwaardigheid particulieren
Gebrek aan duidelijke visie op de route en de bestemming.

Bekendheid van regelingen
Complexe problematiek. Er is nog veel onduidelijheden. Techniek is nog in obtwikkeling. Onzekerheid wat de mogelijheden zijn
Minima, grote investeringen iedereen kijkt naar overheid
Propositie die betrouwbaar, goede prijs en kwaliteit heeft voor consument :Offer you cant refuse
Leenruimte 
Energiearmoede

Onbekendheid van de mogelijkheden
Geen langetermijn fin regelingen provincie en rijk

Voorfinanciering & ontzetting

Minder draagkrachtigen en leeftijd
Makkelijk inzetbare instrumenten die nu breed beschikbaar zijn
Particulieren met beperkt budget. Terughoudendhe 
id over wie je kunt inhuren
Alle alternatieven voor aardgas zijn duurder
Onduidelijkheid over mogelijkheden en financiering
Dat er geen wettelijke kaders zijn. Wie betaalt wat?
Bereidwilligheid van inwoners
dat overheden de hoop op de markt hebben gericht.
Bereiken betrokken
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Hoge kosten
De forse investering, inclusieve transitie, onbekendheid en robuuste regelingen
Relatie keuze achter voordeur versus benodigde collectief energiesysteem.
Lasten nog te veel als 1 grote post bij de burger.
Regelgeving,  geld
afschrijvingskosten
Integrale aanpak
Beschikbaarheid

Oerwoud in regelingen en subsidies
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Wat zijn volgens jou de grootste knelpunten voor de financiering van energiemaatregelen?: 2
Ingewikkelde beslissing voor mensen

Waarde ontwikkeling niet zichtbaar in taxaties
Wat draagt de overheid bij?

Het is duurder.  En dat wordt vaak niet eerlijk verteld.

Leeftijd bewoners
Beeld vanuit bewoner: vast heel duur

Huidige systeem is goedkoop

Gebrek aan gebouwgebonden financiering

Energieprestatie garanties

Het inzicht uit het Deense model waar geen winst op warmte mag worden gemaakt!

Duur

Ontzorging!!!!

Terugverdientijd

Particulier contact met woningstichting

Focus op energietransitie in plaats van de maatschappelijke opgave
Helderheid over regelingen
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Vergelijk met gas nog te nadelig
Samenwerking in de buurt
Veel particulier bezit, ieder heeft een eigen plan

Gaat om veel geld
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Wat zijn volgens jou de grootste knelpunten voor de financiering van energiemaatregelen?: 3
Vrijwillig investeren

Deskundigheid uitvoerders

Btw

Vastzitten aan vaste leverancier

WOAB die aangaf dat duidelijkheid en veiligheid voor consumenten vitaal zijn

Organisatie van de uitvoering: samenwerking overheid, georganiseerde bewoners en markt
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Wat zijn volgens jou de grootste knelpunten voor de financiering van energiemaatregelen?: 4

Menukaart van SVN is handig
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Je belangrijkste inzicht na het horen van de sprekers?: 1
Isoleren lijkt prima financierbaar te zijn, aardgasvrij helaas nog niet

Kansrijk maatschappelijke ESCO

Te weinig input van bewoners 

Teveel vanuit deskundigen
Hoe creeer je overzicht voor bewoners : menukaart

Carmen.hunger@woab.nl
Er lijkt geen oplossing voor de laatste stap : aardgas vrij. Isoleren levert geld op om investeringen te financieren. Maar van het gas af kost alleen geld.
Gemengde gevoelens. Te veel om in een zin  op te schrijven.  Ik vindt woab een vreemde eend in de bijt.  Ik zie eerst meer draagvlak te organiseren.  Zonder comm. partijen.
Mogelijkheid Mesco- leningen

Veel financiële mogelijkheden. Dit vraagt een goede begeleiding.

Samenwerking met gemeente en provincie is en blijft waardevol.  Esco is te weinig belicht vlgs mij. Wil ik grrag meer ovrr weten

We zijn er nog lang niet rondom de financiering... Heel veel blijft onduidelijk, en er zijn legio kansen. Maar echt stappen zetten kost heel veel geld.

Er is heel veel geld! We zoeken alleen nog iemand die de onrendabele wil financieren..

Dat er heel veel mogelijk is!
De maatschappelijke ESCO, is een mooie mogelijkheid.
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Dat de energietransitie niet zomaar te betalen is.
Mijn vraag blijft: hoe kan iedereen meedoen? Hoe kan de bewoner in het buitengebied met een oude woning maar die nauwelijks rond kan komen toch zijn woning verduurzamen. Hij is niet financieel gezond genoeg voor een lening
Er is veel mogelijk. Maar hoe blijf je een betrouwbare overheid als je mogelijk wisselt van aanbod aan financieringsmodellen naar je bewoners.
De energietransitie vraagt om particuliere en publieke investeringen.
Voor de woning is er al het nodige. Maar voor collectieve oplossingen?

Interessant! Fijn dat we de presentaties krijgen!

Bel/mail naar Mia of Reint  
m.buddingh@svn.nl
Een Mesco biedt goede mogelijkheden
veel info (dank daarvoor), maar geen concrete oplossingen om (tbv aardgasloos) bewoners te helpen.
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Je belangrijkste inzicht na het horen van de sprekers?: 2

Bewoners helpen bij aanvragen subsidies en leningen
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Er zijn meerdere manieren voor inwoners om een lening af te sluiten, maar er blijft een onrendabele top. Wie gaat deze betalen?

Allemaal bedankt

Benieuwd wanneer de gemeentes meer bekendheid gaan geven aan de mogelijkheden voor leningen aan inwoners.
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