
 

Utrecht, 21  juli 2022 
Geachte heer/mevrouw, 

Middels deze zienswijze reageert Holland Solar, de branchevereniging voor de zonne-

energiesector, op de door de Minister in consultatie gebrachte subsidieregeling verduurzaming 

verenigingen van eigenaars (SVVE). Dé branchevereniging voor de zonne-energiesector wijst 

de Minister in deze zienswijze graag op de duurzame warmteoptie die in deze regeling niet 

expliciet benoemd is.  

Holland Solar is blij om te zien dat deze regeling voor het adviseren over en het toepassen van 

verduurzamende maatregelen voor VVE’s er zal komen. Hiermee zal een enorme groep 

woningen in Nederland makkelijker de stap richting verduurzaming kunnen zetten.  

Holland Solar is hierbij wel van mening dat alle potentieel geschikte verduurzamende 

maatregelen hierin meegenomen moeten worden. Wij pleiten er daarom voor om onder de 

categorie duurzame warmteoptie het Fotovoltaïsch Thermisch (PVT)-systeem expliciet te 

benoemen als optie voor de verduurzaming van het gebouw. Met een PVT-systeem wordt met 

hetzelfde paneel beiden duurzame elektriciteit en duurzame warmte opgewekt. Het PVT-

systeem kan daardoor niet alleen de woning van warmte voor tapwater en ruimteverwarming 

voorzien, maar wekt ook groene elektriciteit op die gebruikt kan worden in de woning. Zeker 

bij een beperkt dakoppervlak is het van belang dat VVE’s ook de mogelijkheid hebben om in 

deze systemen te investeren en een groter deel van hun energievraag duurzaam in te vullen. 

Daarnaast kunnen PVT systemen gebouwen ook de mogelijkheid tot koeling en efficiënte 

ventilatie bieden. Zeker met meer extreme hitte dagen in de zomer is het behouden van een 

gezond binnenklimaat en luchtkwaliteit in woningen een ontzettend mooie bijkomstigheid van 

een duurzaam warmtesysteem. Tenslotte kan het ventilatiesysteem ook in de winter de 

verwarming efficiëntie verhogen door de restwarmte uit het gebouw herhaaldelijk in te zetten 

om een PVT warmtepomp van een betere brontemperatuur te voorzien.  

Graag bedanken we hierbij het Ministerie voor het in consultatie brengen van de 

subsidieregeling verduurzaming verenigingen van eigenaars. Met deze zienswijze ziet de zonne-

energiesector de gelegenheid om te zorgen dat alle dakoppervlaktes van woningen tot hun 

volste potentie kunnen worden benut om zo gezamenlijk met alle Nederlanders de 



 

energietransitie te realiseren. In het geval van vragen over zonne-energie of deze zienswijze 

staan wij ter beschikking aan het Ministerie. 

Met vriendelijke groet, 

Seska Trip 

Branchevereniging Holland Solar 


