
    
Verslag 

4e verkennende overleg aanpak Leest, Veghel 
 
 

Vergadering : Woensdag 15 juli 2015  

Verslag van : 4e verkennend overleg aanpak Nul op de Meter, Leest, Veghel 

Plaats : Gemeentehuis Veghel 

Aanwezig : De heer R. Schepers, de heer E. Ottens (bestuursleden VvE Leest II), de heer J. vd 

Tillart, dhr. M. vd Biggelaar, dhr. R. Arts (bestuursleden VvE De Nieuwe Leest), 

mevrouw J. Dortmans, dhr. P. v Antwerpen, dhr. R.Rijken (Area), de heer P. Linders 

(Platform 31 / Energiesprong & kwartiermaker Stroomversnelling Brabant), dhr. O. 

Lauteslager, mevr. K. v Rooij (Platform 31 / Energiesprong), dhr M de Roo (Platform 

Wonen Udenveghel), dhr. C. Krämer (provincie noord-Brabant), dhr. R. Berendes 

(wijkraad De Leest), mevr. M. Slingerland, mevr. L. vd Swaluw en mevrouw M. 

Bosch (gemeente Veghel)  

Aanwezig als gast : - 

Afwezig :  

Notulist(e) : Mevrouw M. Bosch 

Verslag naar : Alle aanwezigen, Veghel (wethouder mevr. A. van de Ven, dhr H. Smit), L. van den 

Akker (ODBN)   

Volgende vergadering :  

Nr. Verslag Actie door 

1. 

 

 

 

Opening & vaststelling agenda  
Marijke opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
Er wordt een kennismakingsrondje gemaakt, waarbij alle aanwezigen, omdat we kort voor de 
vakantieperiode staan, hun vakantieplannen ontvouwen.   
 

 

 

2. 

 

Verkenningsproces (draagvlakverkenning / technische verkenning / financiële verkenning) 
Marijke heeft alle aanwezigen de verslagen van de eerdere overleggen toegezonden, en enkele 
aanvullende stukken toegezonden. Ze vraagt of e.e.a. voor een ieder helder is en of er vragen 
zijn. 
Peter en Olivier lichten vanuit hun achtergrond van de stroomversnelling Brabant en het 
Platform31 e.e.a. nader toe. Peter geeft aan dat de Brabantse deal de komende tijd, tot 1 
oktober, met de verschillende dealpartners verder uitgewerkt wordt.  
 
Vanuit de vraag van Ronnie, bestuurslid van de VvE Leest II, aan de gemeente om mee te 
denken is het proces om te verkennen of het complex van 2x 50 VvE woningen en 24 woningen 
van Area, collectief naar een Nul op de Meter (NOM) gerenoveerd kan worden opgestart.  
Hierbij zijn drie sporen van belang : draagvlak, financiële mogelijkheden & technische 
mogelijkheden om te verkennen. Als alle stoplichten uiteindelijk op groen staan, kunnen de ALV’s 
besluiten om tot renovatie over te gaan.  
Olivier geeft aan dat het in dit traject mogelijk de vraag is of je de splitsingsakte moet en kan 
veranderen. Voor een akkoord op de renovatie zal een % van de aanwezige eigenaren bepalend 
kunnen zijn, voor een wijziging van de splitsingsakte zal 100% van de eigenaren moeten 
instemmen.  
Vraag is of het een streven of en must is om de splitsingsakte te wijzigen.  
Met betrekking tot de financiële mogelijkheden, spelen enerzijds de financiering door de bank of 
en mogelijk andere partijen en anderzijds het financiële draagvlak van de bewoners. Is er, 
gemiddeld genomen, voldoende basis bij de bewoners?  

 

 

3. 

 

 
Verkenningsproces : 2 scenario’s (presentatie Platform31) 

Voor de aanpak van ‘De Leest’ zijn twee mogelijkheden 1) inzetten op het totale traject en de drie 
sporen parallel verkennen & 2) QuickScan op de financiële haalbaarheid.  
Olivier licht het proces toe aan de hand van bijgaande presentatie.  
 
De keuze is mede afhankelijk van de bijdragen van die de gemeenten en/of de provincie willen 
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bijdragen. Marijke geeft aan dat zij verbaast is over de hoogte van bijdrage die van de gemeente 
gevraagd wordt. Ze is van mening dat alle partijen in dit proces veel te halen en te brengen 
hebben en dat vanuit het oogpunt van de Stroomversnelling Brabant, dit proces zo transparant 
mogelijk moet verlopen, om een optimale kennisdeling te genereren om de uitrol mogelijk te 
maken. Een lokale verankering is hierbij, vanwege de beoogde uitrol, eveneens essentieel.      
Vanuit lokale trajecten, waarbij partijen halen en brengen is, is de ervaring, dat je dit met zomin 
mogelijk middelen kan doen, wanneer alle partijen hun eigen uren voor hun eigen rekening 
houden. Het is voor Marijke niet inzichtelijk, waarmee de genoemde kosten verband houden.  
 
Maryse geeft aan de gemeente de voucher vanuit Brabant woont Slim (VNG voucher) 
beschikbaar wil stellen voor het verkenningstraject van ‘De Leest’ 
Clemens geeft aan dat er subsidiemogelijkheden zijn via de OP Zuid. De huidige tranche loopt tot 
1 oktober 2015. Waarschijnlijk komt deze nog wat te vroeg. Een volgende tranche kan wel 
mogelijkheden bieden. Met de subsidie wordt beoogd de meerkosten van een innovatief product 
te ondersteunen  
 
Met de voorgestelde financiële QuickScan worden de leden van de VvE’s nog niet betrokken. 
Voor deze fase zijn een aantal gegevens afkomstig van de VvE’s en de gemeente gewenst.   
Er zullen gesprekken plaatsvinden met NEF (National Energiebespaar Fonds), voor de 
financiering van de 1

e
 15 jaar en met de provincie voor de 2

e
 15 jaar.  

Clemens merkt op dat hij bij de 1
e
 variant naar verschillende maatschappelijke organisaties wordt 

gekeken voor de financiering van de 2
e
 15 jaar en bij de QuickScan alleen naar de provincie.  

Olivier merkt op dat er voor het traject om te komen tot voldoende draagvlak een goede 
begeleider nodig is. Hij denkt daarbij aan een begeleiding van 1 dag/week, gedurende de periode 
van ca. 1 jaar.  
 

4. Werkwijze verkenning & bijdrage diverse partijen  
Wat kun je brengen / wat wil je halen 
 
Door de uitgebreide uiteenzetting van Olivier is er helaas geen ruimte meer voor het vervolg van 
de agenda.  
 

 

5. Rondvraag & sluiting 
Marijke geeft aan dat ze een aantal zaken/vragen zal toevoegen aan het verslag.  
Marijke sluit de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en excuseert zich voor 
de uitloop.  
De vervolgvergadering zal nader bepaald worden. Tijdstip wordt aangehouden. Voorkeur is om 
de vergaderingen naar de donderdag te verschuiven, dan is het gemeentehuis in verband met de 
avond openstelling langer geopend.  
 
 
 

 

 

 

 

Contactgegevens :  

 
VvE Leest II (http://vvedeleest2.nl/): 
Ronnie Schepers 
    Lingestraat 14, 5463NV  Veghel 
    Tel. 06 39195414 
    Ronnie.schepers@live.nl 
 
Edgar Ottens;  
    Sloe 16, 5463NP  Veghel 
    Edgarottens@hotmail.com 
 
VvE De Nieuwe Leest (http://www.vvedenieuweleest.nl/) 
Jos van den Tillart  
    De Dintel 29, 5643NS  Veghel 
    Josvandentillart@gmail.com 

    Tel. 0413 341559 
 
Marc van den Biggelaar 
    Beekgraafstraat 3, 5463RA  Veghel 
    ilonaenmarc@kpnmail.nl 
 

 

http://vvedeleest2.nl/
mailto:Ronnie.schepers@live.nl
mailto:Edgarottens@hotmail.com
http://www.vvedenieuweleest.nl/
mailto:Josvandentillart@gmail.com
mailto:ilonaenmarc@kpnmail.nl
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Roy Arts 
    Lingestraat 7, 5463NT  Veghel 
    royarts@ziggo.nl 
 
Area  

    Postadres : Postbus 548, 5400 AM Uden  

   Bezoekadres : Leeuweriksweg 12, Uden · Iepenlaan 4, Veghel 
    Tel. 0413 388044 ; www.areawonen.nl 
Jacqueline Dortmans jdortmans@areawonen.nl 
& René Rijken rrijken@areawonen.nl 
 
Platform 31 / Stroomversnelling Brabant 
Peter Linders  
    Peter.linders@platform31.nl 
Tel. 06 534 062 21 
Platform 31 
Olivier Lauteslager 
    Olivier.lauteslager@platform31.nl 
Tel. 06 144 376 03 
 
Karin van Rooij 
Karin.vanrooij@platform31.nl 
Tel. 06-123 678 04 
 
http://www.platform31.nl/ 
http://www.platform31.nl/wat-we-doen/energiesprong 
http://energiesprong.nl/blog/deal-de-stroomversnelling-111-000-huurwoningen-naar-
energienota0/ 
http://www.stroomversnelling.net/ 
http://www.stroomversnellingkoopwoningen.nl/wat/ 
 
http://www.svbrabant.itscreative.nl/#./homepage 
 
Provincie Noord-Brabant 
Clemens Krämer 
ckraemer@brabant.nl 
Tel 06 183 031 42 
 
Platform Wonen Uden Veghel 
Martijn de Roo 
Martijn.deroo@hypotheker.nl 
Tel 0413-249001 
 
Wijkraad De Leest 
Ronald Berendes 
Ijsselstraat 1, 5463 NK  Veghel 
Ronald.berendes@home.nl 
Tel 0413 375553 
 
Gemeente Veghel 

   Postadres : Postbus 10.001, 5460 DA Veghel 
   Bezoekadres : Stadhuisplein 1, Veghel 
   Tel. 14 0413 ; www.veghel.nl 
 
Bestuurder : wethouder Annemieke van de Ven 
V&H : Harrie Smit 
Communicatie : Lisette van der Swaluw                
Duurzaamheid : Maryse Slingerland   
 
Wijkvisie / leefbaarheid / wijkraad : Joost Hendriks / Nadina Hamzic 
Procesbegeleiding : Marijke Bosch marijke.bosch@veghel.nl ; tel 0413-386463 
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