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Woningen splitsen: houd de jeugd in 

het dorp of de buurt  

 

Splitsing van woningen - wat is het?  

Jongeren wensen vaak betaalbare woningen die snel opgeleverd kunnen worden. Zij 

kopen als eerste huis daarom meestal een bestaand huis en geen nieuwbouwwoning. Op 

dit moment is er op veel plekken in Nederland echter een tekort aan betaalbare, 

bestaande koopwoningen. En ook aan huurwoningen is een tekort.  

Eén van de gevolgen hiervan is dat vooral jongeren moeite hebben zelfstandige 

woonruimte te vinden. En bijvoorbeeld langer dan gewild bij hun ouders of op kamers 

blijven wonen. Het splitsen van woningen zou dit probleem voor een deel kunnen 

oplossen. Splitsing betekent dat een bestaande woning in tweeën wordt gedeeld: een 

deel (bijvoorbeeld de benedenverdieping) voor de eigenaar en een deel (bijvoorbeeld de 

bovenverdieping) voor een nieuwe bewoner. De eigenaar kan dit gedeelte verhuren aan 

bijvoorbeeld een jongere of jong stel.  

Renoveren en verduurzamen 

Hét moment om een bestaande woning op te splitsen is als er gerenoveerd gaat worden. 

De  gemeente moet de splitsing wel goedkeuren, want dat mag zomaar niet. Er moet dus 

wel een goede reden komen wil de gemeente een splitsingsvergunning verlenen. Een 

duurzame aanpak zou zo’n reden kunnen zijn. Verduurzamen kan bijvoorbeeld door 

voornamelijk met hout te renoveren. Dat is veel duurzamer dan nieuw bouwen met 

beton. Ook isoleren, en daarmee energiezuiniger maken van de woning, is een manier 

om te verduurzamen. Dit scheelt ook nog eens in de kosten van de energierekening.  De 

renovatie zou betaald kunnen worden met een lening. De huuropbrengsten en het geld 

dat overblijft door verlaging van de energierekening zouden de aflossing op deze lening 

kunnen dekken.   

De voordelen 

Het splitsen van woningen heeft positieve gevolgen voor de gemeenschap – de mienskip. 

Als jongeren en senioren in dezelfde straat (of hetzelfde -opgesplitste- huis) wonen, 

verbindt dat mensen. Het dorp of de buurt verjongt, zodat voorzieningen op peil kunnen 
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blijven. Met het verduurzamen van de woning is de weg naar 

energieneutraal wonen meteen goed ingeslagen. Bovendien komen hierdoor twee 

huishoudens in een comfortabel huis te wonen.  

Om dit alles voor elkaar te krijgen moet met verschillende bedrijven worden 

samengewerkt. Dit zouden lokale bedrijven kunnen zijn, zodat ook de lokale economie 

gestimuleerd wordt. 

Te nemen stappen 

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Lokaal Energie Experimenten Fonds 

(LEEF) is het onder meer van belang dat het splitsen bij meerdere woningen gebeurt. 

Eén woning kan niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Bij splitsing is 

het daarom belangrijk eerst een buurt met veel dezelfde woningen te zoeken. Bij 

voorkeur zijn dit woningen waar nog het een en ander aan moet gebeuren om deze klaar 

voor de toekomst te maken. Immers: splitsing kan het beste worden uitgevoerd als er 

ook gerenoveerd moet worden. Rijtjeswoningen uit de jaren ’60 zijn hiervoor bijzonder 

geschikt.  

Het mooiste zou zijn als een van de initiatiefnemers in een van de te splitsen woningen 

woont.  

Maak als initiatiefnemers een opzet hoe de woningen gerenoveerd en gesplitst kunnen 

worden. Hierbij zou een bedrijf gevraagd kunnen worden om dat met geprefabriceerde 

elementen uit te voeren. Dan levert de verbouwing de minste overlast. Dit is bovendien 

goedkoper als de renovatie/splitsing wordt herhaald. Bedrijven uit de buurt kunnen 

toeleverancier worden of assembleur. De financiering van dit alles kan bij een bank 

worden geregeld. 

Vraag de gemeente onder welke voorwaarden de woning gesplist mag worden.  

Hoe kan het LEEF helpen? 

Het splitsen van meerdere woningen komt in aanmerking voor subsidie vanuit het LEEF. 

Het gaat dan vooral om de kosten van de voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan het 

uitwerken van de plannen, een aannemer zoeken en met hen een collectief aanbod 

uitwerken. Daarnaast zijn onderzoeken nodig, zoals een taxatie van de woningwaarde 

voor en na renovatie en onderhandelingen met de hypotheekbank of een andere 

financier. De gemeente zal voorwaarden stellen aan de splitsing en zullen er 

onderzoekskosten gemaakt worden om daaraan te voldoen.  

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,-. 75% van de subsidiekosten mogen bestaan 

uit voorbereidingskosten en de kosten van realisatie tot 25%. De activiteiten die voor 

subsidie in aanmerking komen, moeten binnen twee jaar worden gerealiseerd.  

Michael Urlings, projectleider LEEF, kan adviseren tijdens de uitwerking van de plannen. 

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 11 46 2095 of per e-mail: 

m.urlings@heerenveen.nl.  

 

Niet splitsen, maar wel verduurzamen?  

Is het splitsen van woningen geen optie? Maar heb je wel een idee om meerdere 

woningen te verduurzamen? Ook dat project zou onder het LEEF kunnen vallen. Michael 

Urlings, projectleider van het LEEF, kan hierover meer vertellen.  
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Zonneparken voor warmte 

 
 

Warmte opwekken met zonneparken 

In Heerenveen worden steeds meer zonneparken gebouwd om stroom mee op te kunnen 

wekken. Een mooie ontwikkeling, want de komende jaren is er veel duurzaam opgewekte 

stroom nodig om onder meer huizen, bedrijven en vervoer van elektriciteit te kunnen 

voorzien. Die huizen hebben daarnaast warmte nodig, méér nog zelfs dan elektriciteit. In 

Nederland wordt het nog niet veel gedaan, maar ook warmte zou met een zonnepark 

opgewekt kunnen worden. In Heerhugowaard is zo’n park aangelegd. Het aanleggen van 

een zonnepark voor warmte (en de levering en opslag van de warmte) is een mooi 

voorbeeld van wat je met een buurtinitiatief kunt doen! En waarbij het Lokaal Energie 

Experimenten Fonds zou kunnen ondersteunen.  

De voordelen 

Hoe mooi is het om zelf als dorp of buurt je eigen warmte te kunnen regelen met alleen 

het zonnetje. Echte ‘buurtwarmte’. En als die huizen in de zomer gekoeld worden, blijft 

er in de winter nog meer warmte over. Door als warmtecoöperatie nauw samen te 

werken met een elektriciteitscoöperatie, zijn er fraaie voordelen te behalen voor beide 

projecten. 

Te nemen stappen 

Zonneparken voor de opwek van warmte (hierna: warmtevelden) zijn er nog niet zoveel 

in Nederland. In Denemarken daarentegen heeft men al vele jaren ervaring met het 

opzetten en ontwikkelen van warmtevelden. In Nederland kunnen we veel leren van hun 

ervaringen. Stap één kan zijn om met een Deense warmtecoöperatie in contact te treden 

om te vragen hoe zij het van de grond hebben gekregen.  

Vervolgens zou een kijkje genomen kunnen worden bij de eerste initiatieven die een 

warmteveld binnen de Nederlandse wetgeving draaiend proberen te krijgen. Ook is het 

wijs contact te leggen met Nederlandse bedrijven die een warmteveld zouden kunnen 

ontwikkelen. Ziet het verdienmodel er goed uit? Dan zouden daarmee buurtgenoten 

overtuigd kunnen worden. Zeker als het verdienmodel verbetert door het project 



 
 

Whitepaper  Voorbeelden initiatieven LEEF  

 

bijvoorbeeld te combineren met duurzame stroom voor 

warmtepompen. Of de opslag van piekstroom te combineren met opslag van warmte.  

Als het allemaal lukt, is het absoluut iets om trots op te zijn: het eerste warmteveld in 

Heerenveen. Waar er daarna hopelijk nog meer van zullen volgen. Misschien wel net zo 

snel als nu de zonneparken voor stroom! 

Hoe kan het LEEF helpen? 

Het is een hele opgave om genoeg mensen aan het project gebonden te krijgen en om de 

hele installatie in de publieke ruimte ingepast te krijgen. Daar kan de ondersteuning 

vanuit het LEEF voor gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan het bezoek van 

voorbeeldprojecten, uitwerken van de plannen, het doorrekenen van het verdienmodel, 

kosten van taxaties, constructieberekeningen, omgevingswetvergunning, communicatie, 

etc. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,-. 75% van de subsidiekosten mogen 

bestaan uit voorbereidingskosten en de kosten van realisatie tot 25%. De activiteiten die 

voor subsidie in aanmerking komen, moeten binnen twee jaar worden gerealiseerd. 

Michael Urlings, projectleider LEEF, kan adviseren tijdens de uitwerking van de plannen. 

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 11 46 2095 of per e-mail: 

m.urlings@heerenveen.nl.  
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Verduurzaming van appartementencomplexen 

 

 

Bron: Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren (WNR)  

Verenigd aanpakken van verduurzaming 

Uiterlijk 2050 moet de gebouwde omgeving in Nederland van het aardgas zijn 

afgekoppeld en zijn overgestapt op duurzame energiebronnen. Daarbij kan het 

noodzakelijk zijn dat ook de woning of het appartement zelf aangepakt wordt. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan isoleren.   

Als ieder voor zich deze stappen moet zetten, is dat veel gedoe en niet goedkoop. Voor 

appartementencomplexen geldt dat de Vereniging van Eigenaars (VvE) dit voor en 

namens de leden zou kunnen oppakken. Het verenigd aanpakken van de verduurzaming 

zou het goedkoper kunnen maken. Maar nog steeds kan het een lastige opgave zijn.  

Wat hierbij kan helpen is de opdracht voor deze stappen bij een partij wegzetten die 

garanties biedt. Bijvoorbeeld een garantie op een woonlastenneutrale renovatie. Mogelijk 

moet er geld geleend worden om te renoveren/verduurzamen. Echter, door de 

verduurzaming van de woning dalen de energiekosten. Als dit elkaar opheft, is sprake 

van een woonlastenneutrale renovatie.   

De reden om dit alles juist nu te doen, is omdat de nieuwe ‘Wet verbetering functioneren 

VvE’s’ van 2018 de aanpak van achterstallig onderhoud toch al afdwingt. 

De voordelen 

Door verduurzaming van een woning of appartement stijgt het wooncomfort. Bovendien 

heeft het over het algemeen een positieve invloed op de waarde ervan. Het kan een fijne 

gedachte zijn dat het huis later waardevast op de kinderen kan overgaan.   
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Te nemen stappen 

Het kan een goed idee zijn om met meerdere VvE’s samen te werken. Je moet dan wel 

op één lijn komen, maar samen sta je sterk. Samen onderzoek je wat er moet gebeuren 

en welke partijen daarvoor nodig zijn. Er zijn bijvoorbeeld landelijke partijen die een 

woonlastenneutrale renovatie aanbieden. Door zo’n partij laat je een aanbod doen, zodat 

je inzicht krijgt in de kosten. Doe je dit met meerdere VvE’s samen, dan kan dit een 

voordeel opleveren.  

Volgende stap is het uitzoeken van de financiering: hoe kan de renovatie worden 

betaald? Financiering van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy met garantstelling van de 

provincie zou een mogelijke optie kunnen zijn. Als het aanbod iedereen aanstaat, bepaal 

je bij welke VvE er wordt gestart. Je controleert of alles volgens belofte wordt uitgevoerd 

en werkt. Daarna worden de anderen VvE’s uitgevoerd.  

Klinkt als een mooie route om in twee jaar af te leggen? Vraag dan ondersteuning van 

het LEEF aan. 

Hoe kan het LEEF helpen?  

Michael Urlings, projectleider van LEEF, kan precies uitleggen hoe dit alles in zijn werk 

gaat. Ook kan hij vertellen waar de ondersteuning vanuit het LEEF voor gebruikt kan 

worden. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van de plannen en onderhandelingen met 

de hypotheekbank of een andere financier. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,-. 

75% van de subsidiekosten mogen bestaan uit voorbereidingskosten en de kosten van 

realisatie tot 25%. De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten 

binnen twee jaar worden gerealiseerd.  

Meer weten? Neem gerust contact op met Michael Urlings. Hij is bereikbaar via 

telefoonnummer  

06 – 11 46 2095 of per e-mail: m.urlings@heerenveen.nl. 
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