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1. Bezoeken en presentaties
In de afgelopen maand is de Energiekring West Brabant voor de 2e keer bijeen geweest. 
Op 8 maart en op 20 maart kwam ook de Energiekring Zeeland bijeen. In de afgelopen 
maand bezocht ik enkele corporaties. Mocht u interesse hebben in een individueel bezoek 
of een workshop? Neem contact op met m.boerbooms@aedes.nl of bel 06-51225442.

2. Subsidies bestaan nog…
Op 13 maart is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2012 geopend.•	
Vanaf ca 100 m2 zonnepanelen (>15kWp) is er 15 jaar een vergoeding beschikbaar per •	
opgewekte Kilowattuur: link
Voor projecten met een hoge ambitie (60 tot 80% energiereductie) is er de Trajectaan-•	
pak woningbouw van de EnergieSprong (SEV): link

 
3. Zonnig huren
Aedes is gestart met het project Zonnig huren waarin 22 corporaties onderzoeken of zij col-
lectieve inkoop van zonne-energie kunnen realiseren. Allee Wonen is een van deze clubs. 
Op www.zonnighuren.nl vind je meer informatie en of kijk naar deze uitzending.
 
4. Nieuw bouwbesluit
Per 1 april wordt de minimale Rc-waarde van dak, vloer en gevel van nieuwe gebouwen 
verhoogd van 2,5 naar 3,5 m2k/W. Dit is een kosteneffectieve maatregel waarmee wordt 
gestimuleerd dat de trias energetica wordt nageleefd. De verhoging naar een Rc van > 
5 m2k/W wordt verwacht op 1 januari 2013. De hogere Rc-waarde is het gevolg van het 
nieuwe Bouwbesluit dat inging in 2012. Het sluit aan op de verlaging van de EPC van 0,6 
naar 0,4 in 2014. In 2020 is nieuwbouw energieneutraal met een EPC 0. Ook de milieu-
prestatie van gebouwen is opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning moet een berekening van de milieueffecten worden ingediend. Voor 
die berekening kan gebruik zijn gemaakt worden van diverse rekeninstrumenten zoals GPR 
Gebouw, GreenCalc, BuBoCalc en BREEAM.nl . Zie ook deze link.

5. Van harte welkom op één van mijn workshops 
3   mei - Zwin College Oostburg: •	 link 
31 mei - Corporatiedag Aedes Rotterdam: •	 link 
19 april - Intervisiewerkplaats woningverbetering Den Haag: •	 link

6. Agenda energieconsulent
7   juni - Energiekring West Brabant bij Stadlander om 13.30 uur •	
19 april - Geothermie in Zeeland, Stenge Heinkenszand om 9 uur: •	 link. Om aan te 
melden klik hier.
24 april - Energiekring Zeeland bij RWS om 13.30 uur •	
10 april  Bijeenkomst Taskforce CO2 bijeenkomst zie •	 www.taskforceco2.nl
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