
In	
�    deze	
�    nieuwsflits	
�    voor	
�    augustus	
�    2013
1. Bouwen aan een goede schil
2. PV en het energielabel, Zon PV in de servicekosten?
3. Investeringskosten energiebesparende maatregelen
4. Shaere 
5. Ezie – online tool voorspelt energiegebruik
6. Vragen uit de regio 
7. Agenda energieconsulent

1.	
�    Bouwen	
�    aan	
�    een	
�    goede	
�    schil
Als bijlage stuur ik jullie de brochure ‘Bouwen aan een goede schil’, die de partners van het Lente-
akkoord (Aedes, Neprom, Bouwend NL, NVB Bouw) hebben laten opstellen. Op de website vind je 
informatie	
�    over	
�    het	
�    Lenteakkoord,	
�    de	
�    technische	
�    uitvoering,	
�    voorbeeldprojecten	
�    en	
�    financiering,	
�    zie	
�    
deze link. Heeft u vragen, mail of bel mij.

2.	
�    PV	
�    en	
�    het	
�    energielabel,	
�    Zon	
�    PV	
�    in	
�    de	
�    servicekosten?
Op het Netwerk energiebesparing en duurzaamheid delen corporaties hun ervaringen over dit soort 
onderwerp zie deze link. Als je zelf een vraag hebt, kan je deze hier ook uitzetten. 
Zonnepanelen	
�    op	
�    daken	
�    van	
�    flats	
�    mogen	
�    meestal	
�    meegerekend	
�    worden	
�    in	
�    de	
�    energielabels	
�    van	
�    de	
�    
woningen(appartementen). ISSO hanteert de regel dat zonnepanelen, aangesloten op de centrale 
voorziening (CVZ) en gesitueerd op het dak behorend bij het perceel, op GBO naar rato aan de 
woningen mogen worden toebedeeld. Een uitzondering is dat wanneer het dak verhuurd wordt aan 
een externe partij, die daarvoor een extra netaansluiting heeft. In dit geval mag er geen verrekening 
met de woningen plaatsvinden. Concreet betekent dit voor corporaties dat wanneer zij zonne-
panelen	
�    op	
�    het	
�    dak	
�    van	
�    een	
�    flat	
�    installeren	
�    ten	
�    behoeve	
�    van	
�    de	
�    CVZ	
�    aansluiting	
�    (voor	
�    bijvoorbeeld	
�    
liften, verlichting en hydrofoorinstallatie) en de opbrengst al dan niet in de servicekosten verrekenen, 
de panelen dus meegerekend kunnen worden in het energielabel. 

3.	
�    Investeringskosten	
�    energiebesparende	
�    maatregelen
Hierbij wijs ik jullie op het nieuwe overzicht van Agentschap NLvan de investeringskosten van 
energiebesparende maatregelen en de relatie met de woonlasten: klik hier.

4.	
�    Shaere	
�    
De benchmarkrapportages zijn gereed en verstuurd aan de deelnemers. Aedes heeft Minister Blok 
een	
�    brief	
�    (zie	
�    pagina	
�    2	
�    en	
�    3)	
�    gestuurd	
�    om	
�    de	
�    bezorgdheid	
�    over	
�    de	
�    invloed	
�    van	
�    de	
�    verhuurdersheffing	
�    
uit te spreken. Hartelijk dank voor het aanleveren van jullie gegevens!

5.	
�    Ezie	
�    –	
�    online	
�    tool	
�    voorspelt	
�    energiegebruik
Ezie is een webbased applicatie die de consument online antwoord geeft op vragen over het eigen 
energiegebruik. Ezie kan ook de effecten van gedragsverandering en verduurzamingsmaatregelen 
in euro’s inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld het energiegebruik na isolatie of door de verwarming een 
graadje lager te zetten. Ezie is voor iedereen vrij online beschikbaar, meer informatie: klik hier. 

6.	
�    Vragen	
�    uit	
�    de	
�    regio	
�    
Deze maand vooral vragen over PV: Wat is de invloed van de warmtewet op het opwekken met PV, 
geldt er bij collectieve PV installaties een grens van 10.000 kWh, zijn er corporaties die PV 
verrekenen via de servicekosten. Dit en andere vragen ontving ik deze zonnige zomermaand uit de 
regio. Heeft u ook een vraag, bel of mail mij.
 
7.	
�    Agenda	
�    energieconsulent

3 sept - Energiekring Zeeland, 13.30 uur RWS•	
�    
5 sept - Energiekring West Brabant thema woonlastenmodule, 13.30 uur Bernardus Wonen•	
�    
9 sept - Bestaande bouw met toekomst, 13.30 uur Tilburg, aanmelden www.kenwib.nl•	
�    
25 sept - De toekomst van de eigen Energie Exploitatie (aansluitend aan de Aedes Ledenbijeen    •	
�    
               komst), 13 uur, Aedes, Koningin Julianaplein 10, Den Haag. Meer informatie, klik hier.

!Aedes	
�    energieconsulent	
�    
Marlou	
�    Boerbooms

Energieconsulent Marlou Boerbooms | m.boerbooms@aedes.nl
mobiel: 06 51 225 442
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