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1. Bezoeken en presentaties

Tijdens afgelopen maand heb ik in samenwerking met WK2020 een teamdag voor
corporaties georganiseerd waar 10 teams hun eigen aanpak hebben verbeterd om
bewoners mee te krijgen in een huurverhoging voor energiebesparende maatregelen.
U kunt het filmpje en het verslag downloaden via de site www.WK2020.nl. In
Heinkenszand gaf ik de workshop energiezuinig gedrag op 11-11, R&B Wonen
organiseerde er een duurzaamheidsmarkt. In de Nieuwsbrief Energiebesparing van Aedes
en de Woonbond van december 2011 ben ik geïnterviewd, zie www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl. Individuele gesprekken waren er met Woningstichting Etten-leur, Woongoed
Zeeuws-Vlaanderen en Clavis. Mocht u interesse hebben in een individueel bezoek of
workshop/presentatie? Neem contact op met m.boerbooms@aedes.nl of bel 0651225442.

2. Shaere Update Energielabels

Uit de benchmarkrapportage van de monitoring van energiebesparing van Aedes blijkt in
het eerste half jaar van 2011 dat corporaties vol inzetten op energiebesparing. 100.000
Woningen hebben tenminste 2 labelsprongen gemaakt. Hiermee voldoet de sector aan de
afspraak gemaakt in het convenant. Het is tijd voor de tweede meting van 2011 om het jaaroverzicht 2011 te kunnen maken. Wij verzoeken u een update van uw energielabels aan te
leveren uiterlijk op 20 januari 2012. Heeft u vragen over hoe u kunt aanleveren, neem dan
contact op met Bart Jansen, tel: 06-25051785 of mail: b.jansen@aedes.nl. Dank!!

3. Nieuwe norm EPC per 1-1-2012 van kracht

Vanaf 1 januari 2012 treedt de aangepaste norm voor de berekening van de EPC (de NEN
7120) in werking. De nieuwe norm sluit aan bij Europese normen. De norm is qua
methodiek aangepast zodat de werkelijkheid beter benaderd wordt. Was het in de oude
norm lastig om voor zeer energiezuinige gebouwen een EPC onder de 0,4 te behalen, in
de nieuwe norm is zelfs een negatieve EPC mogelijk. Daarnaast zijn nieuwe technieken
geïntegreerd, zodat de wildgroei van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen tot het
verleden behoren.

4. Agenda energieconsulent

December 2011
- 6 december epdb-kring Zeeland van 11 tot 15 uur bij de RWS te Goes
Januari 2012
- 24 januari Teamdag ‘draagvlakontwikkeling=steun genieten!’
De teamdag is van 10 tot 15 uur in Goes bij de RWS voor maximaal 8 corporaties.
U kunt zich aanmelden met uw team per mail via j.bustraan@rwsgoes.nl.
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