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1. Vrijwillige invoering Energielabel Nieuwbouw op 1 juli 2013 
Nieuwbouw is fors energiezuiniger dan bestaande bouw. Het Energielabel Nieuwbouw maakt 
dit zichtbaar. Daarom zet de bouwwereld gezamenlijk de schouders eronder. Ook Aedes pleit 
voor een vrijwillige invoering. Lees hier het laatste nieuws over de implementatie van het 
Energielabel Nieuwbouw. 

2. Hoogte aansluitbijdrage warmtenetten opnemen in Warmtewet 
Waarschijnlijk wordt half januari 2013 de Warmtewet in de Kamer behandeld. Het Lente-
akkoord pleit voor richtlijnen voor de aansluitkosten van nieuwbouwwoningen op nieuwe 
warmtenetten. Met huidige technieken is het mogelijk om duurzamere alternatieven voor 
warmte toe te passen die minder kosten dan de aansluitkosten op een nieuw warmtenet. Er 
wordt gepleit om de aansluitkosten op te nemen in het Niet Meer Dan Anders principe om bij 
verplichte aansluiting al te hoge aansluitkosten te voorkomen. Lees verder. 

3. Nauwelijks knelpunten bij zonnestroom 
Zonnepanelen staan mede dankzij het initiatief ‘Zonnig Huren’ bij corporaties 
hoog op de agenda, zo blijkt uit de klantgesprekken van de Aedesenergieconsulenten. 
Knelpunten in de praktijk zijn er nauwelijks, blijkt ook uit 10 jaar praktijkervaring, gebundeld door 
Agentschap-NL in het rapport ‘voorbeeldprojecten PV’. Wel ontbreekt bij veel projecten het inzicht 
in de opbrengsten van de PV-installaties. Maar daar is eenvoudig wat aan te doen. Kijk voor meer 
informatie of vraag een exemplaar aan via deze link. 

4. Winnaars niaNesto bekend!
Een huurder van Portaal heeft straks een nieuwe eengezinswoning met een huurprijs van € 652,- 
zonder energierekening! niaNesto is het baanbrekend projectoverstijgend platform waarbij con-
ceptaanbieders, gemeenten, corporaties en huurders samen unieke woningen realiseren. Volker 
Wessels, Dura Vermeer, WeBuildHomes, Blue Casco en de Klaassen Groep zijn uiteindelijk door 
de publieksjury gekozen als winnaar en gaan bouwen. Download hier de niaNestokrant en/of kijk 
eens op www.nianesto.nl.
 
5. Maak gebruik van ons workshopaanbod! 
Staat u voor de uitdaging om energiebesparende maatregelen te treffen en daar misschien 
wel voor het eerst – een huurverhoging voor te gaan vragen? Hoe gaat u de 
klant benaderen, wat zijn de tips en wat zijn de valkuilen? Of wilt u juist meer weten 
over zonnepanelen, energieneutraal bouwen, passiefhuisrenovatie, energielabels en 
een meer integrale benadering van duurzaam renoveren? Maak samen met uw 
collega’s gebruik van ons workshopaanbod! Aedes/AgentschapNL biedt u (kosteloos) 
een in-company workshop aan waarin we gezamenlijk aan de hand van uw eigen casus 
en vraagstelling op zoek gaan naar een passend antwoord. Interesse? Neem contact op! 

6. Agenda energieconsulent
- 15 januari Duurzaam en Energieneutraal Bouwen, ontwikkeling concepten (SBR) 24 januari 2013
- 22 januari werkgroep Energielabel Zeeland bij RWS te Goes,vanaf 13.30 uur
- 24 januari Cursus Succesvol implementeren Energielabel Nieuwbouw
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