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1. Corporatiehuis: 4 juli zonne-energie, wat werkt: wie gaat er mee!
Op 4 juli tussen 9.30 tot 12 uur buigen de energieconsulenten van Aedes en een groot aantal corporatiemedewerkers zich over de vraag: zonne-energie, wat werkt (niet) in het Corporatiehuis te Rotterdam. Als consulent mag ik een corporatiecollega meenemen: wie meldt zich bij mij aan?
2. Regelpaneel: 10 juli: wie doet er mee!
Op 10 juli biedt Nyenrode Business Universiteit het Regelpaneel aan voor een corporatie in mijn
regio. Er kunnen 8 tot 12 mensen deelnemen, de corporatie neemt de eigen bewonersorganisatie,
gemeente en eventueel ook aanbieders zoals een aannemers of installateur mee. Het Regelpaneel
zorgt voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de partijen. Klik hier voor meer informatie. Wilt u met uw corporatie, bewoners, marktpartijen en gemeente en aan de knoppen van het
Regelpaneel draaien, mail mij dan regel ik een Regelpaneel bij uw corporatie aan huis.
3. Subsidie Duurzame Energie
De vernieuwde subsidie voor duurzame energie (SDE+) moet er mede voor zorgen dat 16% van alle
energie in 2020 duurzaam wordt opgewekt. Om deze ambitie te halen stelt het ministerie van
Economische Zaken in 2013 meer geld beschikbaar dan de jaren ervoor. De 3 miljard euro voor
SDE+ is tot 19 december 2013, 17.00 uur aan te vragen. De subsidie is beschikbaar voor ondernemers en non-profit instellingen die investeren in de productie van hernieuwbare energie uit: biomassa,
geothermie, water, wind en zon. Meer informatie vindt u hier.
4. Shaere
Binnenkort zijn de benchmarkrapportages gereed en zullen deze verstuurd worden naar de deelnemers. De deelname is dit jaar behoorlijk gestegen doordat nu ook de gebruikers van het EPAview
pakket ook kunnen deelnemen. De rapportages zijn naar verwachting eind juni gereed.
5. Warmtewet gaat in per 1-1-2014
Op 11 juni is de Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen. Twee ingebrachte moties rond de
aansluitbijdrage en het doorleveren (en de kosten daarvan) van warmte door corporaties, zijn verworpen. Wat betekent dit voor corporaties? De Warmtewet gaat in per 1 januari 2014. De Autoriteit
Consument en Markt (ACM) gaat de komende periode de verder invulling van de wet vormgeven. In
opdracht van Aedes wordt een handreiking voor corporaties geschreven die in september klaar is. Klik
hier voor meer informatie.
6. Monumenten en het WWS
Per 1 juli verandert het woningwaarderingssysteem (WWS) voor monumentale huurwoningen. Zo
krijgen monumentale huurwoningen er 50 punten bij. Ook ligt de huurgrens 15% hoger voor woningen
van voor 1945 met monumentale status. Meer informatie klik hier.
7. Agenda energieconsulent
• 4 juli - Corporatiehuis, zonne-energie, wat werkt (niet), 9.30 – 12 uur Rotterdam, Klik hier voor
aanmelding
• 10 juli - Regelpaneel, 13:30 - 17:30 uur locatie bij degene die zich aanmeldt. Mail mij.
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