
In	
�    deze	
�    nieuwsflits	
�    voor	
�    oktober	
�    2012

1. Nieuws van de afgelopen maand
2. Inspectiechecklist voor toezicht op de bouw
3. Corporaties pakken zonnepanelen ambitie op-sluit u aan?
4. Agenda

1.	
�    Nieuws	
�    van	
�    de	
�    afgelopen	
�    maand
In de afgelopen maand was er weer een teamdag waarop vanuit mijn regio AlleeWonen met een 
team deelnam. De teams hebben opnieuw hard gewerkt om vanuit alle disciplines energiebesparing 
te integreren in bestaand beleid en de bewoners hierin mee te krijgen. Gezien de complimenten die 
deze dag oogst, zal er vervolg georganiseerd worden. Wilt u met uw team aan de slag, neem dan 
contact met mij op!. De Brabantse en de Zeeuwse energiekringen kwamen afgelopen maand samen. 
In Brabant presenteerde ik een onderzoek dat ik uitvoerde voor Slim en Snel (SEV programma) in 
samenwerking met Nyenrode naar het vergroten van kasstromen door het nemen van energie-
besparende maatregelen. Voor de directeurenkring Zeeland presenteerde ik het nieuw afgesloten 
energieconvenant. De nieuwe doelstelling ligt in lijn met die van het convenant uit 2008, maar is beter 
meetbaar en helderder geformuleerd. In de oude doelstelling ging het om een additionele besparing 
wat tot veel discussie leidde omdat veel corporaties energiebesparende maatregelen combineren 
met planmatig onderhoud en dat werd als autonome besparing beschouwd. De corporaties hebben 
afgesproken om tussen 2008 en 2020 een energiebesparing van 33 procent te realiseren in hun 2,4 
miljoen huurwoningen. Als dat lukt dan zullen de corporatiewoningen gemiddeld energielabel B 
hebben 2021. 

2.	
�    Inspectiechecklist	
�    voor	
�    toezicht	
�    op	
�    de	
�    bouw
BouwTransparant heeft een checklist opgesteld om zonder meetmiddelen toe te zien op de EPN. 
Deze checklist is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met BouwTransparant-metingen. 
Geïnteresseerd? Volg dan deze link.

3.	
�    Corporaties	
�    pakken	
�    samen	
�    zonnepanelen-ambitie	
�    op	
�    -	
�    sluit	
�    u	
�    aan?
In juni hebben Aedes en Atrivé met het rapport zonnig huren (www.zonnighuren.nl) businessplannen 
gepresenteerd voor zonne-energie. Op 12 september bespraken corporatie-directeuren dat zonnig 
huren in verschillende regio’s wordt opgepakt. In Brabant hebben diverse corporatie de ambitie om 
samen in 2013 concreet aan de slag te gaan. Op verzoek van enkele corporaties organiseert Atrivé 
een “verkenning zonnig Brabant”. Op 8 oktober van 11-13 uur komen Thuisvester, AlleeWonen, 
Stadlander, Futura, St Joseph, Zayaz in dit kader bij elkaar. Doel is na deze bijeenkomst snel stap-
pen	
�    te	
�    zetten	
�    richting	
�    uitrol	
�    in	
�    2013.	
�    De	
�    bijeenkomst	
�    is	
�    gericht	
�    op	
�    het	
�    gezamenlijk	
�    definiëren	
�    van	
�    de	
�    
vervolgactie en het maken van afspraken hierover. Brabantse, Zeeuwse of Zuid Hollandse corpora-
ties met een concrete ambitie zijn van harte welkom om aan te sluiten bij dit initiatief. 
Opgeven kan bij Maarten Corpeleijn van Atrivé, m.corpeleijn@atrive.nl / 06-25051750
 
4.	
�    Agenda	
�    energieconsulent

2 oktober    - EPDB-kring bij de RWS te Goes, vanaf 13.30 uur•	
�    
8 oktober   - Bijeenkomst ‘Zonnig huren regio Brabant’, 11-13 uur•	
�    
9-11 oktober  - Vakbeurs ‘Energie 2012’ in de Brabanthallen•	
�    
6 december   - Energiekring West Brabant bij Brabantse Waard te Zevenbergen, vanaf 13.30 u•	
�    
13 november  - Netwerk Energiebesparing en duurzaamheid (Aedes) •	
�    
21 november  - Lokale energie initiatieven West Brabant, Trivium te Ettenleur, 14-17 uur•	
�    

!Aedes	
�    energieconsulent	
�    
Marlou	
�    Boerbooms

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

http://www.bouwtransparant.nl/uploads/file/Checklist%20BouwTransparant(1).pdf
http://www.zonnighuren.nl
mailto:m.boerbooms@aedes.nl
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Symposium
Lokale energie-initiatieven in West-Brabant
Het inzicht dat er maatschappel!ke omwentelingen nodig z!n om een duurzame 
samenleving mogel!k te maken, is nauwel!ks meer aan discussie onderhevig. 
Een van de vragen daarb! is hoe we onze energieproductie verduurzamen. 
Lokale initiatieven kunnen daar een antwoord op z!n. Maar om die initiatieven 
kansr!k te maken z!n sturing, stimulering en samenwerking noodzakel!k. 
Dat vraagt een nieuwe houding van alle betrokkenen.

Welke rol speelt u in het energiesysteem van morgen?
Bewust nadenken over onze rol en houding in deze transitiefase helpt daarb!! 
Wie z!n de initiatiefnemers en wat vragen z!? Wat wilt u als gemeente of corporatie 
in West-Brabant? En wat kunt u? Welke samenwerkingsvormen z!n kansr!k? 
En wat z!n de voor- en nadelen? De Regio West-Brabant organiseert het symposium 
Lokale energie-initiatieven in West-Brabant om samen te bepalen welke rol gemeenten 
en woningcorporaties in West-Brabant kunnen spelen. 

U bent van harte welkom op dit symposium op woensdag 21 november (14.00 -17.00 uur) 
in het Trivium te Etten-Leur. Reserveer deze datum vast. U ontvangt nog een uitnodiging.

Programma

De Brabantse Milieu Federatie opent met een actueel beeld rondom verschillende vormen 
van lokale energie-intitiatieven. Waarna twee Best-Practices volgen (woningcorporaties 
en burgers vertellen vanuit de prakt!k).

Aan verschillende discussietafels bek!ken we samen met u welke rol uw gemeente en 
uw woningcorporatie kan en wil innemen.

Onder regie van Jan Lute!n (Burgemeester gemeente Cromstr!en) bek!ken we 
de mogel!kheden voor een gezamenl!ke aanpak binnen West-Brabant.

Contact 
E: sjaan.vandenheuvel@west-brabant.eu

‘Welke rol
     speelt u?’

‘Waar liggen
     er kansen?’


