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In deze nieuwsflits voor oktober 2013
1. Workshop Warmtewet en financiering 22 okt in Goes
2. Excursie Energie-0 woningen 29 okt in Steenbergen
3. Asbest eraf, zonnepanelen erop
4. Energieakkoord
5. Agenda energieconsulent
1. Workshop Warmtewet en financiering 22 okt in Goes
Het is gelukt om de workshop Warmtewet en financiering naar Goes te halen! Op 22 oktober van 13
tot 16.30 uur bij RWS, Stationspark 30. Normaal kost deze bijeenkomst €295,- ex BTW. In Goes kunt
u deze gratis bezoeken met dank aan een bijdrage vanuit Aedes en AgentschapNL.
Ingegaan wordt op:
- Wat betekent de Warmtewet voor de afrekening servicekosten?
- Hoe kunt u zich voorbereiden op de invoering per 1 januari 2014?
- Welke (nieuwe) rechten heeft de huurder?
- Wat zijn de rechten en plichten van de corporatie?
- Hoe verandert het systeem van warmtekostenverdeling?
- Moet u een vergunning aanvragen?
- Wat kan er gebeuren als het maximum lager is dan de werkelijke kosten?
- Geschillen
De doelgroep is corporatiemedewerkers die te maken hebben met de afrekening van servicekosten en collectieve warmtelevering zoals collega’s vanuit het bedrijfsbureau, de financiële afdeling
of het technisch beheer. U kunt vragen stellen vanuit de eigen praktijk. U kunt uw vragen of casus ook
vooraf indienen.
Meer info over de warmtewet klik hier. Aanmelden voor 15 oktober via: K.Crucq@woonburg.nl.
2. Excursie Energie-0 woningen 29 okt in Steenbergen
Stadlander ontvangt graag geïnteresseerden voor een excursie naar de energie-0 woningen in
Steenbergen op 29 oktober vanaf 15.30 uur. De aanbestedingsprocedure was bijzonder. Stadlander
neemt deel aan het programma EnergieSprong, Slim en Snel van Platform 31. Op 31 oktober vindt de
landelijke bijeenkomst plaats over dit thema maar u kunt dit ook in de regio beleven. Aanmelden kan
vanaf 7 oktober, meer info volgt.
3. Asbest eraf, zonnepanelen erop
Woningcorporaties kunnen twee vliegen in één klap slaan door bij de sanering van asbesthoudende
daken meteen zonnepanelen te plaatsen. Adviesbureau Atrivé schreef hierover in opdracht van Aedes
de brochure Zonnepanelen en asbestdaken: Handleiding bij installatie van zonnepanelen op asbestdaken. Download hier: brochure-asbest en zonne-energie
Green Deal De handleiding is onderdeel van de Green Deal Zonnepanelen voor asbestdaken van
woonhuizen, in juni 2012 gesloten tussen Aedes en de overheid (het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu). De overheid biedt
een fiscale ondersteuningsregeling voor de combinatieaanpak.
4. Energieakkoord
De tekst voor het nieuwe energieakkoord is bekend, met als belangrijkste onderdelen:
- Een indicatief energielabel voor woningen die dit nog niet hebben
- ‘De Stroomversnelling’: het wegnemen van belemmeringen om energie-0-woningen te realiseren;
- € 400 miljoen voor energiebesparende maatregelen in de huursector;
- Per 1 januari 2014 komt er een belastingkorting van 7,5 ct/kWh excl. BTW op energie die is
opgewekt door coöperaties en VvE’s met bijv. Zonnepanelen, waarbij leden en installaties(s) zich
bevinden in een zogenaamde ‘postcoderoos’.
5. Agenda energieconsulent
• 8 okt -Succesvolle uitrol zonne-energie, 13-16 uur Utrecht, aanmelden: zonnighuren@atrive.nl
• 22 okt -Energiekring Zeeland en West Brabant, 13.00 -16.30 uur RWS Thema warmtewet en
financiering, opgeven voor 15 okt linkje K.Crucq@woonburg.nl
• 29 okt –Excursie naar Energie-0 woningen, toelichting op het nieuwe aanbesteden, 15.30 uur
Steenbergen, uitnodiging van Stadlander volgt
• 30 okt –MKBA Zeeuws-Vlaanderen, kansen in een krimpregio, 17 – 21.30 uur, Terneuzen,
aanmelden klik hier
• 31 okt – Naar energie-0- woningen, 13.30-16.00 uur, Utrecht, aanmelden klik hier
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