'Kom op, bespaar energie èn kosten!'
Nieuwsflits maart 2010
WE ZIJN ER BIJNA!
De stand van zaken is nu als volgt:
•

er liggen nu 49 ondertekende contracten en 3 in concept;

•

er zijn in totaal nu 109 maatwerkadviezen ingepland of al uitgevoerd;

•

we hebben 15 afvallers die een advies hebben gehad maar niet mee zullen doen.

Het gaat dus heel goed. Daarom zijn we de laatste weken weer in gesprek met de gemeente Arnhem over de
bijdrage aan de weddenschap. Helaas is het zo dat in de huidige subsidieregeling nu nog staat dat zij alleen aan
de eerste 50 deelnemers de premies geven. Voor eventuele betaling aan de 51e en verder dient een nieuw besluit
te worden genomen. Onze excuses hiervoor, want dit betekent dat vanaf de 51e deelnemer alleen de premies van
VROM zeker zijn (€750 en €300).
Maar… het is zeker nog geen verloren zaak. We gaan inzetten op dezelfde premies voor alle deelnemers en we
hebben het idee dat de wil er wel is bij de gemeente. We maken er werk van de komende weken. Laat dit dan
ook geen belemmering zijn om te komen tekenen, want je wilt natuurlijk wel zeker weten dat je sowieso bij de
groep deelnemers zit!

INLOOPAVOND MAANDAG 15 MAART A.S.
Aanstaande maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur staat ons pand aan de Hommelseweg 41 weer open voor
iedereen die vragen heeft naar aanleiding van het energiemaatwerkadvies of over de mogelijke
energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Op deze avond zijn de volgende experts aanwezig en kun je
bij hen aan tafel schuiven voor informatie of direct antwoord op je vragen:
•

EnergieAdvies Visser, gecertificeerd energiemaatwerkwerkadviseur.

•

Kluskollektief voor uitvoering van je klus of advies voor zelfwerkzaamheid.

•

Gaswacht Gelderland, voor informatie over cv-ketels en zonneboilers (o.v.b.).

Vanaf april gaan we nog wel informatieavonden organiseren maar dan in een andere vorm. Meer daarover in een
volgende Nieuwsflits.

SUBSIDIES EN ANDERE REGELINGEN
Naast de subsidies die beschikbaar zijn door onze weddenschap met minister Cramer (nu ministerie van VROM)
gelden op dit moment de volgende subsidies en kortingsmaatregelen:
•

subsidie op pv-zonnepanelen – Op 1 maart a.s. gaat de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie
open. Meer informatie hierover is te vinden op: http://www.senternovem.nl/sde/zonnepanelen/index.asp

•

subsidie maatwerkadvies energiebesparing – Er is een landelijke subsidie op het aanvragen van een
energiemaatwerkadvies. De overheid vergoedt 75% van de kosten tot maximaal €200,-. De subsidie
geldt voor woningeigenaren die de woning ook zelf bewonen (kan ook via de VvE). Looptijd: 1 juli
2009 tot 31 december 2010, of tot het budget op is. Aanvragen kan met een aanvraagformulier dat te
downloaden is op: http://www.meermetminder.nl/subsidie_maatwerkadvies_energiebesparing .

•

subsidie op dubbel glas – Woningbezitters krijgen €35 per m2 subsidie als zij dubbel glas aanbrengen.
Het gaat om een vergoeding voor het plaatsen van minimaal 5 m2 goedgekeurd isolatieglas (het 13
millimeter dikke HR++ glas) in woningen van vóór 1995. Het isolatieglas moet uiterlijk 31 december

2010 geplaatst zijn om in aanmerking te komen voor de regeling. Aanvragen kan via de glasleverancier
of via: http://www.meermetminder.nl/subsidieregeling_isolatieglas .
•

BTW verlaging op isolatie (alleen in geval van uitbesteding!) – De btw op vloer-, dak- en
gevelisolatie van woningen gaat omlaag van 19% naar 6%. Het gaat dan om het arbeidsloon en
(beperkt) om materialen. Einddatum nog onbekend. Meer informatie is te vinden op:
http://www.meermetminder.nl/btw-verlaging_isolatie .

•

subsidie op zonneboilers en warmtepompen – De Subsidieregeling Duurzame Warmte staat nog
steeds open voor eigenaren-bewoners van een koopwoning. Deze regeling geeft een deel van het
aankoopbedrag terug van een zonneboiler, warmtepomp of micro-warmtekrachtinstallatie. De SDW
loopt nog tot eind 2011. Kijk op: http://www.agentschapnl.nl/duurzamewarmte voor meer informatie.

•

gunstige leningen – Er komt een energiebesparingskrediet. Doordat de overheid een garantie aan
banken geeft, kan er een goedkopere lening worden afgesloten voor bijvoorbeeld zonnepanelen,
zonnecollectoren, warmtepompen, woningisolatie en zuinige cv-ketels. Dit zorgt voor ongeveer 1%
minder rente op leningen voor energiebesparende maatregelen in woningen. Aanbieders zijn op dit
moment GreenLoans en Freo EcoLening, zie http://www.meermetminder.nl/energiebesparings-krediet .

MEER INFORMATIE
Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt over het project, dan kun je terecht bij Petra Lettink op maandag,
dinsdag en woensdag overdag en op donderdagmiddag en -avond. Zij is dan aanwezig in het Servicecentrum
Duurzame Ontwikkeling. Het adres is:
Hommelseweg 41
6821 LA Arnhem
T 026 737 0041 E info@duurzamewijk.nl W www.duurzamewijk.nl
Ons Servicecentrum Duurzame Ontwikkeling is trouwens ook hèt adres voor:
de lampen-leen-doos, de ecowasbal, LED-lampen, spaarlampen, Tonzon isolatiefolie en andere energiebesparende artikelen, duurzame
kantoorartikelen, het lenen van een energiemeter en het inleveren van oud frituurvet/olie en oude spaarlampen.

-Vriendelijke groeten
Petra Lettink
T 026 7370041

