'Kom op, bespaar energie èn kosten!'
Nieuwsflits juni 2009

Er is al veel belangstelling voor ons project 'Kom op, bespaar energie èn kosten! En daar zijn

we erg blij mee. Er zijn nu ruim 10 opnames van maatwerkadviezen gedaan door de energieadviseur en de eerste offertes voor isolatieglas zijn in de maak. Verder zijn we heel druk met

de inrichting van ons loket in het Servicecentrum Duurzame Ontwikkeling. In deze Nieuwsflits
meer informatie over de opening van ons pand, nieuwe financiële regelingen van het Rijk en
nog weer nieuwe data voor maatwerkadviezen.

OPENING SERVICECENTRUM DUURZAME ONTWIKKELING
Op donderdag 2 juli a.s. gaan we de deuren van ons Servicecentrum Duurzame Ontwikkeling

aan de Hommelseweg 41 op een feestelijk manier openen. U bent allen van harte uitgenodigd
om hier bij te zijn! Het programma is als volgt:
17.30 uur

welkom door de bestuursleden van beide organisaties

18.00 uur

opening door wethouder Cees Jansen, we heffen het glas en er volgen

18.30 uur

bezichtiging van het gebouw onder het genot van heerlijk eten en drinken

19.30 uur

toespraken van beide voorzitters

bruisende openingsact en daarna feest. Er is muziek, poppenkast, een

biologische wijnproeverij, en er zijn workshops met demonstraties van bijzonder

gereedschap, over milieuvriendelijk isolatiemateriaal en hoe uw (woon)kamer in
te richten. Dit alles onder het genot van heerlijke versnaperingen.
NIEUWS OVER SUBSIDIES EN ANDERE REGELINGEN

Het ziet er goed uit als het gaat om de regelingen die het Rijk in werking wil laten gaan. In het
kader van het tegengaan van de klimaatverandering en het stimuleren van de economie heeft
de Tweede Kamer de volgende besluiten genomen:

•

subsidie op dubbel glas – Woningbezitters krijgen vanaf volgende maand 20%

subsidie als zij dubbel glas aanbrengen. Dat heeft de minister in een brief aan de Kamer
geschreven. Van der Laan stelt in totaal euro 40 mln beschikbaar voor de regeling.
Bezitters van woningen van vóór 1995 die het 13 millimeter dikke HR++ glas

aanbrengen, kunnen tot 20% van hun investeringsbedrag terugkrijgen. De regeling kan

1 oktober ingaan en zal dan met terugwerkende kracht al vanaf 1 juli van kracht zijn. De
glasisolatie moet uiterlijk 31 december 2010 geplaatst zijn om in aanmerking te komen
voor de regeling.

•

BTW verlaging op isolatie – Vanaf 1 juli hoeven bedrijven nog maar 6% BTW in

rekening te brengen voor isolatie van woningen, in plaats van het normale tarief van
19%. Het gaat dan om koop- en huurwoningen.
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•

subsidie maatwerkadvies – Er komt een subsidie op het aanvragen van een
maatwerkadvies, dat meldt welke energiebesparingsmaatregelen huiseigenaren het
beste kunnen nemen. De overheid vergoedt dan 75% van de kosten.

•

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.

•

voordelen voor verhuurders – Woningcorporaties en andere zakelijke verhuurders
kunnen in 2009 en 2010 energiebesparende investeringen aftrekken voor de

vennootschapsbelasting (energie-investeringsaftrek, EIA). De huurwoningen moeten
dan wel twee energielabels stijgen of een B-label halen.

Het is de bedoeling dat deze regelingen ingaan per 1 juli 2009. De details moeten nog

uitgewerkt worden en de definitieve besluiten genomen. Maar iedereen die na 1 juli met deze
zaken aan de slag gaat zal onder deze regelingen kunnen vallen. In de volgende Nieuwsflits
hopen wij jullie meer te kunnen vertellen over de definitieve besluiten en details van de

regelingen. We willen het zo regelen dat alles snel en makkelijk aan te vragen is via ons loket.
NIEUWE DATA OPNAMES MAATWERKADVIEZEN

De volgende data staan nu open voor een afspraak met de energie-adviseur van de Geas voor
een opname voor het maatwerkadvies:
– dinsdag 23 juni
– dinsdag 28 juli

– donderdag 30 juli
– dinsdag 4 augustus

– donderdag 6 augustus
Je kunt je dan inschrijven voor de tijdstippen rond 8.30, 10.00 en 11.30 uur. Meer data volgen.
Een maatwerkadvies kost €295,- waarvan de overheid dus 75% gaat vergoeden (zie boven).

Hiervoor krijg je het huidige EPA-label, adviezen en berekeningen over mogelijke besparingen

met de terugverdientijden. (Een maatwerkadvies is verplicht om in aanmerking te komen voor
dit project en de bijbehorende premies.)
MEER INFORMATIE

Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt over het project, dan kun je terecht bij Petra
Lettink. Zij is van dinsdag tot en met donderdag aanwezig in het Servicecentrum. Het adres is:
Hommelseweg 41
6821 LA Arnhem
T 026 737 0041

E info@duurzamewijk.nl

W www.duurzamewijk.nl
In augustus hebben we beperkte openingstijden in verband met de zomervakantie.
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