
Bewoners samenbrengen rond het thema: aardgasvrij wonen ja, 

maar niet direct, zonder veel kosten en met meer comfort.
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   Alle energie coöperaties in Nederland verenigen zich om mensen te 
   stimuleren elkaar te helpen bij het verlagen van de energierekening. 
   Op zaterdag 19 november is er om 13:00 uur een landelijke 
   kick-off, ook in het InfoCentrum Leimuiden Duurzaam tijdens een 
   extra contactuur! Daar ontvangt iedereen tips, uitleg en een 
   informatiepakket waarmee ze buren, vrienden, kennissen en 
   familie eenvoudig kunnen helpen.

In de eerste acht maanden van dit jaar is er in Nederland al 
12,6 tera-wattuur zonne-energie opgewekt. 
Dat is 12,5 procent meer dan in heel 2021. 
De grootste toename ooit. Zowel bij huishoudens als door de 
aanleg van nieuwe zonneparken op land en water. Aan de andere 
kant kende Nederland dit voorjaar en deze zomer meer zonuren 
dan ooit.

   Het afgelopen jaar hadden we gemiddeld tweeëneenhalf uur per 
   dag een overschot aan wind- en zonnestroom. Windmolens en 
   zonnepanelen leveren dan meer stroom dan we verbruiken. Door 
   de wasmachine aan te zetten als er veel duurzame energie is kan 
   je flink besparen. Consumenten zouden een prijsprikkel moeten 
   krijgen om overdag, op momenten van overschot, apparaten aan 
   te zetten in plaats van ‘s avonds. Nieuw is het energieweerbericht 
   met Helga van Leur. Gebruik de energie van zon en wind en 
bespaar op je energiekosten. Laat het weer voor je werken https://www.energieweerbericht.nu/

Minister De Jonge: ‘We weten dat elke euro die je besteedt aan 
verduurzaming van je woning zichzelf terugverdient. Maar veel 
mensen hebben dat geld niet. Juist daarom is een renteloze lening 
bij het Nationaal Warmtefonds een uitkomst. Dit helpt gezinnen 
om de hoogte van de energierekening terug te dringen.
Het Nationaal Warmtefonds is een regeling van de Rijksoverheid. 
Huiseigenaren en Vereniging van Eigenaars (VvE) kunnen hier 
goedkoop geld lenen voor verduurzaming. 
Vanaf november kunnen ook kleine VvE’s met minder dan acht 
appartementen geld lenen bij het fonds.  
Kijk op https://www.warmtefonds.nl

Samen de winter door

Al meer zonne-energie opgewekt dan in heel 2021

Overschot aan duurzame stroom & Energieweerbericht

Een renteloze Energiebespaarlening
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  Onze leveringen van aardgas wordt voortaan op een andere manier vergroend. 
  Deze winter gaan er namelijk maar liefst 30.000 bomen en struiken geplant worden in 
  nieuw aan te leggen voedselbossen in Nederland. Naast het compenseren van het 
  gasverbruik, gaan deze voedselbossen bijdragen aan een grotere biodiversiteit en 
  duurzame voedselproductie. De voedselbossen blijven minstens 30 jaar lang bestaan, 
  zodat hun capaciteit om CO2 op te nemen volledig wordt benut.  

  Samenwerking Meer Bomen Nu!
Voor de uitvoering van dit project zijn de handen ineengeslagen met Meer Bomen Nu. Dit initiatief van 
Stichting MEERGroen, Urgenda en Caring Farmers heeft in de afgelopen twee jaar samen met duizenden 
vrijwilligers 890.000 bomen en struiken aangeplant en gaat nu ondersteunen bij de nieuwe aanplant van 
zoveel mogelijk voedselproducerende bomen en planten.

Batterijen uit elektrische bussen worden vaak als afval beschouwd, 
terwijl ze gebruikt kunnen worden voor opslag. 
Bussenbouwer VDL en energiebedrijf RWE werken samen om 
deze batterijen een tweede leven te geven. In het project ‘Anubis’ 
worden 43 lithium-ion batterijen gebruikt voor energieopslag. 
Energiebedrijf RWE koppelt de batterijen op het terrein van de 
elektriciteitscentrale in Moerdijk waarmee ze het elektriciteitsnet 
kunnen stabiliseren.

   Voor de eerste keer in de geschiedenis gaat een VN-lidstaat 
   compensatie betalen voor de schade die ontwikkelingslanden 
   lijden door de klimaatverandering. Terwijl de rijkste landen jaren 
   geleden beloofden 100 miljard dollar per jaar opzij te zetten om 
   kwetsbare landen te helpen zich aan te passen aan de 
   klimaatverandering en de toekomstige opwarming te beperken, 
   waren ze tot dusverre niet bereid om te betalen voor de schade die 
   nu al aangericht wordt.

Elektrische autorijders waarderen hun auto thuis op te laden het 
meest. Van alle kilometers gereden met Electric Vehikels (EV) is 
42% geladen aan een privé laadpaal, en 8% via een stopcontact 
thuis. De rest van het EV-laden, gebeurt aan een laadpaal op het 
werk, bij een snellader, of bij een openbare laadpaal. Wil je een 
publiek laadpunt aanvragen, dan heb je veel geduld nodig. 
In 45% van de succesvolle aanvragen, moesten mensen 7 tot 12 
maanden wachten voor het laadpunt werd geplaatst.
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Oude batterij van elektrische bus wordt energiecentrale

Denemarken betaalt schade ontwikkelingslanden door klimaatverandering

Veel belangstelling voor thuisladen met zonnepanelen
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   Uit het onderzoek ‘De Transitievisie warmte voor huiseigenaren’ 
   blijkt dat 72 % van de huiseigenaren geen weet heeft van de 
   verduurzamingsplannen in hun gemeente, terwijl 85 % van de 
   huiseigenaren het belangrijk vindt geïnformeerd te worden en zeker 
   36 procent wil meedenken. In het zuiden en het westen van het 
   land zijn huiseigenaren het minst bekend met de warmtetransitie in 
   hun wijk.

In 2021 gaven Nederlanders ruim 8,6 miljard euro uit aan 
duurzame aanpassingen aan hun woning, een half miljard meer 
dan in 2020. De meeste ‘verduurzamingsacties’ betroffen 
verlichting, terwijl de hoogste bestedingen naar verwarming 
gingen. Het vorige kalenderjaar voerde 52 procent van de 
Nederlandse huishoudens minimaal één duurzame aanpassing 
aan de woning door. Dat komt neer op 4,2 miljoen huishoudens. 

   Vier Europese landen vroegen de EU afgelopen mei om 
   zonnedaken te verplichten, onder andere op platte daken, openbare 
   gebouwen, supermarkten en kleinhandelszaken. 
   Ze willen zon als norm bij nieuwbouw en renovatie. 
   Nederlandse gemeenten krijgen vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid 
   om zonnepanelen te verplichten, onder meer op daken van 
   industriegebouwen.
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Gemeenten betrekken huiseigenaren te weinig bij verduurzamingsplannen

Nederlanders geven meer uit aan verduurzamen woning

Verplichten van zonnepanelen op platte daken van appartementsgebouwen 
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