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  De gemeente heeft in 2021 een Transitie Warmte Commissie van bewoners gevraagd 
  een visie op te stellen over een aanpak voor Kaag en Braassem. Een eerste rapportage 
  is via het College naar de gemeenteraad gestuurd. Aanbevolen wordt zoveel mogelijk 
  Energie te besparen. Aansluitend is voorgesteld om na te gaan of er mogelijkheden 
  zijn om kleine collectieve warmtevoorzieningen te laten ontstaan. Anders moet gekozen 
  gaan worden uit zgn. ‘All-Electric’ oplossingen om uiteindelijk ‘gasvrij’ te worden. 
  Eventueel via een tussenfase met hybride oplossingen. 

Met de energieprijzen van januari 2022 betaalt een huishouden 
met een gemiddeld energieverbruik 2800 euro aan energie per 
jaar. Dat is 1321 euro (86 %) meer dan een jaar eerder. 
De stijging van de energierekening komt met name door hogere 
leveringstarieven van gas en elektriciteit. Belastingmaatregelen 
compenseren de hogere leveringstarieven gedeeltelijk. De totale 
energierekening verschilt sterk per huishouden, door verschillen 
in het verbruik en in de afgesloten contractvormen. (CBS)

   Veertien dagen zo’n ventilator eens gebruiken, blijkt succesvol te 
   zijn. Een radiator-ventilator blaast warme lucht van de radiator 
   versneld de woonkamer in. Tests tonen aan dat een ruimte 
   hierdoor in de helft van de ‘normale’ tijd opwarmd. De ventilator 
   gaat werken als de radiator gaat opwarmen – ongeveer 33 graden 
   of warmer wordt  – en stopt automatisch als de radiator afkoelt 
   naar 25 graden. Daarmee is flink veel gas te besparen.

Bij de renovatie van een gymzaal in Almere is ruim 100 vierkante 
meter aan gevelcollectoren geplaatst. Verwacht wordt dat dit 
concept uiteindelijk op grotere schaal succes kan hebben. 
Het kan bijdragen aan de transitie om Nederland van het gas af 
te helpen. Het draagt bij aan het grotere doel, het ontwikkelen 
van duurzame renovatieconcepten. 
Kleur met een doel! 
Ook op Het Spant?

Warmtevisie van de gemeente

Prijs van energie 86 procent hoger

Koploper in onze Leenwinkel: een radiator-ventilator proberen

Gymzaal in Almere
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De IKEA-vestiging in het Brabantse dorp Son en Breugel bij 
Eindhoven heeft op het dak van de parkeergarage vier 
zonnecarports geplaatst, bestaande uit 2 delen die per stuk 
198 bifaciale zonnepanelen tellen. 
Het is het eerste project voor IKEA in Europa waarbij zonne-
panelen als carport boven parkeerplaatsen worden geplaatst. 

  Liander heeft in 2021 een recordaantal van 126.449 nieuwe installaties met 
  zonnepanelen verwelkomd; goed voor ruim 1.169 megawatt(piek). 
  619.426 consumenten en bedrijven hebben nu de beschikking over zonnepanelen. 
  Liander herhaalt de oproep de salderingsregeling voor zonnepanelen versneld af te 
  bouwen en een 30% subsidie voor de thuisbatterij in het leven te roepen. 

In de groene stroom ranglijst zie je hoe duurzaam jouw energieleverancier is. 
De Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE hebben ook voor 2021/2022 weer 
onderzoek gedaan naar alle bedrijven die in Nederland stroom aan consumenten 
verkopen. Goed nieuws: er zijn maar liefst 5 energieleveranciers met een 10! Dat zijn: 
Energie vanOns, om|nieuwe energie, Powerpeers, Pure Energie en Vrijopnaam. 

En er zijn ook nog eens 5 stroombedrijven die boven een 9 scoren: 
Energy Zero, Greenchoice, HVC Energie, EasyEnergy en VandeBron. 
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Marcel’s woning aardgasvrij, met behoud van bestaande radiatoren

Duurzame energie vergelijken

IKEA zet in op zonnecarports: primeur in Eindhoven met zonnepanelen

Liander: bouw salderingsregeling zonnepanelen af, subsidieer thuisbatterij
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