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Najaarsronde SDE+ ruimschoots overtekend
In de subsidiepot van de overheid voor duurzame initiatieven, SDE+, is 6 miljard euro
beschikbaar. Inmiddels is er voor meer dan 10 miljard subsidie aangevraagd.
Voor zonne-energie is voor 5.456 projecten subsidie aangevraagd, goed voor een
bedrag van €3,98 miljard. Wie aan de laatste aanvraagronde voor subsidie heeft
meegedaan, moet nog even wachten op een reactie van RVO of de subsidie ook
daadwerkelijk is toegekend.
Inmiddels is ook bevestigd dat het budget in de voorjaarsronde 2018 opnieuw 6
miljard euro is. Je kunt subsidie aanvragen vanaf 13 maart tot en met 5 april 2018.
De subsidiebedragen zijn (oplopend in 3 weken) €9, 11 en 13 cent/kWh.

Hybride warmtepomp snelste manier om woningen te verduurzamen
Dat blijkt uit twee rapporten die onlangs onafhankelijk van elkaar naar buiten werden
gebracht. De hybride warmtepomp is een warmtepomp die voor de piekvraag gebruik
kan maken van een kleine gasketel. De grootste hoeveelheid warmte wordt echter
geleverd door een elektrisch aangedreven luchtwarmtepomp. Dat betekent een grote
daling van het gasverbruik van een gemiddeld huishouden en de CO2-uitstoot.
Geen energielabel: boete!
De eerste boetes voor het verkopen van gebouwen zonder energielabels zijn
uitgedeeld. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport bekend gemaakt.
23 eigenaren zijn beboet. De hoogste uitgedeelde boete bedroeg €10.125. De
sanctiemogelijkheid voor het ontbreken van een energielabel bij verkoop of verhuur
in de utiliteitsbouw werd in juli 2015 van kracht. Dit is de eerste keer dat de Inspectie
boetes oplegt. Zorgorganisaties kunnen hier ook mee te maken krijgen. Als er geen
sprake is van verkoop of verhuur maar alleen van gebruik, is de energielabelplicht
voor de zorgsector niet van toepassing. Zoals deze wel geldt in de kantoor- en
woningcorporatiebranche.
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