Ledennieuwsbrief --- oktober 2020

ECoHeemskerk
Heemskerkse coöperatieve vereniging voor duurzame energie
I: www.ecoheemskerk.nl --- E: info@ecoheemskerk.nl

Beste leden van ECoHeemskerk,
Hiermee ontvangt u weer een nieuwsbrief van ECoHeemskerk. Door omstandigheden is de zomer-editie van deze
nieuwsbrief helaas niet verschenen. Maar nu hebben we dus
extra veel te melden, want sinds het verschijnen de vorige
nieuwsbrief is er veel gebeurd. Zo hebben we ingespeeld op
een isolatie-actie van onze collega-energie-coöperatie in
Uitgeest (DUEC), waardoor u nu voor een aantrekkelijke prijs
woning-isolatie kunt laten aanbrengen! In deze nieuwsbrief
ook een nieuwe rubriek: ervaringen van leden met het
duurzamer maken van hun eigen woning. Zo kunnen we van
elkaar leren! Daarom ook een oproep aan alle leden om iets
te schrijven over hun eigen energiebesparende maatregelen! Ook is er aandacht voor onze inspraak bij de
Regionale Energie-Strategie (RES) en nog veel meer…
Alle reacties zijn welkom via: hans@ecoheemskerk.nl.

Belangrijke data…
31-10-2020
Deze zaterdag en ook 7 nov
is het Duurzame HuizenRoute, ook in Heemskerk.
12-11-2020
Algemene ledenvergadering EcoHeemskerk
(onder voorbehoud, video)
31-12-2020
Laatste dag aanmelden
voor woningisolatie-actie
van DUEC en EcoHeemskerk

De redactie
Van onze voorzitter, Ario van der Zande…
Bij het schrijven van de vorige nieuwsbrief hoopten
we er wat betreft Corona beter voor te staan dan
nu het geval is. Iedereen heeft te maken met de
gevolgen van de Corona-pandemie, direct of
indirect. En voor sommigen is de impact op hun leven heel groot.
Voor EcoHeemskerk betekent dit, dat de meeste contacten
digitaal verlopen. En daar worden we met elkaar steeds beter in.
Onze ambitie om de bekendheid van EcoHeemskerk en het
aantal leden van onze coöperatie te vergroten, heeft niet te
leiden onder Corona. Zo hebben we inmiddels al zo’n 350 leden:
mede-Heemskerkers die zich aanmelden via onze website, via de
zonnepanelenactie of naar aanleiding van een gesprek bij de
mobiele showroom. Dat is mooi, want zo kunnen meer Heemskerkers geld besparen en daarnaast geldt: hoe meer leden, hoe
groter de invloed die wij als burgers hebben op het gemeentelijke
beleid en de besluiten rond energie en klimaat.
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Vrijwilligers gezocht!
Je bent lid van ECoHeemskerk, maar je kunt ook actief
lid (vrijwilliger) worden. We
kennen nu 4 werkgroepen
van actieve vrijwilligers. Dit
zijn: 1) Energie-coaches, 2)
Zonne-energie, 3) Beleid
Duurzame Energie, 4) Communicatie & PR. We kunnen
als vereniging niet zonder
vrijwilligers! Lees meer over
wat de werkgroepen doen
via de button “Vrijwilliger
worden” op onze website en
geef je op! We zoeken nu
vooral vrijwilligers voor de
werkgroepen 3) Beleid en 4)
Communicatie & PR…
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We hebben de afgelopen periode met elkaar hard gewerkt aan
het vergroten van onze zichtbaarheid en bekendheid. Er is een
aantal artikelen geplaatst in de lokale krant en we zijn “on tour”
geweest in Heemskerk met de mobiele showroom van Duurzaam
BouwLoket. Flyeren in de wijken rondom de standplaats van de
mobiele showroom bleek succesvol; er zijn interessante
gesprekken gevoerd met geïnteresseerde Heemskerkers. En
verder timmeren we ook aan de weg om bekend te raken bij de
lokale politiek. Dat hebben we onder andere gedaan door een
reactie te geven op de Ontwerp-omgevingsvisie van de
gemeente (zie elders in de nieuwsbrief). Daarnaast heeft 1 van
onze werkgroepleiders, Frits Brouwer, ingesproken bij de commissie-vergadering van de Gemeenteraad (zie eveneens verderop
in de nieuwsbrief). Alle politieke partijen hebben hier unaniem
heel positief op gereageerd. Dat verdient dus een groot
compliment! We merken dat de fracties ook op zoek zijn naar
betrouwbare
informatie
over
energiemaatregelen
en
klimaatscenario’s. Daarom hebben we het aanbod gedaan om
(digitaal) informatiebijeenkomsten met en voor hen te
organiseren. We zijn benieuwd hoe dit gaat vorm krijgen.
Deze nieuwsbrief zit bomvol interessante informatie. Aanvullend
wil ik nog benoemen dat we met een aantal energiecoöperaties
uit de regio en OD IJmond (de Omgevingsdienst) in gesprek zijn
met Tata Steel en anderen over de mogelijkheden van een
windmolenpark op het terrein van de hoogovens. Zeer interessant
en meer hierover in een volgende nieuwsbrief.
Graag maak ik u ook nog attent op de Algemene LedenVergadering op donderdagavond 12 november, waarschijnlijk via
videobellen. En tot slot; als u enthousiast bent over EcoHeemskerk
en de ontwikkelingen waar we mee bezig zijn, deel dit dan met
familie, vrienden en kennissen in Heemskerk. Zo kan EcoHeemskerk groeien als collectief van betrokken Heemskerkers die zich
willen inspannen om ons dorp te verduurzamen. En wilt u
misschien een keer actief bijdragen aan één van de activiteiten;
schroom niet en neem contact op via onze website
www.ecoheemskerk.nl/vrijwilliger-worden/. Ook voor korte,
afgebakende “klussen” zijn vrijwilligers van harte welkom!

Meer nieuws…
Doe mee met onze woningisolatie-actie of vraag eerst een
gratis, onafhankelijk advies hoe je huis energiezuiniger te
maken, en ontvang nu ook een gratis Bespaarbox!
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De inhoud van de gratis
bespaarbox
------------------------------------------

En verder…
Algemene ledenvergadering
Op 12 nov. a.s. om 19u30 is
onze jaarlijkse Algemene Leden-vergadering
gepland.
Vanwege corona zal die via
videobellen gehouden worden. Het was de bedoeling
dan een inhoudelijk thema te
bespreken met de leden, maar
nu zal de ALV zich beperken tot
de officiële zaken als jaarverslag 2019 en begroting 2021. U
krijgt binnenkort een aparte
uitnodiging voor deze ALV.
Volg ons op Facebook!
Uiteraard zit EcoHeemskerk ook
op Facebook. U kunt alle
nieuwtjes over onze coöperatie
en over duurzame energie in
het algemeen
volgen via
@EcoHeemskerk.
Eenvoudige bespaartips?
Bent u nog op zoek naar eenvoudige energiebespaartips,
lees dan het bericht van 20
aug. op onze website!!
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Het is een bijzondere tijd: we werken vanuit huis en ook in het weekend zoeken we vermaak in
en om het huis. Maar veel leden van EcoHeemskerk hebben natuurlijk onlangs zonnepanelen
aangeschaft, en er is nu een mooie gelegenheid om een volgende stap te zetten om uw totale
energieverbruik te verlagen, dus geld te besparen en comfortabeler te wonen!
EcoHeemskerk heeft namelijk in de periode 1 okt. – 31 dec. een aantrekkelijke woningisolatieactie. Dankzij de goede samenwerking tussen EcoHeemskerk en de Duurzaam Uitgeest EnergieCoöperatie (DUEC) kunnen Heemskerkse huiseigenaren meedoen aan de actie via DUEC. De
actie betreft het aanbrengen van spouwmuur-isolatie en/of van dak-isolatie en/of van vloerisolatie. De voordelen van de actie zijn:
-- Er zijn binnen de actie veel keuzes mogelijk, bijv. voor het type isolatiemateriaal. Een
gerenommeerd bedrijf, Koston Nederland B.V., adviseert u daarover en voert de isolatiewerkzaamheden uit; zij zijn volledig gecertificeerd en werken corona-veilig.
-- Er gelden aantrekkelijke prijzen; de offerte is verder geheel vrijblijvend en er is geen aanbetaling
nodig bij opdrachtverlening.
-- U heeft maar liefst 20 jaar garantie op de aangebrachte isolatie.
-- U ontvangt een zgn. Uitvoerdersformulier voor subsidie. Om het isoleren van huizen extra te
stimuleren is tot eind dit jaar namelijk een flinke Rijkssubsidie mogelijk, die kan oplopen tot wel
30%! De adviseur van Koston zal u vertellen wat in uw situatie mogelijk is.
Uiteraard denkt u: wat gaat isolatie me kosten? Huizen ouder dan 1978 die nog helemaal niet
geïsoleerd zijn, hebben het meeste voordeel. Als indicatie, voor zo’n tussenwoning is de
investering in spouwmuurisolatie ongeveer 800 euro en de besparing op de gasrekening zo’n 260
euro/jaar! Bij een hoekwoning of 2-onder-1-kap is dit: investering ongeveer 2000 euro en zo’n 650
euro/jaar besparing. Dus de kosten van spouwmuurisolatie zijn in 4 jaar terugverdiend! Maar ook
voor minder oude woningen is isoleren aantrekkelijk. Voor meer voorbeelden van de kosten en
alle verdere informatie over de actie, plus een inschrijfformulier voor een vrijblijvende offerte, zie
het bericht van 29 sept. op onze website.
Als u twijfelt of het verstandig is mee te doen, vraag dan eerst een gratis woning-energiescan
aan via videobellen door een energiecoach van EcoHeemskerk. Dan komt u in een halfuur te
weten wat u het beste kunt doen om uw huis energiezuiniger te maken. De gemeente
Heemskerk biedt namelijk alle huiseigenaren kosteloos een onafhankelijk, digitaal energiebespaar-advies aan via EcoHeemskerk. Via www.ecoheemskerk.nl/videospeedscan kunt u zich
aanmelden. U krijgt dan een uitnodiging en ‘wandelt’ via videobellen met een energiecoach
door uw huis. Zo komt u in ongeveer een halfuur te weten hoe en waar u energie kunt besparen.
Ook ontvangt u nu tijdelijk gratis de Bespaarbox, met zaken als LED-lampen.
EcoHeemskerk spreekt in over Ontwerp-Omgevingsvisie van Heemskerk…
Vanwege de aankomende Omgevingswet, moet iedere gemeente een Omgevingsvisie
maken. Daaraan kunnen dan later plannen voor bijv. wegenaanleg of woningbouw worden
getoetst. De Omgevingsvisie van Heemskerk moet het verhaal van de toekomst van onze
gemeente tot 2040 vertellen, bijvoorbeeld over:
– waar en hoe we willen wonen;
– de bereikbaarheid per fiets en auto van Heemskerk;
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– het ondernemersklimaat in het centrum en op de bedrijventerreinen;
– de opwekking van duurzame energie;
– de maatregelen om in te spelen op klimaatverandering.
De Omgevingsvisie moet eind 2020 klaar zijn. De Ontwerp-Omgevingsvisie is eerder verschenen.
Iedereen kon tot eind september daarop reageren. EcoHeemskerk heeft dat ook gedaan vanuit
het perspectief van Duurzame Energie. Onze belangrijkste opmerkingen waren:
1. Mooi dat duurzaamheid en energieneutraliteit zo’n prominente plek hebben gekregen in de
concept-Omgevingsvisie voor Heemskerk
2. Helaas worden geothermie en het daaraan verbonden warmtenet teveel als voor de hand
liggend beschouwd voor warmte in alle Heemskerkse huizen
en ontbreken alternatieven hiervoor, zoals all-electric of zelfs
waterstofgas.
3. De mogelijkheid van opwekking van duurzame energie
door Zon en Wind in het tuindersgebied moet – onder stringente voorwaarden – wel open worden gehouden en niet
totaal onmogelijk worden gemaakt.
Voor onze volledige inspraakreactie, zie het bericht van 3
oktober op onze website.
Ervaringen van onze leden (1): plug-in zonnepanelen voor bijv. kleine daken
Tegenwoordig zijn er diverse kant-en-klare zonnepanelensystemen op de markt, die u relatief
eenvoudig kunt installeren. Deze stekker-zonnepanelen kunt u zelf monteren op uw dak,
garagedak, of zelfs balkon! De aansluiting op het elektriciteitsnet gaat simpelweg via een
standaard-stekker in het stopcontact. Deze systemen zijn ideaal om te gebruiken als u maar een
klein dakoppervlak heeft, of als u bijv. een huurhuis heeft. U kunt het gehele systeem namelijk
eenvoudigweg mee verhuizen. De meeste systemen zijn geschikt voor een plat dak, maar
bevestiging op andere type daken is wel mogelijk met daarvoor geschikt bevestigingsmateriaal.
Voor een set met 2 panelen moet u denken aan een aanschafprijs van ongeveer 750 euro incl.
BTW. Maar ook voor dit soort zonnepanelen kunt u – bij wijze van subsidie – de betaalde BTW
terugontvangen van de Belastingdienst! Lees de complete ervaring met dit type zonnepanelen
van een van onze leden in het bericht van 30 juli op onze website.
Ervaringen van onze leden (2): Verbouwing en isolatie van de woonkamer
In 2016 waren we het er over eens dat de kamervloer niet meer om aan te zien was. Na veel
wikken en wegen viel in 2018 het besluit dat dan meteen de muur tussen keuken en kamer
weggehaald zou worden. Op dat moment gingen we nadenken over verbetering van de
isolatie van onze woning uit 1994. Vloerisolatie kwam als eerste bij ons op. Na een eerste inspectie
bleek al ‘piepschuim’ onder de vloer aanwezig, maar de dikte was beperkt. Wat rondkijken op
het internet leverde op dat deze isolatie aan de magere kant was gemeten naar moderne
isolatienormen en zeker te dun indien we in de toekomst zouden overschakelen op vloerverwarming. Ook bleek dat de nieuwe vloerbedekking de kruipluiken zou afdichten. De conclusie
was: het wordt nu extra isoleren of pas over 20 jaar. De keuze viel op nu. We leerden dat we al
isolatie hadden om de warmtestroming door de vloer te beperken, maar nog niet tegen
warmtestraling. Zo werd het besluit genomen om reflectiefolie (in dit geval Tonzon) onder de
vloer toe te passen.
ECoHeemskerk
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Met een warmere vloer zou de muurisolatie de zwakste schakel worden. Omdat muren en
plafond na het breekwerk gestuukt dienden te worden, ontstond de mogelijkheid om voor het
stuken een extra isolatielaag tegen de binnenmuur te zetten. Dit werd een kant-en-klare
voorzetwand (Kingspan K17) waarbij isolatiemateriaal, nieuwe gipsplaten en damp-werende
folie in één pakket werden neergezet. Met de geplande aanpassing voor vloeren en wanden
zouden we er warmpjes bij komen te zitten. Toen kwam het idee op om meteen vloerverwarming
te realiseren. Eén week lang twijfelde ik of het paste bij het huis en of het wel warm genoeg zou
worden, maar toen hakte ik de knoop toch door: alle radiatoren de kamer uit en volledige
vloerverwarming. Daarbij bleek dat het infrezen ervan in de bestaande vloer de beste oplossing
was. Hierdoor bleef de vloer even hoog en bovendien was dit ook tegen beperkte kosten (veel
goedkoper dan de nieuwe vloerbedekking!) te realiseren. Toen alle werkzaamheden achter de
rug waren bleken we een heerlijk warme kamer te hebben.
Een groot voetballer zei eens: ieder voordeel heeft z’n
nadeel: dus helaas bleek de houtkachel die we af en toe
aan hebben voor de sfeer, bij de nieuwe isolatie teveel
warmte af te geven. Wanneer we nu onze sfeerverwarming
inschakelen zetten we maar direct de deur naar de gang
open om de overtollige warmte af te voeren naar de rest van
het huis… De les van dit alles is dus: grijp de kans aan als je
toch gaat verbouwen, om gelijk iets te doen aan je
woningisolatie!!
EcoHeemskerk spreekt in over Regionale Energie Strategie
Momenteel loopt het traject van de RES (Regionale EnergieStrategie). Vanwege het klimaatprobleem moeten we namelijk in heel Nederland meer duurzame energie via zonnepanelen(weides) en windturbines gaan opwekken en de vraag is natuurlijk: waar en hoe? Dit zijn
keuzes die we samen moeten maken, ook in Heemskerk en omstreken. De voorlopige plannen
(‘zoekgebieden’) daarvoor staan in de RES (zie figuur). Onze werkgroep Energiebeleid heeft een
uitgebreide inspraakreactie verstuurd naar de gemeente en naar de RES-programmamanager
van de provincie in onze regio. Tijdens de commissievergadering van de Gemeenteraad op 10
sept. j.l. hebben we onze reactie nog kort mondeling toegelicht. De belangrijkste punten daaruit
zijn:
1) dat we allereerst beter inzichtelijk hebben
gemaakt over hoeveel zonnepanelen en
hoeveel windturbines in Heemskerk we
eigenlijk praten met de ambities van de RES.
Het blijkt dat er moet worden gedacht aan
zoekruimte voor 5-15 hectare zonnepanelen
(op weides of grote daken) en aan 1-3
windturbines.
2) dat we de gemeente oproepen om nog
wat meer ambitie te tonen bij het
daadwerkelijk realiseren van de productie van meer duurzame energie in onze gemeente. We
hebben daar verschillende suggesties voor gedaan. Bijv. het eigendom door Heemskerkse
burgers van lokale zonneparken en windturbines goed te borgen; dat zorgt voor veel meer
ECoHeemskerk
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draagvlak voor zulke ontwikkelingen. Ook ziet EcoHeemskerk graag dat het mogelijk wordt voor
tuinders om kleine windturbines te plaatsen op eigen grond en voor eigen gebruik; onze
provincie is namelijk de enige provincie in Nederland die dat niet toestaat. Verder zien we graag
een actieprogramma “versterken grote daken” in de definitieve RES, zodat meer daken gebruikt
kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook pleiten we voor nog meer subsidie
voor woningisolatie, om het energiegebruik te beperken. En tenslotte hebben we gemeente
opgeroepen om gemeentelijke daken (bijv. op sporthallen) aan EcoHeemskerk ter beschikking
te stellen voor collectieve zonnestroom-opwekking door de leden.
De gemeenteraadsleden hebben zeer welwillend gereageerd op onze inspraakreactie en op
24 september heeft de Heemskerkse Gemeenteraad een besluit genomen over de conceptRES. De Raad is het eens met de voorgestelde zoekgebieden voor Zon en Wind in Heemskerk en
heeft er unaniem – via een amendement – nog een paar wensen aan toegevoegd. Twee van
die wensen zijn een direct gevolg van onze inspraak. EcoHeemskerk is blij met dit besluit en ziet
uit naar wat de provincie ermee doet…
Zie voor meer informatie (inclusief de volledige tekst van onze inspraak) het bericht van 15
september op onze website.
Trouwens, bent u geïnteresseerd om actief over dit soort zaken mee te denken in onze werkgroep
Beleid Duurzame Energie, geeft u zich dan op via de button “Vrijwilliger worden” op de website!
TIP: vraag nog voor eind dit jaar goedkoop een definitief energielabel aan voor uw eigen huis!
Bij de verkoop van een woning moet de huiseigenaar een geldig energielabel kunnen
overleggen. Het label moet de koper bewust maken van de energie(on)zuinigheid van een
nieuwe woning en helpen bij het besluiten over energiebesparingsmaatregelen. Zo’n
energielabel kost ongeveer 10 euro en is 10 jaar geldig. De overheid gaat per 1 januari a.s. een
nieuw energielabel invoeren, dat gemiddeld bijna 200 euro gaat kosten. Dat is dus veel duurder
dan het huidige label (ong. 10 euro), maar biedt daarvoor nauwelijks iets extra’s. Belangrijkste
verandering is dat straks een energiedeskundige naar de woning komt om het huis in te meten
en het nieuwe label te bepalen. EcoHeemskerk adviseert huiseigenaren die de komende jaren
overwegen te verhuizen of nog geen label hebben, dus om nog dit jaar het huidige energielabel
aan te vragen! U kunt het aanvragen via: www.energielabelvoorwoningen.nl.
En natuurlijk geldt dat, indien u als lid ondersteuning bij het aanvragen van een energielabel
nodig heeft, EcoHeemskerk hierbij kan helpen; mail hiervoor naar info@ecoheemskerk.nl.

Tenslotte: nog in het kort…
Bezoek op 31 okt. of 7 nov. de Duurzame HuizenRoute in Heemskerk
Ook in Heemskerk vindt op de zaterdagen 31 oktober en 7 november de zgn. Duurzame
HuizenRoute plaats. Op die dagen houden enkele huiseigenaren in onze gemeente open huis
om te laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Zij besparen dus veel aardgas en
gebruiken veel stroom van eigen zonnepanelen. In ieder geval doet een van onze leden, Frans
Mulder, mee. Hij is zelfs helemaal “van het gas af” en het is echt de moeite waard eens bij hem
thuis (digitaal?) te gaan kijken wat er allemaal mogelijk is op het gebied van energiebesparing…
Lees meer hierover in het bericht van 17 sept. op onze website.

ECoHeemskerk
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Voor leden: gratis apparatuur te leen als hulp bij duurzame energie!
Om u te helpen op het gebied van duurzame energie, kunt u sinds
kort als lid diverse apparaten voor kortere of langere tijd gratis te leen
krijgen van EcoHeemskerk. Het gaat daarbij om energiekostenmeters, CO2-meters, een warmtebeeldcamera en een zonnepanelen-schrobborstel. We hopen de dienstverlening nog verder uit
te breiden. U moet wel tekenen voor het lenen, bijv. dat
EcoHeemskerk niet aansprakelijk is voor schade door het gebruik en
dat u eventuele schade door onoordeelkundig gebruik aan de
apparatuur zult vergoeden. Meer informatie staat op onze website:
www.ecoheemskerk.nl/uitleenservice-voor-leden/.
Tip: hoe krijg ik in m’n eigen straat een oplaadpaal voor een
elektrische auto?
Als EcoHeemskerk krijgen we wel eens de vraag hoe er in de eigen straat een oplaadpaal voor
een elektrische auto kan komen. Het antwoord is dat u dit gewoon kunt aanvragen bij de
gemeente. Voor een succesvolle aanvraag moet u wel zelf in het bezit zijn van een elektrische
auto. Voor meer informatie hierover - inclusief een kaart waarop te zien is waar op dit moment
al oplaadpalen in Heemskerk staan - lees het bericht van 24 sept. op onze website.
Gaat de energienota omhoog in 2021?
Veel mensen vragen zich af of de energierekening volgend jaar omhoog gaat. Nu, na
Prinsjesdag, is daar wat over te zeggen, omdat maar liefst de helft van de energierekening uit
belastingen bestaat! Het goede nieuws is dat die belastingen ongeveer gelijk blijven voor een
gemiddeld huishouden. Maar dat komt omdat gas duurder wordt en stroom goedkoper! Dus als
je relatief veel gas gebruikt, gaat je energierekening wel omhoog... De regering hoopt dat
daarom het gasgebruik zal verminderen, bijv. door woningisolatie.
Onze Mobiele Showroom Duurzame Energie in actie…
Op 17 juli, tijdens de Heemskerkse weekmarkt, stond
voor het eerst in de regio de Mobiele Showroom over
energiezuinig wonen opgesteld. Wethouder Gaatze de
Vries verrichtte de officiële opening. Sinds dat moment
hebben we een vijftal keren ergens in Heemskerk
gestaan met de showroom. Energiecoaches van EcoHeemskerk geven er voorlichting over isolatie, zonnepanelen en slim stroomgebruik.
Ook voor onze leden geldt: let op onze Facebook of de
agenda op de website waar we nog zullen staan. Kom
dan langs, vraag alles wat u weten wilt over duurzame energie en neem - na het invullen van
een korte enquête - ook een gratis energiebespaarbox mee naar huis!
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