
HANDBOEK ENERGIE NEUTRAAL

BOUWEN EN VERBOUWEN.

ONZE GEMEENTE HOF VAN TWENTE

De gemeente HvT heeft als doel om onze gemeente in 2035 Energie Neutraal

te krijgen.

Om dit doel te bereiken zal er een inspanning geleverd dienen te worden

waarbij een beroep op alle inwoners wordt gedaan.

Om een aanzet te geven hoe je dit zou moeten oppakken heb ik de doelgroep

woningen ter hand genomen.

WAAROM DOE IK MEE?

Dit, naar aanleiding van mijn zoektocht hoe ik een energie neutraal huis moet

bouwen.

Door mijn deelname aan de Duurzaamheidsmarkt van oktoberj.l. ben ik er

achter gekomen dat er belangstelling is maar plannenmakers weten absoluut

niet hoe ze dit onbekende terrein moet gaan betreden.

Om een aanzet te geven hoe je dit zou moeten oppakken heb ik de

duurzaamheid pyramide bedacht. Zie bijlage.

DUURZAAMHEIDPYRAMIDE

Om het doel HvT in 2035 te bereiken heb ik dit in wie/wat en tijdspad uitgezet.

Dit onderverdeeld in de hoofdgroepen gemeente, pro-aktieve werkgroep en de

gebruiker.

De gemeente heeft het ambitieuze initiatief genomen en draagvlak gecreeerd .

De pro-aktieve werkgroep zou er een zwengel aan moeten geven.

Uiteindelijk zal de gebruiker/bewoner het zelf dienen te doen.

PRO- AKTIEVE WERKGROEP

Met name deze groep zal de afstand tussen gemeente en uitvoering dienen te

verkleinen. Dat wil zeggen dat er aangegeven dient te worden hoe de

6 stappen in deze groep aangepakt dient te worden.



KARRETREKKERS

Mogelijk is dit een rol voor de Energie coaches die de contacten hebben met

potentiele gebruikers.

HofKracht, waarvan ik deel uitmaak, zou kunnen ondersteunen met de overige

5 stappen.

Deze 5 stappen zou ik samen willen vatten in een Handboek Duurzaam

(ver) Bouwen.

HANDBOEK

De inhoud van dit handboek zou een leidraad dienen te zijn voor Energie

Neutraal (ver) bouwen.

De investering en de subsidie mogelijkheden zullen ook duidelijk gemaakt

dienen te worden.

Als basis om te komen tot een handleiding heb ik mijn bijdrage

Duurzaamheidsprijsvraag 2016 bijgesloten.

DUURZAAMHEIDSPRIJS

Mocht er en prijs toegekend worden dan zou er al met dat geldbedrag een

basis handboek gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan een digitale versie

die op de website van HofKracht kan komen te staan.

De Energie coaches kunnen de harde versie achterlaten bij in gesprek zijnde

belangstellenden.
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