
2013134097C0A6DFAC4E449D99B7833BDB574AC4Dtxt
 
Van: HYPERLINK "mailto:chris@en-ad.nl"chris@en-ad.nl [mailto:chris@en-ad.nl] 
Verzonden: woensdag 27 maart 2013 12:58
Aan: info
Onderwerp: HYPERLINK "mailto:info@albrandswaard.nl"info@albrandswaard.nl - [spf]
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Aan het Gemeentebestuur van de Gemeente Albrandswaard
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Mogen wij van u vernemen of uw gemeente dit jaar nog subsidie beschikbaar stelt 
voor woningisolatie?
De achterliggende reden voor deze vraag willen graag aan u toelichten.
 
De Stichting Energie Advies is een door de Belastingdienst erkende ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
Wij hebben als doelstelling dat wij door betrouwbaar – deskundig en eerlijk – 
advies de isolatie van woningen willen bevorderen, zodat er minder CO2-uitstoot 
plaats vindt (wij zijn namelijk een milieuorganisatie). 
Daarbij geven wij niet alleen theoretisch advies, maar wij kunnen ook de 
kontakten met uitvoerende bedrijven initiëren. Zodat de kans vergroot wordt dat 
er ook daadwerkelijk iets veranderd bij het adres waar wij gratis advies geven.
 
Wij hebben gemerkt dat veel huishoudens hun isolatieplannen uitstellen door de 
huidige economische situatie, omdat men twijfelt aan de economische 
vooruitzichten en in hoeverre zij daardoor geraakt kunnen worden.
Juist op dit moment is het voor veel mensen raadzaam om te gaan isoleren. Immers
door de concurrentie op de isolatiemarkt zijn de prijzen voor isolatie laag en 
anderzijds zijn de gasprijzen erg hoog. Zo heeft een gemiddeld gezin 
bijvoorbeeld spouwmuurisolatie al binnen zo’n 2 (twee) jaar terug verdiend. 
(zie: HYPERLINK 
"http://www.stichtingenergieadvies.nl/index_bestanden/terugverdientijd.htm"terug
verdientijd)
 
Uit ervaring weten wij dat een subsidie of bonus een aanzet kan zijn om nu wel 
te gaan isoleren. Dit gaat de woningeigenaren meestal niet alleen om de 
financiële bonus, maar vooral ook omdat de gemeente daarmee aangeeft dat 
woningisolatie nut heeft.
Daarnaast weten wij dat onze gratis adviesgesprekken meer nut hebben in 
gemeenten met subsidie, daarom geven wij ook aan deze gemeenten voorrang.
 
Met goede woningisolatie in uw gemeente zorgt u voor een lagere CO2-uitstoot en 
realiseert u eerder uw milieudoelstellingen. 
Resumerend: Graag vernemen wij van u of uw gemeente subsidie voor woningisolatie
beschikbaar stelt en wie wij binnen uw gemeente kunnen benaderen voor 
aanvullende informatie.
We zien met belangstelling uit naar uw reactie en zijn u desgewenst graag van 
dienst met nadere toelichting. 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Chris Zuurhout 
secretaris
Stichting Energie Advies 
HYPERLINK "http://www.stichtingenergieadvies.nl/"www.StichtingEnergieAdvies.nl 
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