Energie Transitie
De energie transitie is in volle gang. Burgers en bedrijven in Son en Breugel kunnen op vrijwillige
basis de energievoorziening van een bouwwerk veranderen. Dit geldt niet voor bouwaanvragen na 1
juli 2018. De nieuw te bouwen gebouwen mogen niet meer aangesloten worden op het gasnet, maar
dienen alternatieve energiebronnen aan te wenden.
De gemeente Son en Breugel wil graag burgers en ondernemers informeren betreffende het beleid
hieromtrent en concrete informatiebronnen aanreiken.
De gemeente Son en Breugel kent geen lokale subsidieregelingen voor energiebesparende
maatregelen. Wel kunnen woningbezitters gebruik maken van een laagdrempelige en aantrekkelijke
lening voor zonnepanelen: www.degroenezone.nl

Regionaal Zonnepanelenproject De Groene Zone
Son en Breugel maakt deel uit van De Groene Zone, een collectief van 12 gemeenten in het
Zonnepanelenproject ZO Brabant. Met het verstrekken van geldleningen met een aantrekkelijk
rentepercentage wil de gemeente 500 (nieuwbouw)woningen in Son en Breugel van zonnepanelen
voorzien. Aanschaf, beheer, onderhoud van zonnepanelen en het financiële traject hieromtrent
worden dan volledig begeleid gedurende 15 jaar. Kijk voor meer informatie op
www.degroenezone.nl en https://www.sonenbreugel.nl/bestuur-en-organisatie/het-laatstenieuws_44309/item/zonnepanelen-gewoon-doen_77875.html#titel77875
Lokale energiecoöperatie
De energiecoöperatie Sonenergie is een coöperatie voor en door inwoners van Son en Breugel om
eigen, duurzame en betaalbare energie voor de leden en inwoners mogelijk te maken:
www.sonenergie.nl. Lidmaatschap kost € 20,- per jaar. Men kan dan kosteloos gebruik maken van
een adviseur die persoonlijk langs komt om een schouwrapport met offerte te maken m.b.t. de
aanschaf van zonnepanelen.

Om de geschiktheid van een bestaande woning voor zonnepanelen te testen is er de website
www.zonatlas.nl
Subsidies en leningen
Op de websites van de Rijksoverheid en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn de actuele
regelingen betreffende subsidies en overige regelingen te raadplegen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
Met de Energiebespaarlening, die verstrekt wordt uit Energiebespaarfonds kunnen particulieren en
Verenigingen van Eigenaren geld lenen voor energiebesparende investeringen. U vraagt de lening
aan bij Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. Namens het Nationaal Energiebespaarfonds
verstrekt SVn de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van
de lening. Informatie: www.energiebespaarlening.nl .

Aardgasvrij bouwen
Wanneer aardgas geheel of gedeeltelijk geen energiebron meer is, zijn er alternatieven. Deze staan
beschreven in het Lente Akkoord: https://www.lente-akkoord.nl/wpcontent/uploads/2018/05/alternatieven-voor-aardgas.pdf
Nieuwbouwwoningen, waarvoor na 1 juli 2018 een bouwvergunning (omgevingsvergunning) wordt
aangevraagd, mogen niet meer op aardgas worden aangesloten: https://www.lenteakkoord.nl/aardgasvrije-nieuwbouw-per-1-juli-2018
Vanaf 1 januari 2020 moeten overigens alle nieuwbouw woningen en nieuwbouw utiliteitsbouw
voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).
Informatie en advies
Bewoners uit de Metropool Regio Eindhoven kunnen met vragen over het verduurzamen van de
eigen woning terecht bij het Energieloket Zuidoost-Brabant (www.energieloket-zuidoostbrabant.nl ).
Het loket:
- informeert en ondersteunt woningbezitters die werk willen maken van energiebesparing en
duurzame energie;
- onderhoudt een telefonische helpdesk en is op alle werkdagen bereikbaar voor vragen en
informatie;
- biedt ondersteuning in alle fasen van de klantreis: oriëntatie, kiezen van adviseurs, kiezen
van bedrijven, beoordeling van offertes (checklist);
- biedt eenvoudige instrumenten: “doe de energiecheck”, “check mijn dag” en “check
energielabel”;
- biedt een overzicht van installatiebedrijven die actief zijn in de regio;
- is onafhankelijk en de dienstverlening is gratis.

