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Invloed COVID-19 regelgeving op voortgang project 21-24
De COVID-19 regelgeving van de afgelopen maanden en die mogelijk ook nog in februari zal 
gelden heeft de werkgroep weinig ruimte gegeven om het project 21-24 een goed start te geven. 
Na de eerste huiskamerbijeenkomsten is feitelijk alles stil komen te liggen. 
Een eerste gesprek met de in te huren deskundige moet nog staats plaatsvinden. 
De geplande 2e huiskamerbijeenkomst is voorlopig uitgesteld naar de 3e of 4e week in maart.

Deadline collectieve aanschaf verlengt
Ook de einddatum voor inschrijvingen op de lopende collectieve aanschaf trajecten is nu met 2 
maanden verschoven.

Bewoners kunnen zich nog inschrijven voor de volgende trajecten:
HR++ glas

Op dit moment hebben 2 bewoners zich aangemeld met nog een derde als optie.
Bewoners, die nog dubbelglas willen vervangen door HR++ glas, kunnen zich aanmelden 
door een e-mail te sturen aan werkgroep@gp2030gv.nl. 
Inschrijving kan nog steeds tot 15 april. 
Uitvoering zal waarschijnlijk begin mei plaatsvinden. Het HR++ glas zal pas besteld worden 
vanaf het moment, dat de laatste deelnemer van het collectief akkoord is gegaan met zijn 
persoonlijke offerte, dan wel afziet van deelname. 

Vloerisolatie
Het animo om mee te doen in dit traject is minimaal. Slechts 1 bewoners heeft interesse.
Maar bewoners, die de isolatiewaarde van de aanwezige systeemvloer willen verhogen van 
2,1 naar 4 - 5 kunnen zich nog steeds aanmelden
Inschrijving kan nog door een e-mail te sturen aan werkgroep@gp2030gv.nl tot 15 april. 
Er zal vervolgens gekozen kunnen worden uit een aantal bedrijven, die aangepaste 
bedragen hanteren voor collectieve aanschaf. De aanvraag voor een persoonlijke offerte en 
het maken van een afspraak voor de uitvoering wordt individueel gemaakt. 

Zonnepanelen
Op dit moment hebben we al contact gehad met een bedrijf die open staat voor lagere 
kosten bij een collectieve aanschaf. De ervaringen met het bedrijf zijn zeer goed.
Deze week leggen we contact met een ander bedrijf en we zijn nog op zoek naar een 
derde. Op dit moment hebben 3 bewoners zich aangemeld. 
Uiteindelijk zal gekozen kunnen worden uit 3 bedrijven, die op basis van aanmeldingen 
aangepaste bedragen hanteren voor collectieve aanschaf. De aanvraag voor een 
persoonlijke offerte en het maken van een afspraak voor de uitvoering wordt individueel 
gemaakt. 
Inschrijving door een e-mail te sturen aan werkgroep@gp2030gv.nl kan nog tot 15 april.

Subsidieregels ISDE 2022
De nieuwe subsidieregels van ISDE in 2022 zijn in december bekend gemaakt. Het subsidie 
bedrag is verhoogd, maar om in aanmerking te komen moet je eigenaar zijn van de woning.
Meer gedetailleerde (leesbare) informatie vindt u op de website van het energieloket.
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Mogelijke wijzigingen in BTW teruggave aanschaf Zonnepanelen
Of het in de nabije toekomst mogelijk is om de BTW vergoed te krijgen bij aanschaf en installatie 
van zonnepanelen, is onduidelijk geworden. Nadat de EU de eigenaren van zonnepanelen, die 
daarmee stroom leveren aan het lichtnet, aanvankelijk zien als BTW-plichtig, komen ze er na een 
aantal jaren er op terug. Er ligt een voorstel om ingeval van een minimale energielevering op 
jaarbasis er van af te zien. 
Op zich slecht nieuws, tenzij de regering de zonnepanelen in dat geval gaat onderbrengen in de 
IDSE. Hopelijk met een subsidie van 21% of meer. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Nieuwe website Energieloket Flevoland
Nu het plan met de voorkeur der wijken op de agenda van de gemeenteraad staat, verschuift 
zolangzamerhand de blik van de gemeente naar de inwoners toe. Daarvoor is de website van het 
Energieloket Flevoland aangepast. 
Als werkgroep raden we een bezoek aan de website ten stelligste aan. De informatie is 
onafhankelijk, snel toegankelijk en to-the-point. Ook kan gekozen worden welke subsidie op dit 
moment beschikbaar is voor wat met welke voorwaarden.
Daarnaast vertellen een flink aantal bewoners met ervaring, hoe zij hun stap naar duurzaam 
wonen hebben gemaakt.

Volgorde der Wijken
Zoals in de laatste nieuwsbrief van december al vermeld, is de Volgorde der Wijken in Lelystad in 
de maand december drastisch gewijzigd. Beter gezegd, drastisch versimpeld. 
Alle aandacht en geld wordt de komende 8 jaar bijna volledig gestopt in het warmtenet van 
Lelystad. De benodigde geo-thermische energie als vervanging van de momenteel nog gebruikte 
bio-massa vraagt om een diepte investering.
Gevolg is, dat onze wijken pas in 2050 van het aardgas af hoeven te zijn.
De gemeenteraad vergadert komende dinsdagavond 25 januari digitaal om 20:00 voor het eerst 
over de Volgorde der Wijken. Wijziging voorstellen hiervan door de gemeenteraad zijn niet 
ingediend, dus er verwacht mag worden, dat het voorliggende voorstel wordt aangenomen. Voor 
onze wijken is het jaar 2050 dan ‘voorlopig’ definitief. 


