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?Meer met zonwering? is het energiebesparingsoffensief dat het HBA en 

sociale partners ook op beleidsniveau inzetten.  
 

24/01/12  
?Meer met zonwering' is het energiebesparingsoffensief dat het HBA en 

sociale partners ook op beleidsniveau inzetten. Beleidsmakers en politiek 

blijken namelijk nog onvoldoende doordrongen van de positieve effecten van 
zonwering op energiebesparing. De website 

http://www.meermetzonwering.nl/ is ook voor de voorlichting richting deze 
partijen bedoeld. Het belangrijkste doel is immers erkenning van de bijdrage 

van zonwering aan het overheidsstreven naar energiebesparing.  
 

Deze erkenning wil het HBA concreet vertaald zien in het opnemen van 
zonwering in relevante NEN-normen, bouwrichtlijnen en nieuwe 

stimuleringsmaatregelen. Momenteel ligt het zwaartepunt van de 
inspanningen op de Tweede Kamer. Want het HBA en de sociale partners 

vinden het van groot belang dat de parlementariërs overtuigd zijn van de 

positieve sociaal-economische effecten van zonwering. Zij zijn het immers 
die relevante wetten maken en richting geven aan energiebesparing in ons 

land.  
 

Uit onderzoek van TNO blijkt dat automatische regeling van HR zonwering 
zeer effectief is voor energiebesparing waarbij 10 % bespaard kan worden 

op de EPC van een gebouw. Het Tweede Kamerlid Paulus Jansen heeft naar 
aanleiding van dit onderzoek op 23 januari 2012 schriftelijke vragen* 

gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
resp. Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. P. Jansen: ?Slimme 
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Terug naar boven 

 

zonwering zou zo snel mogelijk gewaardeerd moeten worden in de 

energieprestatienorm, ook zou doorontwikkeling van het concept (integratie 
met gebouwbeheersystemen, ventilatie, verlichting, gevelsystemen) 

bevorderd moeten worden via het innovatiebeleid'.  
 

 
 

 
Kamervragen P. Jansen inzake energiebesparing door innovatieve 

automatische zonwering 23 januari 2012  

 
downloaden van een bestand kamervragen P Jansen zonwering.pdf - 

document openen/downloaden...  
 

[Bron:Hoofdbedrijfschap Ambachten]  
 

 

 

 
 

 
Dit is een bericht uit het Nieuwsbank persberichtenarchief. Overname is toegestaan onder voorwaarden. 
Eventueel in dit bericht vermelde (e-mail) adressen en telefoonnummers zijn uitsluitend bedoeld voor 
journalisten.  

// Vindplaats van dit bericht  
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