
WELKOM

WERKGROEP DUURZAAM VEELERVEEN

GRONINGER ENERGIEKOEPEL

GEMEENTE WESTERWOLDE



Programma

19:30 Welkom en waarom we dit doen
19:45 Presentatie onderzoek
20:25 Pauze
20:40 Hoe worden we aardgas vrij?
21:20 Tafelgesprekken
21:40 Afronding



Waarom doen wij dit?

• Klimaatakkoord Parijs 2015

• Klimaatakkoord Nederland 2019

• Regionale Energie Strategie 2019

• Westerwolde > Veelerveen >2020



Gemeente Westerwolde

Om dit te bereiken, moeten in 
2030 20% van de woningen in 
Westerwolde van het aardgas af. 



Welke keuzes moeten 
wij maken?

• Hoe kunnen wij energie besparen?

• Hoe kunnen wij van het aardgas af?

• Hoe kunnen wij de energie die wij 
verbruiken zelf opwekken?

• Hoe houden wij dit betaalbaar voor 
iedereen?

• Hoe blijft de leefbaarheid in het dorp en 
omgeving behouden?

• Past wat we willen in de mooie 
woonomgeving van Veelerveen? 







Stand van zaken 







Enquête: respons 20%
De gehele analyse is te vinden op de website: www.duurzaamveelerveen.nl 







Huidige energie opgave

De hoeveelheid energie die wij verbruiken



Energie label: 
(indicatief EPA onderzoek)

Controle op 10 kenmerken 
woning

Energie Index 
(EPA onderzoek):

Controle op 150 kenmerken 
woning

Warmtebeeld:
(via RWLP)

Waar zitten de energielekken in mijn 
woning?

Meer gedetailleerde gegevens over uw woning

Wel of niet isoleren: meer leren over uw woning



Vragen?



Vragen?

Pauze



Energieopgave na isolatie:     - 25%

Na isolatie 6,1 miljoen kWh 
in plaats van 7,4 miljoen kWh 
energie nodig per jaar in Veelerveen



Wat kun je doen?

Stap 1:

• Besparen met kleine maatregelen

Stap 2:

• Isoleren



Wat kun je doen?

Stap 1:

• Besparen met kleine maatregelen:

➢Verlagen sluipverbruik

➢Verminderen CO2 uitstoot

▪ Radiatorfolie

▪ Tochtstrips plaatsen

▪ kierdichting

▪ Waterbesparende douchekop

▪ LED lampen

▪ Standbykiller

De energiecoach via RWLP



Stap 2: Isoleren

Wat levert het meeste op? 

1. (spouw) muren
2. dakisolatie
3. beglazing vervangen voor HR++ 
(voorkeur voor triple glas indien
mogelijk)
4. vloerisolatie



EPA onderzoeken

• Woningen: geselecteerd op 
bouwjaar en type



EPA onderzoek vrijstaande woning Veelerveen

• Bouwjaar: 1920

• Verbruiksoppervlak: 105,8 m² 

• Na-geïsoleerd

• Kierdichting aanwezig

• HR++ en dubbelglas aanwezig

• Natuurlijke ventilatie

• HR ketel aanwezig

• Gas:  2130 m3

• Electra: 923 kWh

• Index 1,81 ≈ label D



Pakket 9: Dakisolatie tussen gordingen 

Investering: € 2.181,-
Energie index: 1,55 ≈ label C

Isolatie:
Ca. 100mm dakisolatieplaten ter 
vervanging van het huidige glaswol 
tussen de gordingen. Vervolgens 
afwerken middels bijvoorbeeld 
gipsplaten.
▪ 100 mm PIR dakisolatie 6,5% hout, 

RC=4,22 Hellend dak

Pakket 3: Hybride warmtepomp 

Investering: € 13.948,-
Energie index: 1,21 ≈ label B

Pakket 2: PV-cellen

Investering: € 3.906,-
Energie index: 1,37 ≈ label B

Isolatie & Installatie
▪ Hybride warmtepomp i.c.m. 

huidige ketel en vloerverwarming 
▪ Betonvloer ter vervanging van hout

Installatie
▪ 18m2 PV-cellen multikristallijn zuid



Pakket: nul op de meter

Investering: € 39.088,-*
Energie Index: 0,54 ≈ label A++

*incl. bijdrage ISDE subsidie

Isolatie
▪ 100 mm PIR dakisolatie 6,5% hout, 

RC=4,22 Hellend dak 
▪ HR++ glas in nieuwe 

houten/kunststof kozijnen, U=1,3 
Raam enkelglas 

▪ HR++ glas in nieuwe 
houten/kunststof kozijnen, U=1,3 
Raam dubbelglas 

▪ 150 mm PIR buitengevelisolatie 
(zonder spouw), RC=8,69 Gevel na-
geïsoleerd 

▪ Betonvloer ter vervanging van hout

Installatie
▪ 11 kW Volledige lucht-water 

warmtepomp i.c.m. 
vloerverwarming 

▪ Warmtepomp TW 
▪ 18m2 PV-cellen multikristallijn zuid 



Maatwerkpakket:

Investering: € 32.130,-
Energie index: 0,4 ≈ label A+++ 

Isolatie
▪ 100 mm PIR dakisolatie 6,5% hout, 

RC=4,22 Hellend dak - HR++ glas in 
bestaande kozijnen, U=1,3 Raam 
dubbelglas 

▪ HR++ glas in nieuwe 
houten/kunststof kozijnen, U=1,3 
Raam enkelglas 

▪ 150 mm PIR buitengevelisolatie 
(zonder spouw), RC=8,69 Gevel na-
geïsoleerd 

▪ Betonvloer ter vervanging van hout 

Installatie
▪ 18m2 PV-cellen multikristallijn zuid 
▪ Hybride warmtepomp i.c.m. huidige 

ketel en vloerverwarming 



Financieringsmogelijkheden:

• Subsidies

• Leningen

• Hypotheek



Financieringsmogelijkheden:

• Subsidiewijzer:

https://energieloket-
groningen.nl/financiering-en-subsidies/

https://energieloket-groningen.nl/financiering-en-subsidies/


Vragen?



Waar willen wij ons op richten?

1. Isoleren > besparen op energie 
• Nu label C, D of E > isoleren > naar label B of A

• Nu label F of G > isoleren naar label C of D

2.Eigen energie opwekken

3. Andere vormen van verwarming gebruiken



2035

2035

2035

Scenario: Verwarmen door elektriciteit

Scenario: warmte wordt door warmtenet naar de huizen gebracht

Scenario: Verwarmen door andere vorm van gas

( )

Scenario’s: hoe bereiken we het einddoel?



Waar moeten we aan denken?

De mensen, de woningen, de wensen, de (on)mogelijkheden

Stap 1: In kaart brengen huidige stand van zaken
Stap 2: Isoleren, zoveel mogelijk energie besparen
Stap 3: Op welke wijze willen we onze huizen aardgasvrij verwarmen?
Stap 4: Hoe wekken we de energie op die nog nodig is?





Vragen?



Vragen?
Tafeldiscussie:

Kansen, zorgen, randvoorwaarden

Wat vindt u belangrijk?



Vragen?
Wat doen wij met de opbrengsten van de bewonersavond?

▪ De werkgroep schrijft een uitvoeringsplan 

▪ Het uitvoeringsplan wordt met inwoners eind september/begin 
oktober besproken en is richtinggevend voor de invulling van de 
energietransitie in Veelerveen

▪ De werkgroep legt dit uitvoeringsplan voor aan de gemeente



Vragen?Tot slot:
▪ Thema bijeenkomsten

▪ Isoleren + financiering |31-8-2021, aanvang 19:30 uur.
▪ We energy game of ??? |21-9-2021

▪ Vragenlijst | 2e enquête huis aan huis |  5 juli

▪ Deur aan deur actie aanbieden warmtebeelden RWLP | 16 - 30 augustus

▪ Vragen & Ideeënbus

▪ Meehelpen en  betrokken worden bij de activiteiten van de werkgroep?
Meld je aan op www.duurzaamveelerveen.nl

http://www.duurzaamveelerveen.nl/


U BEDANKT

VOOR UW KOMST, INBRENG 
EN DISCUSSIE


