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Huidige energie opgave

De hoeveelheid energie die wij verbruiken



Welke routes zijn 
er naar een 
aardgasvrij dorp? 



Scenario’s: hoe bereiken we het einddoel?
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Scenario: Verwarmen door elektriciteit
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Scenario: Verwarmen door elektriciteit

Scenario: warmte wordt door warmtenet naar de huizen gebracht

Scenario’s: hoe bereiken we het einddoel?



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?



Warmtevraag 
verminderen > 
isoleren

Collectieve 
oplossing
warmtenet

Minimale 
benodigde 
warmtevraag 
1500 Gj/ha

Warmtevraag 
Veelerveen 
38 Gj/ha



Warmtevraag 
verminderen > 
isoleren

Individuele 
oplossing

Elektrificatie

Netbalans
Beheerder: 50% zon – 50% wind
Warmteopgave: ca. 25% zon – 75% wind
Veelerveen: zon en kleinschalige wind

Windmolen collectief: 
15 meter  EAZ  – 50 meter
30.000 kwh – 2.5 miljoen kwh
€ 60.000,- – ± €1.000.000,-
Wet en regelgeving

EAZ nodig: E  0,24,- – 0, 28,-/kWh
Kale kostprijs: 60.000,- (30.000 
kWh*15 jaar)  E. 0,13/kWh

Opbrengst:
E. 0,03 – 0,04/kWh
SCE: E. 0,101/kWh
Kosten ongedekt: leges, 
aansluiting, verzekeringen, 
administratie etc.

Zon: Individueel & collectief

Hybride: elektrificatie 
+ andere vorm gas

Ca. 25 ha. bos

Haalbaarheidsonderzoek 
Hanze: kleinschalige 
vergisting

1e versie rekentool voor  
vergister en reactor
Vervolg: tot december 
wordt er doorontwikkeld 
binnen ander project
Waterstof heel duur> hoge 
prijs groengas 

Houtkachel Biogas: wet-
regelgeving; mogelijk 
worden invoerregels 
veranderd op termijn

Groengas: 
huidige techniek 0% 
rendabel zonder 
subsidie



Route naar
energieneutraal en 
aardgas vrij Veelerveen

Stap 1: Meten is weten



Energielabel en energie-indexcijfer

Energielabel Energie-indexcijfer Omschrijving 

Label A 0 – 1,05 Zeer laag energieverbruik 

Label B 1,06 – 1,30 Laag energieverbruik 

Label C 1,31 – 1,60 Redelijk laag energieverbruik 

Label D 1,61 – 2,00 Gemiddeld energieverbruik 

Label E 2,01 – 2,40 Redelijk hoog energieverbruik 

Label F 2,41 – 2,90 Hoog energieverbruik 

Label G > 2,91 Zeer hoog energieverbruik 



Stap 2

• Stap 2: verminder energieverbruik



Stap 3

• Stap 3:  

Slecht geïsoleerde oude huizen
isoleren naar energielabel C 

Andere huizen isoleren naar minimaal
energielabel B



Stap 3 - Inschatting om woningen gebouwd voor 1945 naar energielabel C te isoleren

Woningen voor 1945 Kosten per woning Aantal woningen Totaal

Isolatie €      25.000 115 €          2.875.000 

Plus hybride Warmtepomp  €        8.000 115 €             920.000 

Plus zonnepanelen op dak   €        4.000 115 €             460.000 

Totaal oudere woningen voor 
1945

€          4.255.000 

Per woning €               37.000 



Stap 3 - Inschatting om woningen gebouwd na 1945 naar energielabel A te isoleren

Woningen na 1945

Aantal woningen met 
bijbehorend energielabel

Kosten per 
woning

Aantal woningen Totaal

B: 37 €              5.000 37 €    185.000 
C: 33 €              8.000 33 €    264.000 
D: 14 €            12.000 14 €    168.000 
E: 16 €            16.000 16 €    256.000 
F: 40 €            23.000 40 €    920.000 
G: 8 €            30.000 8 €    240.000 
Plus hybride warmtepomp €              8.000 148 € 1.184.000 
Plus zonnepanelen op dak €              4.000 148 €    592.000 
Totaal nieuwere woningen € 3.809.000 
Per woning €      25.736 
Totaal alle woningen voor en na 
1945

€ 8.064.000 

Per woning €      30.662 



Energieopgave na isolatie:     
(Woningverwarming - 25%)

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



Stap 4: 

Gebruik de lucht als gratis 
energiebron met een hybride 
warmtepomp en halveer het 
gasverbruik



Stap 5: 

Wek zoveel mogelijk energie zelf op 
op eigen dak.



Stap 6: 

Collectieve opwek van energie voor 
de resterende energie behoefte.



Waarom een windmolen?



Samenvatting
Maatregel Investering

Isoleren alle woningen, incl. zonnepanelen op daken en 
warmtepomp

€8.064.000

1 Windmolen 50 meter hoog €1.000.000

Totaal € 9.064.000

Waar lopen wij tegen aan:

1. Er is nog onvoldoende geld beschikbaar is om de hoge investeringen te dekken.
2. Wet- en regelgeving: plaatsing windmolen 50 meter en biogas in gasnetwerk.
3. Elektriciteitsnetwerk Veelerveen: er is onvoldoende capaciteit om de benodigde 

zonnepanelen en (hybride) warmtepompen toe te staan.
4. Gasnetwerk Veelerveen (lage druk) niet geschikt om groen gas in te voeren.



Uitgangspunten

• Iedereen moet kunnen meedoen, betaalbaarheid staat voorop.

• Individuele keuzes/collectieve aanpak > betrokkenheid van inwoners

• Bewustwording en draagvlak inwoners > grotere samenhang in het dorp.

• Inwoners bepalen leefomgeving/positief beeld dorp.



Hoe betalen we dat? • Aanvraag bij Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) 
• Gebouwen gereed worden gemaakt voor aansluiting op een duurzame 

warmtebron door goede woningisolatie

• Stapsgewijze aanpak en op middellange termijn (2035-2040) overgaan 
naar aardgasvrij.

• Oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel

• Subsidies en leningen



Beschikbare subsidies

• Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)  

• https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde/woningeigenaren

• Isolatiemaatregelen, aansluiting warmtenet, warmtepomp, 

zonneboiler

• Gemeentelijke subsidie voor woningisolatie

• https://www.westerwolde.nl/subsidie-voor-woningisolatie

• Vloer,- gevel-, spouwmuur-, dakisolatie

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://www.westerwolde.nl/subsidie-voor-woningisolatie


Leningen
• Energiebespaarlening

• https://www.energiebespaarlening.nl/

• Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)

• https://www.nhg.nl/verduurzamen/verduurzaming/

• Verzilverlening gemeente Westerwolde

• https://www.svn.nl/lening/Westerwolde/svn-verzilverlening/10852

• Persoonlijke lening gemeente Westerwolde

• https://www.svn.nl/lening/Westerwolde/svn-persoonlijke-lening/16382

• Stimuleringslening gemeente Westerwolde

• https://www.westerwolde.nl/stimuleringslening

• Banken bieden leningen en hypotheken gericht op verduurzamen van de woning

https://www.energiebespaarlening.nl/
https://www.nhg.nl/verduurzamen/verduurzaming/
https://www.svn.nl/lening/Westerwolde/svn-verzilverlening/10852
https://www.svn.nl/lening/Westerwolde/svn-persoonlijke-lening/16382


Vragen?





Meer informatie: 
https://duurzaamveelerveen.nl/

Wilt u aan de slag? 
https://zetmop60.nl/

https://jouwbespaarcoach.com/

https://duurzaamveelerveen.nl/
https://zetmop60.nl/
https://jouwbespaarcoach.com/

