samen over op groen gas

Nieuwsbrief
Aardgaswinning zorgt voor aardbevingen in Groningen
en het gebruik van aardgas zorgt voor het opwarmen
van de aarde. Deze twee problemen vragen om een
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woningen en gebouwen isoleren en overstappen van
aardgas op groen gas.

Waarm en Zuneg thoes
U kunt uw huis de komende winter warmer en zuiniger
maken. Nieuwborgen.net gaat u hierbij helpen met de
campagne ‘Waarm en Zuneg thoes’. Binnenkort valt er
meer informa e bij u op de mat.
Bespaartas
Voor ieder woonadres stelt Nieuwborgen.net een
Bespaartas ter waarde 50 euro beschikbaar. In de
Bespaartas zi en materialen waarmee u thuis
gemakkelijk gas kunt besparen. Denk bijvoorbeeld aan

een deurdranger, radiatorfolie of een waterbesparende
douchekop. U kunt zelf een keuze maken uit
verschillende ar kelen.
Bijdrage voor kleine aanpassingen thuis
Nieuwborgen.net betaalt later deze winter per
woonadres 1.845 euro mee aan verdere kleine
aanpassingen in huis. Dan gaat het bijvoorbeeld om het
isoleren van verwarmingsbuizen of het beter afstellen
van ramen en deuren, zodat het minder tocht. Ook
kunnen inwoners advies inwinnen over het nemen van
grotere maatregelen om gas te besparen.
Grote maatregelen
Naast de kleinere maatregelen willen we ook grotere
maatregelen mogelijk maken. Dan gaat het bijvoorbeeld
over het isoleren van het dak of het plaatsen van een
warmtepomp. Deze winter gaat hiervoor een proef van
start. Als de proef slaagt, mogen alle huishoudens uit
beide dorpen gebruik maken van het aanbod om
grotere maatregelen te nemen.

Wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl en wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt overhandigen
de eerste Bespaartas aan Frank Luitjens uit Wagenborgen.

Kortom, u kunt deze winter van start met gas besparen.
Houd daarvoor uw brievenbus de komende jd in de
gaten.
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Vraag
van een
bewoner
In deze rubriek staat een vraag van een bewoner
centraal. Abel Vos uit Nieuwolda hee de volgende
vraag:
“Ik heb zelf al heel veel gedaan aan
verduurzaming van mijn huis. Kan
Nieuwborgen.net mensen zoals ik
ook helpen?”
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Webinar ‘Wat is groen gas?’
Op 17 september hebben we een webinar
georganiseerd over groen gas. Wij krijgen namelijk
veel vragen over groen gas. Hoe wordt het gemaakt?
Wat betekent het voor het milieu? Hoe komt het bij
de mensen thuis? En wat betekent het voor mijn cv‐
ketel en gaskookplaat? In het webinar hebben
Gert Jan van 't Land en Johan Duut al deze vragen
beantwoord en meer. Je a Post presenteerde het
geheel.
Een webinar is een live uitzending via internet. Het
webinar is ook opgenomen. U kunt het terugkijken
via de nieuwspagina van onze website.

Wij vinden dat alle inwoners van Nieuwolda en
Wagenborgen hetzelfde moeten worden behandeld.
Ook als ze zelf al veel gedaan hebben aan de
verduurzaming van hun woning. Inwoners die ook in
deze situa e zi en, kunnen contact met ons opnemen.
Dan gaan we samen op zoek naar een
maatwerkoplossing.

Hoe zit het met de Rijksbijdrage?
Nieuwborgen.net hee 4,7 miljoen euro van het Rijk
gekregen om gas te besparen en over te stappen op
groen gas. We hebben nog niets van deze bijdrage
uitgegeven. We krijgen veel vragen hoe we de
Rijksbijdrage dan wel gaan gebruiken.
Gas besparen
Een groot deel van de bijdrage van het Rijk willen we
gebruiken om gas te besparen. Zoals u al in het ar kel
voorop deze nieuwsbrief las, komt er voor ieder

woonadres daarvoor een bijdrage beschikbaar. Met
behulp van deze bijdrage kunt u maatregelen nemen
waarmee u gas kunt besparen.
Aansluiten biovergister
Een ander deel van de 4,7 miljoen euro is nodig om
over te stappen van aardgas op groen gas. Het groene
gas wordt gemaakt in een biovergister in Nieuwolda.
Dat groene gas gaat straks via het bestaande
gasnetwerk naar de huizen. Daarvoor moet het
bestaande gasnetwerk worden uitgebreid met een
leiding naar de biovergister. Bij u thuis hoe voor het
gebruik van groen gas niets aangepast te worden.
Wie betaalt de proceskosten?
De kosten voor het maken van plannen worden tot
nu toe uit andere potjes betaald. Denk bij deze
‘proceskosten’ bijvoorbeeld aan de kosten voor
onderzoek, adviseurs, de voorbereidingen van alle
maatregelen, projectmanagement en communica e.
Meer informa e vindt u in het ar kel over dit
onderwerp op de nieuwspagina van onze website.

