
 

 

Nieuwolda en Wagenborgen aardgasvrij. Dat is 

wat we willen bereiken. Daarom hebben wij, 

Verenigingen Dorpsbelangen Nieuwolda en 

Wagenborgen, positief gereageerd op een 

voorstel om subsidie aan te vragen voor het 

aardgasvrij maken van een groot deel van de 

woningen en bedrijven in onze dorpen. In deze 

nieuwsbrief leest u meer over deze 

subsidieaanvraag en de gevolgen daarvan. 

Waarom aardgasvrij? 
 

De zichtbare gevolgen van de gaswinning in onze 

provincie laten zien dat we af moeten van het gebruik 

van aardgas. Door een wetswijziging mogen er vanaf 

1 juli 2018 geen nieuwe woningen en bedrijven meer 

worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Maar 

dat is niet genoeg: ook bestaande woningen en 

bedrijven moeten worden aangepast. Het kabinet wil 

dat we in 2050 volledig aardgasvrij zijn. 

Hoe kunnen we die doelstelling halen? 
 

Het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten 

die al in 2018 kunnen starten met het aardgasvrij 

maken van bestaande dorpen en wijken. Gemeente 

Oldambt, gemeente Delfzijl en Woonstichting 

Groninger Huis hebben samen het initiatief genomen 

om een subsidieaanvraag in te dienen voor de dorpen 

Nieuwolda en Wagenborgen. Hier hebben we positief 

op gereageerd.  

 

Daarom heeft gemeente Oldambt vorige week een 

aanvraag ingediend voor een subsidie van ruim 4,5 

miljoen euro voor het aardgasvrij maken van 1200 

woningen en gebouwen. 

 

Waar wordt de subsidie voor gebruikt? 
 

De bedoeling van de subsidieaanvraag is om het 

huidige aardgasnet geschikt te maken voor groen 

biogas. In Nieuwolda staat een biovergister die met 

enige aanpassingen biogas kan leveren aan  

Nieuwolda en Wagenborgen. Daarnaast moet er 

een nieuwe pijpleiding worden aangelegd. Thuis 

kunt u gewoon gebruik blijven maken van uw 

huidige apparaten, zoals uw cv-ketel. 

 

Een ander belangrijk onderdeel van het plan is het 

isoleren van woningen en het aanleggen van 

apparatuur om enkele dagen per jaar elektrisch bij 

te verwarmen.  
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Bijverwarmen is nodig omdat de capaciteit van de 

biogasinstallatie niet voldoende is om te voldoen 

aan de verwarmingsbehoefte op de allerkoudste 

dagen. Het geld uit de subsidie wordt gebruikt om 

ervoor te zorgen dat uw woonlasten niet 

toenemen. 

 

Wat betekent dit voor mij? 
 

Wat dit precies voor u betekent is nog niet helemaal 

duidelijk. Dit komt omdat de plannen nog niet volledig 

zijn uitgewerkt. Dit doen we namelijk graag in 

samenwerking met de bewoners en bedrijven uit 

beide dorpen.  

 

We organiseren binnenkort een informatieavond, 

zodat u al uw vragen over de plannen aan ons kunt 

stellen. Ook plaatsen we het plan dat er nu ligt 

binnenkort op de website van de gemeente Oldambt, 

zodat u die ook kunt lezen.  

 

Is deelname verplicht? 
 

Voor alle plannen geldt: vrijwillige deelname is het 

uitgangspunt. Wie geen belangstelling heeft, hoeft 

niet mee te doen. Houd wel in uw achterhoofd dat 

alle aardasaansluitingen voor 2050 moeten 

verdwijnen. Dit betekent dat als u nu niet mee wilt 

doen, u op termijn zelf een alternatief voor aardgas in 

gebruik moet nemen. 
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Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 
 

De subsidieaanvraag moest ingediend worden voor 1 

juli 2018. Uiterlijk op 1 oktober 2018 horen we of 

Nieuwolda en Wagenborgen in aanmerking komen 

voor de subsidie. Als we de subsidie niet krijgen, gaan 

we onderzoeken of we gebruik kunnen maken van 

andere subsidies. 

 

Heeft u nog vragen? 
 

We kunnen ons voorstellen dat deze nieuwsbrief 

vragen bij u oproept. We proberen u de komende tijd 

zoveel mogelijk te informeren over de plannen door 

middel van deze nieuwsbrief, de website van de 

gemeente Oldambt en de inloopavond die we gaan 

organiseren. 

 

Heeft u toch nog dringende vragen? Dan kunt u, bij 

voorkeur per e-mail, contact opnemen met uw 

dorpsbelangenvereniging. 

 

Dorpsbelangen Nieuwolda 

Tim van Bostelen 

E: info@dorpsbelangen-nieuwolda.nl 

T: 06 29 41 65 62 

 

Dorpsbelangen Wagenborgen 

Peter Soeters 

E: petersoeters@dorpsbelangenwagenborgen.nl 

T: (0596) 54 26 36 
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