
 

 

Aardbevingen, fossiele brandstoffen, 

broeikasgassen: we willen ervan af. In Nieuwolda 

en Wagenborgen hebben we hiervoor een plan 

bedacht: we gaan woningen en gebouwen isoleren 

en overstappen van aardgas op groen gas.  

Aan enthousiasme geen gebrek! 

Aan enthousiasme geen gebrek! Daarmee start de 

reportage die RTV Noord maakte over het project 

Nieuwborgen.net.  

In de videoreportage met bijbehorend artikel 

vertellen onder andere Tim van Bostelen 

(Dorpsbelangen Nieuwolda) en Jaap Buist 

(terreinbeheerder Deeterink Bio Energie) hoe zij in 

het project staan.  

U kunt het nieuwsartikel en de video bekijken op de 

nieuwspagina van www.nieuwborgen.net.  

 

 

Toukomst-idee: extra steun minima 

Voor minima is het vaak een grote stap om het eigen 

huis te isoleren. Daarom heeft Tim van Bostelen van 

Dorpsbelangen Nieuwolda bij Toukomst.nl het idee 

ingediend om deze groep extra te ondersteunen. 

Toukomst.nl is een initiatief van Nationaal 

Programma Groningen.  

Wilt u het idee van Tim steunen? Maak dit idee dan 

favoriet op de website van Toukomst.nl: 

www.toukomst.nl/ideeen/verduurzaming-woningen

-ook-voor-senioren-en-minima    
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Samen over op groen gas 

Contactgegevens Nieuwborgen.net 

Adres: Lindelaan 11, 9944 BE in Nieuwolda  

www.nieuwborgen.net info@nieuwborgen.net 

@nieuwborgen    

Nieuwborgen.net  

nieuwborgen 

http://www.nieuwborgen.net/
https://www.toukomst.nl/ideeen/verduurzaming-woningen-ook-voor-senioren-en-minima/
https://www.toukomst.nl/ideeen/verduurzaming-woningen-ook-voor-senioren-en-minima/


 

 

Werk mee aan de plannen  

Een aantal bewoners uit Nieuwolda en 

Wagenborgen wil het plan samen met ons verder 

uitwerken. Wilt u ook een bijdrage leveren? Neem 

dan contact met ons op! 

Technische inventarisatie 

We willen graag goede plannen maken, die ook in 

de praktijk goed uit te voeren zijn. Om te bepalen 

wat nodig is om de huizen in Nieuwolda en 

Wagenborgen te verduurzamen, hebben we een 

goed beeld nodig van die huizen. Van ieder type 

woning willen we daarom een ‘technische 

inventarisatie’ maken. De resultaten hiervan 

vormen dan de dwarsdoorsnede van beide dorpen.  

 

Het bedrijf KAW heeft hiervoor een aantal 

woningen uitgezocht. Onze contactpersoon bij KAW 

is Remko Visser. De komende weken neemt hij 

contact op met de bewoners van deze huizen.  

De bewoners krijgen als dank voor hun 

medewerking advies over hoe zij hun woning het 

beste kunnen verduurzamen.  
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21 maart: open dag Biovergister Nieuwolda 

Voornaam:   

Achternaam:   

Telefoon:   

Ik kom met: personen 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor de open dag via het 

formulier op www.nieuwborgen.net of door het 

formulier hieronder in te vullen en uiterlijk dinsdag 

17 maart af te geven bij of op te sturen naar Nieuw-

borgen.net, Lindelaan 11, 9944 BE in Nieuwolda.  

Opgaveformulier Open Dag Biovergister:  

Hoe maak je groen gas? Om dat te laten zien, houdt 

Deeterink op zaterdag 21 maart 2020 een open dag bij 

de biovergister in Nieuwolda.  

U bent van harte welkom tussen 11:00 en 15:00 uur. 

Ieder uur zijn er verschillende rondleidingen waaraan 

u kunt deelnemen. 

Locatie 

Het adres van de biovergister van Deeterink is Provin-

ciale weg 16A in Nieuwolda. Bij de biovergister is vol-

doende ruimte om te parkeren.  

Heeft u geen eigen vervoer? Neem dan uiterlijk 

17 maart contact op met Nieuwborgen.net,  

tel. 06 – 28 55 68 14.  

 

http://www.nieuwborgen.net/


 

 

Verslag bewonersavonden 

Onder welke voorwaarden kunnen de dorpen 

Nieuwolda en Wagenborgen overschakelen van 

aardgas op groen gas? Daarover gingen inwoners uit 

beide dorpen op 14 en 26 november 2019 met elkaar 

in gesprek. De belangstelling was groot. In totaal 

woonden zo’n 350 inwoners de avonden bij. 

Tijdens beide avonden gaven inwoners aan welke 

kansen zij zien, welke voorwaarden zij stellen en 

welke zorgen zij hebben bij het idee om over te 

schakelen naar groen gas. 

Het mag niet meer kosten 

De aanwezigen gaven de planmakers duidelijke 

voorwaarden mee: het mag niet meer kosten voor de 

bewoners (liever minder) dan het nu kost. En er moet 

een garantie zijn dat er altijd net zoveel gas naar de 

woningen stroomt als de bewoners nodig hebben. Zij 

zien als belangrijkste kans het onafhankelijk worden 

van aardgas. Ze maken zich tegelijkertijd wel zorgen 

dat de dorpen afhankelijk worden van één lokale 

biovergister die het groene gas maakt. Bewoners 

kunnen vanzelfsprekend wel altijd rekenen op de 

leveringszekerheid van gas. 

Nog veel vragen 

De inwoners hadden tijdens de bewonersavonden 

uiteraard nog veel vragen over het project, zoals: wat 

is groen gas eigenlijk, waarom is het duurzaam, hoe 

werkt een biovergister en welke garantie is er dat het 

gas ook in de toekomst leverbaar is? Deze en andere 

vragen zijn tijdens de avonden al zoveel mogelijk 

beantwoord. Op www.nieuwborgen.net kunt u veel 

van deze vragen én de antwoorden erop vinden.  
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Conclusie 

Beide avonden hebben in ieder geval één 

duidelijke conclusie opgeleverd: er is weliswaar 

groen licht voor het verder ontwikkelen van het 

plan, maar dan moeten bewoners er voldoende bij 

worden betrokken.  

Veel bewoners hebben grote belangstelling voor 

het onderwerp en geven aan dat ze het project, in 

meerdere gevallen kritisch, op de voet zullen 

volgen. Ook de vele artikelen die in de afgelopen 

weken verschenen in Op de Hoogte - de 

weekkrant van Wagenborgen - geven de grote 

interesse en inzet van inwoners weer. Al deze 

inbreng is belangrijk voor de verdere ontwikkeling 

van de plannen. 

Vervolg 

Nieuwborgen.net gaat samen met inwoners en 

hun inbreng aan de slag met het verder 

ontwikkelen van het plan. In dit plan nemen we, 

naast de omschakeling naar groen gas, ook de 

verduurzaming van woningen mee. De gemeenten 

Delfzijl en Oldambt hebben hiervoor samen een 

subsidie van ongeveer 4,7 miljoen euro gekregen. 

Verslag en ‘praatplaat’ 

Het verslag van de bewonersavonden kunt u 

nalezen op www.nieuwborgen.net. U kunt ook een 

papieren versie van het verslag bij ons opvragen. 

Zie daarvoor de contactgegevens op de 

voorpagina van deze nieuwsbrief. Op de 

achterkant vindt u een visueel verslag van de 

bijeenkomsten, oftewel een ‘praatplaat’. De 

praatplaat staat ook op www.nieuwborgen.net. 
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