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Feest in Wagenborgen druk bezocht
Op zaterdag 5 november organiseerde Nieuwborgen.net een feest voor inwoners van Nieuwolda en
Wagenborgen ter afsluiting van de Padwiezer regeling voor huiseigenaren. De inwoners van beide dorpen
hebben zich de afgelopen tijd enorm ingezet om gas te besparen en dit was een grote pluim waard. Het
feest werd druk bezocht.

Voor de start van het feest ging het straatorkest Laif! van
muziekvereniging In Corpore met de Waarmtebus door
Wagenborgen om mensen te herinneren aan het feest. En
dat heeft gewerkt. Veel inwoners kwamen op het feest af.
Er was een foodtruck, een springkasteel voor de kinderen,
prachtige Ierse muziek van de Highland Sell Outs en
informatie voor inwoners om nog meer gas te besparen.
Tot slot werd de kleine rommelmarkt druk bezocht.
Energie besparen
Wethouders Jan Menninga (Eemsdelta), Jurrie Nieboer
(Oldambt) en Laura Broekhuizen (Woonstichting Groninger
Huis) spraken aan het begin van de middag de aanwezige
inwoners toe. Zij gaven aan dat energiebesparing door
de huidige omstandigheden steeds belangrijker wordt.
Woonstichting Groninger Huis gaat daarom al hun
huurwoningen in beide dorpen energiezuiniger maken.
Beide gemeenten willen ook buiten Nieuwolda en
Wagenborgen meer mensen helpen met energie besparen.

Wachtlijst
De Padwiezer regeling liep officieel op 14 september 2022
af. In totaal was er 1,5 miljoen euro voor deze regeling
beschikbaar. Op 14 augustus was dit bedrag al aangevraagd
en uitgekeerd. Pandeigenaren die tussen 14 augustus en
14 september nog een aanvraag indienden, kwamen op de
wachtlijst. Beide wethouders gaven tijdens het feest aan dat
ze hun best gaan doen om hen alsnog te helpen.
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Voortgang groen gas
Het is al weer even geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de overstap naar groen gas. We zijn nog
steeds druk bezig om dit mogelijk te maken. Zo heeft het TV-actualiteitenprogramma EenVandaag afgelopen
week opnames bij ons gemaakt over de problemen voor de vergister om over te stappen op groen gas. We
verwachten dat zij dit deze week gaan uitzenden. Hieronder leest u onder andere daarover meer.
Van groene stroom naar groen gas
Groen Gas is hetzelfde als aardgas. Het wordt alleen op
een ander manier gemaakt, namelijk in een biovergister.
Zo’n biovergister staat in Nieuwolda. Op dit moment maakt
Deeterink in de vergister van het opgewekte biogas nog
groene stroom en draait het bedrijf goed. Er is nog overleg
nodig met verschillende overheden om de stap naar het
maken van groen gas mogelijk te maken. We verwachten dat
dit nog wel wat tijd nodig heeft.

Verplicht bijmengen
Het Rijk heeft ook nieuwe regels over groen gas
aangekondigd. Zo willen ze dat gasleveranciers in heel
Nederland verplicht groen gas gaan bijmengen bij aardgas.
Dat noemen ze de Bijmengverplichting Groen Gas. Dat
betekent dat in heel Nederland er sowieso steeds meer
groen gas in de gasleiding komt, ook in Nieuwolda en
Wagenborgen. Uiteindelijk zal in 2030 een vijfde van het
gas uit groen gas bestaan.

Kan het uit?
Tijdens de bewonersbijeenkomsten in 2019 hebben
bewoners aangegeven dat het groene gas niet duurder
mag worden dan aardgas. Dat vinden wij ook nog steeds.
De biovergister hoeft er daarbij niet meer mee te verdienen
dan nu. Maar ze moeten er ook niet op inleveren. Om beide
mogelijk te maken, zijn we wel afhankelijk van anderen.
We voeren daarover veel overleg. De resultaten van al dat
overleg zijn nog niet bekend.

Helemaal overstappen
Dat een vijfde van het gas straks uit groen gas bestaat,
vinden wij nog niet voldoende. We willen u graag de
mogelijkheid geven om – natuurlijk geheel vrijwillig –
helemáál over te stappen op groen gas. Hoe dat aanbod
eruit komt te zien is nu nog niet duidelijk. We beseffen
wel heel goed dat de prijs van dat groene gas een hele
belangrijke rol zal spelen bij uw beslissing. Zodra hierover
meer bekend is, hoort u dat van ons.

Zo is het bijvoorbeeld nodig dat Deeterink een goede
vergoeding krijgt van het Rijk, de zogenaamde SDE+
subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame
Energieproductie en Klimaattransitie. Ze ontvangen deze
subsidie nu al voor de productie van groene stroom. Voor
een succesvolle overstap naar groen gas willen we dat
Deeterink deze subsidie kan houden. En als dat niet kan,
dat ze een nieuwe vergelijkbare subsidie kunnen krijgen.
Daarover zijn we in gesprek met het Rijk. Het Rijk heeft hier
nog geen beslissing over genomen.

Opnames EenVandaag
Het actualiteitenprogramma EenVandaag wil het onder
andere over de subsidie voor de vergister hebben. Zĳ zĳn al
bĳ ons langs geweest om hierover een reportage te maken.
Dit wordt als het goed is binnenkort - mogelĳk al deze week uitgezonden. Hou de uitzendingen dus in de gaten!

Met een airco verwarmen
Dat er verschillende wegen naar Rome zijn, bewijst de energierekening van Martijn Roukema en Mirjam
van der Broek. Om gas te besparen hebben zij niet gekozen voor een (hybride) warmtepomp maar voor een
multisplit aircosysteem.
Verkenners
Martijn en Mirjam wonen met hun twee kleine kinderen in
een geschakelde woning in Wagenborgen. Ze hebben zich
begin 2021 aangemeld als Verkenners bij
Nieuwborgen.net. Enige tijd geleden stuurden ze ons de
energie-afrekening. Het resultaat van verschillende stappen
die zij de afgelopen tijd hebben genomen om te besparen.
Het leek ons een mooi moment om met Martijn te praten
over hun besparingsmaatregelen.
Welke maatregelen hebben jullie genomen om gas
te besparen?
“We hebben gekozen voor een multisplit aircosysteem.
Daarmee kun je koelen, maar ook je huis verwarmen. Ik
heb daar vorig jaar al zelf over geschreven. Dat was wel
even wennen. De binnenunit hangt redelijk hoog aan de
muur en de thermostaat zit vast op deze unit. Warme lucht
stijgt naar boven. Bij het plafond is het dus warmer dan op
vloerniveau. De thermostaat sloeg daardoor erg laat aan. We
hebben daarom ook een slimme thermostaat aangeschaft
die we op dezelfde hoogte als de cv thermostaat gemonteerd
hebben. Deze werkt op infrarood en moet de binnenunit wel
‘zien’. De thermostaat hangt er nu “recht” tegenover en heeft
stroom nodig. Dit bevalt goed. We hebben daarnaast ook
onze vloer en ons dak laten isoleren. De spouw is vroeger
al eens geïsoleerd. Het was allemaal wel wat geregel, maar
uiteindelijk valt het ons reuze mee. Ook qua comfort”, vertelt
Martijn.

Redden jullie het met deze oplossing?
Martijn: “Voor de heel koude dagen hebben we nog wel
bijverwarming nodig. Dat zijn dan de dagen als het -10
vriest. Ook wil ik erbij zeggen dat we alleen de woonkamer
verwarmen. Op de slaapkamers hebben we nooit de
verwarming aan. Onze cv-installatie staat er nog. Die
gebruiken we voor warm water en hij kan eventueel ook aan
als het nodig is voor de verwarming. Het liefst zou ik in de
kamer nog een infraroodpaneel aan de muur monteren. Zo
eentje met een mooie afbeelding erop. Niet te laag, want
zo’n paneel kan best heet worden en we hebben twee kleine
kinderen.”
Wat is jullie besparing?
“We zijn van 1.800 kuub naar 360 kuub gas gegaan. Dat
scheelt bij onze huidige contractprijs van 80 cent per kuub
gas zo’n 1.150 euro per jaar. Wat betreft de stroom zijn we
van 3.600 kilowattuur naar ongeveer 8.000 kilowattuur
gegaan, uitgaande van het jaar hiervoor. We hebben daarom
ook 16 zonnepanelen laten plaatsen, waarmee we naar
verwachting 5.000 kilowattuur kunnen opwekken. Dus dan
komen we uit op zo’n 3.000 kilowattuur netto. Daar staat
dan tegenover dat we nu naast de cv-ketel ook de airco
moeten onderhouden. Dat kost zo’n 200 euro per jaar. Als
je kijkt naar de kosten en de vergoedingen die we konden
krijgen, dan heeft het ons zo’n 3.200 euro gekost als we
de zonnepanelen niet meerekenen”, aldus een tevreden
Martijn.

