Verslag bijeenkomst duurzaamheid-zonnepanelen
8 januari 2020.

Lykele Buwalda opende de vergadering en heette iedereen welkom, met name ook Annie
Stelma en Rik Heijmans (gemeente) en Jan van der Kamp en Chantal (Bespaarpartner).
Deze bijeenkomst vloeit voort uit de vergadering van 30 oktober. De werkgroep heeft
een inventarisatie gemaakt en aan de hand daarvan geïnteresseerden uitgenodigd voor
deze vergadering.
Vervolgens kreeg Rik Heijmans het woord. Binnen twee weken neemt Shell een definitief
besluit over het zonnepark op het industrieterrein. Verwacht wordt dat het door zal
gaan en eind van het jaar operationeel zal zijn.
De gemeente heeft een aantal warmtecamera’s aangeschaft die in bruikleen gegeven
kunnen worden om een warmtescan van de woningen te maken; bewoners kunnen zo zien
waar ze zouden moeten isoleren.
Het rijk heeft € 500.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente voor
duurzaamheidsmaatregelen. Dit geld is bestemd voor bewoners die willen investeren in
isolerende maatregelen en/of maatwerkadvies. Waarschijnlijk in de vorm van vouchers
Voor lokale experimenten komt 5 x €100000 beschikbaar. In de loop van het jaar
wordt dit duidelijk.
Maurice Endeman ligt vervolgens de enquête uitslagen van 30 oktober toe

In eerste instantie gaat de werkgroep voor collectieve inkoop. Hiervoor zijn de volgende
stappen gezet:
► Proces

•

N.a.v. 30 oktober zijn er 10 partijen aangeschreven

•

Inschrijving gedaan op basis van een standaard uitvraag

•

Selectie van 2 partijen

•

Aanvullende vragen aan partijen

•

Gesprek met partijen op 9 december

De selectiecriteria waren:
Bedrijf uit het noorden
•

Productkwaliteit

•

Garanties

•

Eigen personeel

•

Ervaring met collectieve initiatieven

•

Aanbieding

•

Realisatie op korte termijn

•

Bijdrage aan duurzaam Nieuweschoot

De conclusie van de werkgroep was dat Bespaarpartner uit Steenwijk/Tuk het beste
aanbod had voor Nieuweschoot.
Jan van de Kamp, directeur/eigenaar van Bespaarpartner, licht vervolgens het aanbod
toe. Op de website https://www.bespaarpartner.nl/ vindt u de informatie allemaal
terug.
Wij hebben met bespaarpartner afgesproken dat we een korting krijgen op de panelen
(10 panelen + 1 gratis). Ook komen we in aanmerking voor de vroegboekkorting (zie
website).
Een groot deel van de aanwezigen heeft zich vervolgens opgegeven voor een
vrijblijvende offerte, aangepast aan de persoonlijke omstandigheden. Eventueel kunt u
zich hier voor nog opgeven 0521-764012
De salderingregeling wordt na 2023 stapsgewijze verminderd, maar zonnepanelen
blijven een heel goede investering.
Het laatste deel van de avond werd gepresenteerd door Nico Visser. Hij benoemde
verschillende financieringsmogelijkheden
Hieronder het globale overzicht. Als u hierover vragen heeft kunt u zich tot een lid van
de werkgroep wenden.

Eigen middelen

Financiering
hypotheek o.b.v. woningwaarde (6% extra lenen)
hypotheek o.b.v. inkomen (inkomen min €33.000; max €9.000 lenen)
groenhypotheek (nieuwbouw; korting op rente)
extra financieringsruimte voor NulopdeMeter woning (max €25.000; inkomen min
€33.000 en energieprestatiegarantie)
Energiebespaarlening: Nationaal energiebespaarfonds
Vergoedingsvrij vervroegd aflossen
Tot maximaal € 25.000 lenen (ZEP+/Nul op de Meter tot maximaal € 65.000,-)
Rente 1,7% (looptijd 10 jaar)

Subsidies
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner.
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Subsidie voor maatwerkadviesrapport

De werkgroep gaat zich verder oriënteren, mede geïnspireerd door ons bezoek aan
Eastermar, op collectieve mogelijkheden:
► Onderzoeken mogelijkheden
► Zonnedaken
•

Postcoderoos (participatie per paneel)

alternatief voor zelf geen mogelijkheden
•

Eigen investering (aandelen)

door energie coöperatie of aandelen van leden
► Collectieve inkoop energie (voordeel voor het dorp)

