
 

 

Eerste nieuwsbrief   

Dit is de eerste nieuwsbrief die de werkgroep Duurzaamheid 
Nieuweschoot uitbrengt om u te informeren over de vorderingen die 
worden gemaakt naar aanleiding van de bijeenkomsten die hebben 
plaatsgevonden. De nieuwsbrief zal met enige regelmaat bij u op de 
deurmat vallen, zodat u op de hoogte bent van de laatste 
ontwikkelingen en de onderwerpen waar we mee bezig zijn. Mocht u 
nog ideeën of vragen hebben dan kunt u hiervoor altijd terecht bij 
een van de werkgroepleden. 
 

Zonnepanelen 
De vergadering waar Bespaarpartner het aanbod presenteerde is op 
het moment waarop we dit schrijven nog geen maand geleden. In 
deze korte tijd zijn er inmiddels al bij acht woningen de panelen 
gelegd en geïnstalleerd en bij minstens hetzelfde aantal in 
voorbereiding. We mogen dus wel spreken van een zeer geslaagde 
actie en ook een hoog tempo. Als u alsnog mee zou willen doen met 
deze actie en de vroegboekkorting (tot eind februari) kunt u zich nog 
rechtstreeks aanmelden bij Bespaarpartner. Zij komen dan 
vrijblijvend bij u langs om in uw specifieke situatie een offerte te 
doen. Bovendien krijgt het dorp ook een bijdrage van Bespaarpartner. 
U hoeft alleen telefonisch een afspraak te maken met 0521-764012. 
 

 
Het begint nu echt ….. Wethouder Jelle Zoetendal 

feliciteert Joke Scheper  
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De zon gaat zinloos onder, 
hij moet morgen toch weer 

op! Herman Finkers 
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Stapsgewijze aanpak 
Verduurzaming van de woning 
vergt aanpassingen die zowel 
overlast als een investering met 
zich meebrengt. Om zowel de 
overlast als de investering 
enigszins te spreiden is het veelal 
gewenst om stapsgewijs te 
verduurzamen. De vraag is echter 
wat doe je dan als eerst? Hiervoor 
zijn verschillende mogelijkheden, 
waarbij de Trias Energetica een 
strategie is die veelal als 
uitgangspunt wordt gehanteerd.   
 
De Trias Energetica gaat uit van 
drie stappen, Stap 1 - Beperk de energievraag, Stap 2 - Gebruik 
duurzame energiebronnen en Stap 3 -  Gebruik fossiele 
energiebronnen zo efficiënt mogelijk.  
 
De verschillende gebieden van de Trias Energetica werken efficiënt 
samen zodat uiteindelijk de hoogst mogelijke energiebesparing wordt 
gerealiseerd met daarbij de hoogst mogelijke kostenbesparing. 
Hierbij geldt dat niet elke woning hetzelfde is en ook niet op 
dezelfde wijze wordt omgegaan met energieverbruik. De maatregelen 
die voortvloeien uit de strategie kunnen we wel gezamenlijk inkopen, 
echter zal er altijd op woningniveau en gebruiker een specifieke 
aanpak volgen.  
 
Er is al gestart met de collectieve inkoop van zonnepanelen en we 
zijn drukdoende om de collectieve mogelijkheden voor het dorp te 
bekijken als het gaat om duurzame opwekking, dus Stap 2 is al (voor 
een gedeelte) ingevuld. De volgende stap die nu door de werkgroep 
wordt opgepakt is Stap 1 - Beperking van de energievraag.  
 

Warmtescan 
Als bijlage bij de nieuwsbrief ontvangt u een 
separate flyer met de uitleg over de 
warmtescan. Geef je z.s.m. op, doch uiterlijk 
22 februari a.s., bij 
maurice.endeman@gmail.com en/of 
n.a.visser2003@gmail.com. Er zal dan contact 
met u opgenomen worden voor het inplannen 
van een afspraak in 
februari of maart. 

De afspraak vindt plaats in de ochtend of 
op een avond en duurt max. 20 minuten. 
 

Gezamenlijk  
inkopen 
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De uitkomsten van de scans kunnen resulteren in een collectieve 
inkoop isolerende maatregelen. 
 

Energiecoöperatie  

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 30 oktober 2019 is de 
werkgroep de mogelijkheden aan het onderzoeken die een 
energiecoöperatie Nieuweschoot kan bieden. 
 
Op 3 januari j.l.is een delegatie van de werkgroep Duurzaamheid op 
bezoek geweest bij dorpscoöperatie Energyk Eastermar.  
 
Aanleiding voor het bezoek was de publiciteit omtrent de realisatie 
van een zonnedak door de coöperatie op het dak van een boerderij in 
Eastermar. Doel van ons bezoek was gericht op het verkrijgen van 
kennis omtrent de energie coöperatie en de realisatie van het 
zonnedak op de boerderij. Voor het verslag bij het bezoek willen wij 
u verwijzen naar de website van ons dorp. Hier is een rubriek 
aangemaakt over duurzaamheid - https://nieuweschoot.info/duurzaamheid 
 
Op het dak van deze boerderij zijn ca. 200 panelen gelegd. Hierbij 
heeft men gebruik gemaakt van de postcoderoos. Dit is een 
mogelijkheid om fiscaal voordeel (energiebelasting) te realiseren, als 
je zelf geen panelen hebt, panelen niet geplaatst kunnen worden of 
nog niet voldoende opwekt. De kosten van het zonnedak, bedroegen 
ca. € 60.000. Middels de verkoop van participaties/ aandelen ter 
waarde van € 300,- per paneel kan de lening worden terugbetaald.  
 
Het gezamenlijk inkopen van energie doet men bij “Energievanons”. 
Enerzijds omdat zij ook de opwekking van het zonnedak afnemen, 
maar anderzijds om de opbrengst te kunnen verdelen tussen 
bewoners (50% v.d. winst) en de gemeenschap (50% v.d. winst) 
De leden van Energyk Eastermar moeten ook lid zijn van Plaatselijk 
belang. De ledenbijdrage aan de energiecoöperatie is € 7,50 naast de 
bijdrage aan Plaatselijk Belang. 
 

Subsidiemogelijkheden 

Energiesubsidie voor elke inwoner  
Eind 2019 maakte de gemeente Heerenveen bekend dat € 500.000 
subsidie van het Rijk is verkregen. De subsidie is bestemd voor de 
13.000 particuliere woningen in de gemeente. Het stimuleert 
woningbezitters om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. 
De Gemeente weegt nu de verschillende opties af hoe de subsidie het 
beste in kan worden gezet. Een voucherregeling is één van de 
mogelijkheden. Wordt vervolgd en we houden u op de hoogte. 
 
Collectieve subsidie LEEF 
Deze subsidie vanuit de gemeente is bedoeld voor lokale energie 
experimenten. De exacte kaders en regels zijn nog niet bekend, wel 
gaat het om collectieve projecten voor en door Heerenveense 
inwoners, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties zijn, 

Gezamenlijk 
investeren 
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die van onderop georganiseerd zijn. Maximaal vijf initiatieven komen 
in aanmerking voor een subsidie en ondersteuning vanuit de 
gemeente. Per initiatief is maximaal €100.000 beschikbaar. 
Deze subsidiemogelijkheid kan voor ons als collectief interessant zijn. 
Naar verwachting zal de gemeente rond de zomer 2020 meer bekend 
gaan maken. We volgen dit op de voet.  
 

Jaarvergadering 17 maart 

Op dinsdag 17 maart om 19.45 uur vindt de jaarvergadering van 
Plaatselijk Belang Nieuweschoot plaats, bij OTS Interstudie. Naast de 
reguliere agenda, zal hier ook de dorpsvisie als onderwerp staan 
geagendeerd. Met onze inwoners willen we gezamenlijk de invulling 
van de onderwerpen bespreken, die uiteindelijk moeten leiden tot 
een hernieuwde  
dorpsvisie. 
 
 
 
 
  

Werkgroep Duurzaamheid Nieuweschoot 
 
Lykele Buwalda 
Menno Dijkstra 
Maurice Endeman 
Nico Visser 
Dirk-Jan Westra 
 
https://nieuweschoot.info/duurzaamheid 

17 maart 19.45 uur 
OTS Interstudie 


