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Op 17 januari presenteerde de Transitie Warmte Commissie (TCW) 
haar eerste gedachten digitaal aan de Gemeenteraad. 
De commissie roept op tot individueel onderzoek naar besparingen 
op het energie gebruik en het beter isoleren van de eigen woning. 
Deze twee stappen brengen de energie kosten immers het snelst 
omlaag. Vervolgens beveelt de TCW-woning eigenaren aan de 
inzet van ‘All-Electric’ oplossingen te overwegen. Wellicht in twee stappen, eerst een hybride 
warmtepomp naast de bestaande CV plaatsen en later een aanvulling ter vervanging van de CV. 

De raadsleden werd gevraagd te reageren op een aantal mogelijke ‘transitie wegen’. Zoals het per 
dorp ‘voorbeeldprojecten’ starten of alle woning eigenaren op gelijke wijze gaan ondersteunen. Of de 
vraag over het ondersteunen van de transitie, centraal of per dorp. En de vraag: wat hebben jullie zelf al 
gedaan? 

  De Transitie Warmte Commissie signaleert de behoefte op termijn van meer ‘stroom’ 
  per dorp. Wil Kaag en Braassem zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden dan dienen er 
  dorpswindmolens en ’zonnelinten’ te komen. 
  In de vorig jaar geaccordeerde RES-rapportage voor K&B is die ruimte niet 
  opgenomen. In de volgende rapportage dient dit  gecorrigeerd te worden.

Per Nederlander staat er 765 watt aan zonnevermogen in ons 
land. In het veel grotere Duitsland is dat 715 watt, in België 
slechts 596. Oorzaken voor de hoge score van Nederland noemt 
SolarPower niet, maar het maakt duidelijk dat er veel 
zonnepanelen in Nederland liggen. 
Mogelijk speelt de salderingsregeling, die de panelen eerder 
winstgevend maken, een rol.

De gemeente biedt een subsidie aan waarmee je eenmalig 
voor € 70,- aan gratis energiebesparende producten kan 
aanschaffen. 
Helaas. Het budget voor woningeigenaren is inmiddels op. 
Voor huurders is er op dit moment nog een budget 
van € 8.330,- beschikbaar. 

Ga naar: www.duurzaambouwloket.nl/rrew-kaag-en-braassem

1e Rapportage Transitie Warmte Commissie

TCW vraagt raadsleden naar hun mening

De warmte transitie vergt meer ‘eigen stroom’

Nederland heeft de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking

RREW, de subsidie van de Gemeente voor energie besparing
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Noord-Brabant beperkt mogelijkheden voor bodembron 
warmtepompen Met een grote meerderheid heeft de Provinciale 
Staten Noord-Brabant het Regionaal Water en Bodem Programma 
2022-2027 aangenomen. Er zijn strenge restricties opgenomen 
voor het boren van bodembronnen voor warmtepompen. Bij het 
doorprikken van een kleilaag kunnen bodem- en grondwaterlagen 
zich vermengen, waardoor verontreiniging in de ondergrond kan 
worden verspreid. 

  Veruit de meeste mensen met een all-electric of hybride warmtepomp zijn daar heel 
  tevreden over. Dit blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau I&O Research heeft 
  uitgevoerd.  Meer dan de helft van bijna duizend ondervraagde bewoners zegt dat 
  hun warmtepomp meer comfort biedt dan een hr-ketel. De deelnemers aan het 
  onderzoek geven hun warmtepomp gemiddeld een rapportcijfer 8, waarbij all-electric 
  warmtepompen iets hoger scoren (8,1) dan hybride warmtepompen

Stel je voor dat niet straatlantarens de weg verlichten, maar dat de weg dat zelf doet. 
In Groot-Brittannië kan je ze tegenkomen: wandelpaden die lichtgeven. Dankzij beton 
dat overdag ultraviolette stralen opslaat, geven de paden ‘s avonds licht. Deze ‘glow in 
de dark’ wegen zijn energieneutraal en ook nog eens mooi om te zien. Wordt dit de 
toekomst van de infrastructuur? Wie de wandelpaden met eigen ogen wil zien moet 
naar Derbyshire, net boven Birmingham. 

  De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) biedt nieuwe kansen voor 
  dorps- en buurtmolens. De energiecoöperaties Tzum en Reduzum hebben contracten 
  getekend voor de levering en het onderhoud van twee 1 MW windturbines. Voor een 
  1 MW project met 100% lokaal eigendom betekent dit dat de coöperatie minimaal 500 
  leden dient te werven. In Tzum en Reutums is ruimschoots aan deze eis voldaan. 

Het uitbaten van snellaadpalen, die een elektrische auto in een 
kwartier bijladen met een paar honderd kilometer, is goede 
business tegenwoordig. De oliebedrijven spelen hierin een 
bijzondere rol. Zij verdienden vaak geld met tankstations, maar 
nu er meer elektrische auto’s komen willen ze ook meedoen. 
Maar gezien de prijzen van de apparatuur was de traditionele 
benzinepomp lange tijd (veel) winstgevender.
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EWT tekent contracten voor levering van twee Friese dorpsmolens
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