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Februari 2023

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oudewater,
Aan de leden van de Gemeenteraad van Gemeente Oudewater,

Middels deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen over de activiteiten van en de stand van 
zaken bij Energie Oudewater. In de afgelopen periode is de behoefte aan energiebesparing steeds meer actueel 
geworden. Energie Oudewater wil deze behoefte beantwoorden met hulp bij effectieve en praktisch goed 
toepasbare oplossingen 

ZONNEPANELEN
De opwekking van energie via zonnepanelen is de afgelopen periode sterk toegenomen. Via SolarProf (Woerden) 
en van Wijngaarden Duurzaam (Oudewater) zijn in 2022 ruim 1.032 zonnepanelen geplaatst via 
Energie Oudewater. 

Er kwamen bij Energie Oudewater 208 aanvragen binnen, hiervan zijn 86 (41%) ook daadwerkelijk omgezet 
in installatie door één van bovengenoemde bedrijven, waarmee de contacten en afhandeling soepel verlopen.
Uitgaande van een gemiddelde installatie van 12 panelen per woning en een gemiddeld vermogen van 400Wp 
per paneel resulteert dit in een opwekking van 412.800Kw groene stroom.

NA-ISOLATIE
Spouwmuurisolatie is (naast andere vormen van na-isolatie) een zeer effectieve en snel terug te verdienen 
investering, zeker met de huidige energieprijzen. Hoewel spouwmuurisolatie vanaf de jaren 70 van de vorige 
eeuw in de nieuwbouw van alle woningen werd toegepast en er ook al flink is nageïsoleerd, zijn er nogal wat 
(vaak oudere) woningen, die nog voor na-isolatie in aanmerking komen. In samenwerking met het isolatiebedrijf 
Eneriso zijn enkele tientallen woningen nageïsoleerd. 7 woningen zijn volledig geïsoleerd.

BESTUURSLEDEN OP BEZOEK BIJ WONINGRAAT
In november hebben enkele bestuursleden van Energie Oudewater deelgenomen aan een 3-tal 
bijeenkomsten van bewoners van de woningbouwvereniging de Woningraat. Hierbij is voorlichting 
gegeven over de mogelijkheden energie te besparen door gebruik te maken van het project 
Energiebesparende Maatregelen.
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ENERGIE-ARMOEDE PROJECT
Eind vorig jaar heeft Energie Oudewater via de Gemeente de opdracht gekregen deze actie Energie Armoede 
uit te rollen. Het doel van deze actie is inwoners met een laag inkomen te helpen hun energiekosten te 
verminderen.Dit kan door toepassing van diverse materialen in woningen, zoals radiatorfolie, CV-leiding isolatie, 
waterbesparende kranen, LED lampen, douchetimers etc. Ter voorbereiding zijn er gesprekken geweest met 
leveranciers en zijn hierover afspraken gemaakt.

Vanuit Energie Oudewater gaat een energie coach in gesprek met bewoners inzake het energieverbruik 
en hoe dit te reduceren. De energie coach doet daarvoor nuttige tips aan de hand. Daarnaast vindt een 
woninginspectie plaats, waarbij wordt gekeken of kleine energiebesparende maatregelen kunnen worden 
toegepast. Na dit gesprek brengt een vrijwillige “monteur” de materialen aan. 

Later vindt nog een evaluatiegesprek plaats en worden de resultaten gedocumenteerd. De bewoners die tot 
nu toe aan het proefproject, van 10 bewoners, hebben deelgenomen gaven aan zeer content te zijn met de 
mogelijkheid tot deelname en de uitvoering. 

Er bestaat zelf een mogelijkheid een koelkast, vriezer of wasmachine te verstrekken, als het om een apparaat 
van meer als 10 jaar oud energie slurpend exemplaar gaat. De vervanging van zo’n apparaat kan de nieuwe 
gebruiker gemakkelijk een besparing van 350Kw per jaar opleveren (toch een kosten besparing van 180,- euro 
per jaar aan elektra). Energie Oudewater kan beschikken over een groep vrijwilligers die het project Energie 
Armoede (Energie Hulp) uitrollen.

ENERGIE CAFÉ
1 of 2 keer per jaar organiseert Energie Oudewater een Energie Café. De laatste was in november en de 
opkomst was, mede door de huidige energieprijzen, overweldigend. De toch ruim bemeten zaal bleek te klein 
en passende maatregelen werden getroffen om de toegestroomde geïnteresseerden een plek te geven. 
Opvallend was dat ook veel jongere bezoekers interesse toonden.

De presentatie over warmtepompen en natuurlijk de mogelijkheid om gasloos te verwarmen ontlokte een 
stortvloed aan vragen van de aanwezigen, die voor een deel ook enthousiast beantwoord werden door een 
aantal ervaringsdeskundigen in de zaal. Een onderwerp met veel dynamiek.

De onzekerheid over de salderingsregeling heeft effect op de aanschaf van een warmtepomp, die warmte 
levert maar ook stroom verbruikt. De opslag van stroom is nog een issue. Thuisbatterijen zijn al beschikbaar, 
maar zijn ook nog in ontwikkeling als het gaat op toepassing bij huishoudens. De voortgang van deze 
techniek staat zeker niet stil en er zullen op termijn oplossingen komen die voor huishoudingen zeer 
bruikbaar zijn. De opslag van stroom biedt, voor wie dat wil, de mogelijkheid d.m.v. in- en verkoop 
geld te verdienen en zo te besparen op energiekosten.
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Een warmtepomp is vooral zinvol bij een optimaal geïsoleerd huis, alleen dan zal het maximale rendement 
worden bereikt. Energie besparen begint met isoleren, zeker als relatief goedkoop en snel terug te verdienen 
investering.

Na afloop waren er nog vragen en ontstond een levendige discussie over de besproken onderwerpen van 
de avond. Het was een meer dan geslaagd Energie Café wat ook ons energie geeft om ook in 2023 onze 
stadsgenoten te helpen besparen op hun energierekening. 

PLANNING VOOR 2023
Duurzaamheidsmarkt in Oudewater
Voor 2023 zijn we doende met de voorbereiding van een duurzaamheidsmarkt welke op de dag van de 
duurzaamheid zal worden gehouden. Gesprekken met belangstellende bedrijven en organisaties zijn 
inmiddels gaande. 

Energie Café’s
Ook voor dit jaar gaan we weer aan de slag voor de Energie Café’s met thema’s van heden.

Zonnepanelen actie
Een zonnepanelen actie is voor veel mensen zeer belangrijk, er wordt nu onderhandeld met de leveranciers 
voor een mooie actie. Door grote drukte bij de leveranciers zal deze actie media maart a.s. bekend worden.

Energie Armoede project
Dit jaar gaan we aan de slag met de uitrol van het project voor de mensen die op bijstands-niveau zitten en 
het door de hoge energie prijzen heel zwaar hebben. We hopen bij een ±200 mensen thuis te mogen komen.
Een grote operatie die we uitvoeren met 7 vrijwilligers die we vorig jaar al geschoold hebben.

Voortgang
Tijdens de bijeenkomsten van het bestuur ten kantore van de Mediagraaf, op het industrieterrein Tappersheul, 
evalueren we lopende activiteiten na, stellen die zo nodig bij en kijken we vooruit.

Kijk ook op de website van Energie Oudewater (www.energieoudewater.nl) voor verdere informatie.

Met vriendelijke groet,

Fred van Schaik, Aad van de Sande, Eric-Jan Hagoort en Teunis Pak. 
Bestuur van Energie Oudewater

Henk Brouwer
Raad van Toezicht

Op weg naar een duurzame wereld


