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Vragen: 

- Hoe zit het met isolatie? We gaan alle wanden en daken versterken, dus dan is het 
logisch om juist ook te isoleren. 
Isolatie wordt ook meegenomen in het maatwerkadvies van Invent in verband met 
de versterkingsmaatregelen. De kosten voor het aanbrengen van isolatie zijn wel 
voor eigen rekening al dan niet aangevuld met een subsidie vanuit het Rijk.  

 
- Wanneer krijgen we het adviesrapport (red. = maatwerkadvies) i.v.m. planning 

definitief ontwerp? 
De maatwerkadviezen willen we in oktober beschikbaar maken. Reden dat dit nog 
even op zich laat wachten, is gelegen in de behoefte om samen met de 3 dorpen 
(Holwierde, Godlinze en Krewerd) dezelfde uitgangspunten te hanteren. Die 
afstemming kost tijd. Denk hierbij aan te hanteren terugverdientijd, minimale 
bijdrage vanuit het project als ook maximale bijdrage. We willen rechtsongelijkheid 
voorkomen. Als de planning in de knel komt, wordt men verzocht rechtstreeks met 
Invent contact op te nemen (projecten@invent.nl). 
 

- Kunnen we ook kiezen voor alleen de warmtepomp en zonnepanelen en niet groen 
gas?  
Ja, dat zou een optie zijn. Het is de uitdaging om de vergistingsinstallatie te 
realiseren. Dus het slechtste scenario is, dat iemand 50 % aardgas heeft gereduceerd 
en nog 50% aardgas nodig heeft.   

 
- Zorgt kierdichting niet voor problemen met de kozijnen, blijft er voldoende 

‘ademruimte’?  
Het kitten gebeurt vanuit de binnenkant en daarmee blijft er voldoende mogelijkheid 
voor luchtcirculatie van de kozijnen. Aan de binnenkant is bouwfysisch de beste 
optie. In de maatwerkadviezen zal hier naar aanleiding van deze vraag extra opgelet 
worden.  
 

- Hoeveel geluid maakt een warmtepomp? 
Tussen de 40 en 60 db. Het is een mechanisch geluid. Door de wijze van installateren  
van de warmtepompen kan geluidshinder zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Verder zien we dat nieuwe pompen beduidend minder geluid maken. Feit is, dat het 
een mechanisch geluid is en dat irriteert wel eerder dan natuurlijk geluid. Verder 
geldt dat de pompen vooral actief zijn in het koude seizoen; als mensen binnen zijn.   

 Nieuwe geluidsnorm per april 2021: maximaal 40 db bij de buren. 
 

- Wat is de invloed van de afschaf van de saldering in het maatwerkadvies? 
Op dit moment wordt bij de berekening van de terugverdientijd geen rekening 
gehouden met de afschaf. Een nieuw kabinet moet daar nog een standpunt over in 
nemen. We zullen dit als disclaimer opnemen in het maatwerkadvies.  
 



 

 

- Is het niet goed om toch nog eens als dorp naar windmolens te kijken i.v.m. de 
energiebalans? Dus de opwekking van energie wanneer de zon niet schijnt.  
Dit is aan het dorp om gedurende het project op te pakken en verder uit te werken. 
De projectleider kan hierbij helpen.  

 
- Wordt er ook gekeken naar het afgiftesysteem en eventueel de wijzigingen die 

mensen daarin willen aanbrengen als gevolg van de versterking? Bijvoorbeeld 
mensen die willen overstappen op vloerverwarming?  
De bijzondere situatie in Krewerd wordt onderkend. Het is belangrijk om hier nog 
goed naar te kijken en het advies zo nodig op aan te passen. Invent heeft zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de plannen die al bekend zijn. Om van elkaar te 
leren, zou het goed zijn om een soort klankbordgroep te vormen om die specifieke 
situatie rondom versterking te integreren en daarin ook een aantal architecten te 
betrekken. Je kan je hiervoor aanmelden bij Mayke.  
 
De versterking is enorm van invloed op dit traject. Het is niet logisch om eerder al 
maatregelen uit te voeren, want het type warmtepomp kan ook wijzigen als gevolg 
van het moment van versterking. 

 
- Wat zijn nu precies de subsidiabele kosten en waar is die 2,1 miljoen voor bestemd? 

Op pagina 15 en 20 van het energieplan staat de financiële onderbouwing van de 
aanvraag. Op pagina 15 een berekening van de investeringen per huishouden en 
eigen bijdrage en op pagina 20 de begroting van de aanvraag bij het Rijk. Beide 
begrotingen zijn inmiddels wel 1,5 jaar oud en worden daarom binnenkort herijkt 
naar de meest actuele inzichten.  
 

- Hoe zit het met de 7.000 duurzaamheidsubsidie in de begroting van JBG?  
De € 7.000 voor duurzaamheid vanuit de versterking is geen onderdeel van de 
begroting van JBG. Deze kan aangevraagd worden bij SNN.  
 

- Wie ziet erop toe dat mensen niet gekort worden op hun uitkering doordat ze 
subsidies krijgen vanuit dit project?  
Goed punt, is tot dusver nog geen ervaring mee opgedaan. Projectleider stelt voor dit 
op te pakken zodra bewoners een keuze maken mee te doen. De financiering komt 
dan ook ter sprake en daarmee is een natuurlijk moment gecreëerd om dit te 
bespreken. Overwogen kan worden een financieel expert te betrekken die vanuit de 
Autoriteit Financiele Markten gerechtigd is om financiele adviezen te mogen geven. 
Vrijwilligers, ambtenaren en projecteam zijn hiertoe niet bevoegd.  

 
Opmerkingen 

- Graag vermelden in het verslag: Het uitvoeringsplan is niet vastgesteld. We hebben 
wel met elkaar toestemming verleend om subsidie aan te vragen voor dit plan.  

- Belangrijk om te weten: Deelname is vrijwillig, dus niemand is verplicht om mee te 
doen.   

- De mogelijke wijzigingen voor de installatie of techniek rondom de groengas-
installatie zorgen wel voor onzekerheid rondom het energieplan. Waar kunnen we nu 
precies op rekenen?   



 

 

- Het is belangrijk om de oorspronkelijke gedachte van het Experiment terug te halen. 
We werken toe naar een vernieuwd en versterkt Krewerd. Dit is een experiment, dus 
het doel is helder, alleen de weg er naartoe kan wijzigen. Het is goed om dit in het 
achterhoofd te houden met het oog op de mogelijke wijzigingen rondom de vergister 
en het groen gas.  

- Zie voor meer informatie over het project ook: 
https://www.samenenergieneutraal.nl/krewerd/ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


