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Bewonersavond 28 september 
Tijdens de bewonersavond hee6 het adviesbureau Merosch het onderzoeksrapport in een presenta<e 
toegelicht en beschikbaar gesteld aan de aanwezigen en werkgroep. Zoals al aangegeven in de vorige 
nieuwsbrief is de uitkomst op basis van aanschaf en gebruikskosten, dat alleen elektriciteit overblij6 om 
onze woningen te verwarmen. In vakjargon: all-electric. Het onderzoeksrapport en de presenta<e zijn beide 
op onze website in te zien. Reac<es op het onderzoekresultaat zijn nog steeds van harte welkom op ons 
forum. 

Tijdens de twee sessies zijn de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. 
• “Het zal mijn <jd wel duren” 

- Begrijpelijk voor bewoners die verwachten binnen die termijn hun woningen te hebben verkocht. Maar 
de energie transi;e met bijhorende energiebesparingen is gericht op het onder controle krijgen van het  
steeds maar warmer wordende aarde en het verminderen van het risico op aardbevingsschade in de 
provincie Groningen. 

• “Er komen ongetwijfeld nog talrijke innova<es en ontwikkelingen” 
- Ja, er zullen zeker nog ontwikkelingen komen. Maar je kunt nu al stappen ze@en, die ook besparingen 

opleveren! 
• “Overheid gaat het gebruik van aardgas in de komende jaren ontmoedigen door een steeds hogere 

belas<ng.” 
• Weet de werkgroep, dat binnenkort ook een induc<e verwarmingsketel op de markt komt en hier in 

Lelystad ontwikkeld wordt?  
- Het betreC voor ons een nieuwe ontwikkeling. Als werkgroep zullen we de ontwikkeling daarvan blijven 

volgen. Geïnteresseerden kunnen informa;e hierover vinden op de website: h@p://
www.zonnepanelen.wouterlood.com/induc;e-cv/ 

• Wat zijn de kosten van een LT-radiator/convector ingeval je geen vloerverwarming in de woning hebt? De 
warmtepompen werken namelijk alleen met lage temperaturen tussen de 35 en 45 graden Celsius.  
-  LT-radiatoren, soms ook LT-convectoren genoemd, zijn er in allerlei prijsklassen. Maar gemiddeld 

kosten ze zo rond de € 700,- per stuk.  
• Wat moet ik allemaal doen om van het gas af te gaan? 

- Dat verschilt per woning. We willen met stappenplannen de bewoners ondersteunen om dat traject 
succesvol door te lopen. Die zullen in detail op de website komen te staan. 

•  Wat is het deel van het gasgebruik voor resp. verwarming, koken en warm water/douche bij een 
gemiddeld gebruik van 1700 m3 gas per jaar? 

- Uiteraard sterk aOankelijk van woning, winter en warm watergebruik, maar in het algemeen wordt 
75%-80%  gebruikt voor verwarming, 15%-20% voor warm water en de rest voor koken.  

• Wat is de verbetering van de Rc-waarde als je overgaat van bestaand dubbel glas naar HR++? 
-  h[ps://glasherstelhermans.nl/isola<ewaarde-glas/ en h[ps://www.selectwindows.nl/rc-waarde-en-

u-waarde-helder-uitgelegd/ 
• Kunnen WarmteTerugWin-ven<la<esystemen ook koelen?  
-  De bestaan er inderdaad, maar het rendement is lager dan van een airco.” 
• Kan de capaciteit van ons elektriciteitsnet in de wijk all-electric wel aan? 

- Het zal duidelijk zijn, dat de beheerder van ons elektriciteitsnet de verplich;ng heeC voor de juiste 
capaciteit te zorgen. Een globale rekensom ingeval iedereen overstapt op een warmtepomp en een 
elektrisch auto levert al snel op wat de maximale capaciteit van ons netwerk moet zijn. De overheid is 
hier verantwoordelijk voor en zal dat op ;jd oplossen. 

• Wat zijn de kosten, nodig om niet alleen aardgasvrij, maar ook energie neutraal (nul op de meter) te 
moeten zijn? 
- De rijksoverheid heeC op dit moment slecht als doel gesteld om in 2050 “aardgasvrij” te zijn en 

daarmee te voldoen aan het klimaatakkoord. Het is de keus van de bewoner zelf om uiteindelijk 
energie neutraal te willen zijn. 

https://www.gp2030gv.nl/2020/10/01/uitkomst-onderzoek-merosch/
https://forum.gp2030gv.nl/t/onderzoek-door-adviesbureau-merosch/43
https://forum.gp2030gv.nl/t/onderzoek-door-adviesbureau-merosch/43
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/inductie-cv/
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/inductie-cv/
https://glasherstelhermans.nl/isolatiewaarde-glas/
https://www.selectwindows.nl/rc-waarde-en-u-waarde-helder-uitgelegd/
https://www.selectwindows.nl/rc-waarde-en-u-waarde-helder-uitgelegd/
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Wijkplan wordt Bewonersplan 
Om verwarring te voorkomen gebruiken we niet meer het begrip Wijkplan. De gemeente is daar namelijk 
verantwoordelijk voor en zal dat een ‘wijk uitvoeringsplan’ gaan noemen. Op dit moment wordt hard 
gewerkt ons Bewonersplan te maken. Het doel is om die begin december gereed te hebben. 

Inventarisa<e beginsitua<e Energie Transi<e Golfpark - Lommerrijk 
De resultaten zijn in een vorig bericht aan de bewoners verzonden en staat ook op de website. 

Subsidie Eigenaren Eigen Huis (SEEH) [Voor detail info zie hiervoor op deze website.] 
Op dit moment vindt de vervanging van dubbelglas door HR++ glas plaats en het isoleren van de muren, 
vloeren en/of de bodem staat aan het eind van deze maand en de volgende maand gepland. 
Het is verstandig om de aanvraag voor de SEEH subsidie goed voor te bereiden. Het begint al <jdens de 
werkzaamheden. Maak foto’s zodat het duidelijk wordt, dat de isola<ewerkzaamheden inderdaad hebben 
plaatsgevonden door een erkend bedrijf. Deze foto’s dienen <jdens de aanvraag bijgevoegd worden. 
De Rijksdienst voor ondernemend Nederland hee6 voor de aanvragers een stappenplan gemaakt. (zie pdf-
bestand) 
Daarnaast is er een uitgebreide uitleg beschikbaar met allerlei links voor extra ondersteuning. (zie pdf-
bestand) 

Woningscan 
Nu de nachten weer kouder worden kunnen bewoners een gra<s warmtescan voor hun woning aanvragen 
bij het energieloket. 

Aanvragen Energielabel 
We wijzen er nogmaals op, dat een aanvraag van een energielabel in de resterende maanden van dit jaar 
aanzienlijk goedkoper is. Dit energielabel is 10 jaar geldig en noodzakelijk bij de verkoop van de woning. 

Recente berichten op de website 
Resultaat Inventarisa<e 2020 
Stappenplan aanvraag SEEH subsidie 

Ac<viteiten GP2030GV in Golf Event Center 
In verband met de nieuwe COVID-19 maatregelen worden dit jaar geen bewonersbijeenkomsten 
georganiseerd. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-en-bewoner
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