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Samenvatting 2019-2020 

2019 - bewonersinitiatief
- presentatie 100 Aardgasvrije wijken project door gemeente
- start werkgroep, motto: Duurzaam – Leefbaar – Betaalbaar 

BBetaalbaar Betaalbaar- begeleiding door Buurkracht
• primair doel: voorbereiding op Aardgasvrije wijk
• secundair doel: proeftuin Programma Aardgasvrije Wijken

- 1e bewonersbijeenkomst
- bijeenkomst bewonerspanel

2020            — corona — 
- besluit werkgroep: stop aanvraag proeftuin PAW
- onderzoek Merosch: resultaat all-electric
- opleveren Bewonersplan [voorbereiding aardgasvrij wonen]

-

2021 - uitvoeringsplan energietransitie gemeente Lelystad 
- onderzoek Platform31



Geïnformeerd en actie bereid?

• Geïnformeerd: 85%

• Energiebesparing gedaan: 90%

• Plannen energiebesparing: 60%


Voorwaarden gasvrij wonen

• Kosten beheersbaar: 67%

• Makkelijk door te voeren: 31%

• Gedwongen worden: 45%


Wanneer van aardgas af

• Betaalbaar: 46%

• Duidelijkheid van gemeente: 31%

• Samen met de buurt: 28%


Collectief?

• Samen met de buurt: 55%

• Liever alleen: 45%

Bewoners-enquête 84 respondenten - nov. 2019

 



Energielabel

• 45% energielabel A

• 91% een slimme energiemeter


Zonnepanelen 

• 78% van de woningen

• gemiddeld 18 panelen


Verwarmingsystemen

• 94% gebruikt een hoogrendement CV-ketel

• 6% aardgasvrij


Isolatie ramen 

• 48% HR++ glas in de woonkamer + keuken

• 39% HR++ glas in badkamer


Gemiddeld jaarlijks energie gebruik en levering

• elektriciteit gebruik - rondom 4.000 kWh

• levering aan lichtnet - tussen 3.500 en 6.000 kWh

• aardgas gebruik - rondom 1.900 m3

Inventarisatie energiegebruik en isolatie 40 respondenten - sept. 2020

 



Platform31 
- Platform31 is een onderzoeksinstelling 


met Ministerie van Binnenlandse Zaken als hoofdsponsor

- Klanten zijn voornamelijk overheidsorganen 


zoals provincies en gemeenten 

- Onderzoeksspectrum is heel breed


  Onderzoek: 
- Onderzoek naar succesfactoren van en impact van bewonersgroepen op


initiëren, organiseren en realiseren van stappen naar aardgasvrije wijk


- Werkgroep samen met nog 7 initiatieven gekozen uit 60 aanmeldingen.


- Om het half jaar worden wij 3 jaar lang geïnterviewd door Platform31


- Vergoeding 5.000 euro te besteden aan het realiseren van het initiatief

      ==> project 21-24

Onderzoek Platform31



Doelstellingen 

	-  Golfpark aardgasvrij conform het stappenplan van ons bewonersplan 

	-  Voorkomen vlucht naar Houtstook 

	-  Minimaal behoud van onze huidige leefomgeving 


en de goede sociale cohesie in de wijk     

	 -  Collectieve aanschaf van expertise en middelen  

Concrete activiteiten 

	-  Support verlenen aan bewoners bij verlagen warmte vraag

	-  Doorgaan met collectieve aanschaf 

	-  Verzamelen technische en financiële informatie nodig voor all-electric 

	-  Ondersteuning door externe onafhankelijke deskundige 


voor beperkte groep ‘early adopters’ 

Project 21-24



- Vertegenwoordigen 8 tot 12 woningen


- Woning met reeds verlaagde warmtevraag en energielabel A


- Vormen samen de werkgroep ‘all-electric’


- Akkoord met ondersteuning om binnen 3 jaar, uiterlijk 5 jaar, overstap te 
maken naar aardgasvrij en houtstookvrij wonen


- Bereid om opgedane ervaringen in een logboek bij te houden en die 
beschikbaar te stellen aan bewoners dmv presentaties/interviews

Early Adopters



Profiel 
- Betaald door werkgroep

- Uitgebreide ervaring met realisatie all-electric

- Kent de mark van warmtepompen goed

- Kan een warmteverlies berekening maken

- Heeft zicht op de verdere ontwikkelingen van warmtepompen


Ondersteuning 
- Maakt warmteverlies berekening van projectwoningen

- Adviseert voor iedere woning type warmtepomp, vermogen en rendement

- Waar in woning, te verwachten aanschaf en installatiekosten

- Beoordeelt offertes


Externe ondersteuner



Projectplan 21-24

okt - dec 21 Werving- en selectiefase 

jan - apr 22 Oriëntatiefase

opdoen van benodigde kennis 

mei 22 - mei 23

Planfase

persoonlijke realisatieplan

aanvragen offertes

starten logboek

jan 23 - aug 24

Realisatiefase

aanschaf middelen

uitvoeren installatie

bijhouden logboek



Aanmelden Early Adopters

E-mail naar: werkgroep@gp2030gv.nl


Vragen?


mailto:werkgroep@gp2030gv.nl

