
 
 
 
 
 

 
Jaarverslag besparen 2021  
 
 
 
 
Proeftuin Aardgas vrije wijken! 
Het harde werken aan de aanvraag voor de PAW in 2020 werd beloond. De energie coöperatie WEN/ 
de gemeente Opsterland was verkozen tot Proeftuin Aardgasvrije Wijken. 
 
De opening van de Proeftuin op 3 april 2021 midden in het dorp was een groot succes! Er was een 
livestream verzorgd door de Sá Media. Marco Tadema, onze dorpsgenoot bracht een eigen gemaakt 
lied over WEN en de stimuleringsregeling ten gehore. En alle adressen in Wijnjewoude met postcode 
9241 kregen persoonlijk een waardebon van € 2.000 om energiebesparende maatregelen te nemen. 
 

 
Stimuleringsregeling  
Het voorbereiden van de stimuleringsregeling was een hele klus. Binnen een half jaar werd een goed 
werkende regeling met alles erop en eraan opgesteld! Er is een regeling voor woningeigenaren en 
een regeling voor huurders. Zij kunnen hun aanvraag via een geautomatiseerd systeem indienen via 
wen.frl. Met verhuurders en bedrijven worden maatwerkmaatregelen afgesproken, waarbij de 
stimuleringsregeling als leidraad dient. Alle informatie is te vinden op 
www.wen.frl/stimuleringsregeling.  
Er is een CAS (Commissie Aanvragen Stimuleringsbijdrage) ingesteld om alle aanvragen te 
beoordelen volgens het reglement. Jammer genoeg besloot de gemeente op het laatste moment 
toch geen zitting te nemen.  Alles wordt verwerkt volgens een zorgvuldig gedocumenteerd 
administratief proces. En het werkt; inwoners van Wijnjewoude reageren en raken gemotiveerd om 
verduurzamingsmaatregelen te nemen in hun huis!  
 
Persoonlijk contact 
Na enkele maanden ervaring met de stimuleringsregeling bleek dat veel bewoners zich niet bewust 
zijn van (landelijke en provinciale) subsidiemogelijkheden en dat isolatie de beste basis vormt voor 
verduurzaming.  
Gaandeweg werd besloten dat bespaarcoach Tina persoonlijk contact opneemt met elke aanvrager 
om samen de situatie van de bewoner te verkennen. Dit persoonlijke contact bij hun bespaarplannen 
en -stappen wordt door de bewoners als zeer positief ervaren. De mensen voelen zich gehoord en 
serieus genomen in hun bespaarplannen. Zij ontvangen niet alleen eerlijke feedback en positief 
kritische vragen, maar ook kennis over ISDE-subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonnepanelen 
wordt gedeeld. Hierdoor eindigt nagenoeg elk gesprek met nieuwe enthousiaste inzichten, wat soms 
leidt tot aanpassing van het eigen bespaarplan, maar vooral ook tot het nemen van 
vervolgmaatregelen. 
Frans Pool is de vraagbaak en hulp bij de digitale aanvraag, dichtbij in het dorp. WEN heeft een 
dorpsbewoner bereid gevonden om op vrijwillige basis dorpsgenoten te helpen bij de ISDE aanvraag. 
Deze dienstverlening voorziet in een behoefte. 
 
  

http://www.wen.frl/


Resultaten stimuleringsregeling 
 
Huishoudens 
Eind 2021 hadden 203 (24%) van de 863 huishoudens een stimuleringsbijdrage aangevraagd. 
 

• 127 aanvragers hadden hun maatregelen uitgevoerd en werden uitbetaald.  

• 74 aanvragers hadden goedkeuring ontvangen en waren aan de slag.  

• 2 aanvragen waren op die datum in behandeling bij de CAS.  
 
Daarnaast werden 17 aanvragen in overleg met de aanvrager afgekeurd.  
 
Van de 203 aanvragers dienden 197 één aanvraag in; 6 aanvragers dienden ook een tweede aanvraag 
in. In 137 van de gevallen werd het maximale bedrag van € 2.000 aangevraagd. 
 
Het aantal aanvragen van eigenaar-bewoners (max € 2.000) was 194 (29%). Door huurders (max € 
500) waren 9 aanvragen ingediend (5%). 
 
Aanvragen per categorie*):  

• Categorie A (isoleren):       52 aanvragen 

• Categorie B (duurzame verwarmingssystemen):   52 aanvragen 

• Categorie C (duurzame eigen opwek en opslag):   95 aanvragen 

• Categorie D (vervangen onzuinige huishoudelijke apparaten):  20 aanvragen 
 

*) één aanvraag kan meerdere maatregel in verschillende categorieën betreffen 

 
Verhuurdersprojecten 
Eind 2021 liepen er 4 projecten van verhuurders, waarbij in totaal 27 huurders betrokken waren. Bij 
16 huurders ging dit om het inzetten van de waardebon voor € 1.500 en in 11 gevallen om de inzet 
van € 2.000. 
 
Bedrijven 
Van de 45 bedrijven en andere gebrouwen zonder woonfunctie waren er ultimo 2021 2 aanvragen, 
(1 goedgekeurd en 1 in behandeling). 

 
 
Activiteiten in 2021 
Informatiedag hybride warmtepompen 
Op 7 juli 2021 vond in de Swingel een informatiebijeenkomst plaats, waar bijna 100 inwoners kennis 
hebben opgedaan over de hybride warmtepomp. In de demo-bus van Daikin werd de werking 
gedemonstreerd.  Velen zijn zich bewust geworden van de grote gasbesparing (40 - 70%) die 
haalbaar is met een hybride warmtepomp ook al is het huis niet perfect te isoleren. Hierna zagen we 
de aanvragen voor hybride warmtepompen flink toenemen! 
 
Klankbordbijeenkomst Proeftuin 
Op 1 september heeft WEN met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en buurtverenigingen 
gespard over wat er tot nu toe goed is gegaan en vooral wat er in de toekomst beter kan. Het werd 
een vruchtbare bijeenkomst waarin diverse afspraken zijn gemaakt. Vooral het onderwerp besparing 
verdient meer aandacht. Zo hebben een aantal buurten hun buren geïnspireerd met het verspreiden 
van de door WEN uitgebrachte ‘Bespaarmeter’. En meterlange folder vol besparingstips en 
informatiebronnen. 
 
Bijeenkomsten in buurten 
Op initiatief van WEN is met afgevaardigden van 1 buurt gesproken. Zij geven aan dat WEN wel iets 
mag organiseren. Ze willen zelf niet actief aan de slag. Door de maatregelen rondom corona in het 
najaar heeft er nog geen bijeenkomst plaatsgevonden. 



 
Earn-E meten van je energieverbruik 
In de voorbereidingen voor het Plan van Aanpak van Besparen is feedback op het plan gevraagd aan 
de Rijks Universiteit Groningen. Zij gaven als extra advies om bewoners te faciliteren in het meten 
van hun energieverbruik om het bewustzijn te vergroten. Dit hebben we kunnen realiseren m.b.v. de 
realtime meet-tool Earn-e die elke inwoner van Wijnjewoude gratis kan aanvragen op www.earn-
e.com/wijnjewoude De RRE & RREW gelden van de gemeente Opsterland zijn hieraan besteed.  
 
 
Energiecoaches 
Naast de vele aanvragen voor stimuleringsbijdragen kwamen er ook vragen binnen van inwoners die 
niet wisten waar ze moesten beginnen met verduurzamen. In 2020 heeft WEN het idee van de 
gemeente overgenomen om te werken met vrijwillige energiecoaches. De energiecoaches in 
Wijnjewoude ondersteunen elk vanuit hun eigen interesse inwoners bij te nemen besparingsstappen. 
In 2021 hebben zij vele inwoners ondersteund.  
De samenwerking tussen energiecoaches en Frans Pool als frontoffice en Tjalling Reitsma als 
energieadviseur verloopt goed. Ze weten elkaar te vinden en projectleider Tina Hulst legt zo nodig de 
verbinding onderling. 
 
 
Huurders  
Het energieverbruik bij diverse huurders is immens hoog! Er blijkt bij de huurders weinig bewustzijn 
op kosteloze bespaarmogelijkheden. Een bewoner van de Mr. Geertswei heeft zijn buren gevraagd of 
ze in overleg en samenwerking met woningcorporatie Elkien aan de slag willen met het isoleren van 
hun huizen. De waardebon van WEN heeft daar een belangrijke aanzet in gegeven. Zo is een eerste 
stap gezet. Met begeleiding van WEN worden in 2022 verdere afspraken gemaakt met Elkien over de 
verduurzaming van de huurhuizen in de Mr Geertswei. Afgesproken is dat deze woningen eind 2022/ 
begin 2023 volledig geïsoleerd worden.  
Huurders uit andere buurten willen ook graag starten. 
Verhuurder WoonFriesland heeft zelf initiatief genomen om zijn 6 huurders begin november uit te 
nodigen om samen een plan te maken.  
Ook particuliere huurders en verhuurders onderzoeken de meest passende energiebesparende 
maatregelen.   
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