
Drouwenduurzaam
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Achtergrond

• Gestart in december 2021

• Begonnen met vier leden nu zes
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Doel

• Oorspronkelijk doel:

- Het creëren van bewustwording m.b.t. milieu, CO2 uitstoot, 
energietransitie 

- Aandragen van mogelijke en haalbare oplossingen op 
individueel niveau

- Bieden ondersteuning bij het financiële plaatje

Dus: geen gemeenschappelijke aanschaf van apparatuur.
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Werkwijze/aanpak (samenvatting) (1)

• Inventariseren van aantal woningen zonder 
winkels/bedrijven/huurwoningen (187)

• Vastleggen van leeftijd woningen

• Commentaar op TVW geleverd, overleg met raadsleden

• Logo ontworpen

• Contact met gemeente, NMFD en Drents energie loket gelegd

• Deskundigen uitgenodigd voor presentatie in werkgroep

• Website ontworpen; e-mail adres geopend
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Werkwijze/aanpak (samenvatting)(2)

• Informatiebulletin opgesteld en bij de bewoners bezorgd

• Informatieavond voor bewoners georganiseerd (subsidie, isolatie en 
warmtepomp)

• Regelmatig overleg energie coach

• Enquêteformulier opgesteld

• Enquêteformulier bij bewoners bezorgd (ook mogelijk via QR code)

• Enquêteformulier opgehaald, indien geen QR-code 

• Blowerdoor test wordt uitgevoerd
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Flyer

• Doel bewoners informeren over:

- de werkgroep

- CO2 

- Energietransitie

- mogelijkheden voor energiescan en warmtescan door energiecoach

- informatie bijeenkomst dorpshuis

- Aankondiging enquete

• Naast flyer ook informatie via:

- Facebook en website van dorpsvereniging

- Dorpskrant

- Week in week uit
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Enquête

• Belangrijkste vragen:

- Gasverbruik

- Verbruik elektrische energie

- Opbrengst zonnecollectoren

- Interesse gevraagd in informatie voor:
o Spouwmuurisolatie
o Vloerisolatie
o Dakisolatie
o Warmtepomp hybride
o Warmtepomp all electric
o Isolerend glas
o Zonneboiler
o Beoordeling door energiecoach
o warmtescan
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Evaluatie (1)

• Doelen

- Het creëren van bewustwording m.b.t. milieu, CO2 uitstoot, energietransitie 

• Door flyer, informatieavond en enquête is hieraan aandacht besteed 

- Aandragen van mogelijke en haalbare oplossingen op individueel niveau

• Het was al vrij snel na de oprichting duidelijk dat dit doel zeer onrealistisch is

- Bieden ondersteuning bij het financiële plaatje.

• Een van de onderwerpen op de info avond
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Evaluatie (2)

Informatieavond

• Presentatie door medewerker van Drents energie loket. 

• informatie avond 50 personen aanwezig
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Evaluatie (3)

Enquête

• Veel tijd gekost alle formulieren op te halen 

• Respons zeer succesvol  43% 

• 62 verzoeken voor beoordeling van woning door 
energiecoach 

• 62 verzoeken voor uitvoeren van een warmtescan
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Plan voor komend jaar 

• Bespreken welke verdere stappen te zetten 

• Volgen van de voortgang van de beoordelingen door energiecoach

• Bespreken van noodzaak/wens een tweede informatie avond

• Bepalen van totale e-energieverbruik in 2050

• Overleg met Enexis

• Enquêteformulier naar de bewoners in de dorpen Bronneger en 
Bronnegerveen

• Ondersteuning van gemeente bij opstellen WUP
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