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Toch kunnen we nu beginnen…

• Stip op de horizon > geen fossiele energie = geen aardgas = geen grijze stroom

• Hoe > Transitievisie Warmte en Omgevingsvisie geven richting

• Wat gaat er niet gebeuren:

- geen grootschalige warmtenetten (kleinschalig kan misschien)

- niet wachten op biogas

- biomassa is geen duurzaam alternatief

• Wat gaat er wel gebeuren:

- stap voor stap (energiebehoefte / -verbruik moet naar beneden)

- individuele oplossing (warmtepomp – hybride warmtepomp = tussenstap)

- bronnen (bodem – oppervlaktewater – lucht)

- tot 2030 opstellen van een plan per dorp  

EGv0
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Vooraf winstwaarschuwing



Wat betekent dit voor Hoogmade?

• Energieverbruik in Hoogmade 

- zonnepanelen

- ledlampen, sluipverbruik en oude apparatuur

- isoleren 

- = > 25% als we ons gedrag aanpassen

• Individueel betekent niet automatisch – ieder voor zich

- collectief isoleren / zonnepanelen

- Hoogmade als gemeenschap / dorp > plan 

- rest v/d gemeente (energie- / klimaatcoaches)

- verschillende energiecoöperaties en initiatieven in de gemeente actief



Wat dit betekent voor u?

• Ga thuis op onderzoek uit > sluipverbruik (koelkast, tv’s, led, etc.)

• Zonnepanelen > individuele oplossing – zelfvoorzienend



Klimaatmitigatie vs. klimaatadapatie

• Klimaatmitigatie

• Klimaatadaptatie

• Niet of maar en



Klimaatadapatie

• Overstromingen



Klimaatstresstest

• Wateroverlast



Klimaatadapatie

• Hittestress



Klimaatadapatie

• Bodemdaling / droogte



Wat dit betekent voor u?

• Tegel eruit – groen erin

• Afkoppelen – regenton 

• Groene daken



Besparen van energie: Wie kan u hierbij adviseren?



Wat doet een energiecoach?

• Energiecoaches leren bewoners helpen bij het zetten van stappen om 

energiezuiniger te wonen.

• Is een coach, geen adviseur

• Gaat met name om gedragsverandering en bewustwording



Energiecoach Hoogmade: Jan van der Meer 







Actualiteit hoge energieprijzen 

Energiecompensatie voor particulieren
Het kabinet wil alle huishoudens helpen. Daarbij is de inzet dat minimaal de helft van de 
huishoudens volledig onder het prijsplafond valt als zij blijvend energie besparen.           
Er wordt een volumegrens voorgesteld van 1.200 m3 voor gas en 2.400 KWh voor 
elektra.

Wat betreft prijs wordt gedacht aan een prijsplafond van maximaal € 1,50 voor gas en    
€ 0,70 voor elektra. Mocht de ontwikkeling van de prijs uiteindelijk meevallen voor 
vaststelling van het plafond later deze maand, dan kunnen de plafonds nog worden 
verlaagd. Voor gas geldt dat het plafond maximaal verlaagd wordt tot € 1,20 per kuub. 
De korting die een gemiddeld huishouden krijgt, omgeven met onzekerheden, is € 2.280 
op jaarbasis.



Wat kan de gemeente doen? 

• Pilot Fixteams, besteding van de doeluitkering 

• Centraal loket voor vragen energie 

• Valt niet onder duurzaamheid, maar eigenlijk onder Sociaal Domein

• Duurzame leefomgeving

• Goede voorbeeld geven, meer groen

• Schrijven Lokale Energie Strategie, met alleen besparen komen we er niet



Vragen? 

Email: bhoogerhuis@kaagenbraassem.nl


