
CDM 21-105     

     

December Nieuwsbrief – 30-12-2021  

1/9 

CDM 21-105 December Nieuwsbrief 20-12-2021.docx 

 

Inleiding 

Hierbij ontvangt u onze laatste nieuwsbrief van 2021, met een hele reeks onderwerpen. 

U heeft begrepen dat we met de nieuwsbrief onze leden op de hoogte willen houden van 

ontwikkelingen en activiteiten. En aan onderwerpen, die u en de coöperatie raken of van 

interesse kunnen zijn, is er geen gebrek. Door de Corona beperkingen zijn fysieke 

bijeenkomsten en vergaderingen afgelopen jaar nauwelijks gehouden en dan wordt een 

nieuwsbrief al snel vrij uitgebreid om toch iedereen bij te praten en om aan te geven waar we 

als coöperatie mee bezig zijn. 

Daarom onderstaande selectie van enkele onderwerpen, waarvoor we uw aandacht vragen. 

1. Meer subsidie voor isolatie en warmtepompen 

2. Energie in het Coalitieakkoord 2021-2025 

3. Vaststelling tarieven legeskosten in de Raadsvergadering van 21 december 

4. Vaststelling van het Warmte Transitie Plan voor Maasgouw 

5. Website bezoek en Kortingsartikelen 2021 

6. Programma suggesties aan lokale politieke partijen – respons 

Daarnaast hebben een extra bijlage gemaakt we – omdat het veel en erg technisch is geworden 

–  om u wellicht wat meer inzage te geven wanneer en hoe een woning geschikt is voor een 

warmtepomp. Zie CDM 21-107 

 

Maar eerst graag uw aandacht voor onderstaande onderwerpen. 

Nieuwjaarswensen 

Beste leden,  

het bestuur van de coöperatie wenst u allen een in alle opzichten gezond en voorspoedig nieuw 

jaar 2022. 

We nemen ons voor er een 

ENERGIEK jaar van te 

maken! 

Ger van der Zanden, 

Paul Op het Veld, 

Rob Buschman, 

Chris Hamans,  

en Jan Geraeds 
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Vanaf 2022 hogere subsidie voor isolatie en warmtepompen 

Vanaf januari 2022 verhoogt de Rijksoverheid de subsidiebedragen. Voor een (hybride) 

warmtepomp, isolatieboiler en isolatiemaatregelen wordt de subsidie met 50% verhoogd. 

Woningeigenaren maken kunnen hiervoor de Investerings-Subsidie Duurzame Energie en 

energiebesparing (ISDE) gebruiken. Zie https://www.isde.nl/ 

 

Isolatiemaatregelen 

Er is een hogere subsidiebedrag voor isolatiemaatregelen die ná 31 december 2021 worden 

uitgevoerd of aangebracht. Voor isolatiemaatregelen die vóór 1 januari 2022 zijn uitgevoerd of 

aangebracht gelden de lagere bedragen van 2021. 

Die subsidie voor isolatiemaatregelen was en is nu weer gekoppeld aan een minimum aantal 

m2's dat geïsoleerd moet worden. De nieuwe minimale oppervlakte eisen voor 

isolatiemaatregelen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2022 worden ingediend. 

(let op: alle maatregelen moet u door een bedrijf laten uitvoeren; dus Doe Het Zelf maatregelen 

worden niet gesubsidieerd. Zie RvO https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/isde/woningeigenaren/stappenplan# 

Warmtepompen 

Het verhoogde bedrag dat u krijgt voor een geïnstalleerde warmtepomp per 2022 is afhankelijk 

van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp. Vanaf 3 januari staan de 

nieuwe apparatenlijsten online met de nieuwe verhoogde bedragen. Woningeigenaren hebben 

recht op het hogere subsidiebedrag als de warmtepomp ná 31 december 2021 is geïnstalleerd. 

Nieuwe subsidielijst 

De verhoging van de subsidiebedragen geldt in principe voor 3 jaar en betreft alleen isolatie en 

warmtepompen. Meer informatie over de verhoging van de bedragen is te vinden via 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/isde-wijzigingen-2022# 

Het aanvraagsysteem van de ISDE met de verhoogde subsidiebedragen van de 

isolatiemaatregelen en warmtepomp gaat open op 24 januari 2022 om 9:00 uur. 

bron: RvO  - https://www.rvo.nl/ 

  

https://www.isde.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/stappenplan%23
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/stappenplan%23
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/isde-wijzigingen-2022%23
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/vanaf-2022-hogere-subsidie-voor-isolatie-en-warmtepompen?utm_content=permissions_3&utm_campaign=20211214&utm_source=nieuwsbrief_rvo&utm_medium=email
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Energie in het Coalitieakkoord 2021-2025 

Het nieuwe kabinet wil inzetten op woningisolatie en hybride warmtepompen 

Er wordt een Nationaal Isolatieprogramma opgezet, hybride 

warmtepompen worden gestimuleerd, en er komt een 

verschuiving in de energie-belasting. Dat zijn de drie 

belangrijkste maatregelen waarmee het nieuwe kabinet de 

gebouwde omgeving tot 2030 wil verduurzamen. 

Bijna 50 bladzijden telt het Coalitieakkoord waarover VVD, 

D66, CDA en ChristenUnie het eens geworden zijn. In de media 

zijn de grote lijnen en de voornemens gepresenteerd. Maar wat 

zijn de voornemens die de energietransitie, of meer nog de 

warmtetransitie vooruit moeten helpen? 

Ger van der Zanden (bestuurslid) heeft het coalitieakkoord 

doorgenomen en geselecteerd wat nauw gerelateerd is aan de 

"verduurzaming", de "energietransitie of warmtetransitie" 

Kijk op onze website : https://duurzaammaasgouw.nl/coalitieakkoord-2021-2025/ 

Vaststelling tarieven legeskosten verduurzamingsmaatregelen 

Dinsdagavond 21 december stelde de Raad van de Gemeente Maasgouw de tarieven voor 2022 

vast voor leges. Ook de legeskosten voor 

bouwen, verbouwen en…. verduurzamen.  

Al in 2020 stelde de coöperatie voor om alle 

vergunningplichtige verduurzamings-

maatregelen óf helemaal vrij te stellen van 

legeskosten óf slechts een sterk gereduceerd 

legestarief in rekening te brengen.  

In de tarieven voor 2021 werd het voorstel niet opgenomen en nu, voor de tarieven van 2022, 

zien we dat er gedeeltelijk op ingespeeld wordt.  

• Alle gemeentelijke verduurzamingsmaatregelen worden vrijgesteld van legeskosten 

• Alleen zonneparken waarvan minimaal 50% coöperatief eigendom gerealiseerd wordt 

door de inwoners van Maasgouw én waarvoor het gemiddelde collectieve eigendom per 

mede-eigenaar kleiner dan 5 kWp (gemiddeld ca. 15 panelen per mede-eigenaar) 

bedraagt, zijn vrijgesteld van legeskosten. Die laatste voorwaarde (gemiddeld aandeel 

kleiner dan 5 kWp) moet dat alleen zonneparken waarbij veel kleine eigenaren kunnen 

profiteren van de opbrengst en medezeggenschap hebben. Zo komt een project waarin 

https://duurzaammaasgouw.nl/coalitieakkoord-2021-2025/
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slechts (enkele) grote investeerders deelnemen niet aanmerking voor vrijstelling van 

legeskosten. (de hoogte van de legeskosten zijn afhankelijk van de bouwsom en 

bedragen gemiddeld 1,5 á 3 % van de bouwsom) 

Deze laatste voorwaarde, met tekstvoorstel en argumentatie van onze coöperatie, werd 

gesteund door alle raadsfracties. 

Welke verduurzamingsmaatregelen zijn vergunningplichtig en wat zijn de 

legeskosten? 

Helaas was het niet mogelijk om in de tarievenlijst een 

opsomming te geven van de verduurzamingsmaatregelen 

die allemaal vrijgesteld worden óf om een algemene regel 

hiervoor op te nemen. In een toelichting werd gesteld dat 

die verduurzamingsmaatregelen niet opgenomen hoeven 

te worden in de vaststelling van de bouwsom. Maar 

hierover hebben we (nog) geen vaststelling gezien. 

We hebben de gemeente een lijst met allerlei 

verduurzamingsmaatregelen voorgelegd, met het verzoek aan te geven of die 

vergunningplichtig zijn én als dit zo is, of de investering daarvan nu wel of niet in de opgave 

van de bouwsom opgenomen moeten worden. We wachten op een gedetailleerd antwoord van 

de Gemeente. 

Vaststelling van het Warmte Transitie Plan 

In dezelfde Raadsvergadering moest (zoals voor alle gemeenten 

in Nederland) het Warmte Transitieplan voor de gemeente 

vastgesteld worden. Dat is een vrij algemeen plan waarin 

aangegeven wordt hoe de gemeente in 2030 en tot 2050 

aardgasvrij gemaakt wordt. In feite is het CO2-vrij gemaakt 

wordt. Erg concreet is dat allemaal niet. En dat was ook de 

kritiek van de raadsleden. Anderzijds moet ook gezegd worden 

dat de gemeente (en alle andere gemeenten in Nederland) ook 

nog helemaal afhankelijk is van de Rijksoverheid voor wat 

betreft de middelen (financiën, regels en procedures) die 

hiervoor nog vastgesteld en verstrekt moeten worden. Wel gaat 

het College de verplichting aan tot 2030 jaarlijks minimaal 190 

woningen volledig aardgasvrij te maken. Na 2030 moet dat 

aantal nog een paar keer verdubbelen om in 2050 alle woningen in Maasgouw (nu bijna 

11.000) helemaal aardgasvrij te hebben. Maar iedereen (wethouder én raadsleden) erkennen dat 
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190 woningen jaarlijks aardgasvrij maken, of zoveel meer gedeeltelijk aardgasvrij met bijv. een 

hybride warmtepomp, al een ongekend grote uitdaging is voor iedereen. Bovendien betekent 

dat ook dat nog veel overleg en aanpassingen nodig zijn om o.a. het stroomnet hierop aan te 

passen.  

Voorlopig wil en kan de Gemeente inwoners alleen maar woningeigenaren stimuleren om zelf 

daarin te investeren en daarbij te helpen met advies. Enkele raadsfracties gaven aan dat juist dat 

advies, en alle communicatie over deze warmtetransitie voor inwoners een grote doolhof is en 

stellen voor om een energieloket of verduurzamingsloket in te richten. De wethouder omarmde 

tenslotte dit advies voor een energieloket, maar wil graag nog onderzoeken hoe dit vorm te 

geven. Hij wil in de zomer 2022 een keuze maken en voorlopig de on-line adviezen, 

telefonische adviezen, de commerciële en onafhankelijke adviezen, van Provincie, Milieu 

Centraal, Duurzaam Bouw Loket, en van onze coöperatie naast elkaar laten bestaan. Voorlopig 

wil hij, samen met onze coöperatie, de voorlichtingssessies in alle kernen van Maasgouw 

houden, zodra de beperkende Corona-maatregelen, veilige bijeenkomsten weer mogelijk 

maken. 

En de voorlopige reactie (van ons als coöperatie-bestuur): zo snel mogelijk een fysiek 

energieloket waar iedereen terecht kan voor alle vragen die bij een warmtetransitie komen 

kijken. De coöperatie wil graag haar kennis en ervaring hiervoor inzetten. 

 

Klik hier voor de Transitievisie Warmte Maasgouw 

 

  

https://duurzaammaasgouw.nl/wp-content/uploads/2021/12/40825-Transitievisie-Warmte-Maasgouw-rapportage_Transitievisie-Warmte-Maasgouw.pdf
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Over onze website. 

 

De communicatie met al de Corona beperkingen heeft ons afgelopen jaar niet veel 

mogelijkheden gegeven om zoveel mogelijk inwoners van Maasgouw te bereiken.  

Recent moesten we de presentaties uitstellen over de Warmte Transitie (helemaal of 

gedeeltelijk van het gas af). Veel informatie die we in de voorlichtingssessie halen daarbij ook 

van onze website.  

Hieronder geven we u wat toelichting over het bezoek van onze website. Daarnaast informatie 

over de gebruikte kortingsbonnen voor energiebesparende artikelen. Deze kortingsbonnen 

worden gedownload vanaf de webpagina https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/  

Bezoek website www.duurzaammaasgouw.nl 

Weet u wat er allemaal op onze website staat? Heel veel technische informatie en aanwijzingen 

hoe energie te besparen, energie op te wekken, info over subsidies enz. Maar ook nieuwtjes 

over ontwikkelingen die Maasgouw raken, over verduurzaming , maar vooral met een sterke 

focus op alles wat energiebesparing en energie opwekking betreft. 

  

https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/
http://www.duurzaammaasgouw.nl/
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De website telt 188 toegankelijke pagina’s en 102 nieuwsberichten. De website bevat heel veel 

informatie die - zo laat de analyse zien - ook geraadpleegd wordt door veel adviesbureaus, 

ingenieursbureaus, scholen/opleidingen en studenten.  

Waar wordt onze website bekeken en 

hoeveel unieke gebruikers bekijken  

welke informatie? 

We hebben gekeken naar de gegevens  

tellend vanaf 1 januari 2021 tot 20 

december  j.l. 

En opvallend: niet alleen in 

Nederland maar ook ver daar buiten 

wordt de website bekeken en 

geraadpleegd. 

En in Maasgouw? Daar hadden we 

eerlijk gezegd meer bezoekers 

verwacht die geïnteresseerd zijn in 

verduurzaming. Zelfs onze buurgemeenten Echt, Roermond, Haelen tonen opmerkelijk veel 

bezoekers op onze website.  

 

De website van onze coöperatie is afgelopen jaar, tot nu toe door 6011 gebruikers bezocht !  

Bijna 1700 daarvan buiten Nederland: eigenlijk niets om hier veel aandacht aan te geven. 

Aantal gebruikers in Nederland: 4328 en waarvan 2022 in Limburg. In Maasgouw totaal 469 

unieke bezoekers. Opmerkelijk is dat we meer unieke bezoekers uit Echt 481 kunnen tellen 

dan uit Maasgouw. Uit Roermond 332, uit Haelen 210 en uit Heythuysen 200. 

 

In 2021 is er totaal 16.352 keer een pagina bezocht. De meest bezochte webpagina’s in 2021 

– behalve de Home pagina die 3887 geopend is – is de pagina met de kortingsartikelen 

www.duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/ het meest bezocht in 2021: 1036 keer. 

Daarna volgde pagina www.duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/, die 463 unieke bezoekers 

had 

De korte berichten (https://duurzaammaasgouw.nl/home/nieuwsberichten/) plaatsen we ook op 

onze facebook account (https://www.facebook.com/duurzaammaasgouw/) en op LinkedIn.  

Hoeveel kortingsbonnen zijn er gedownload voor de aankoop van 

energiebesparende artikelen? 

Plaats 

Unieke 

gebruikers Sessies 

Maasbracht 238 335 

Thorn 51 64 

Heel 43 58 

Linne 43 68 

Beegden 42 55 

Wessem 27 35 

Stevensweert 17 20 

Ohe en Laak 8 8 

Totaal Maasgouw 469  

http://www.duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/
file:///D:/www.duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/
https://duurzaammaasgouw.nl/home/nieuwsberichten/
https://www.facebook.com/duurzaammaasgouw/
https://www.linkedin.com/in/co%C3%B6peratie-duurzaam-maasgouw-u-a-508381178/
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Zie https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/ 

 

Met de kortingsbonnen kunnen leden (en niet-leden)  de genoemde energiebesparende artikelen 

met 20% korting aanschaffen. (en een vaste korting van €70 bij aanschaf van een 

energiezuinige wasmachine of afwasautomaat) De coöperatie heeft met enkele leveranciers en 

bedrijven deze kortingen bedongen. Doel: U helpen en stimuleren om energie te besparen. 

Er zijn tot nu toe (20 dec.) 85 kortingsbonnen gedownload: 39 daarvan buiten Maasgouw, 

daarna werden de meeste kortingsbonnen gedownload in Maasbracht. 13 stuks (15%). 

De meeste kortingsbonnen werden gedownload voor energiebesparende artikelen van de Hubo 

winkels in Maasbracht en Heel, en voor de geïsoleerde en winddichte brievenbus Homebox. 

 

https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/
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Programma suggesties aan lokale politiek -  respons 

In de vorige nieuwsbrief informeerden we over de suggesties die we de politieke partijen in de 

Raad van Maasgouw – incl. D66 als nieuwkomer - hebben gedaan voor hun partijprogramma’s. 

Als coöperatie hebben we onze plannen voor onze invulling de Warmte-Transitie in Maasgouw 

(WTM) toegelicht en er zijn suggesties gedaan voor de “duurzaamheids-paragraaf”. 

U vindt onze suggesties op onze website. Klik op Suggesties programmapunten 

Naast enkele opmerkingen ontvingen we bijgaande reactie Van de partij LVM. We hopen en 

verwachten ook van de andere partijen en verwachten ook nog een reactie te ontvangen. Deze 

zullen we dan z.s.m. met u delen  

“De LVM wil het energieverbruik terugbrengen, maar we moeten 

realistisch zijn en rekening houden met wat de technologische innovaties 

ons brengen. Stimuleren van besparende maatregelen moet dus verstandig 

gebeuren en niet worden geforceerd. 

 

We zijn verheugd met de onafhankelijke Coöperatie Duurzaam Maasgouw (CDM) als aanjager 

van duurzaamheid en die met tips zorgt voor minder energieverlies zonder aan comfort in te 

hoeven leveren. Om verder uit te pakken dient de CDM een budget te worden gegeven. 

Clemens Meerts, raadslid van de lokale partij LVM”. 

 

 

Tot zover onze nieuwsbrief. Laat ons uw reactie weten ! 

 

En wilt u weten waaraan u moet denken als u een alternatieve warmtebron wil voor uw CV-

ketel? Kijk dan eens op de extra bijlage waar dat proberen te verduidelijken. >> CDM_21-107 

 

https://duurzaammaasgouw.nl/wp-content/uploads/2021/09/CDM-21-077-Suggesties-programmapunten.pdf

