
Welkom bij:

Wij zijn aangesloten bij

De presentatie van Energie voor de Houtlaan

van de



Overzicht Houtlaan gelegen tegen de rand van het Amelterbos
Oriëntatie van de daken voor het merendeel overwegend oost-west



Situatietekening Houtlaan met 138 getelde woningen
Geen voorzieningen in het buurtje met grote daken



Energiebehoefte van drie type projectwoningen

Type Hazelaar type Koningslinde type Zilverlinde

Energielabel A Energielabel A Energielabel A
Energiegebruik 31.060 kWh       Energiegebruik 41.362 kWh          Energiegebruik 38.566 kWh 



SWOT energietransitie Houtlaan

Besloten homogene buurt
Koopwoningen
Organisatiegraad in VvE
Eigen hoofdnetaansluiting
bij entree buurt

Geen collectieve daken
Daken onder architectuur
Beperkte ruimte terrein 
Waterpartij in buurt niet
bruikbaar voor warmte

Buurtbeheer eigen netwerk
Collectieve inkoop
Organisatiegraad in VvE
Natuurlijk moment
Vervanging installaties 

Experiment E-wet tijdelijk
Lokale opslag energie
Kansen energiebesparing
Financiële haalbaarheid



Stap 1

Basisopwek

• Terugdringen 
basislast elektriciteit 
op lokale net

• 18 panelen per 
woning

• Accu per woning

• Start Smart Grid

Stap 2

Basisopwek + 
extra energiemix

• Uitbreiding met 
hoogproductieve 
opwek

• Extra zonnepanelen

• Biomassa productie

• Sturing lokale 
energiestromen

• Warmtepompen en 
opslag warmte per 
woning

Stap 3 

Lokaal energie 
neutraal

• Collectieve opwek als 
aanvulling naar 
behoefte

• Eigen netbeheer

• Netbalans met 
buurtaccu

• Alles Electrisch en 
van gas af

• Electrisch rijden en 
laden

Stappenplan energietransitie Houtlaan
voordeel: geen hoge kosten investering infrastructuur

electrisch laden en rijden in eigen beheer



Energietransitie Houtlaan
hoe nu verder?

Wat kunnen we gaan doen
• Opzetten werkgroep energietransitie

• Onderzoeken draagvlak onder bewoners

• Onderzoek huidige infrastructuur en capaciteiten

• Onderzoek huidige woningen op uitrusting installaties

• Onderzoek mogelijkheden energiebesparing en energie opwek woningen

• Projectplan en business cases opstellen

• Oprichten buurtcoöperatie met besturenunie VvE voor opwek en netbeheer

• Aanvraag indienen voor Experimentenregeling Energiewet

Welke middelen zijn er beschikbaar
• Ondersteuning vanuit EdA en de Energiewerkplaats Drenthe

• Startkostenvoucher en kennisvoucher à € 2.500 per voucher

• Provinciale Energie Initiatieven subsidie à € 10.000

• Green deal via provincie en/of het Rijk voor innovatie

• Gebieds-SDE+ subsidie voor lokale opwek



Overstappen loont  - daarmee steunt u EdA

Ec’s
KoepelsEnergie

VanOns

klantvergoeding

medezeggenschap

Het verdiende geld van onze eigen not-for-profit
energieleverancier vloeit weer terug naar ons voor
projecten ter versterking van de leefbaarheid en
duurzaamheid



Heeft u nog vragen?


