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Project

We gaan nu verder met het maken van een
verdiepingsslag om te komen tot een keuze
voor een Gariper scenario. Hierbij wordt o.a. een
inventarisatie gemaakt van de energiebehoefte
in ons dorp, nu én in de toekomst. Ook zal er op
korte termijn overleg worden gevoerd met diverse
stakeholders. En met de nutsbedrijven worden de
lokale mogelijkheden doorgenomen. Daarnaast
wordt met de overheden overleg gevoerd over
regelgeving, subsidiemogelijkheden etc. Graag
willen we binnen een proeftuin-opzet wat ruimere
mogelijkheden krijgen dan dat er nu in de diverse
omgevingsplannen zijn toegestaan.

AARDGASVRIJ

GARYP

Doe mee met de

Zon-Wind-Opslag (ZWO)
Tijdens de Algemene Leden Vergadering
van 4 november jl. in It Geahûs hebben we u
geïnformeerd over het nieuwe project ZonWind-Opslag. Onze lange termijnvisie over
de energietoekomst werd gepresenteerd en
ook stonden we stil bij de mogelijkheden en
kansen die de energietransitie voor Garyp is.
Hebt u de presentatie gemist? Dan kunt u deze
op onze website vinden.
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Postkoaderoas
Krite Garyp
Volgens planning willen we voor de zomer van
2022 met een concreet beeld komen welke
scenario’s kans van slagen hebben. Er zal op
basis van een aantal criteria worden bepaald wat
de vervolgstappen kunnen zijn. Zo zal effectief
rendement zowel op financieel- als energieterrein
uiteraard worden beoordeeld. Ook zal de bijdrage
aan het lange termijn doel worden getoetst.
Wat voorop zal staan is dat het resultaat een
positieve bijdrage moet opleveren voor ons dorp
en de inwoners.
De voortgang van het project kunt u volgen op de
website. Onder het menu item ZWO vindt u alle
relevante informatie. Daarnaast hopen we natuurlijk
dat we elkaar (begin) volgend jaar ook weer fysiek
kunnen ontmoeten om samen tot het beste
resultaat te komen.

We w e n s e n
i ed ere en e en
go e d e n
ge zon d

Certificaat kost ca.
€ 400-500
Rendement ca.
3-4%

Onderdeel van Enerzjy Koöperaasje Garyp

In verleden behaalde
resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst
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Postkoaderoas Krite Garyp
Sinds 1 april 2021 is er de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
Enerzjy Koöperatie Garyp (EKG) wil deelnemen aan deze SCE-regeling, waarbij subsidie wordt
verstrekt voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie. De EKG wil met de
SCE, ruim 500 extra zonnepanelen plaatsen op locatie de Griene Greide (voormalige vuilstort).
Door een certificaat te kopen, kunt u deelnemen
aan de SCE en kunt u bijdragen aan duurzaamheid,
zelfs als u geen zonnepanelen op uw dak kan of
wilt plaatsen. Per paneel wordt er een certificaat
uitgegeven.
Om zonnepanelen te mogen plaatsen - anders dan
op een dak - is wel een vergunning nodig. Deze
omgevingsvergunning is inmiddels toegekend.
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de
voorbereidingen. Zo is er een logo gemaakt, zijn er
diverse offertes opgevraagd en zijn de statuten voor
“Postkoaderoas Krite Garyp” opgesteld.
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Naast de vergunning is het ook belangrijk om
voldoende deelnemers te vinden. Aan de subsidie
is namelijk de voorwaarde verbonden, dat er per
5 kilowattpiek opgesteld vermogen minimaal 1
deelnemend lid is. De leden hoeven niet evenredig
deel te nemen. Als iemand deelneemt met slechts
1 certificaat is hij/zij ook van harte welkom.
Bij de SCE-regeling is er geen koppeling met uw
eigen woonadres. Dus ook als u al zonnepanelen
heeft, mag en kunt u deelnemen aan de SCEregeling. Daarnaast bent u niet verplicht om over te
stappen en kunt bij uw huidige energieleverancier
blijven. Mocht u echter thuis groene stroom willen
gebruiken, dan is er de mogelijkheid om over te
stappen naar Energie van Ons.

Middels de garanties van oorsprong, leveren zij
aantoonbaar 100% groene stroom. De EKG kan u
helpen met deze overstap en biedt u hierbij een
gunstig (vastrecht) tarief.
Om voldoende deelnemers te bereiken,
communiceert de EKG veelvuldig over de SCEregeling. Zo is er een presentatie gegeven, een
infographic gemaakt en een lijst met veel gestelde
vragen opgesteld (FAQ). Deze informatie is terug te
vinden via: https://aardgasvrijgaryp.nl/postkoderoaskrite-garyp/
De komende periode zal er gewerkt
worden aan een informatiebrochure en een
deelnemersovereenkomst. Hiermee wil de EKG goed
voorbereid zijn als per 1 april 2022 de SCE-regeling
opnieuw wordt opengesteld. Het budget voor 2021
is helaas al vergeven.
VOORWAARDEN DEELNEMERS:
Deelname is per adres (ook bedrijven) met een
kleinverbruikersaansluiting (< 3 x 80 ampère).
Het adres ligt in postcode 9263 of in een
aangrenzende postcode. (Postcoderoos: 9265, 9251,
9262, 9219, 9216, 9264 of 9003.)

nummer 9 | januari 2022

nummer 9 | januari 2022

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

AARDGASVRIJ

GARYP

Onderdeel van Enerzjy Koöperaasje Garyp

De proeftuin Garyp
start per 1 januari 2022 met een ‘hybride spoor’

Leren door te doen

In proeftuin Garyp is de uitvoering in volle gang. Al meer dan 80 woningen
zijn aardgasvrij door ze volledig te isoleren. Bij een deel is een elektrische
warmtepomp geplaatst. Voor een aantal woningen blijkt de investering nog te
groot en daarom voert de gemeente Tytsjerksteradiel een spoor 2 in: met een
stapsgewijze aanpak van aardgasarm naar aardgasvrij.

Deze aanpassing in het plan van de proeftuin Garyp past binnen het motto van het
Programma Aardgasvrije Wijken: leren door te doen. Door te leren in de praktijk van de
proeftuin, heeft de gemeente samen met de bewoners ervaren dat er een extra spoor
nodig is om de aanpak voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken.

Veel verschillende woningen
Voor een deel van de woningen blijkt de
investering om nu volledig van het aardgas
af te gaan groot. Garyp is een dorp met
veel verschillende woningtypen; vrijstaand,
twee-onder-één-kap en rijwoningen, uit
bouwjaren van voor de oorlog tot nu.
De ervaring leert dat tot op heden de
gemiddelde investering € 26.000 euro
bedraagt. Voor een groot deel van de
woningen, met name de woningen gebouwd
tussen 1945-70, is de investering rond de
€ 40.000. Bij woningen gebouwd voor
1945, zeker woningen die geen spouwmuur
hebben, is de investering veel hoger dan
€ 40.000. Voor deze woningen is in één
keer van het aardgas gaan een enorme stap.
Financieel, maar ook wat betreft tijd en
overlast, omdat de woning vaak van boven
tot onder aangepakt moet worden.

Spoor 2:
invoering stapsgewijze aanpak
De werkgroep Aardgasvrij Garyp heeft
daarom zowel bij het rijk als de gemeente
het advies neergelegd om voor de woningen
waar de investeringen te groot zijn, ook de
stapsgewijze aanpak mogelijk te maken.
Dat betekent dat de woningen eerst
‘aardgasarm’ worden gemaakt, zodat ze
eventueel later met een paar aanpassingen
toch van het aardgas af kunnen. Alleen
woningen gebouwd voor 1995 die te maken
hebben met een investering van meer dan
26.000 euro (op basis van Aardgasvrij),
komen in aanmerking voor het ‘spoor 2’.
Men kan dus kiezen voor de subsidie om
volledig aardgasvrij te worden of voor de
subsidie om een tussenstap te maken
met isoleren en een hybride oplossing.
De netto investering bij ‘Spoor 2’ het
aardgasarm maken is vele malen lager dan
bij het ‘Aardgasvrij’ maken van de woning.
In combinatie met de rijkssubsidie ISDE
wordt het zeer aantrekkelijk om deze
stap te nemen.
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VOORBEELDBEREKENING SPOOR 2
Investering

rijkssubsidie +aardgasvrijsubsidie

Hybridewarmtepomp en CV

7.500,00

3.200,00

Zonnepanelen

4.000,00

2.050,00 incl / teruggave btw

500,00

0,00

3.000,00

2.000,00

15.000,00

7.250,00

Aanpassing meterkast
Isolatie bijv. HR ++ glas
Subtotaal
Totaal netto investering

7.750,00

(Bovenstaande is op basis van een gemiddelde woning, tevens kan aan bovenstaande berekening
geen rechten worden ontleend)

Tot 14 januari zijn we voorlopig gesloten.
Wel kunt u ons mailen of bellen voor vragen: It Enerzjyhûs
info@ekgaryp.nl en telefoonnummer 06 22 20 14 90.
Nieuwe openingstijden:

Woensdagmiddag van 13.00 – 17.00
Donderdag

van 09.00 – 17.00

Vrijdag

van 09.00 – 17.00

