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BESTE BEWONER, 
Juli 2020 startten Energiecoöperatie Zeeuwind, woningcorporatie Zeeuwland en 

gemeente Schouwen-Duiveland een onderzoek naar de verduurzaming van uw wijk 

Malta. We doen dit samen met een klankbordgroep waar ook inwoners uit uw wijk aan 

deelnemen. Samen onderzoeken we hoe we de huizen in Malta duurzaam kunnen 

verwarmen. We willen samen een oplossing vinden voor het moment dat we geen 

aardgas meer mogen gebruiken. We onderzoeken de optie van aquathermie, maar we 

kijken ook naar andere oplossingen. In deze nieuwsbrief leest u meer.

ZOMERSLUITING ENERGIELOKET
Het energieloket van Energiek 

Zeeland aan de Calandweg is 

tijdens de zomermaanden 

gesloten. Na de zomervakantie 

is het loket weer te bezoeken, 

elke dinsdag tussen 16.00 uur 

en 20.00 uur voor al uw vragen 

over energie. 

ENERGIEVRAGEN IN DE 
ZOMERVAKANTIE?
Hebt u in de tussentijd vragen 

over energie of wilt u in de 

zomervakantie aan de slag met 

de verduurzaming van uw 

huis? Dat is geen probleem. 

Energiek Zeeland is tijdens de 

zomermaanden gewoon te 

bereiken. U kunt uw vragen via 

e-mail insturen naar  

info@energiekzeeland.nl. Of 

via de website 

energiekzeeland.nl een 

afspraak maken met een van 

de ambassadeurs.

mailto:info%40energiekzeeland.nl?subject=
http://energiekzeeland.nl


UW WONING VERWARMEN IN DE TOEKOMST!
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woning in de toekomst duurzaam te verwarmen. We hebben samen met 

de klankbordgroep Malta 3 manieren om de woningen in de wijk Malta duurzaam te verwarmen op een rij gezet. 

Wat zijn de opties en hoe verschillen ze ten opzichte van elkaar op prijs, duurzaamheid, geschiktheid en meer?

Een warmtenet Een hybride 

warmtepomp

Een volledig elektrische 

luchtwarmtepomp
Wat is het voor de wijk 

Malta?

Voor Malta is een mogelijke 

collectieve oplossing een 

warmtenet, verwarmd met 

warmte uit Kaaskenswater. 

Een collectieve  

warmtepomp warmt het 

water verder op om huizen 

warm genoeg te krijgen.

Een individuele hybride 

warmtepomp gebruikt de 

warmte uit de buitenlucht 

om de woning warm te 

maken. Als het echt koud 

is, springt de CV-ketel bij. 

Een volledig elektrische 

warmtepomp gebruikt  

buitenlucht en  elektriciteit 

(eventueel in combinatie met 

zonnepanelen) om de  

woning warm te maken. 

Hoeveel kost het? U bent beschermd door de 

wet tegen aansluittarieven 

hoger dan € 4.500.

Een hybride warmtepomp 

zonder vervangende CV 

ketel kost ongeveer  

€ 5.000.

Een volledig elektrische lucht 

warmtepomp kost ongeveer 

€ 14.000 voor de gemiddelde 

woning in de wijk.
Welke 

subsidiemogelijkheden zijn 

er?

Voor warmtenetten is er 

een subsidie voor de  

aansluitkosten voor 

woningeigenaren van  

€ 3.325. 

De Investeringssubsidie 

duurzame energie (ISDE) is 

gemiddeld € 2.500.  

De Investeringssubsidie 

duurzame energie (ISDE) is 

tot € 3.500.  

Welke aanpassing is nodig 

aan de woning?

Welke isolatiemaatregelen 

zijn nodig om over te 

stappen?

Kleine aanpassingen nodig 

voor de meeste woningen 

in de wijk.

Kleine aanpassingen nodig 

voor de meeste woningen 

in de wijk.

Nog veel na-isoleren in de 

meeste woningen van de 

wijk, nieuwe radiatoren en 

een verzwaarde 

elektriciteitsaansluiting. 
Is het in de toekomst 

duurzaam?

In vergelijking met de  

standaard CV-ketel thuis.

Ja, u bent volledig 

aardgasvrij.

Deels, u bespaart al gauw 

50 % aardgas maar u bent 

nog wel afhankelijk van 

gas.

Ja, u bent volledig 

aardgasvrij.

Hoe snel kan het?

Afgezien van voldoende 

werkkrachten,  leverproble-

men en andere oorzaken 

buiten de wijk om.

Langere tijd van aanleg en 

plannen maken: 2-3 jaar

Meteen mogelijk. Meteen mogelijk.

Is het systeem 

betrouwbaar?

Is de woning altijd warm te 

krijgen?

Erg betrouwbaar,  

beschermd door de wet.

Betrouwbaar, maar  

ingewikkelder systeem. 

Ja, als de woning goed is 

geïsoleerd.

Wanneer moet het?1

Voor particulieren.

Er is geen verplichting. Er is geen verplichting. Er is geen verplichting.

1 Een duurzamer alternatief dan de CV-ketel is verplicht bij een kapotte CV-ketel na 2026. Er is dan een verplichting voor 
een hybride warmtepomp of duurzamer. Dat kan dus ook een volledig elektrische warmtepomp zijn of een aansluiting 
op het warmtenet. 

Voor meer informatie over het project aquathermie zie de website https://www.schouwen-duiveland.nl/

duurzaamheid-en-milieu/aquathermie.

https://www.schouwen-duiveland.nl/duurzaamheid-en-milieu/aquathermie
https://www.schouwen-duiveland.nl/duurzaamheid-en-milieu/aquathermie


OOK KLEINE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN LONEN 
Natuurlijk helpen de grote energiebesparende maatregelen het 

beste. Goede isolatie van vloeren, daken en muren helpen goed. 

Maar wist u dat u ook met kleinere maatregelen al voor meer 

comfort zorgt? Groen en energiecoach Evelein Mesman van 

Zeeuwland geeft een toelichting.

“Regelmatig loop ik bij huurders thuis de woning door om ze advies 

te geven wat ze zelf aan maatregelen kunnen doen”, vertelt Evelein. 

“Door eenvoudige maatregelen kan je je energieverbruik al wat 

verlagen.”

“Waar je aan moet denken?” Evelein begint enthousiast te vertellen: 

“Bijvoorbeeld aan tochtstrips bij ramen en deuren of het plaatsen 

van radiatorfolie. Dat kan je zo een paar tientjes per jaar schelen. 

Daarnaast heb je ook waterbesparende douchekoppen en LED 

lampen. Veel mensen denken dat ze overal al LED verlichting hebben. Maar, als je echt goed gaat kijken in 

plafonnieres en schuren, dan kom je vaak toch nog ouderwetse gloeilampen tegen.” 

“Ook zie ik vaak mensen die hun bank helemaal tegen de vensterbank hebben geschoven. Hierdoor kan de warme 

lucht niet vrijelijk door de ruimte bewegen. Dan beperk je enorm het vermogen van de verwarming. Houd altijd 

minimaal 30 centimeter ruimte voor je verwarming. Ook de verwarming ontluchten kan heel veel schelen in de 

warmte opbrengst.” 

“Als laatste”, vertelt Evelein, “is het belangrijk dat je opladers uit het stopcontact haalt als je ze niet gebruikt. Dit is 

veiliger en ze gebruiken dan ook geen stroom meer. Ook apparaten die stand-by staan, kan je op een gezamenlijk 

stekkerblok zetten met schakelaar. Dan kun je als je naar bed gaat in 1 keer je tv, dvd-speler en het kastje van je 

digitale televisie uitzetten. Alle beetjes helpen!”

NOG MEER BESPAREN?  
Energie besparen kan soms simpel zijn, zonder dat het veel geld en moeite kost. Als u alles bij elkaar optelt, scheelt 

het wel een heleboel op uw energierekening! Graag delen we een tip met u. 

PAS UW STOOKGEDRAG AAN, ZET UW VERWARMING 2 GRADEN LAGER
Door uw stookgedrag aan te passen en bewust om te gaan met je energie 

bespaart u al flink zonder geld te investeren. Ga in de woning na welke 

ruimtes u (wellicht onnodig) verwarmd en zet de thermostaat overdag 2 

graden lager. Elke graad die u de thermostaat lager zet vermindert het 

gasverbruik met 7 tot 9 %. Kijk ook goed naar hoe u uw  woning ventileert, 

dit is belangrijk voor het binnenklimaat van de woning en daarmee je 

gezondheid. Lees op https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/

bewust-stookgedrag meer over bewust stookgedrag. 

https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/bewust-stookgedrag
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/bewust-stookgedrag


KOMT U IN AANMERKING VOOR DE 
ENERGIETOESLAG? 

Veel dagelijkse dingen zijn erg duur geworden. Bijvoorbeeld eten, het openbaar vervoer 

en vooral energie. Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om elke maand 

uw energierekening te betalen. De energietoeslag is er om u daarmee te helpen.

HOEVEEL TOESLAG KUNT U KRIJGEN?
De energietoeslag is een geldbedrag van € 800 netto per huishouden. U krijgt de energietoeslag 

om een deel van uw energiekosten te betalen. U ontvangt de energietoeslag maar 1 keer.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
U hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Schouwen-Duiveland als u op 1 maart 2022:

• 21 jaar of ouder bent;

• in de gemeente Schouwen-Duiveland woont;

• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt;

•  een laag inkomen hebt. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het voor uw situatie geldende 

bedrag per maand.

Gezinssamenstelling Gezinssamenstelling 21 jaar tot 

AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand € 1.091,71 € 1.213,06
Samenwonend/getrouwd € 1.559,58 € 1.642,54

Dit zijn maximum netto bedragen. De toelage wordt in 2 keer uit betaald.

MEER INFORMATIE OF TOESLAG AANVRAGEN?
Kijk op https://www.schouwen-duiveland.nl > zorg, werk en jeugd > werk uitkering en inkomen>energietoeslag.

DUURZAAM BOUWLOKET
De gemeente werkt samen met het digitale Duurzaam Bouwloket . Bij 

dit online loket kunt u gratis terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, 

energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. 

Dus wilt u bijvoorbeeld weten hoe u geld kunt besparen met energiezuinige apparaten in uw huis? Of bent u 

benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning?  

Ga dan naar het Duurzaam Bouwloket www.duurzaambouwloket.nl.

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland met bijdragen van haar partners: Zeeuwland 

en Zeeuwind en de leden uit de klankbordgroep.

https://www.schouwen-duiveland.nl/zorg-werk-en-jeugd/werk-uitkering-en-inkomen/energietoeslag



