
 
NOORD DEURNINGEN HARD OP WEG NAAR EEN ENERGIE-

NEUTRALE TOEKOMST 

Dinkelland, 9 november 2011 

De door de Werkgroep Energieneutraal Noord Deurningen (E.N.D.) verzorgde 

informatiebijeenkomst betreffende het Energie Prestatie Advies (E.P.A.) voor woningen heeft op 

een grootse belangstelling van de inwoners van het kerkdorpje mogen rekenen. In de afgelopen 

weken zijn de betreffende woningbezitters door bestuursleden van E.N.D. persoonlijk 

uitgenodigd voor het bijwonen van deze vergadering. 

Wethouder Pim Koegler heeft zich welwillend bereid getoond om op deze bijeenkomst uitleg te 

geven in zake de noodzaak voor toenemende duurzaamheid in de Gemeente Dinkelland.            

Ir. Remco Jansen van het uitvoerende bureau tripel-R-advies heeft de aanwezigen uitgebreid 

geïnformeerd over het E.P.A. en de milieutechnische- en financiële voordelen als ook 

betreffende de diverse technische mogelijkheden van het uitvoeren van de uit het onderzoek 

voortkomende maatregelen. 

Het onderzoek welke huiseigenaren in Noord Deurningen met een woning gebouwd voor 1985  

geheel gesubsidieerd wordt aangeboden heeft al tot meer dan 75 aanvragen voor een E.P.A. 

onderzoek geleid. In totaal kunnen 100 onderzoeken volledig kosteloos worden uitgevoerd. Een 

beperkt aantal belangstellenden kunnen dus nog aanspraak maken op een kosteloze E.P.A. 

De Werkgroep E.N.D. heeft goede hoop dat de huiseigenaren in de nabije toekomst de in het 

E.P.A. aangeraden maatregelen daadwerkelijk zullen (laten) uitvoeren. Dan zal daadwerkelijk 

een ferme actie zijn uitgevoerd om het energieverlies en hiermee de onnodige uitstoot van CO2 

vanuit Noord Deurningen terug te dringen. 

De Werkgroep E.N.D. stelt zich tevens ten doel om de in de woningen uit te voeren 

werkzaamheden georganiseerd te laten uitvoeren ten einde de betreffende huiseigenaren ook 

hiermee kosten te besparen. Dit initiatief zal na het voltooien van de E.P.A. onderzoeken worden 

ontplooid. 

De onderzoekskosten per woning voor het E.P.A. a € 350,- worden door een tegemoetkoming 

van het programma E.P.A. subsidie Dinkelland a € 200,- en een bijdrage van de Stichting 

Duurzaam Noord Deurningen a € 150,- per woning geheel vergoed aan de betreffende 

woningbezitters. Het budget van de Stichting Noord Deurningen komt voort uit een subsidie 

ontvangen van de Provincie Overijssel. 

Eigenaren van een woning met een bouwjaar na 1984 worden aangemoedigd om ook een E.P.A. 

uit te laten voeren. Deze woningbezitters kunnen zich voor de van toepassing zijnde subsidie 

melden bij het Energieloket Dinkelland. 


