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JAARVERSLAG ENERGIECOÖPERATIE DURABEL 2018
Het eerste 5-jarenplan van Durabel heeft tot doel ervoor te zorgen dat in 2022 onze
inwoners alleen nog maar groene stroom gebruiken door eigen of gezamenlijke
productie of zeker groene inkoop, en dan 20% minder gas gebruiken dan in 2017.
In januari en februari 2018 hebben 25 dorpsgenoten en soms ook hun buren gebruik
gemaakt van de warmtebeeldcamera die we van Buurkracht konden lenen om
warmtelekken in hun huis te kunnen opsporen.
Een energieadviseur gaf aan 12 huizen advies over energiebesparende maatregelen.
Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts (LEV) verleende een subsidie van € 50 per
advies dat bruto € 150 kostte.
Op 9 februari werd op de ’t Groenlandschool een workshop gehouden door Jantine
Koppert (Groninger Energie Koepel, GrEK) in samenwerking met Anne van der Wal en
Arnold Simons. De kinderen vonden het prachtig te zien hoe zonne-energie, windenergie
en aardwarmte werken. Getracht zal worden dit jaarlijks te herhalen en de school te
stimuleren in onderwijs over duurzaamheid en energie.
Onze coöperatieve energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) kreeg in het
voorjaar een andere naam: “Energie VanOns”. Durabel is wederverkoper van Energie
VanOns. Het aantal Durabel-leden dat in 2018 klant werd steeg van 3 naar 13. Durabel
krijgt € 75 per jaar per lid dat klant is, hierdoor vloeit de winst van Energie VanOns
terug naar onze dorpen. Eind 2018 bleek Energie VanOns samen met nog 5 andere
energieleveranciers tot de duurzaamste van het land !!
Op 29 maart vond een bijeenkomst in Het Anker plaats waar Stef Folmer (DUMAenergie-advies) een voordracht hield over warmtepompen. Daarna volgde een evaluatie
van het gebruik van de warmtebeeldcamera en de energiescans. Gemeld werd dat twee
projectontwikkelaars contact hadden opgenomen voor samenwerking met onze dorpen
om enkele grote windmolens bij Zuidwolde te kunnen plaatsen bij de Eemshavenweg en
om een zonne-akker te kunnen aanleggen. De discussie die op deze mededelingen
volgde resulteerde in een werkgroep die zich heeft gebogen over draagvlak en
participatie en daarover een advies uitbracht in het rapport (op de website: Publicaties Artikelen - Notitie bewonersparticipatie). De werkgroep bestond uit: Jan Christiaansen,
Sjaak Swart, Nico Schutte, Arnold Simons en Egbert Zwart. De gemeentelijke herindeling
vertraagt de ontwikkeling van zonneparken en windmolens flink, pas in de tweede helft
van 2019 zal het beleid over zonne- en windenergie in Het Hogeland duidelijk worden
en zal draagvlak en participatie opnieuw van groot belang blijken te zijn in de
energietransitie.

Begin mei was er bij wethouder Jan Willem van de Kolk een eenmalige bijeenkomst van
vertegenwoordigers van de energiecoöperaties van Onderdendam, Bedum en Durabel
om over samenwerking te praten.
Op 12 mei organiseerden we een grote energiemarkt op het erf van Bert Dijkinga; voor
zijn medewerking en gastvrijheid danken we hem nogmaals. De markt werd door
gedeputeerde Nienke Homan geopend met de eerste proefboring naar aardwarmte, en
afgesloten met veen stimulerende speech van wethouder Jan Willem van de Kolk. Er
kwamen zo’n 300 bezoekers, voor herhaling vatbaar.
De elektrische auto’s die ritjes langs het Boterdiep maakten trokken veel bekijks. Er
kwamen 5 aanmeldingen voor de werkgroep elektrische deelauto’s (Wytse Brandsma,
Marten de Haan, Trudy Lohmann, Arnold Simons, Annette Toren, Anne van der Wal). De
werkgroep is in samenwerking met de door de GrEK en Energie VanOns opgerichte
organisatie “Mobiliteit VanOns” bezig om een elektrisch deelautoproject in onze dorpen
van de grond te brengen.
Op 28 mei vond de tweede ALV plaats in De Kern. Anne van der Wal trad af als
penningmeester, Henk Reysoo volgde haar op. Er werd besloten een werkgroep kleine
(EAZ-) windmolens op te richten om de pilot die de provincie aan Bedum had toegekend
te gaan uitwerken (Huugh Bons, Amy Dekker, Arnold Simons, Ans van Vroenhoven).
In september heeft Jan Hink, voorzitter van de HEC (Hogelandse Energie Coöperatie) en
ex-voorzitter van de GrEK, het voortouw genomen om alle energiecoöperaties van Het
Hogeland bijeen te roepen om in verband met de verkiezingen van de nieuwe
gemeenteraad een manifest te schrijven richting de politiek. Deze bijeenkomsten zullen
frequent gaan plaatsvinden om de stem van de coöperaties richting de politiek en
bestuur regelmatig te laten horen. Een hot item in Het Hogeland is het groot aantal exagrarische boerderijen waarvan het behoud voor het landschap van groot belang is, en
waarvoor een groot project “asbest-eraf-zonnepanelen-erop” ervoor zou kunnen zorgen
dat die boerderijen behouden blijven en bijdragen aan de energietransitie.
De met verrassend grote snelheid tot stand gekomen zonnedaken van Onderdendam en
Noorddijk laten zien dat op oost-west gelegen daken een heel grote rol kunnen spelen in
de stroomproductie omdat tweemaal zoveel oppervlak kan worden belegd dan bij daken
op het zuiden, de zonnepanelen veel goedkoper en ook nog efficiënter zijn geworden.
Durabel gaat zulke daken in onze dorpen zoeken om een postcoderoosproject van de
grond te brengen.
Zoals afgesproken verscheen in alle vier edities van Boeskoolnijs een stukje van Durabel
over energie of duurzaamheid. Alle flyers, dia’s van voordrachten, publicaties (oa. in
Boeskoolnijs), verslagen en andere zaken die Durabel betreffen zijn op onze website
(www.ecdurabel.nl) te vinden.
Het bestuur bestond in 2018 uit:
Arnold Simons, voorzitter
Bert de Jonge, secretaris
Anne van der Wal, penningmeester tot 17 mei, opgevolgd door:
Henk Reysoo, penningmeester
Hans van Ees, lid, financieel adviseur

Bert Dijkinga, lid, vertegenwoordiger dakeigenaren
Frits Dröge, lid, techniek

