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JAARVERSLAG ENERGIECOÖPERATIE DURABEL 2017
Het besluit tot de oprichting van Energiecoöperatie Durabel werd op 7 december 2016
genomen tijdens een bijeenkomst van de Energiewerkgroep van Plaatselijk Belang
Zuidwolde in Het Anker in Zuidwolde. Zo’n 70 dorpsgenoten waren aanwezig toen de
naam Durabel door gedeputeerde Nienke Homan werd onthuld en zij een startsubsidie
van € 3200 overhandigde.
Het oprichtingsbestuur bestond uit:
Arnold Simons, voorzitter
Bert de Jonge, secretaris
Anne van der Wal, penningmeester
Hans van Ees, lid, financieel adviseur
Bert Dijkinga, lid, vertegenwoordiger dakeigenaren
Frits Dröge, lid, techniek
Op 12 januari werd tijdens een bijeenkomst in Het Anker besloten om Durabel voor
Zuidwolde èn Noordwolde te laten zijn. Daarom werd op 15 februari in de Woldstee in
Noordwolde een bijeenkomst voor de bewoners van Noordwolde gehouden.
Tijdens deze bijeenkomsten werd een vijfjarenplan geformuleerd in het kader van de
versnelling van de energietransitie. Het doel van Durabel is ervoor te zorgen dat over 5
jaar 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. Verder stonden deze bijeenkomsten in het licht van een te starten
postcoderoosproject (PCR). In het lentenummer van Boeskoolnijs werd ingegaan op het
doel van Durabel.
Op 7 april 2017 werd Energiecoöperatie Durabel voor Noord- en Zuidwolde officieel bij
de notaris opgericht.
EC Durabel werd lid van de Groninger Energiekoepel (GrEK).
EC Durabel werd wederverkoper van energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam
(NLD, inmiddels “Energie VanOns” geheten). Een deel van de winst van de NLD vloeit
terug naar de aangesloten initiatieven en coöperaties. Voor huizen die via Durabel klant
worden van NLD ontvangt Durabel € 75 per jaar. incl. btw.
In het voorjaar kwam de website www.ecdurabel.nl in de lucht.
Met Boeskoolnijs werd afgesproken dat er twee keer per jaar een stukje kan worden
gepubliceerd en twee keer een kort verslag of column.
Het was een tegenvaller dat in het voorjaar de voorbereidingen van het eerste PRCproject moest worden gestaakt omdat een van de twee schuurdaken door
aardbevingsschade niet geschikt meer was. Twee geschikte boerenstallen, een in
Noordwolde en een in Koningslaagte vallen waarschijnlijk af omdat FrieslandCampina,

aan wie die boeren hun melk leveren veel meer huur per zonnepaneel kan bieden dan
Durabel zou kunnen betalen. Het stopzetten van de provinciale Groningse subsidie
“asbest-eraf-zonnepanelen-erop” medio 2016 heeft ertoe geleid dat enkele boerderijen
met voor een PCR-project geschikte daken het verwijderen van asbest hebben
uitgesteld. Ook hierdoor is het in onze Wolden moeilijker geworden een PCR-project te
starten.
In juli werd een enquête onder alle huizen van Noord- en Zuidwolde gehouden als
nulmeting voor het 5-jarenplan. De enquête kon schriftelijk op de huis-aan-huis
verspreide flyers of via onze website worden ingevuld. Er kwam slechts 13% respons.
Duidelijk werd o.a. dat er grote behoefte bestaat aan meer voorlichting. De resultaten
van de enquête werden op onze website gepubliceerd.
In juli vond er een oriënterend gesprek plaats met een medewerker van De Wolff –
Nederland-Windenergie (later overgenomen door Eneco) over steun en eventuele
deelname aan een klein windpark.
Op 25 september werd in De Kern de 1e ALV gehouden voor de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement.
Stagnatie in de ontwikkeling van een PCR-project voor energieproductie leidde ertoe dat
de focus meer op energiebesparing werd gelegd. Dit resulteerde in een bijeenkomst van
Durabel en Buurkracht op 30 november. De flyer ter aankondiging van deze avond
bevatte een artikel van Arnold Simons over Trias Energetica dat ook in De Bedumer
verscheen. Er werd ook een Buurkracht-website-pagina voor Noord- & Zuidwolde
aangemaakt waarop verschillende bewoners, ook niet-Durabel-leden zich hebben
aangemeld. (https://www.buurkracht.nl/buurten/zuidwoldenoordwolde/buurtpagina) Hierop kunnen acties worden aangekondigd en kan daarvoor
worden ingeschreven. Zo schreven zo’n 25 bewoners zich in voor het gebruik van de
warmtecamera om warmtelekken op te sporen en lieten 12 huizen een energiescan met
subsidie van Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts (LEV) uitvoeren in januari-februari
2018. Een slimme meter werd door 10 huizen aangevraagd. Enkele bewoners hebben
interesse in elektrische deelauto’s en willen daarover gaan overleggen.
Alle flyers, dia’s van voordrachten, de enquête en de resultaten ervan, publicaties en
andere zaken over energie zijn op onze website (www.ecdurabel.nl) te vinden.

