
Beste  . . . .  
 
EC Durabel is in het afgelopen jaar met diverse aspecten van duurzaamheid bezig 
geweest. Daarover willen we u in deze nieuwsbrief informeren en aangeven wat u 
zoal in 2020 kunt verwachten en waaraan u ook zeker deel kunt nemen. 
 
Aardgasvrij Zuidwolde 
Een aantal dorpsgenoten is samen met studenten en docenten van de 
Hanzehogeschool in de afgelopen jaren bezig geweest met onderzoek naar 
warmtebuffer installaties en warmtenetten. Toen we op het punt stonden subsidies 
te gaan regelen om dit onderzoek te laten uitgroeien tot een groter project, schreef 
de regering een 2e ronde aardgasvrije wijken uit. De bedoeling hiervan is te leren 
hoe wijken en dorpen het beste aardgasvrij gemaakt kunnen worden, welke 
hinderpalen er zijn, welke factoren een rol spelen en hoe succes kan worden 
geboekt. In 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande huizen van het aardgas af zijn. De 
gemeente Het Hogeland heeft besloten om, mede op basis van onze interesse en 
ervaringen met warmte, samen met Durabel een aanvraag in te dienen om 
Zuidwolde aan te wijzen als aardgasvrije proeftuin. De aanvraag wordt in de 
komende maanden opgesteld, moet 1 april binnen zijn waarna eind juni de uitslag 
komt. Op 3 maart wordt een dorpsbijeenkomst georganiseerd over de aanvraag die 
nog wordt uitgewerkt. U hoort spoedig van ons. 
 
Verduurzaam je huis 
We laten een groen boekje, de handleiding van Ir. Jan Tessel "Start van de 
energietransitie in uw eigen woning" circuleren in onze dorpen. Isoleren van onze 
huizen is een eerste vereiste om van het aardgas af te komen. Doe uw voordeel 
hiermee, maar hou ook goed in de gaten of en hoe de proeftuin aardgasvrije wijken 
verloopt omdat daaruit extra subsidie kan komen. 
  

 
 
Postcoderoosproject 
Op de daken van Wolddijk 73 en 82 kunnen we in totaal 330 zonnepanelen gaan 
plaatsen. Daarmee kunnen we samen, vlakbij huis onze eigen groene stroom gaan 
produceren. Door de problemen die Enexis heeft met overbelasting van het net kan 
onze stroomproductie pas medio dit jaar starten. Een flinke vertraging en 
tegenvaller, maar we zetten door: in het voorjaar starten we definitief met de 
verkoop van zonnecertificaten. 
U kunt er nu al een aantal reserveren. Op onze website verschijnen binnenkort de 
details over dit pcr-project. Neem zo gewenst contact met ons op.  
 
Salderingsregeling 
Als u zonnepanelen op uw eigen huis heeft worden de hoeveelheden stroom die u 



aan het net levert en die u van het net tapt met elkaar verrekend volgens de 
salderingsregeling. In de huidige vorm blijft deze regeling tot 1 januari 2023 van 
kracht. Daarna wordt die geleidelijk afgebouwd en eindigt in 2031. 
Voor saldering is vanaf 1 januari 2023 een slimme meter verplicht. 
  
Elektrische deelauto's 
De werkgroep "E-drivers" gaat in het voorjaar de behoefte aan elektrische 
deelauto's in onze dorpen peilen. 
Hun werkzaamheden werden recent beloond met het bericht dat de gemeente voor 
Pastorielaan 15 binnenkort de 1e openbare laadpaal gaat plaatsen. Hiermee kunnen 
we dus van start. Als u interesse heeft in een elektrische deelauto, mail dat dan 
naar: deelauto@ecdurabel.nl 
Overigens hebben we sinds kort al de 1e elektrische deelauto. Anne van der Wal 
stelt haar elektrische Smart Forfour voor verhuur beschikbaar. Dat kan via 
Snappcar. Een fraai begin van ons deelauto's project. Doe eens modern en ga eens 
een uurtje elektrisch rijden! 
 
Energie VanOns 
Onze eigen noordelijke coöperatieve energieleverancier EnergieVanOns is voor het 
2e jaar op rij de groenste van Nederland geworden, dat kan niet beter! Als u dus 
zeker groene stroom wilt gebruiken, wordt dan via onze website klant van Energie 
VanOns. Daarmee steunt u Durabel ook financieel: voor ieder lid die klant is van 
Energie VanOns ontvangen wij per jaar € 75 wederverkopersvergoeding, geld dat we 
weer in onze dorpen kunnen steken voor verduurzaming. 
 
En verder, 
Als u folders in de bus krijgt waar het logo van Durabel niet op staat, dan mag u 
aannemen zo'n actie niet in overleg met Durabel is opgezet. 
 
Denk en doe mee! 
Durabel heeft energieke mensen nodig! Interesse om mee te doen? Kom eens langs 
of stuur een mailtje naar info@ecdurabel.nl 
 
Met warme groet, 
het bestuur van EC Durabel 
 


