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JAARVERSLAG ENERGIECOÖPERATIE DURABEL 2019
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.
2019 lijkt aan de buitenkant voor Durabel een rustig jaar te zijn geweest. Achter de
schermen werd echter hard gewerkt aan een aantal onderwerpen zodat in 2020 hopelijk
geoogst kan gaan worden . . .
Bestuur
Bert de Jonge trad als secretaris terug en werd lid. Henk Reijsoo verruilde zijn
penningmeesterschap en werd secretaris. Alwin Kruijt Spanjer werd penningmeester.
Hans van Ees, Bert Dijkinga en Frits Dröge traden uit het bestuur en werden adviseur
financiën, dakeigenaren en scholing/onderzoek resp.
Helaas overleed Frits Dröge op 5 augustus na een langdurige slopende ziekte.
Algemene Ledenvergadering
Op 29 mei vond de ALV plaats in het Anker. De notulen van de ALV staan op deze site. De
werktuigbouwkunde studenten (zichzelf tot Zeta-groep uitgeroepen) brachten hun
ontwerp voor een cluster van 30 huizen die in een warmtenet zouden kunnen worden
geplaatst.
Lombok-overleg
Er hebben zich zo’n 10 energiecoöperaties in de gemeente Het Hogeland verenigd in het
zogeheten Lombok-overleg, genoemd naar de straat in Winsum waar vergaderd wordt.
Aansluitend aan de vrijwel maandelijkse bijeenkomst vindt overleg plaats met een van
de duurzaamheidsambtenaren. Het belangrijkste onderwerp is de RES, Regionale
Energie Strategie ter uitwerking van het Klimaatakkoord.
Pilot kleine windmolens
De businesscase voor zo’n molen of enkele molens is zo ongunstig geworden door de
prijsstijging dat van verdere stappen werd afgezien.
Postcoderoosproject
Na een aantal teleurstellingen leek het er in het voorjaar op dat er op twee op oost-westgelegen landbouwloodsen zo’n 800 zonnepanelen voor ons eerste PCR-project geplaatst
konden gaan worden. Helaas zag de eigenaar er uiteindelijk toch vanaf. Een fikse
domper.

Inmiddels bestaat de mogelijkheid om op twee panden aan de Wolddijk in totaal 330
zonnepanelen te plaatsen voor een herstart. Maar, gezien de problemen die Enexis
ervaart met overbelasting van het net kan dit project pas medio 2020 worden gestart.
Er zijn in en om onze Wolden een aantal grote daken waar panelen geplaatst kunnen
worden, maar helaas is asbest vaak een remmende factor.
Aardgasvrij Zuidwolde – warmtenet
Tot de zomervakantie waren 6 werktuigbouwkunde studenten van de Hanzehogeschool
druk doende een ontwerp te maken voor een laagtemperatuur warmtenet met
warmtebuffers. Voor een cluster van zo’n 30 huizen schreven zij een voorstel.
De studenten presenteerden hun onderzoek tijdens de Durabel ALV en aan het Lombokoverleg (van alle coöperaties in Het Hogeland).
Een gesprek eind juni met de wethouder over financiële support en verdere
medewerking kreeg geen vervolg, een reden was dat na de zomervakantie betreffende
docent door de Hanzehogeschool werd ingezet voor onderzoek naar de
warmtevoorziening in Ten Post.
Desalniettemin werd plannen voor 2020 ontwikkeld. Een belangrijke factor hierin is de
“2e ronde proeftuinen aardgasvrije wijken” die de overheid in november had
uitgeschreven en waarvoor voor 1 april 2020 de gemeente een aanvraag moet indienen.
De gemeente is akkoord gegaan met de aanvraag voor Zuidwolde.
Boeskoolnijs
In drie edities werd een stukje geschreven over: eigen warmtebuffering, elektrische
deelauto’s en het warmtenet. Deze staan op deze website onder publicaties.
Elektrische deelauto’s
De werkgroep “e-drivers” kwam enkele keren bijeen. Mobiliteit VanOns kwam van de
grond. Het is mogelijk via deze coöperatie een deelautoproject te starten, minimaal met
2 auto’s. Er wordt nog onderzocht of er in Zuidwolde voldoende belangstelling bestaat.
Er werd regelmatig met de gemeente overlegd over een laadpaal die nodig is om ooit
een deelautoproject te kunnen starten. Rond de jaarwisseling zou de uitslag komen.
Onderwijs ’t Groenlandschool
Op 21 maart hebben Joris Wolff en Anne van der Wal energie & groen onderwijs
gegeven.
Energie VanOns
Durabel is wederverkoper van de coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. Het
aantal Durabel-leden dat in 2019 klant was steeg van 13 naar 15. Durabel krijgt € 75 per
jaar per lid dat klant is, hierdoor vloeit de winst van Energie VanOns terug naar onze
dorpen. Eind 2019 bleek Energie VanOns samen met nog enkel andere
energieleveranciers wederom tot de duurzaamste van het land !!
BronnenVanOns
De Groninger Energie Koepel (GrEK) en Natuur en Milieufederatie (NMF) Groningen
hebben Bronnen VanOns opgericht om 50% participatie van burgers bij, en het
terugvloeien van de winst uit zonne- of windprojecten naar de burgers te
bewerkstelligen bij het ontwerpen van bv een zonnepark. Ook voor kleine projecten kan
hun advies worden verkregen.

