
Beste lezer,

Drie onderwerpen die in deze 2e nieuwsbrief van Durabel staan zijn belangrijk voor de duurzame
toekomst van Zuidwolde: de proeftuinaanvraag voor aardgasvrij Zuidwolde, het postcoderoosproject dat
van start gaat en de plaatsing van de eerste laadpaal.

Energiecoöperatie Durabel is jarig
Op 7 april bestond Durabel 3 jaar. We tellen nu 60 leden, dat is al aardig wat, maar dat mogen er nog wel
meer worden, Noord- & Zuidwolde omvatten namelijk zo'n 550 woningen. 17 leden zijn nu klant van onze
eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. Duurzaamheid is voor iedereen van groot
belang, laat iedereen zich aanmelden, lid en klant worden, meedenken en meedoen. Welkom!

Aardgasvrij Zuidwolde
Het ei is gelegd: de gemeente het Hogeland heeft voor Zuidwolde een aanvraag ingediend voor een
rijksbijdrage van € 4 miljoen voor de aanleg van een lage temperatuur warmtenet in het kader van de 2e
ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. In september komt de uitslag.

Op 3 maart hielden we samen met de gemeente, de Groninger EnergieKoepel (GrEK) en de
Hanzehogeschool in de Ontmoetingskerk een druk bezochte en geslaagde bijeenkomst over aardgasvrij
Zuidwolde. In 2030 moeten in Nederland 1,5 miljoen bestaande huizen van het aardgas af zijn, daar
willen wij ook bij horen. Dat is een enorme klus waarvoor de overheid veel geld ter beschikking stelt.
Ieder huis kan daar zijn voordeel mee doen, aan alle huizen moet worden gesleuteld om aardgasvrij te
worden, dat is toch wat anders dan horizonvervuiling door een windmolen. Met een gezamenlijk
gedragen project met goede, ook financiële ondersteuning moet dit kunnen lukken. Hopelijk kan de vlag
in september uit en kunnen we onze warmteplannen met u verder gaan uitwerken.
De proeftuinaanvraag staat op onze website; de 28 inwoners die zich hebben opgegeven om in de
klankbord- of projectgroep zitting te nemen kregen de aanvraag gemaild, met hen gaan we allereerst de
plannen bespreken. Als u hiervoor ook belangstelling heeft, mail of bel dat dan even door.
Een fraai voorbeeld over een warmtenet met seizoensbuffering is de proeftuin in Nagele, een fraai filmpje
laat dat zien: https://youtu.be/8kEG6LWGwH8

De woningschouw
Helaas hebben we wegens de coronacrisis de woningschouwen al in een vroeg stadium moeten staken.
Er hadden zich 48 woningen aangemeld. We zijn druk bezig om met ingenieursbureau NextHeat een
web-based invoerprogramma te maken waarmee iedereen vrij eenvoudig zijn/haar woning in kaart kan
brengen voor nadere analyse.

Verduurzaam je huis
Het groene boekje "Start van de energietransitie in uw eigen woning" van Ir.Jan Tessel circuleert nog in
onze dorpen. Isoleren van onze huizen is een eerste vereiste om van het aardgas af te komen. Doe uw
voordeel hiermee, maar hou goed in de gaten hoe de proeftuinaanvraag aardgasvrije Zuidwolde oplevert,
omdat daaruit subsidie kan voortkomen. 
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Postcoderoosproject
Na ruim een jaar wachttijd gaat Enexis begin september kabels aanleggen naar Wolddijk 73 en 82. Eind
september is het dan mogelijk om op die daken 331 zonnepanelen te plaatsen waarmee ons eerste
postcoderoosproject kan starten. Dan produceren we samen onze eigen groene stroom. De
voorbereidingen zijn gestart, binnenkort vallen de folders hierover op uw deurmat en kunt
u zoncertificaten kopen.
Op onze website verschijnen binnenkort ook de details over dit postcoderoosproject. Neem zo gewenst
contact met ons op.

Extra Algemene Leden Vergadering
In de loop van de maand mei zou er weer een ALV worden gehouden, maar gezien de coronacrisis
denken we erover om die naar september te verplaatsen. Maar voor de lening die we voor ons
postcoderoosproject moeten afsluiten hebben we toestemming nodig van de leden. Daarvoor hebben we
een extra ALV nodig. Die zal per mail en/of schriftelijk worden uitgevoerd. De informatie om tot een goed
oordeel te komen zal tijdig worden gemaild.

Salderingsregeling
Als u zonnepanelen op uw eigen huis heeft wordt de stroom die u aan het net aflevert en de stroom die u
van het net tapt met elkaar verrekend volgens de salderingsregeling. Deze regeling wordt vanaf 2023
geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2031 is salderen dan niet meer mogelijk, dan krijgt u alleen nog een
vergoeding van uw energieleverancier voor de teruggeleverde stroom.
Directe informatie vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/salderingsregeling-verlengd-
tot-2023.
Vanaf 2021 is een slimme meter verplicht. Zonder slimme meter is niet vast te stellen hoeveel stroom er
uiteindelijk gesaldeerd wordt.
Het voordeel van panelen op je eigen dak blijft als je je eigen geproduceerde stroom zoveel mogelijk
meteen benut of opslaat. Thuisopslag van energie zal dan ook steeds belangrijker worden.

Elektrische deelauto's
Hij staat, hij staat !!! Geen onbekende kreet in de turnsport, maar voor ons dorp nu ook van toepassing:
ter hoogte van Pastorielaan 15 staat sinds een maand de eerste openbare laadpaal. In overleg met de
gemeente heeft onze werkgroep elektrische deelauto's "E-drivers" voor deze locatie gekozen, zo centraal
mogelijk in het dorp.
Door de coronacrisis hebben onze E-drivers de laatste maanden helaas geen stappen kunnen
ondernemen. Als die crisis voorbij is gaan ze de behoefte aan elektrische deelauto's in onze dorpen
peilen.

EnergieVanOns
Als u zeker wilt weten dat u groene stroom gebruikt, wordt dan via Durabel klant van EnergieVanOns.
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 dat zo'n actie
niet in overleg met Durabel is opgezet! Mocht u vragen hebben over dergelijke folders, neem dan contact
op met de desbetreffende partij.
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