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VOORLOPIG JAARVERSLAG Ec DURABEL 2020 MET DOORKIJK NAAR 2021
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.
COVID-19 haalt kuren uit met formele regels.
Onze reguliere ALV zou voor medio 2020 moeten zijn gehouden, maar door corona was
dat niet mogelijk en vindt die pas op 25 november plaats. Wel werd er op 30 juni een
extra ALV gehouden per videoverbinding.
Bestuur 2020
Arnold Simons was voorzitter, Henk Reijsoo secretaris en Alwin Kruijt Spanjer
penningmeester. Bert de Jonge was lid. Gemiddeld om de twee weken kwam het DB in
2020 bij elkaar om de klokjes gelijk te zetten.
Henk Reijsoo en Alwin Kruijt Spanjer leggen bij de ALV beiden hun bestuursfunctie
functie neer en stellen zich niet herkiesbaar in het bestuur.
De leden
Er is een zeer geleidelijk groeiend aantal leden. Durabel kent nu 59 leden, waarvan 49
uit Zuidwolde en 10 uit Noordwolde.
Bert Dijkinga, onze adviseur dakeigenaren, overleed op 28 oktober plotseling op 73jarige leeftijd.
Bankrekening
De Rabobank heeft ons bijna een jaar lang wegens witwasonderzoek met veel vragen
benaderd. Aan een daarvan hebben wij geen gehoor willen geven, het aanleveren van de
ledenlijst. Daarom werden wij geroyeerd. Bij de Triodosbank hebben we een veilig
onderkomen gevonden.
Sinds 26 september 2020 is onze nieuwe IBAN: NL56 TRIO 0320 0400 54.
Communicatie
Informatie over duurzaamheid die voor onze dorpen van belang kon zijn werden naar
buiten gebracht via onze website, onze facebook-pagina, nieuwsbrief en onze kwartaal
glossy Boeskoolnijs. Informatie vanuit andere energiecoöperaties en gemeente werden
veelal via het Lombok-overleg verkregen. Onze energiemarkt bracht weer ruim
informatie voor onze dorpsgenoten.
1. Website
De website vermeldt alle activiteiten van Durabel. Op de openingspagina staan o.a.
de zes meeste recente nieuwsberichten, activiteiten en aankondigingen.
2. Facebookpagina
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3.
4.
5.

6.

Ter verbetering van de communicatie met het dorp, en zeker met de jongeren werd
medio 2020 een facebook-pagina geopend:
https://www.facebook.com/ecdurabel/
Nieuwsbrief
Er werd tweemaal een nieuwsbrief rondgemaild naar de leden en enkele
belangstellenden.
Boeskoolnijs
In elke editie werd een stukje geschreven over een aspect van duurzaamheid. Deze
staan op deze website onder publicaties.
Lombok-overleg
Dit overleg tussen 10 energiecoöperaties in de gemeente Het Hogeland, ook wel
klimaattafel genoemd, vond 4-6-wekelijks plaats. Het belangrijkste onderwerp van
de RES , Regionale Energie Strategie als uitwerking van het Klimaatakkoord. Enkele
dagen na zo’n bijeenkomst was er telkens een overleg met de gemeente, het
Energieberaad. Deze vergaderingen waren meestal per videoverbinding.
Energiemarkt
Net toen de teugels in het covid-19-gebeuren enigszins werden gevierd, kon Durabel
op zaterdag 19 september een kleine energiemarkt organiseren. De onthulling van
de laadpaal, voorlichting over zonnepanelen en bijpraten over warmtenet
ontwikkelingen waren de onderwerpen. Er waren zo’n 100 bezoekers en gezien de
onwezenlijk en ook wel als bizar te betitelen tijd waar we in leven is dat goed te
noemen. Het verslag staat op de website:
https://ecdurabel.nl/verslag-energiemarkt-19-september-2020/

Hoofdlijnen Durabel
Nu, met de ALV in zicht, realiseren we ons dat we 3 thematische hoofdlijnen volgen
waarbinnen projecten en projectjes zich kunnen afspelen.
A

Groene stroom zelf of samen maken, of kopen

1 Energie VanOns
Durabel is wederverkoper van de coöperatieve energieleverancier Energie Van Ons.
Het aantal Durabel-leden dat in 2020 klant was geworden steeg naar 20.
Durabel krijgt € 75 per jaar per lid dat klant is, hierdoor vloeit de winst van Energie
Van Ons terug naar onze dorpen om hier te herinvesteren in duurzame activiteiten.
Energie VanOns werd regelmatig onder de aandacht gebracht.
2 Zonnepanelen op je eigen dak & de salderingsregeling
Op basis van de conclusie dat het huren van zonnepanelen zeer ongunstig is (kost u
1000-den euro’s!) en dat de salderingsregeling vanaf 2023 in 8 jaar wordt
afgebouwd en dus nog maar twee jaar van 100% saldering kan worden genoten,
werd, zoals Paddepoel Energiek dat deed een actie opgezet. Tijdens de energiemarkt
werd deze actie naar voren gebracht. Bewoners die via Durabel zonnepanelen bij
Solar Expert Jansen in Uithuizen aanschaffen, krijgen een waardebon van 5% van
hun zonnepanelen factuur om bij hen te besteden voor een inductiekookplaat o.i.d.
3 Postcoderoosproject
Op 30 juni werd een Digitale Extra Algemene Ledenvergadering georganiseerd
om toestemming voor een DLETA-lening van € 75.000 van de leden te krijgen voor
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notulen hiervan met de toen gestelde vragen met antwoorden staan op onze
website. Met een unanieme meerderheid van ruim tweederde van de deelnemende
leden werd het voorstel voor de lening aangenomen.
Na een wachttijd van ruim een jaar boort Enexis eind 2020 buizen voor de nieuwe
aansluitingen van twee panden aan de Wolddijk waarop in totaal 330 zonnepanelen
kunnen worden geplaatst. Gezien het feit dat de postcoderoos-regeling per 1 april
2021 (aanvankelijk zou dat 1 januari of eerder zijn) definitief verandert in een
subsidieregeling (veel minder omslachtig dan de huidige belastingvoordeelregeling)
leek het ons verstandig op die nieuwe pcr-regeling te wachten. Ons pcr-project zal
naar verwachting dan pas kunnen starten. Eind 2020 komen de details van de
subsidieregeling naar buiten. Dan kan de businesscase worden opgesteld, prijzen en
voordeel voor de deelnemers worden berekend, voorlichting en folders worden
geschreven en de werving begin 2021 worden gestart.
B

Groen Vervoer
Elektrische deelauto’s
De werkgroep e-riders heeft zich ingespannen om in Zuidwolde een laadpaal te
krijgen. Dat is gelukt, hij staat voor Pastorielaan 17 en werd tijdens de energiemarkt
onthuld. Hoewel wegens de coronaproblematiek was besloten om voorlopig van een
deelauto af te zien, bood Mobiliteit VanOns er een aan voor testrijders. Sinds eind
oktober staat er een Nissan Leaf bij de laadpaal in Zuidwolde en kan die met ruime
korting tot half januari kan worden gebruikt. Met flyers is de start van dit project
bekend gemaakt. Bij voldoende vaste abonnementen blijft die deelauto hier. Het is
overigens beter voor de continuïteit en tevredenheid van de deelnemers dat er twee
deelauto’s zijn, maar dan moeten er wel voldoende deelnemers zijn.

C

Energiebesparing
1 Aardgasvrij Zuidwolde - warmtenet
Op 3 maart werd in de Ontmoetingskerk een bijeenkomst gehouden over het
aardgasvrij maken van Zuidwolde. De globale plannen over een laagtemperatuur
warmtenet met warmtebuffers in Zuidwolde werden toen gepresenteerd. In een
enorme tour de force is het Durabel gelukt om in eendrachtige samenwerking met
de gemeente, de GrEK (Groninger Energie Koepel) en de Hanzehogeschool bijtijds
een gedegen aanvraag in te dienen om Zuidwolde aan te wijzen als proeftuin
aardgasvrije wijk. Helaas vernamen we eind oktober dat we niet bij de eerste 19
gehonoreerde projecten zaten. Er is nog een kans dat er toch financiering wordt
gevonden voor ons project.
In maart werd een project gestart om 48 huizen met een woningschouw te
onderzoeken ter voorbereiding van verdere stappen voor het warmteprogramma.
Wegens de coronaproblematiek werd dit project al na enkele huizen beëindigd;
slechts 3 huizen kregen een energieprestatie-advies (EPA) en één een
warmtebehoefteberekening.
In afwachting van de toekenning van de proeftuin wordt samen met de
Hanzehogeschool, het bedrijf ACS-Building en de gemeente aan een project gewerkt
waarbinnen een aantal huizen met sensoren worden uitgerust en gemonitord om
woningen met hun bewoners samen te analyseren en geleidelijk energiebesparende
maatregelen en gedragsaanpassingen te adviseren. Hiermee alleen al zijn
waarschijnlijk energiebesparingen van zo’n 30% te bereiken.
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2 Groene boekjes
We hebben een aantal ‘groene boekjes’ met uitleg en tips voor energiebesparing
huis aan huis laten rondgaan zodat elke lezer wellicht op eenvoudige wijze zaken
binnenshuis kan aanpassen en tenminste daarover aan het denken wordt gezet.
Hopelijk kunnen lopende zaken eind 2020 en in 2021 worden gecontinueerd en/of
uitgebouwd, en kan er eindelijk een postcoderoosproject van de grond komen.
Energetisch gezien wordt de grootste stap gezet door gezamenlijk te werken aan
energiebesparing en daarbinnen aan aardgasvrij Zuidwolde en Noordwolde.
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