
  

Nieuwsbrief Durabel december 2020 
Aan het einde van dit wel heel bijzondere jaar willen we in deze 3e nieuwsbrief 
onderwerpen naar voren brengen die mogelijk voor u en voor verduurzaming 
van onze dorpen van belang zijn: 

• Waardedalingsregeling IMG 
• Energielabel voor ± €10 
• Korting op zonnepanelen en de salderingsregeling 
• Postcoderoosproject “De Wolddaken” 
• Onderzoek met een warmtebeeldcamera 
• Monitoring met sensoren - aardgasvrij Zuidwolde 
• Elektrische deelauto's. 

Waardedalingsregeling IMG 
Ter overweging: wend de vergoeding van het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen (IMG) voor de waardedaling van uw woning (deels) aan voor 
verduurzaming van uw woning o.a. voor eigen zonnepanelen, deelname aan 
ons postcoderoosproject, HR++ glas, isolatie e.d. Een beter renderende 
investering bestaat er op dit moment niet. 
 

Energielabel voor ± € 10 
Vanaf 1 januari 2021 moet u voor het verkrijgen van een energielabel van uw 
woning een energieadviseur inschakelen. Dat gaat u zo'n ± € 100-200 kosten. 
Als u dat nu nog zelf doet bent u voor ± € 10 klaar. Dan moet u wel met u 
mobieltje enkele foto's maken, wat opmeten en enkele oude gegevens of 
facturen van uw huis uit de kast halen. 
Ga naar energielabel voor woningen . Het energielabel is 10 jaar geldig, dus 
als u denkt binnen die tijd te vertrekken . . .  
 
KORTING op zonnepanelen & de salderingsregeling 
Wegens de afbouw van de financieel zeer gunstige salderingsregeling voor 
mensen met eigen zonnepanelen vanaf 2023, raden we iedereen aan zo 



spoedig mogelijk zonnepanelen aan te schaffen om nog 2 jaar van 100% gratis 
eigen stroom te genieten. Daarna wordt dat minder, maar betaalt u voor uw 
eigen stroom zo'n 25 jaar lang amper de helft van wat u anders aan uw 
energieleverancier zou hebben moeten betalen. Investeer dus nu in uw eigen 
groene stroom!! 
Zelfs als u een lening voor zonnepanelen zou moeten afsluiten, dan nog is dit 
zeer gunstig, neem zo gewenst daarvoor met ons contact op. 
Bij Solar Expert Jansen in Uithuizen krijgt u korting op uw zonnepanelen in de 
vorm van een waardebon van 5% van de zonnepanelenfactuur als u zich eerst 
hiervoor bij Durabel aanmeldt. Neem dus contact met ons op als u 
zonnepanelen wilt aanschaffen. 
Kijk ook op onze website onder salderingsregeling 
 
Overigens: vanaf 2021 is een slimme meter verplicht. Zonder slimme meter is 
niet vast te stellen hoeveel stroom er gesaldeerd wordt. 
 
Postcoderoosproject “De Wolddaken” 
Het duurt lang, maar we maken vorderingen. Enexis heeft boringen uitgevoerd 
en leidingen geplaatst waardoor kabels kunnen worden getrokken voor ons 
postcoderoosproject op Wolddijk 73 en 82. 
Wat later dan verwacht gaat op 1 april de nieuwe postcodesubsidieregeling 
2021 van kracht. Die heet officieel "Subsidieregeling coöperatieve 
energieopwekking". Dan pas kan er subsidie worden aangevraagd, de uitslag 
daarvan zal 6-12 weken op zich laten wachten. Dat betekent ons project niet 
eerder dan half mei van start kan gaan. Als alle details van de nieuwe regeling 
bekend zijn komen we met een definitieve aanbieding van zonnecertificaten en 
kunt u intekenen. Op onze website verschijnen ook zsm de details over dit 
project. Neem bij vragen gerust contact met ons op. 

 
Warmtebeeldcamera van 
18/1 tot 6/2/21 
Voor de verduurzaming van onze 
woningen is het belangrijk te weten 
waar onze kostbare warmte ontsnapt, 
waar de warmtelekken zijn. Als die 
bekend zijn kunnen gerichte 
maatregelen worden genomen en is 



goed advies erg belangrijk. 
In week 3, 4 en 5 hebben we weer een camera. Huugh Bons is bereid zo'n 
onderzoek bij u te komen uitvoeren en u van advies te dienen. Als u het zelf wilt 
doen, ook uitstekend. Neem contact met ons op via een contactbericht op 
onze website of stuur een mailtje naar: info@ecdurabel.nl 
 
Monitoring met sensoren - Aardgasvrij Zuidwolde 
Helaas werd de door Durabel geïnitieerde aanvraag van de gemeente Het 
Hogeland voor een stevige rijksbijdrage in het kader van 2e ronde Proeftuinen 
Aardgasvrije Wijken niet gehonoreerd. De aanvraag staat op onze website 
Vooruitlopend op investeringen die in onze dorpen gedaan kunnen worden om 
van het aardgas af te gaan, zijn we samen met de gemeente, de 
Hanzehogeschool en het bedrijf ACS-Building bezig om een project op te 
zetten waarin een 10-30-tal woningen wordt voorzien van sensoren, met als 
doel om zo een indruk te krijgen over het energieverbruik met al zijn pieken en 
dalen in de dagelijkse situatie, gecombineerd met het gedrag van de bewoners 
en hun invloed daarop. Er zijn aanwijzingen dat analyse van woningen en hun 
gebruikers en adviezen die daaruit voortkomen al zo'n 10-30% 
energiebesparing kan opleveren. Heeft u hierin interesse, meld u zich dan bij 
ons aan.  
 
Groene boekjes - verduurzaam uw huis 
Enkele groene boekjes "Start van de energietransitie in uw eigen woning" van 
Ir.Jan Tessel moeten nog ergens in onze dorpen liggen. Als u er nog een heeft, 
en er klaar mee bent, geef hem dan door of lever het in bij Durabel. Isoleren van 
onze huizen is een eerste vereiste om van het aardgas af te komen. Doe uw 
voordeel hiermee. Neem zn contact met ons op. 

 
 
 
 



 
 
Elektrische deelauto's 
Hij staat er, onze 1e elektrische deelauto, een 
Nissan Leaf, bij de laadpaal voor Pastorielaan 15. 
Tot 15 januari kunt u gebruik maken van 
onderstaande QR-code om als testrijder heerlijk 

van rijdende stilte te genieten. En als u hiermee verder wilt, sluit dan een 
abonnement af. Informatie en onze contactpersonen vindt u op onze website. 
Veel rijplezier. 

 

 
 
EnergieVanOns 
Als u zeker wilt weten dat u groene stroom gebruikt, wordt dan via Durabel 
klant van EnergieVanOns. Voor het derde jaar de groenste in Nederland. 
Daarmee steunt u Durabel ook financieel: voor ieder lid dat klant is van Energie 
VanOns ontvangen wij per jaar € 75 wederverkopersvergoeding, geld dat we 
weer in onze dorpen kunnen steken voor verduurzaming. Sluit u aan in de rij 
van inmiddels 20 leden die ook klant van Energie VanOns zijn geworden. 
 

 
 



 

Algemene Leden Vergadering 
Op 25 november hielden we onze ALV, na op 30 juni een extra-ALV te hebben 
gehouden over de lening over ons pcr-project. Per zoom bleek het zeer goed 
mogelijk deze vergaderingen te houden. 
De notulen staan op onze website. 
We hebben aan de leden het voorstel gedaan om in werkgroepjes met 
bovenstaande onderwerpen bezig te zijn. Neem contact op als u een actieve 
rol binnen Durabel wilt spelen, of eventueel zitting in het bestuur wilt nemen. 
 
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. 
 
Tenslotte 
Ondanks alle beperkingen wenst Durabel u een prettige kerst en oud & nieuw, 
en een gezond en duurzaam 2021. 
 

 

 
 


