secretariaat
telefoon
website
mailadres

Beijumerweg 13
9785AH Zuidwolde
06 23810365
www.ecdurabel.nl
info@ecdurabel.nl
Zuidwolde, 23 december 2021

Notulen online ALV d.d. 22 december 20.05 uur
Online aanwezig: Huugh Bons, Wytse Brandsma, Bert de Jonge, Alwin Kruit Spanjer, Wim Leseman,
Arnold Simons (voorzitter + notulen), Vera Verhagen, Anne van der Wal
Afmeldingen: Nienke Boendermaker, Amy Dekker, André Pronk
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Arnold Simons opent de vergadering enkele minuten over 8 in de hoop dat er nog enkele leden
digitaal zullen aanschuiven. De opkomst vindt hij erg matig. Er zijn wel enkele afmeldingen. We
hebben een volle agenda, hij hoopt dat enkele punten hamerstukken kunnen worden om ruimer
aandacht te kunnen besteden aan de mail van 12 december jl met de uitnodiging voor deze ALV.
De concept notulen ALV 25 nov (link: concept notulen ) worden zonder discussie goedgekeurd.
Het jaarverslag 2020 met doorkijk 2021 (link: jaarverslag ): geen discussie hierover, voor de
volgende ALV zal er een jaarverslag 2021 komen en op de website worden gepubliceerd.
Het overzicht van de kas 2020 wordt gepresenteerd en toegelicht door kascie-lid Huugh Bons.
Hierover zijn geen vragen. De kascommissie 2020 wordt bedankt voor haar inzet. De
vergadering is akkoord met decharge van het bestuur. Daarna wordt de vraag gesteld wie de
kascie-leden voor 2021 willen vormen. Huugh wil wel weer zitting nemen, Arnold zal Nienke
Boendermaker vragen dit ook te doen.
Dit punt is de rondzendmail van 12 december, die wordt stapsgewijze doorgenomen en
toegelicht.
1. Het PCR-project
• Het is zeer triest dat na ruim 1,5 jaar, het project Wolddijk 73 niet door kon gaan
wegens één gezichtsbepalende boom die de eigenaren bij nader inzien toch niet wilden
laten toppen, of kappen en compenseren. De ernst van de schaduw van die boom werd
pas heel laat duidelijk, de complexiteit van het project met 3 aan elkaar te koppelen
daken, lichtplaten, de businesscase e.d. trok de volle aandacht. De winst voor de
deelnemers die zondelen zouden hebben gekocht, in 15-16 jaar (de duur van het PCRproject), en het gebruik van de stroom door de eigenaar zelf van 15-25 jaar, zouden
samen zeker € 175.000 hebben geleverd.
• Het dak van Wolddijk 82, van Huugh Bons, ligt klaar voor gebruik. Er zijn minimaal 8
deelnemers nodig. Voor 21 maart 2022 moet de lijst van deelnemers aan de overheid
worden gepresenteerd. Als we dit pcr-project alleen starten waarvoor dan een lening
nodig is van ±€29.000 ,vervalt de rest van de lening van € 77.000 die we kunnen
afsluiten à 0,7%. Dat is zonde. Het bestuur probeert op korte termijn duidelijkheid te
krijgen over mogelijk nog bruikbare daken.
• De aanwezigen konden met de laatste inzet wel instemmen
2. Aardgasvrij Zuidwolde
• Inmiddels werd Michiel Mulder aangesteld als projectleider, in januari gaat hij beginnen.
• De Proeftuin werd pas in juli ’21 gehonoreerd, de gemeente kreeg € 4 miljoen op de
rekening om Zuidwolde in 8 jaar aardgasvrij te maken. Het project behelst een
clustergewijze aanpak. De gemeente Het Hogeland (duurzaamheidsambtenaar
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Alexandra Das), De Hanzehogeschool (werktuigbouw-kundedocent Dirk Kurstjens), ACSbuilding (Sietse Damstra) en Arnold Simons hebben het afgelopen jaar een plan
opgesteld hoe het project kan worden gestart. ACS-building is een ICT-bedrijf dat zich
o.a. bezighoudt met klimaatbeheersing in gebouwen (o.a. m.b.v. kunstmatige
intelligentie) en dit wil overbrengen naar woningen in het kader van verduurzaming.
Voor dit startproject wordt subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds. Het aardgasvrij
maken van de eerste cluster van 30 woningen kost ± € 1,8 miljoen, daarvan zou zo’n
40% kunnen worden gesubsidieerd. Voor deze aanvraag moet er nog een
samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld en ondertekend. De vergadering heeft
geen bezwaren tegen deze stap.
• De mensen die zich tijdens de bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in maart 2020 hebben
aangemeld voor de projectgroep werden aangeschreven met de vraag of zij dit nog
willen en in welke werkgroep zij dan willen zitten. De projectgroep zal nl. bestaan uit 4
werkgroepen: techniek, financiën, participatie en juridische zaken. Enkelen hebben al
geantwoord. Het bestuur vraagt aan haar leden of zij ook zitting willen nemen in een
van die werkgroepen.
• Hetzelfde geldt voor de klankbordgroep die op enige afstand het proces zal volgen en
becommentariëren.
• Connect4Heat: dit is een warmteproject opgesteld door enkele hogescholen en
universiteiten. Daarvoor wordt een NWO-subsidie aangevraagd. Durabel werd gevraagd
collaboratieve partner te worden. Daarbij worden gegevens die uit het warmteproject in
Zuidwolde voortkomen voor onderzoek gebruikt. De vergadering heeft hier geen
bezwaar tegen.
• Energysense: https://energysense.nu . Een aantal jaren geleden werd een project met
deze naam stilgelegd. De Hanzehogeschool heeft dit nu opgepakt en nieuw leven
ingeblazen. Het is van belang referentiegetallen te hebben bij veranderingsprocessen
zoals het aardgasvrij maken van Zuidwolde. Daar vraagt het bestuur iedereen zich hierbij
aan te melden. Arnold geeft aan dit verzoek via facebook in het dorp neer te leggen.
• Het Energieloket Het Hogeland https://regionaalenergieloket.nl/het-hogeland geeft
informatie over verduurzaming. Op verzoek kan een energiecoach komen voor advies.
Huugh (energiecoach) geeft aan dat nu wegens corona geen gebruik gemaakt mag
worden van de warmtecamera. Of die camera op verzoek toch door bewoners kan
worden gebruikt trekt hij na.
3. Elektrische deelauto's
• Achter de schermen functioneert nu een ander bedrijf: JustGo. Op de website staan de
tarieven. Nieuwkomers krijgen een rijtegoed
Bestuur / adviseurs / ledenaantal / nieuwe bewoners:
• Bestuur: voor de secretaris bestaat nog steeds een vacature. Het zou mooi zijn als er ook
nog 1-2 bestuursleden bijkomen. Wie?
• Met het verhuizen van Hans van Ees hebben we geen vaste adviseurs meer.
• We hebben nu 65 leden, 22 daarvan zijn ook klant van Energie VanOns
• Het zou fraai zijn als leden de komst van nieuwe dorpsbewoners aan het bestuur zouden
melden of zelf hen over Durabel zouden willen informeren.
We gebruiken zoveel mogelijk onze communicatiemiddelen: website, facebook, Boeskoolnijs,
nieuwsbrieven en folders om informatie over duurzaamheid en onze activiteiten te verspreiden.
Met de komst van de projectleider komt er waarschijnlijk ook een spreekuur, daarbij zullen
waarschijnlijk ook de energiecoaches worden betrokken.
Rondvraag: niemand maakt daar gebruik van. Daarna wordt de vergadering beëindigd.

Het is erg jammer dat er door een onvoldoende stabiel internet signaal de vergadering enkele keren
onderbroken geraakte. Excuses daarvoor.

PS. d.d. 24 december:
Nienke Boendermaker is bereid opnieuw lid te zijn van de kascommissie.
N.a.v. de 7 reacties die binnenkwamen op de mail van 12 december:
•
•
•

Twee leden hebben zich al aangemeld bij Energysense
Twee hebben zich aangemeld voor een projectgroep of klankbord
Allen gingen akkoord met de drie vragen (zie hieronder) die werden gesteld
o Vind je het goed dat Ec Durabel de aanvrager wordt van subsidie bij het Waddenfonds voor
het startproject van de proeftuin?
o Ga je akkoord met het samenwerkingsverband tussen de gemeente Het Hogeland, de
Hanzehogeschool, ACS-building en Ec Durabel in het kader van het startproject?
o Vind je het goed dat Ec Durabel collaborative partner wordt in het landelijke NWO "Connect4Heat"-project?

De powerpointpresentatie van de voorzitter en de mail aan de leden van 12 december zijn op de
website te vinden onder voordrachten.

