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JAARVERSLAG   Ec DURABEL 2022 
 

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.  

 
 
Bestuur 2022 
Het bestuur bestond in 2022 uit: Arnold Simons, voorzitter, Wytse Brandsma, 
penningmeester en Bert de Jonge, lid. De functie van secretaris is vacant. Om de 2-4 weken 
kwam het DB/AB fysiek of digitaal bij elkaar. 
 
Het boven vermelde 5-jarenplan werd waarschijnlijk niet gehaald, maar we hebben hierover 
geen enquête gehouden en dus geen harde getallen. Er wordt via de vele daken met 
zonnepanelen in ieder geval al veel meer groene stroom geproduceerd dan in 2017 bij onze 
oprichting, daarnaast hebben we nu ons eerste postcoderoosproject. Het gasverbruik zal 
zeker door de zeer hoge prijzen zijn gedaald en zal door onze Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde 
zeker flink gaan dalen. 
 
Er was vrijwel maandelijks overleg met andere energiecoöperaties in het Hogeland en de 
Groninger Energie Koepel (GrEK) in het zgn Lombok-overleg; enkele dagen later volgde 
telkens het energieberaad, overleg met duurzaamheidsambtenaren van de gemeente, soms 
schoof de wethouder aan. Belangrijke onderwerpen waren o.a. samenwerking, initiatieven 
van de gemeente, energiecoaches, hoe bereiken we de mensen, energie-armoede, de RES 
(Regionale Energie Strategie) als uitwerking van het Klimaatakkoord. Warmte wordt een 
steeds belangrijker onderwerp. 
 
Op 17 maart werd een extra ALV gehouden om toestemming te krijgen voor afrondende 
activiteiten voor het 1e postcoderoosproject Wolddak1 aan de Wolddijk 82, Zuidwolde, de 
boerderij van Huugh en Alette Bons. 

Notulen: https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2022/11/221027-notulen-ALV.pdf 
De tweede ALV op 27 oktober was de reguliere jaarlijkse algemene vergadering.  

Notulen: https://ecdurabel.nl/wp-content/uploads/2022/11/221027-notulen-ALV.pdf 
 

Financiën 
Alle leden betaalden trouw de contributie. De kascommissie was tevreden over de in- en 
uitgaven. Als gevolg van de sterk gestegen stroomprijzen zijn de inkomsten van ons pcr-
project veel hoger dan verwacht. In het voorjaar van 2023 zal er een ALV plaatsvinden om de 
balans op te maken van ons eerste pcr-jaar en de financiële plannen. 
 
De leden 
Eind 2022 kende Ec Durabel 69 leden, 58 uit Zuidwolde en 11 uit Noordwolde. 
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In 2022 kwamen er 8 leden bij, 6 uit Zuidwolde en 2 uit Noordwolde. 
 
Communicatie 
Informatie over duurzaamheid die voor de inwoners van onze dorpen van belang kon zijn 
werd naar buiten gebracht via onze website, onze facebook-pagina en de kwartaalglossy 
Boeskoolnijs. 
1. Website:  www.ecdurabel.nl 

De website vermeldt alle activiteiten van Durabel. Op de openingspagina staan de zes 
meeste recente nieuwsberichten. Onder “publicaties” zijn o.a. alle berichten te vinden. 

2. Facebookpagina:    www.facebook.com/ecdurabel/ 
Ter verbetering van de communicatie met het dorp, en zeker met de jongeren werd 
medio 2020 een facebook-pagina geopend. Berichten hierop worden doorgelinkt naar de 
facebookgroep van Zuidwolde. 

3. Nieuwsbrief 
Er werd in 2022 geen nieuwsbrief gelanceerd. 

4. Boeskoolnijs 2022 
In onze dorpsglossy verschenen in 2022 één artikel over de energievoorziening van onze 
Wolden en enkele korte berichten over: ons 1e lustrum en opening van Wolddak1, en een 
stukje waarin onze projectleider (van de Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde) Michiel Mulder 
zichzelf voorstelde. Deze zijn op onze website te vinden via onderstaande links: 
Lente-editie: https://ecdurabel.nl/michiel-mulder-projectleider-proeftuin-aardgasvrij-

zuidwolde/ 
Zomereditie:	https://ecdurabel.nl/we-zijn-verwend-op-weg-naar-fossielvrij/ 

https://ecdurabel.nl/pcr-project-wolddak-1-1e-lustrum-durabel/ 
 
Thema’s van Durabel 
De activiteiten van Durabel volgen 3 thematische hoofdlijnen: 
 
A Groene stroom zelf of samen opwekken, of kopen 
 

1 Energie VanOns 
Durabel is wederverkoper van de coöperatieve energieleverancier Energie Van Ons. Het 
aantal Durabel-leden dat in 2022 klant was schommelde rond 22. 
Durabel krijgt € 75 incl. btw per jaar per lid dat klant is, hierdoor vloeit de winst van 
Energie Van Ons terug naar onze dorpen. Energie VanOns werd regelmatig onder de 
aandacht gebracht. 

 
2 Zonnepanelen op je eigen dak & de salderingsregeling 

Het huren van zonnepanelen is zeer ongunstig, de winst verdwijnt in andermans zakken!  
De salderingsregeling wordt vanaf 2025 afgebouwd, dus voorlopig nog genieten van 
100% saldering. Zie ook: https://ecdurabel.nl/salderingsregeling/ 

 
3 Postcoderoosproject Wolddak 1 

De ALV van 17 maart 2022 ging akkoord met de financiering van ons eerste 
postcoderoosproject (lening bij het Fonds Nieuwe Doen (FND), SCE-subsidie 
(Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking), startsubsidie van Servicepunt Lokaal 
Voorwaarts, en het uitgeven van zondelen (participaties, obligatieleningen)). Het 
startschot werd gegeven voor de verkoop van de zondelen van €55 per stuk, die annuïtair 
in 15 jaar worden terugbetaald met een rente van 7%. Gezien de lange tijd van wachten 
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voor ons eerste pcr-project werden de zondelen alleen aan onze leden aangeboden. 16 
leden kochten de 136 zondelen, 2-20 per lid. 
Op 23 april 2022 werd ons eerste postcoderoosproject Wolddak 1 geopend aan de 
Wolddijk 82, de woonboerderij van Huugh & Alette Bons, door de wethouder Kristel 
Rutgers en ons oudste lid dat zondelen kocht, Willem Kootstra. Het was tevens 5 jaar 
geleden dat Ec Durabel werd opgericht, dit eerste lustrum werd met een zonnige, 
gezellige borrel gevierd. 
Het verslag staat op onze website: https://ecdurabel.nl/postcoderoosproject-wolddak-1-
geopend-1-lustrum-durabel/ 

 
Kort voor deze opening hadden we contact met een andere dakeigenaar aan de 
Wolddijk. Op zijn loods, met een oost-west-dak, kunnen zo’n 240 zonnepanelen worden 
geplaatst. Voor de aansluiting hiervan op het net werd de opdracht aan Enexis gegeven, 
maar helaas, kan dit niet eerder dan 2e helft 2023 worden gerealiseerd. Wederom een 
lange wachttijd. FND heeft begrip voor dit netprobleem en gaf aan dat het restant van 
een eerder toegezegde lening blijft staan. Als Enexis ons geen verdere vertraging oplegt 
moet in de tweede helft van 2023 Wolddak2 tot stand kunnen komen. 

 
B Groen Vervoer: de elektrische deelauto 

Al sinds eind oktober 2020 staat er een Nissan Leaf bij de laadpaal in Zuidwolde. In de 
maand december was er een actie om met korting te kunnen rijden. 
De handleiding van JustGo met informatie, stappenplan voor toegang tot die bolide, 
tarieven en abonnementsprijzen e.d. staat op de website: 
https://ecdurabel.nl/elektrische-deelautos/ 

 
C Energiebesparing: de Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde (PAZ) 

Michiel Mulder is per 1 januari bij de gemeente aangesteld als extern projectleider PAZ. 
Op 9 juni werd in De Verbinding de “startbijeenkomst Aardgasvrij Zuidwolde” 

gehouden met voordrachten van de nieuwe wethouder Arjen Nolles, de projectleiders 
van Wierden & Borgen, Michiel Mulder en Huugh Bons als energiecoach. Er waren zo’n 
50 dorpsgenoten bijeen. Het verslag staat op de website: 
https://ecdurabel.nl/uitnodiging-startbijeenkomst-aardgasvrij-zuidwolde/ 
https://ecdurabel.nl/goede-start-aardgasvrij-zuidwolde/ 
Met diverse partijen werd overleg gevoerd om de proeftuin te kunnen gaan realiseren bv 
over warmte verkrijgen uit het Boterdiep (aquathermie), de effecten hiervan op de 
ecologie, de aanleg van seizoensbuffers (WKO=warmte-koude-opslag) e.d. Daarnaast 
nadert de aanvraag voor subsidie van het Waddenfonds voor de aanleg van het 
warmtenet voor de eerste cluster van 30 woningen zijn afronding. 

Op 13 juli was de eerste bijeenkomst van bewoners die zich tijdens de 
startbijeenkomst hadden aangemeld voor de monitoring van hun energiegebruik m.b.v. 
sensoren. Dit is onderdeel van het Waddenfondsproject dat handelt over de 1e cluster 
van 30 woningen. 

Op 9 november 2022 werd bij de notaris de Warmtecoöperatie Warmwolde 
opgericht. Het oprichtingsbestuur is het huidige bestuur van Ec Durabel. Het is de 
bedoeling dat alle huizen van Zuidwolde lid worden van Warmwolde. Het warmtenet is 
van en voor de inwoners van Zuidwolde, Wc Warmwolde is het vertegenwoordigend en 
uitvoerend orgaan. 

In 2023 moet Warmwolde verder van de grond komen met o.a. een website met 
ruime informatie over de ontwikkelingen van de PAZ, een e-mail-adres e.d. 



							Jaarverslag	2022	Ec	Durabel	 				blz.	4	
	

 
Energiecoaches 
Huugh Bons en Hein Rumpt zijn de energiecoaches voor o.a. onze Wolden. Hun advies 
over verduurzaming e.d. kon gratis worden gevraagd via het EnergieLoket van de 
gemeente (https://regionaalenergieloket.nl/het-hogeland ) of direct via Durabel. Het 
aantal consulten valt erg tegen! 


