Verslag informatiebijeenkomst 26 september 2018
Meer dan 40 belangstellenden waren aanwezig in De Schalle om zich door
het bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen (ECDN) te laten
informeren over de stand van zaken en de plannen voor de komende tijd.
Voorzitter Harry van Dijk herhaalde nog eens het doel van ECDN: Nijeveen in 2025 energieneutraal. In de
notitie ‘Blik in de Toekomst’, die ook op de website www.duurzaamnijeveen.nl staat, wordt dit verder
uitgewerkt. We gaan voor een integrale aanpak: besparen én opwekken van energie, waarbij het gaat om
zonne-energie, windenergie en vergisting. ‘Blik in de Toekomst’ is de basis voor alle projecten van ECDN.
De projecten waaraan nu wordt gewerkt zijn de postcoderoos, de actie warmtescans en de pilot (hybride)
warmtepompen. Op korte termijn gaan we aan de slag met een pilot kleine of agrarische windmolens. We
denken na over groot volume oplossingen; we richten een proces in om samen met de inwoners van
Nijeveen keuzes voor te bereiden op dit gebied en we zijn in gesprek met Actium over een vernieuwende
aanpak om ook de huurwoningen in Nijeveen te verduurzamen.
Postcoderoos
Minister Wiebes heeft onlangs een herziening van het stimuleringsbeleid voor postcoderoosprojecten
aangekondigd. Zolang er geen duidelijkheid is over de nieuwe regelgeving van het Rijk vinden we het niet
verantwoord door te gaan. Zodra die duidelijkheid er is en perspectief biedt op een redelijk rendement,
pakken we het plan van aanpak weer op en gaan we het dak van de Schalle als eerste postcoderoos in
Nijeveen realiseren.
Warmtescan Actie 2018
Doel van de warmtescan is om de bewoner een goed inzicht te geven in de warmtelekken van zijn/haar
woning en in de mogelijkheden om deze lekken aan te pakken. Een vrijwilliger van het project komt op
afspraak langs om foto’s te maken met een warmtebeeldcamera. Op basis van de foto’s wordt een advies
opgemaakt. Foto’s en adviesrapport gaan naar de bewoner, die ermee aan de slag kan. Voor een goed
resultaat moet het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden zijn. Vandaar dat
we niet eerder dan in november kunnen starten. De kosten voor deelname aan dit project bedragen € 50.
Leden van ECDN krijgen € 10 korting. De eerste 25 aanmeldingen zijn binnen. We gaan in eerste instantie
voor 50 deelnemers. Opgeven kan via de site van Duurzaam Nijeveen, ga naar de button ‘Waar lekt jouw
huis energie?’.
Warmtepompen
Voor het pilotproject (hybride) warmtepompen sluiten we aan bij een initiatief van de provincie Drenthe.
Een werkgroep van ECDN is hiermee aan de slag. Ook de plaatselijke installateurs zijn betrokken. De
werkgroep zou nog wel wat deskundigheid kunnen gebruiken.
Plannen gemeente Meppel
Wethouder Jaap van der Haar, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, informeerde over de plannen
van de gemeente Meppel om de doelstellingen voor CO2-reductie te halen. De presentatie van de
gemeente komt www.duurzaamnijeveen.nl. Het gesprek met de wethouder ging onder meer over de vraag
wat de gemeente op korte termijn concreet gaat doen aan verduurzaming. Een van de praktische dingen is
dat hij in Meppel een wijkaanpak voorstaat naar het voorbeeld van ECDN. Hij wil gebruik maken van de
kennis die is opgedaan binnen de Nijeveense coöperatie. Daarover gaan gemeente en ECDN in gesprek.
Een mooie kans om vanuit Nijeveen bij te dragen aan de energietransitie in Meppel.

