Jaarplan 2021

In de ‘Beleidsvisie 2021, ECDN na het Klimaatakkoord’ staat dat het bestuur een
concept-jaarplan 2021 zal voorleggen aan de ALV. Dat geeft de leden informatie over de
zaken die het bestuur in 2021 wil oppakken. Daarover kunnen de leden zich een mening
vormen en vervolgens een oordeel geven.
Opmerking vooraf: voor vrijwel alle activiteiten geldt, dat ze kunnen worden uitgevoerd
mits er zich voldoende vrijwilligers aan willen verbinden. Dat kunnen leden van de
coöperatie zijn, maar ook anderen, ook van buiten. Daarnaast dient een EC Duurzaam
Nijeveen-project een sluitende begroting te hebben. Geen vrijwilligers en geen budget
betekent geen project. Kennelijk is in die situatie de timing (nog) niet goed.
De projecten van EC Duurzaam Nijeveen vallen onder een drietal programmalijnen, te
weten besparen, opwekken en bewustwording/voorlichting. Daarnaast hebben we nog
een ‘algemene’ programmalijn. Deze bevat alle projecten waarvan het bestuur vindt dat
ze belangrijk zijn, maar die niet vallen onder één van de hiervoor genoemde
programmalijnen.
De lijst van projecten, potentiële projecten en ideeën is behoorlijk ambitieus. Niet alle
projecten op de lijst zijn even ver uitgewerkt. Sommige projecten zijn onderhanden en
andere zijn niet meer dan potentiële projecten of ideeën. Onderstaande lijst is niet vast
maar fluïde en kan op elk moment worden aangevuld met nieuwe ideeën of potentiële
projecten. Voor alle ideeën c.q. potentiële projecten gemarkeerd met een asterisk geldt,
dat ze alleen kunnen worden uitgevoerd, dan wel verder kunnen worden uitgewerkt als
we de mensen, en vervolgens ook de middelen, weten te vinden.
De volgende activiteiten en projecten staan voor 2021 gepland:

Besparen
•

Collectieve isolatie-actie*
We zien hier mogelijkheden in samenwerking met de gemeente. Vanuit de
stelling dat je niet hoeft op te wekken wat je bespaart. Zo’n project moet samen
met de gemeente en evt. andere partijen handen en voeten krijgen.

•

Elektrische deelauto’s plus laadpalen*
We zien voor ons twee auto’s en twee laadpalen, bijv. bij de molen. Van zulke
projecten zijn voorbeelden beschikbaar, maar het moet wel worden
georganiseerd. Wie verbindt/verbinden zich hieraan is dan ook de vraag.
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Opwekken
•

Zon op groot dak
EC Duurzaam Nijeveen en LTO Noord, afd. Zuidwest Drenthe hebben samen sterk
ingezet op een project om grote, meest agrarische daken te voorzien van
zonnepanelen. Er waren gesprekken met 24 bedrijven die belangstelling hadden
om mee te doen en waarvoor sluitende businesscases zijn gemaakt. Het project
had moeten leiden tot een goed rendement voor de dakeigenaren en een goede
risicoafdekking plus een mooi maatschappelijk rendement voor EC Duurzaam
Nijeveen. Nadat netbeheerder Enexis liet weten dat er geen capaciteit is op het
elektriciteitsnet om de opgewekte stroom terug te leveren is ‘Zon op Groot Dak’
on hold gezet. Vanwege signalen dat die capaciteit wellicht eerder dan verwacht
wordt uitgebreid, houden we de vinger aan de pols. Zodra mogelijk willen we dit
project nieuw leven inblazen. Eerste stap daarbij is het opnieuw beoordelen van
de businesscases.

•

Project hybride warmtepompen
Aangezien de plaatsing van een warmtepomp afgestemd moet worden op de
specifieke huissituatie is besloten het project on-hold te zetten. Indien er
voldoende belangstelling is kan besloten worden om met de geïnteresseerden
een werkgroep te formeren om van elkaar te leren en eventueel collectief
afspraken te maken met een leverancier.

•

Grootschalige productie wind/zon en het proces daar naartoe *
Bij dit onderwerp zijn de spelregels relevant; hoe organiseren we dit als dorp zo
dat we tenminste 50% lokale eigendom verwerven en de lusten en lasten
evenwichtig verdelen.

•

PCR De Schalle *
De gemeente Meppel bekijkt of de voorwaarden kunnen worden aangepast,
waaronder deze postcoderoos toch nog zou kunnen worden gerealiseerd.

•

EAZ - kleine windmolens *
o De gemeente maakt beleid rond kleine windmolens. De gemeente wil EC
Duurzaam Nijeveen hierbij betrekken. Wij op onze beurt LTO Noord, afd.
Zuidwest Drenthe. We wachten de stappen van de gemeente af. Zelf zien
we mogelijkheden in combinatie met zonnepanelen en groen gas.

•

Lokale productie groen gas, rioolslibvergisting *
Uit de enquête blijkt dat het gebruik van gas voor de bewoners van Nijeveen geen
gesloten boek is. Als er mogelijkheden zijn om een initiatief op te starten voor het
lokaal produceren van groen gas, of aan te haken bij een bestaand initiatief dan
kan daarvoor een werkgroep worden geformeerd. Voor rioolslibvergisting geldt
hetzelfde.
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Bewustwording/voorlichting
•

Project Warmtescans
Dit project, dat m.n. bewustwording beoogt, loopt sinds januari 2019.
Vrijwilligers komen langs met een warmtebeeldcamera om vast te leggen waar
woningen energie lekken. Dit geeft inzicht en leidt mogelijk tot besparingen op de
energierekening. Op dit moment staan nog zo’n 20 adressen op de wachtlijst. Die
worden, mits corona en het weer geen roet in het eten gooien, deze winter
bezocht. Daarna moeten we besluiten of we in de winter 2021/22 doorgaan.

•

Energiecoaches
Met als uitgangspunt ‘de groenste energie is de energie die je niet gebruikt’
bereidt de gemeente Meppel samen met wooncorporatie Woonconcept een
project voor om energiecoaches in te zetten. Die gaan Meppelers adviseren en
assisteren bij het besparen van energie en het verlagen van de energierekening.
De inzet is ook hier vooral gericht op bewustwording en eigen gedrag en minder
op het fysiek verduurzamen van de woning. EC Duurzaam Nijeveen,
wooncorporatie Actium en huurdersorganisaties denken inmiddels mee over
opzet en invulling van dit project.

•

Lespakket voor de basisscholen *
Bij de actie om het dak van de Gaarlandtschool te beleggen met zonnepanelen is
ook het plan opgevat de scholen in Nijeveen een lespakket aan te bieden over
energie en energietransitie. Dit onderwerp moet nog worden opgepakt.

•

Workshops kennisvermeerdering en –deling *
Met enige regelmaat worden we geconfronteerd met onderwerpen op het gebied
van de energietransitie (opslaan elektriciteit, productie en toepassing waterstof
e.d.) waar we meer van zouden willen weten. De gedachte is dat we over
dergelijke thema’s workshops zouden kunnen (laten) organiseren voor
geïnteresseerde inwoners van Nijeveen.

Algemeen
•

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Meppel
Eind 2020 hebben we een concept samenwerkingsovereenkomst bij de gemeente
neergelegd. In dat voorstel is vastgelegd dat EC Duurzaam Nijeveen de primaire
gesprekspartner is van de gemeente over zaken die de energietransitie in
Nijeveen betreffen. EC Duurzaam Nijeveen biedt de gemeente bereik en toegang
tot de lokale gemeenschap, inzicht in wat er leeft in Nijeveen en draagvlak voor
energieplannen. Ook kan EC Duurzaam Nijeveen een rol hebben in de
concretisering en uitvoering daarvan. Wij beschikken in het dorp over
deskundigheid en we hebben een breed netwerk van mensen en organisaties, die
nodig zijn om de energietransitie te versnellen.

•

Ledenwerfactie
De kracht van lokale initiatieven zoals EC Duurzaam Nijeveen is de lokale
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betrokkenheid en de herkenbaarheid in het dorp. Een van de rollen van EC
Duurzaam Nijeveen is het vertegenwoordigen van het dorp bij de gemeente en
andere organisaties. Met name ook die rol is gebaat bij een zo groot mogelijk
aantal leden van de coöperatie, want hoe groter de achterban, hoe zwaarder het
geluid doorklinkt. Het bestuur wil dan ook een ledenwerfactie op touw zetten.
•

Professionalisering organisatie
In de beleidsvisie is veel gezegd over het belang van professionalisering van de
organisatie. In relatie met het in kaart brengen van het netwerk van EC
Duurzaam Nijeveen, gaat het bestuur hier werk van maken. Een aandachtspunt
hierbij is de huidige structuur met werkgroepen en een stuurgroep die nu niet
functioneert, goeddeels omdat er door de bijzondere situatie waarin we verkeren
geen of nauwelijks projecten onderhanden zijn

•

RES *
Nu de RES voor de gemeente Meppel vorm begint te krijgen is het te overwegen
om samen met de gemeente een informatiebijeenkomst over de RES te
organiseren. Nijeveen wordt dan geïnformeerd over de plannen en kan er met de
gemeente over in gesprek.

•

Warmtetransitievisie *
EC Duurzaam Nijeveen heeft een aantal bijeenkomsten van de werkgroep WTV
van de gemeente Meppel bijgewoond. Omdat EC Duurzaam Nijeveen niet erg
enthousiast is over de eerste plannen en ideeën voor het dorp, heeft de gemeente
voorgesteld om een expertsessie voor Nijeveen te organiseren. De gemeente gaat
een toelichting geven op de stand van zaken en Nijeveen kan zich uitspreken over
deze plannen. Of voorstellen doen voor alternatieve plannen.

•

Opzet Dorpsfonds *
Om het dorp te laten profiteren van de revenuen van met name grootschalige
energieprojecten, is de wens een fonds op te richten dat wordt gevoed uit de
overwinst van zulke projecten. Dat kan mede omdat de coöperatie zelf geen
winstoogmerk heeft. Zo’n fonds, dat een onafhankelijk bestuur moet krijgen, is
bedoeld om de leefbaarheid van Nijeveen in stand te houden en te stimuleren. Dit
verdient nadere uitwerking.
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