
	

 
 

Jaarverslag 2020  
 
Inleiding 
Voor Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen U.A. was 2020 een bijzonder jaar. Covid-19 
zorgde ervoor dat de activiteiten van de coöperatie op een laag pitje kwamen te staan. Kort 
na de ALV op 29 januari werd de lockdown een feit, die met onderbrekingen vrijwel het hele 
jaar duurde. Bestuursvergaderingen en gesprekken met de gemeente werden digitaal 
gehouden, nieuwe projecten werden niet opgepakt. Wel is dit jaar gewerkt aan plannen en 
ideeën voor de toekomst van EC Duurzaam Nijeveen.  

Bestuur en organisatie 
Sedert de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2020 bestaat het bestuur uit Harry 
van Dijk (voorzitter), Gerdie Westenbrink (penningmeester), Tineke Knorren, Hylco de Boer 
en Wim de Kleuver (secretaris). Bert Flierman is adviseur van het bestuur. Eind 2020 heeft 
hij laten weten in deze rol te stoppen. Het bestuur is Bert erkentelijk voor de manier waarop 
hij als klankbord heeft gefungeerd.  
 
Naast het bestuur is er een stuurgroep en zijn er werkgroepen. De stuurgroep (bestuur en 
projectleiders) en de werkgroepen zijn niet bijeen geweest. De werkgroepen hebben als 
thema de postcoderoos op de Schalle, warmtescans en warmtepompen. Samen met LTO 
Noord, afd. Zuidwest Drenthe is er de werkgroep Zon op Groot Dak.   
 

• Het bestuur heeft in 2020 13 keer vergaderd.  
• Ultimo 2020 had de coöperatie 105 leden. 

 
Ambitie en perspectief 
Door het klimaatakkoord is het speelveld rond de energietransitie ingrijpend gewijzigd. 
Overheden hebben de opdracht gekregen de energietransitie uit te voeren. Met name 
gemeenten hebben een belangrijke rol. Op dit moment zien we dat bij de Regionale Energie 
Strategie (RES) en de Warmtetransitievisie (Wtv). En er volgen ongetwijfeld nieuwe plannen. 
Deze plannen hebben gevolgen voor de leefomgeving in/van Nijeveen, of we het willen of 
niet. 
 
Het energienet zit voorlopig, we gaan uit van de periode tot minimaal 2025, op slot voor veel 
lokale energie-initiatieven. Voor EC Duurzaam Nijeveen betekende dit al in 2019 het niet 
doorgaan van het project Zon op Groot Dak (samen met LTO grote daken van agrarische 
gebouwen beleggen met zonnepanelen). Dat wierp ECDN terug op de vraag: hoe nu verder 
als het gaat om grootschalige zon- en windprojecten. En, als we niet aan grootschalige 
opwekprojecten kunnen werken, wat gaan we dan wél doen? 
 



Naar aanleiding van initiatieven van de gemeente voor inwoners (Winst uit je woning, 
voucher van €50), rees de vraag waaraan bij inwoners van Nijeveen behoefte bestaat op het 
gebied van verduurzaming.  
In verband met dit alles heeft het bestuur van EC Duurzaam Nijeveen besloten een enquête 
te houden onder de Nijeveense bevolking, die ook antwoord zou moeten geven op de vraag 
hoe het dorp de positie van EC Duurzaam Nijeveen ziet.  
De resultaten van deze enquête, die gehouden is in de periode van juni tot en met 
september, zijn begin december gepubliceerd in De Molen en op de site van EC Duurzaam 
Nijeveen. Tegelijkertijd heeft het bestuur een geactualiseerde versie van de Beleidsvisie ‘Blik 
in de Toekomst’ vastgesteld. Deze beleidsvisie en het daaraan gekoppelde jaarplan 2021 
worden toegestuurd aan alle leden en worden besproken in de Algemene Ledenvergadering  
in 2021. 
 
Activiteiten en projecten 
• Regionale Energie Strategie RES 

EC Duurzaam Nijeveen was aanwezig bij de drie door de gemeente georganiseerde 
bijeenkomsten over de RES. Deze bijeenkomsten waren gericht op inwoners, op het 
bedrijfsleven en, samen met LTO, op het agrarische bedrijfsleven. Bij die laatste 
bijeenkomst heeft EC Duurzaam Nijeveen een presentatie gegeven. 
RES 0.1, een concept met richtingen en uitgangspunten, is gereed. Medio 2021 moet de 
gemeente zijn concrete plan klaar hebben. Naar verwachting zal EC Duurzaam Nijeveen 
hierbij betrokken zijn. 
 

• Postcoderoos 
De gemeente heeft laten weten nog eens te willen bekijken of de postcoderoos op de 
Schalle nieuw leven kan worden ingeblazen. Verder zijn er gesprekken geweest over 
pcr-initiatieven in Meppel. 
 

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

• Project warmtescans 
Als gevolg van de zachte en korte winter in de eerste maanden en Covid-19 in de laatste 
maanden zijn er in 2020 slechts 6 warmtescans uitgevoerd. Er staan nog ca 25 adressen 
op de wachtlijst. Afhankelijk van de mogelijkheden proberen we van deze woningen in 
2021 een warmtescan te maken.  
 

• Doorlopende actie aanschaf zonnepanelen 
Op de website van Duurzaam Nijeveen zijn links opgenomen naar bedrijven waar 
voordelig zonnepanelen kunnen worden aangeschaft. Ook staat er een teller op de site, 
die aangeeft hoeveel panelen er in Nijeveen zijn geïnstalleerd. Nog lang niet alle 
Nijeveners met zonnepanelen op hun dak hebben dat doorgegeven. 
 

• Electrische Laadpaal 
Het plaatsen van een elektrische laadpaal in het dorp is in 2020 nog niet voorbij de 
planfase gekomen.   

 
• Project Kleine Windmolens 

De gemeente Meppel heeft aangekondigd met een voorstel te komen waarin ruimte 
wordt gegeven aan kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter. EC Duurzaam 
Nijeveen is positief over dit voornemen, maar plaatst wel, samen met LTO, de 



kanttekening dat een ashoogte van 15 meter te beperkt is om tot een rendabele 
exploitatie te komen.  
 

• Warmtetransitievisie Wtv 
Op basis van het Klimaatakkoord dienen alle gemeenten, met betrokkenheid van 
stakeholders, uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte te maken. De gemeente 
Meppel heeft hiervoor een werkgroep ingesteld. EC Duurzaam Nijeveen heeft aan een 
aantal van de bijeenkomsten van de werkgroep deelgenomen. Omdat we niet erg 
enthousiast zijn over de eerste plannen en ideeën van de Wtv voor het dorp heeft de 
gemeente voorgesteld om begin 2021 een expertsessie voor Nijeveen te organiseren. 
EC Duurzaam Nijeveen staat hier positief tegenover. Voordat we hier tijd in gaan steken 
willen we wel duidelijkheid over de positie van EC Duurzaam Nijeveen (zie: contacten 
met de gemeente). 
 

• Energiecoaches 
Met als uitgangspunt ‘de groenste energie is de energie die je niet gebruikt’ bereidt de 
gemeente Meppel samen met de wooncorporaties Woonconcept en Actium een project 
voor om energiecoaches in te zetten. EC Duurzaam Nijeveen denkt mee over opzet en 
invulling van dit project, dat in de loop van 2021 van start zou moeten gaan. 

 
• Project Zon op Groot Dak 

Dit project, een samenwerking tussen EC Duurzaam Nijeveen en LTO Noord, afd. 
Zuidwest Drenthe, is al in 2019 on hold gezet. Reden: Enexis heeft laten weten  
onvoldoende netcapaciteit te hebben voor dit project. Vanwege signalen dat er mogelijk 
tussentijds capaciteit op het net zou vrijkomen, door het niet doorgaan van vergunde 
projecten, hebben de potentiële deelnemers aan Zon op Groot Dak een individuele 
aanvraag ingediend bij Enexis. Het wachten blijft op het beschikbaar komen van 
capaciteit op het net voor teruglevering. 
 

• Contacten met de gemeente 
In 2019 heeft het bestuur 5 keer overlegd met de gemeente Meppel. We ervaren de 
contacten met de gemeente positiever dan voorheen. Ook in 2020 heeft de gemeente de 
vergader- en communicatiekosten van EC Duurzaam Nijeveen voor haar rekening 
genomen. Bovendien heeft de gemeente bijgedragen in de kosten van de enquête. We 
zijn de gemeente daar erkentelijk voor.  
De gemeente ziet EC Duurzaam Nijeveen als representant van het dorp. Wij willen dit 
punt, dat ook uit de enquête naar voren komt, eerst met de leden bespreken, voordat we 
die rol op ons kunnen nemen. Als we die rol krijgen, willen we die vastgelegd zien in een 
samenwerkingsovereenkomst.  
Er is met de gemeente gesproken over een breed scala aan onderwerpen, uiteraard over 
RES en Wtv, maar ook over o.m. lokale eigendom van grootschalige zon- en 
windprojecten, energiecoaches, pcr, groen gas en kleine windmolens.   

 
Financiën 
De financiën van ECDN worden toegelicht in het financiële verslag over 2020. 
 
Communicatie 
EC Duurzaam Nijeveen communiceert via de website www.duurzaamnijeveen.nl. Er wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van publiciteit in De Molen. Ook streven we ernaar dat er 
persberichten en artikelen in de Meppeler Courant verschijnen. De leden en andere 
belangstellenden ontvangen periodiek een nieuwsbrief. 
 
Vooruitblik 2021 
Aan het eind van het verslagjaar gingen we er nog vanuit dat we in januari 2021 een 
Algemene Ledenvergadering zouden kunnen houden. Daarin zouden de leden de formele 



besluiten nemen over het jaarverslag, jaarrekening en begroting e.d. Bovenal wilde het 
bestuur van de leden horen hoe zij denken over de richting en ambitie van EC Duurzaam 
Nijeveen zoals neergelegd in “Een blik in de toekomst, Beleidsvisie 2021, EC Duurzaam 
Nijeveen na het Klimaatakkoord’ en het bijbehorende jaarplan 2021. 

Nu de situatie rond Covid-19 dit alles niet op korte termijn mogelijk maakt, zal het bestuur 
zich begin 2021 beraden over tijdstip en manier waarop zij met de leden over deze 
onderwerpen kan communiceren. 
 
 

Nijeveen, 28 januari 2021 


