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NIEUWSBRIEF maart 2019

Beste Coöperatie leden en Aspirant leden,
Het afgelopen jaar mochten we rekenen op een mooie opbrengst van onze molen en zonnepanelen.
Samen goed voor ruim 35.519 KwH aan groene stroom in ons mooie Duurswold. Middels deze
nieuwsbrief willen wij u informeren over de laatste activiteiten en de plannen die wij in voorbereiding
hebben.
Wilt u meedenken of heeft u goede ideeën hoe Duurswold er na de energietransitie uit kan zien? Laat
het ons dan weten per e-mail mailto:info@duurzaamduurswold.nl of op de eerst volgende
ledenvergadering van onze Coöperatie Duurzaam Duurswold.

Met een vriendelijke groet,
Namens Coöperatie Duurzaam Duurswold UA

Curtis John Bänffer (voorzitter)
Wilte Barels (penningmeester)
Dirk Rezelman (secretaris)
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Uw CV op waterstof?
Hoe komen we op een versnelde manier van het aardgas af en kunnen we de inwoners van
Duurswold volledig van eigen energie voorzien?
Een eerste inventarisatie van mogelijk geïnteresseerden laat zien dat dit onderwerp zeker de aandacht
heeft bij onze leden. Eén van de mogelijkheden die we momenteel onderzoeken is het opwekken van
waterstof (of methaangas) op het perceel van de familie van Tilburg. De uiteindelijke scope van dit
project is om alle inwoners van Duurswold van eigen groene energie te voorzien. Lijkt dit idee u wat en
wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Laat het ons dan tijdig weten. Hoe meer draagvlak voor
onze ideeën, hoe groter de mogelijke schaal van de opwekinstallatie. U kunt zich inschrijven op de
website http://duurzaamduurswold.nl/cvopwaterstof/
Hiermee onderschrijft de coöperatie haar doelstelling: Slochteren van het (aard)GAS AF!
Scholenproject
In samenwerking met de Rutger Koplandschool is Duurzaam Duurswold begonnen aan het project;
Energie zuinigste dorp van Nederland. Het lesmateriaal zal in samenspraak met de GREK ontwikkeld
worden. Zoals gepland zullen de lessen voor de paasvakantie worden verzorgd door Nelleke van Tilburg,
docente aan de Koplandschool. Het is de bedoeling dat de leerlingen bekend raken met groene energie
en de circulaire economie in het algemeen. Te denken valt aan het recyclen van afvalstoffen en het
verduurzamen van een (boeren)bedrijf. https://www.rutgerkoplandschool.nl/
Naast een bezoek aan onze windmolen bij de familie van Tilburg zullen de leerlingen een
informatiebord ontwerpen voor de 1e dorpsmolen in de provincie Groningen. Het bord zal ter hoogte
van de windmolen op de Kappershuttenweg geplaatst worden.

Bij een geslaagd project willen wij het lesmateriaal aanbieden aan (basis)scholen in de vorm van
bijvoorbeeld een https://www.energybattle.nu/huidige-battles/scholenbattle-haarlemmermeer
Met als hoofdprijs: 1 dag blo-karten op Schiermonnikoog!
N33 participatie
De samenwerkingspartners van het project N33-Midden hebben de handen ineengeslagen om van de
N33 de meest duurzame rijksweg van Nederland te maken. De aangrenzende dorpen en coöperaties
zijn gevraagd mee te denken hoe deze nieuwe weg kan aansluiten in de omgeving bijvoorbeeld door
met zonnepanelen energie op te wekken voor de omwonenden.
De GREK heeft de intentieverklaring ondertekend namens de volgende coöperaties: Duurzaam
Menterwolde, Broukster Energie Coöperatie i.o., Coöperatie Steendam, Coöperatie Duurzaam
Duurswold en Stadscoöperatie Eendracht.
https://www.n33midden.nl/media/uploads/2018/11/Getekende-intentieverklaring-duurzaamheid-N33Midden-20181119.pdf
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Duurzaam Duurswold heeft aangegeven mee te willen denken en zoekt op korter termijn aansluiting bij
de dorpen; Steendam, Siddeburen, Noordbroek, Tjuchem, Appingedam en Overschild. Alle ideeën zijn
welkom!
http://duurzaamduurswold.nl/wpcontent/uploads/2019/02/N33verslagcorporaties23jan19concept31jan.pdf
Zonneparken in Duurswold
Gemeente Midden Groningen heeft een werksessie georganiseerd met als titel: “Waar is in de
gemeente ruimte voor de aanleg van zonneparken en in welke omvang?” Eén en ander mede gezien de
juridische perikelen rondom het geplande zonnepark bij Sappemeer. Aan de hand van een kaart
konden de aanwezigen zich buigen over mogelijke locaties voor een zonnepark.
Duurzaam Duurswold ondersteund deze wijze van aanpak en wil graag met u in contact komen. Wat
bijvoorbeeld te doen met deze opgewekte groene stroom. Aanbieden aan Enexis of bijvoorbeeld direct
opslaan als waterstof? Alle ideeën zijn welkom.
Kandidaat Agrarisch Ondernemer
Zandhoeve Holsteins is kandidaat Agrarisch ondernemer van het jaar 2019.
Uit de genomineerden wordt de Agrarisch
Ondernemer van het Jaar gekozen (28 maart 2019).
Deze ontvangt een geldbedrag van 12.500 euro. U
kunt ook stemmen op uw favoriet. De ondernemer
met de meeste stemmen ontvangt de publieksprijs,
een bedrag van 2.500 euro. Ga hiervoor naar
www.agrarischondernemer.nl
Een leuk YouTube filmpje…..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Mmt9oVdgFIQ
Duurzaam Duurswold feliciteert Jan Pieter en Margaretha met dit mooie resultaat.
Teruggaaf energiebelasting
Naar rato van uw aandeel in de coöperatie ontvangt u de betaalde energiebelasting op stroom retour.
Niet alle energieleveranciers werken allen eenduidig mee aan de uitvoering van de
postcoderoosregeling. Voor u een informatief artikel om te lezen op de website van Hier Opgewekt:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-hoe-werkt-verrekening-vanenergiebelasting
Binnenkort ontvangt u van ons het jaaroverzicht van de gerealiseerde productie in de coöperatie
Duurzaam Duurswold Opwek 1. Hiermee kunt u bij uw energieleverancier de energiebelasting op
stroom retour vragen. Als bijlage is een schema opgenomen hoe uw de betaalde energiebelasting op
stroom retour kunt krijgen. Mocht u vragen hebben dan graag per e-mail naar onze penningmeester
Wilte Barels; mailto:barels.w@online.nl
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Momenteel telt onze coöperatie 23 leden waarvan er 12 klant zijn bij Bronnen van Ons. Een mooi
resultaat zeker gezien de € 75 euro per klant die onze coöperatie hiervoor jaarlijks mag ontvangen.
https://energie.vanons.org/onze-bronnen/
Ledenvergadering Duurzaam Duurswold Opwek 1 UA
ALV
: Maandagavond 1 april om 20:00
Adres : Westerzanden 2, Hellum
Aanmelden kan per e-mail op: info@duurzaamduurswold.nl
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