Nieuwsbrief februari 2021
Beste inwoners van Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur, Matsloot en Haarveen,
Het bewonersplatform Energiek Roderwolde bestaat uit een aantal enthousiaste bewoners. Wij willen samen
met u de uitdaging aangaan om onze woonomgeving duurzamer en energieneutraal te maken. We hopen dat u
mee doet!
We ondersteunen de verduurzaming van woningen en denken na over collectieve opwekking van duurzame
energie. In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de ontwikkelingen.
•

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op www.energiekroderwolde.nl

Eerste hulp bij Energie besparen: Waar kunt u op dit moment gebruik van maken?
Door: Inge Noordhof
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Gratis Infrarood scan
U kunt een infraroodscan laten maken van hun woning door vrijwilligers van
Energiecoöperatie Noordseveld. Interesse? Neem contact op met Richard Ton, bij voorkeur
via info@noordseveld.nl. Lukt mailen niet? Dan kunt u hem ook bereiken via 06 - 492 899 73.
Gratis Energieadvies
Weten wat u kunt doen om in uw huis energie te besparen? Neem voor een gratis
energieadvies contact op met Anita Speelman via info@zuinigwonen.nl.
Speur de Energieslurper
Op zoek naar de grootste energieslurpers in uw huis. U leent kosteloos een koffer met 3
energiestekkers en een duidelijke handleiding. Met de stekkers kunt u het energieverbruik
van elektrische apparaten eenvoudig meten. Neem hiervoor contact op met Inge Noordhof,
via inge.noordhof@energiekroderwolde.nl of 06 – 81 92 51 35.
NIEUW: Verkennende energiescan door een Energiecoach
De Energiecoach komt bij u langs om een verkennende energiescan uit te voeren. Zij werken
op vrijwillige basis. Met een checklist, uw energierekening en de woninggegevens gaat de
coach samen met u de woning door. Ze geven bijvoorbeeld bespaartips. Zoals wat u kunt
doen om uw energieverbruik te verlagen door middel van gedragsaanpassingen, de woning
(extra) te isoleren en het rendement van bestaande isolaties te optimaliseren. Na afloop
ontvangt u een rapport met de resultaten.
In verband met het Coronavirus kunnen de Energiecoaches momenteel niet langskomen. U
kunt zich al wel opgeven voor een energiescan! Dit kan via Richard Ton, 06-492 899 73
of info@noordseveld.nl. Zodra het weer kan neemt de Energiecoach contact met u op voor
het maken van een afspraak.

Even voorstellen: Inge Noordhof
“Sinds 2018 zit ik namens Dorpsbelangen in het platform
Energiek Roderwolde. Ons doel is om energieneutraal te
worden in een mooie leefomgeving, waarin iedereen mee
kan doen. Het gaat dan over energiebesparing, het
opwekken van duurzame energie, het verbeteren van de
leefomgeving en de sociale samenhang. We willen dit
behalen door samenwerking, creativiteit en door elkaar te
helpen waar mogelijk.
Vorig jaar kwam de vraag of ik Energiecoach wilde worden.
Daar hoefde ik niet lang over na te denken! Zelf heb ik geen
(bouw-)technische achtergrond, ik ben een woonconsulent
bij een woningcorporatie. In mijn werk komt het thema
verduurzaming regelmatig voorbij en het heeft mijn
interesse. Het Drents Energieloket bood cursussen om
Energiecoach te worden. In december heb ik deze cursus
afgerond.
Ik hoop met deze energiescans ons dorp verder op weg te
helpen! Daar waar nodig kan ik doorverwijzen naar mensen
met specifieke kennis op het gebied van duurzaamheid en
energie.”

Een Zonnepark bij Matsloot?
Door: Michael Roeterdink

Al tijden horen we geluiden dat er ten noorden van ons dorp windmolens of zonnepanelen zouden
verschijnen. De plannen van windmolens binnen gemeente Groningen in dat gebied lopen stroef.
Onlangs lazen we in de krant dat er plannen zijn voor een zonnepark in de omgeving van Matsloot.
De initiatiefnemer, PowerField, benaderde zowel de gemeente als ons. Zo zaten op 19 januari een
7-tal platformleden samen met Dorpsbelangen én twee afgevaardigden van de gemeente in een
online overleg.

Op de afbeelding hiernaast ziet u
het gebied waar het om gaat.

Wat zijn kaders bij de ontwikkeling van een zonnepark in Noordenveld?
Willeke Sprokholt, planoloog bij gemeente Noordenveld, vertelde welk traject de gemeente voor
ogen heeft wanneer een partij een zonnepark in de gemeente wil ontwikkelen. De gemeente heeft
Figuur : rood omlijnd ziet u het gebied bij Matsloot waar PowerField de
mogelijkheid voor een zonnepark wil onderzoeken

voor Energieprojecten op haar grondgebied het beleidskader ‘Energieprojecten in het landschap‘
geschreven. Daarin staan de stappen vermeld die een initiatiefnemer moet doorlopen. Dit
beleidskader is op onze website te lezen.
In dit beleid staat beschreven dat de initiatiefnemer zijn best moet doen voor lokale participatie. Zo
wordt de lokale bevolking betrokken bij het inpassen van het plan (de planvorming). Verder schrijft
de gemeente ook voor dat er een 50% lokaal eigendom/deelneming moet zijn (de participatie). Als
uiteindelijk blijkt dat de exploitant niet heeft geprobeerd om voldoende lokale betrokkenheid te
krijgen kan dat zorgen dat de vergunning niet verstrekt wordt. Dit moet de initiatiefnemer met een
participatieverslag aantonen aan de gemeente.
Hoe scoort het initiatief bij Matsloot?
De eerste toetsing van het plan van Powerfield is door de gemeente gedaan en het plan scoort goed
op alle punten, behalve op ecologisch vlak. Het gebied waar ze het zonnepark willen plaatsen ligt
namelijk tegen natuurgebied de Onlanden aan en is aangewezen als ganzen foerageer gebied. Er
moet dus nog veel gebeuren wil er daar überhaupt een zonnepark komen. De natuurorganisaties, die
in de Onlanden betrokken zijn, krijgen hierin een grote rol. Wat er verder volgt? We houden u op de
hoogte!

Energiek Roderwolde – Op naar aardgasvrij
door: Jeroen Niezen

Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in een subsidieaanvraag bij het landelijke
project “Aardgasvrije wijken”. Helaas is deze niet toegekend. We hadden een mooi plan om
Roderwolde en omgeving aardgasvrij te maken door een klein warmtenet, Groengas produceren,
energie besparen en een deel van het buitengebied elektrisch verwarmen. Deze subsidie gaat dus
niet door. Wat nu? Doorgaan! Zeggen wij als bewonersplatform. De Trias Energetica en de
Warmtevisie van de gemeente zijn hierbij mooie uitgangspunten voor ons.
De Trias Energetica: energie besparen komt eerst
We moeten als wijk scherp kijken naar wat haalbaar is. Wat in elk geval
wel duidelijk is, is dat energie besparen en isoleren op de eerste plaats
komen. Zo houden we de energierekening ook in de toekomst
betaalbaar. Eerst energie besparen, voordat we beginnen met het
duurzaam opwekken ervan! Dit is ook wat de ‘Trias Energetica’
aangeeft. Een model ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft,
dat helpt om in 3 stappen een zo duurzaam mogelijk energiesysteem te
ontwikkelen.
1. beperk eerst het gebruik,
2. wek vervolgens zoveel mogelijk energie duurzaam op,
3. gebruik fossiele bronnen zo beperkt en efficiënt mogelijk.
Hoe kunnen we ons energieverbruik beperken? Heeft u tips?
U kunt zich via www.energiekroderwolde.nl aanmelden voor Speur de Energieslurper om erachter te
komen wat het verbruik van apparaten in uw woning is. Heeft u ideeën of tips om energieverbruik te
minimaliseren? Bent u hier al mee bezig? Geef ze aan ons door via
nieuwsbrief@energiekroderwolde.nl dan bundelen we deze in de volgende nieuwsbrief.

De Warmtevisie: Energieke Buurten in 2030 van het aardgas af
Het afgelopen jaar heeft Energiek Roderwolde weinig activiteiten kunnen ontplooien als gevolg van
de coronamaatregelen. Achter de schermen is wel druk gewerkt aan de Warmtevisie van de
gemeente. Dit wordt een belangrijk onderwerp, dat deze zomer in de gemeenteraad wordt
vastgesteld. Hierin wordt onder andere voorgesteld dat de Energieke Buurten in 2030 van het
aardgas af gaan. Dit is in feite de uitdaging die Energiek Roderwolde zich al had gesteld met het
aanvragen van de subsidie, maar hij komt nu wel dichterbij!
Wijkuitvoeringsplan: de energietransitie doen we samen
De komende maanden starten we met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Hierin worden
verschillende alternatieven voor aardgas verder onderzocht. Het gaat dan niet alleen om de techniek,
maar ook over wat bewoners willen en kunnen, en waarvoor draagvlak is. We onderzoeken hoe dit
te financieren is, want hier is landelijk discussie over. In veel projecten lijken de kosten van
aardgasvrij maken nog niet tegen de baten op te wegen. Die balans gaan we zoeken.
Meer weten? Neem een kijkje op www.energiekroderwolde.nl

Tegoedbon €50 voor energiebesparende producten
Bent u woningeigenaar in Drenthe? Dan heeft u vorig jaar een tegoedbon van €50 ontvangen vanuit
het Drents Energie Loket. Deze kunt u gebruiken om energiebesparende producten voor uw woning
aan te schaffen. Heeft u de bon ontvangen, maar bent u de code kwijt? Of heeft u deze bon niet
ontvangen? Dan kunt u op de website www.haaldewarmteinhuis.nl een nieuwe bon aanvragen.
U kunt zowel online bepaalde producten aanschaffen met de bon, of eerst producten kopen en
vervolgens de bon inzetten. Lees de voorwaarden, zoals om welke producten het gaat, op de website
van Haal de warmte in huis.
Veel plezier met de bon! Laat u ons weten wat u ermee heeft aangeschaft?

