NOTULEN ALV 21 NOVEMBER 2018
concept

20.00 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Pomp
Middenweg 125
8538RB Bantega

Aanwezig 14 personen
Afbericht: Roel en Riekje Boon; Kerst en Trientje Wind; Ursi Frehner
1. Opening, korte mededelingen en vaststellen van de agenda
- Voorzitter Folkert Boersma opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Een speciaal welkom voor Annemarie Hooymans, beleidsmedewerker duurzaamheid van
DFM en Ypie Kroes, dorpencoördinator van DFM.
- Het bestuur/de kerngroep heeft een Privacy verordening vastgesteld. Guus geeft een korte
toelichting over de inhoud: welke persoonsgegevens, hoe we ze gebruiken en wanneer ze
verwijderd worden. De AVG wordt niet toegestuurd maar op onze website
https://www.dorpcentraal.nl/ geplaatst.
- Folkert geeft aan dat er veel verschillende post binnenkomt zoals bijv. informatie over een
groene lunch; we sturen niet alles door maar bespreken het in de bestuur/kerngroep
vergadering en kunnen relevante informatie op onze website plaatsen en op facebook
zetten.
2. Verslaglegging ALV 23 mei 2018
- concept notulen Algemene leden vergadering van 23 mei jl. worden besproken en
vastgesteld.
3. Actualiteit DorpCentraal
Korte impressie van de activiteiten van het aflopende jaar:
- We hebben ons bezig gehouden met en informatie gegeven over verschillende
maatregels die je kunt doen vóórdat je overgaat tot het aanschaffen van een
warmtepomp zoals: isoleren, energiezuinige apparatuur aanschaffen, slim stoken, …
- De afsluitingsbijeenkomst van Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen op 1 november jl.
was heel goed bezocht en gaf interessante informatie over de warmtepomp en over
gasloos wonen.
* Er is een vraag over het stoppen van het account voor het enelogic kastje. Willem legt
uit dat je gewone account gewoon door gaat, ieder mag het kastje houden, maar met
een plus account kun je je verbruik op het moment zelf zien en historische gegevens
worden bewaard en ook de warmtegraaddagen kun je zien. Op de site van enelogic kun
je zien wat het verschil precies is.
- Wat hebben deelnemers met de gegevens gedaan?
* uitwisseling met vrienden over elkaars verbruik: Willem zag heel duidelijk bij hemzelf
een hoger verbruik dan bij Kerst die een warmtepomp heeft
* vervanging lampen voor ledlampen: duidelijk verschil in verbruik!
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-

* lang inzicht op meetdata
* ziggo kastje een nacht uit: duidelijk minder sluimerverbruik
* de meeste mensen hadden nu beter zicht op hun eigen verbruik maar er was vrij
weinig uitwisseling met anderen
Overigens kun je ook via slimmemeterportal.nl je gegevens dagelijks achteraf inzien.

4. DorpCentraal 2019
Het werkplan en de begroting 2019 worden uitgedeeld en na een korte leespauze geeft
Guus een toelichting:
* We hebben er voor gekozen om niet zoals voorgaande jaren te bereiken doelen te
stellen, maar meer een algemeen beleid; we zitten wat in een impasse omdat veel voor
wat betreft de energietransitie niet duidelijk is; de lokale energiecoöperaties zijn
voorposten bij de energietransitie in de regio: we zijn er klaar voor maar we hebben
actieve leden nodig om hierbij een rol van betekenis te kunnen spelen.
Groen Leven heeft plannen voor een zonneveld bij de Lemsterhoek, we hebben daarover
contact met hen.
Er volgt een korte discussie:
* Ko vindt dat het werkplan een negatieve lading heeft: op de regio bijeenkomst van Us
Koöperaasje kort geleden bleek dat wij vergeleken met andere coöperaties in de
middenmoot zitten. Ko is daar heel positief gestemd vandaan gekomen.
* Anne Hoekstra merkt op dat vandaag in de krant het rankinglijstje van Wise stond en
Energie VanOns scoort een 10!!
* Henk Bakker geeft aan dat we een interessante avond over de warmtepomp en gasloos
wonen gehad hebben: een actueel onderwerp, dan komen de mensen wel.
* Jeroen Beek merkt op dat er in het begin op onze informatieavond veel publiek was:
mensen hebben dus wel belangstelling in het onderwerp maar iedereen heeft het ook druk
* Actief klanten benaderen: hebben we via de mail gedaan, te weinig effect
* 1-malig 25 euro betaald voor het lidmaatschap: idee om toch jaarlijks iets te betalen?
Alleen de inkomsten via de klanten levert te weinig financieel op om ook daadwerkelijk iets
te kunnen doen. Hier is de meerderheid niet voor: we hebben bewust voor een
laagdrempelig lidmaatschap gekozen.
- N.a.v. de discussie zal Guus het concept iets aanpassen en zo wordt het vastgesteld.
5. Aanpassen Huishoudelijk Reglement met een aanduiding ‘Kerngroep’
Binnen DorpCentraal vergadert tweemaandelijks de kerngroep. Bestuur/kerngroep wil haar status
beschrijven in het Huishoudelijk Reglement. Voorgesteld wordt om het HR in die zin aan te passen.
De kerngroep is toegevoegd aan het HR paragraaf 1.1 Definities.
Deze groep bestaat uit 3 bestuursleden: Guus Verhoef, penningmeester; Geartsje Witteveen,
secretaris; Willem de Bruijn, lid; en 4 kerngroepleden: Jeroen Beek, Folkert Boersma, Ko van den
Brink en Ursi Frehner. De vergadering wordt per toerbeurt door de leden voorgezeten. Wie wil nog
meer meedoen?
* Willem merkt op dat Henk Bakker misschien wel goede presentaties kan organiseren; Henk geeft
aan dat hij veel mensen aanspreekt en pusht om lid/klant te worden, voor meer heeft hij geen tijd.
* het voorstel wordt aangenomen en vastgesteld
6. Rondvraag, nieuwe datum en sluiting
- Is het een idee om leden persoonlijk te benaderen om klant te worden? Is wel intensief
- Het bestuur stelt voor om de voorjaarsledenvergadering te houden op donderdag 16 mei 2019
om 20:00 uur. Dit wordt vastgesteld.
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Na de PAUZE hebben we een interessante discussie over het
THEMA:
De Energietransitie en onze gemeente
De gemeente DFM moet op niet al te lange termijn een plan maken voor de ‘wijks’ gewijze
aanpak van de energietransitie.
Annemarie Hooymans, beleidsmedewerker milieu/duurzaamheid van gemeente De Fryske
Marren, vertelt in het kort over de opgave voor de gemeente:
-

Plan van aanpak in 2024 klaar
Uitvoering in 2050 klaar

Een grote opgave waarbij iedereen nodig is: burgers, gemeente, provincie, rijk.
Nu:
- Warmtevraag per wijk inventariseren
- Mogelijke alternatieve bronnen inventariseren: biomassa, waterstof, geothermie,
- Alle gegevens in beeld zien te krijgen voor wat betreft mogelijke vervanging
riolering, aardgasnet
- Basisinformatie verzamelen en dan een logische volgorde bepalen
De gemeente is zeer ambitieus: in 2030 De Fryske Marren aardgas vrij!
Dat betekent 500 huizen per jaar, nu gebeurt het alleen nog maar bij nieuwbouw …..
Annemarie geeft aan dat in de provincie Fryslân genoeg biomassa beschikbaar is voor alle
buitengebieden: onze gemeente bestaat uit veel buitengebied. Cv ketels kunnen op pellets
gestookt worden.
Vragen en opmerkingen:
- Alle mogelijkheden moeten aangepakt worden willen we het redden, heeft de
gemeente een aantal speerpunten?
Nog niet
- Doet de gemeente iets voor de mensen die wel willen maar niet voldoende financiële
mogelijkheden hebben?
Binnenkort is er een studiedag van het rijk over duurzaamheid en financiën; misschien
een mogelijkheid van garantstelling door de gemeente; aandacht voor het gegeven dat
het ook een sociale transitie is.
- Opslag mogelijkheid is nog een probleem voor wind- en zonne-energie
- Bewoners moeten geactiveerd worden; beginnen met een proefgebied in de gemeente
De gemeente wil toch eerst inventariseren en is o.a. in overleg met de
woningbouwcoöperaties en het waterschap om samen te oriënteren op een aanpak; er
zijn nog te weinig mensen bij betrokken, strategieën ontwikkelen om mensen te
verleiden; de gemeente wil met de geïnventariseerde gegevens naar de burgers:
‘Kloppen deze gegevens?’ Mensen wakker schudden, het gas wordt duur.
- Isoleren is voor sommige oude huizen erg duur: er zal maatwerk geleverd moeten
worden
- Wie betaalt dit allemaal?
Een deel zal door de burgers betaald moeten worden maar ook gemeente, provincie en
rijk moeten hiervoor geld beschikbaar stellen.
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Dit zit niet in de begroting, moeten speciale voorstellen voor komen; burgers kunnen dit
onder de aandacht van de raadsleden brengen
-

-

-

-

-

Kan de gemeente niet met 1 project starten om een voorbeeld te geven, gewoon met
bijvoorbeeld een biogas installatie starten, daar kun je mensen mee trekken.
Gemeente wil toch eerst alle gegevens inzichtelijk hebben want als je dingen doet
waarvan later blijkt dat het toch niet zo goed was, kost dat onnodig gemeenschapsgeld.
Er zijn technici nodig: het rijk moet hier geld insteken.
Waar kunnen de burgers informatie krijgen over lastige vragen zoals: welk
isolatiemateriaal gebruiken; wat eerst isoleren; welke energievoorziening?
Is er genoeg kennis beschikbaar?
In DFM is 1 loket: Tûk Wenjen; op het ogenblik niet zo actief maar per 1 januari moet
het weer ten volle beschikbaar zijn
Wat houdt de regiefunctie van de gemeente in?
De gemeente zal een vooronderzoek eind december afgerond hebben; in januari 2019
presenteren, overleg met de energiecoöperaties en dan starten. Hier zijn 2,5 formatie
plaatsen voor en het adviesbureau ‘Overmorgen’ wordt ingehuurd.
Omdat er zoveel dingen meespelen wordt in overleg met de verschillende partijen
(Lyaemer, Liander) het vervolg gepland.
Als je je huis verduurzaamd hebt, gaat dan de obz waarde omhoog? Dat voelt als straf,
maar niet verhogen betekent dat anderen meebetalen ….
Dit is in discussie bij de gemeente
Kunnen de burgers informatie vinden op de gemeentelijke website?
Nog niet; provinciale website geeft wel informatie
Heeft de gemeente beleid op het gebied van zonnevelden?
Ja, zie ‘Ontwerp-beleidskader Zonnevelden’; DFM wil geen windmolens maar alleen
zonne energie is niet ideaal, kan eventueel naar waterstof omgezet worden. In de
toekomst iedere woning zijn eigen waterstoftank? Het gasnet kan voor watergas
gebruikt worden.
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