Energiek Maarwold
Inleiding
Weer een Nieuwsbrief van EM met een aantal bijzondere ontwikkelingen, ook rondom het zoinnedak op
de Nicolaaskerk!
We versturen deze nieuwsbrief aan onze ruim 80 sympathisanten. We hebben sterk het vermoeden dat
er in ons doelgebied nog veel meer belangstellenden moeten wonen die we nog niet hebben bereikt.
Daarom aan u het verzoek om de nieuwsbrief door te sturen of aan buren en vrienden te geven. Met
dat in gedachten lijkt het goed om nog even te beschrijven wat Energiek Maarwold is.
Energiek Maarwold is een buurtinitiatief en inmiddels ook een cooperatie met als doelen: Lokaal bij te
dragen aan duurzame energie door krachten te bundelen. Meer samenhorigheid in de buurt.
Daarnaast het behoud of verbetering van de mooie groene omgeving. Dit willen we doen om prettig te
wonen. De actieve leden zijn actief omdat ze er plezier aan beleven. Het doelgebied is Haren, met
name ten Westen van de Rijkstraatweg.

Bericht van de voorzitter
In de vorige nieuwsbrief had ik me verstout om een woordje van de voorzitter te schrijven. Voor het verschijnen
werd ik al gewaarschuwd dat dat dan niet bij één keer kon blijven. Bij deze dus een tweede. Dit keer heb het
gevoel dat het aantal onderwerpen waarover ik wat kan schrijven te groot is. Gelukkig voor mij komen die ook
elders wel aan de orde en kan ik overgaan tot een soort ‘oei wat vliegt de tijd’. Want wat hebben we er lang over
gedaan om een zonnedak te vinden en wat vinden wij het leuk dat we samen met de Nicolaasparochie tot
overeenstemming zijn gekomen, om het op het hun dak te kunnen gaan doen! Als ik terugkijk dan is dat over en
weer met veel plezier gedaan. Er was plezier en vertrouwen over en weer; we waren er vrij snel uit dat we het
wilden met elkaar. Enfin, we mogen, het kan, er zijn meer dan genoeg deelnemers en, ja en nu moeten we er
nog voor zorgen dat RvO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ons steunt met de aanwijzing als te
steunen energiecoöperatie. En daarna komt er nog de Provinciale lening die realisatie mogelijk maakt. We zijn er
maar druk mee!
Wilbert Hofstädt
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Het Zonnedak op de Nicolaaskerk: de formele overeenkomst is rond!
Donderdag 14 oktober was het dan zover: het Recht van Opstal om een installatie met zonnepanelen
op het dak van de Nicolaaskerk te mogen leggen, is getekend door de besturen van de Hildegardparochie en de Coöperatie Energiek Maarwold. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar nu
hebben we dan ook een overeenkomst die volgens alle juristen die ernaar gekeken hebben, klinkt als
een klok. De notaris zal die dan ook binnenkort van een stempel voorzien.
De ondertekeningsplechtigheid door voorzitters en secretarissen in de parochiezaal van de
Nicolaaskerk, had een feestelijk karakter. Nadat de formele zaken waren geregeld, de papieren met
het Recht van Opstal waren getekend en bezegeld met handdrukken (zoals te zien op de foto’s), in
aanwezigheid van alle EM-bestuursleden, de Nicolaasraad, de directeur van Westerholm en het
Parochiebestuur, werd er door Anneke Hooymans en Wilfred Alsem van de Nicolaasraad en Wilbert
Hoffstädt van de coöperatie kort teruggekeken op een traject dat al met al zo’n 2,5 jaar heeft geduurd.
Met name Wilfred maakte gewag van de vele hobbels die onderweg moesten worden genomen om
iedereen mee te krijgen in het proces. Tegelijkertijd meende hij dat dit al met al een zeer leerzaam
traject is geweest, ook voor anderen. Zo bleek dat het voorgelegde Recht van Opstal dat na de
Parochieraad nog instemming van de bisschop vereiste, in de raad van economische adviseurs van alle
bisdommen te zijn besproken. Het hele traject heeft zo bovendien tot een mooie en voor ieder
aanvaardbare overeenkomst geleid. Wilfred was van mening dat de samenwerking met de coöperatie
op wederzijds vertrouwen berustte en daardoor succesvol was. Dit werd in de respons van de
coöperatievoorzitter bevestigd, die als verklaring voor de lange duur van het traject er ook op wees
dat omwille van dit energieplan het buurtinitiatief ook nog omgezet moest worden in de formele
structuur van een coöperatie, met alle bureaucratische rompslomp van dien.
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Daarna kon door alle betrokkenen het glas geheven worden op een mooie samenwerking in de komende jaren
en onderhielden de aanwezigen zich nog een uurtje met elkaar op aangename wijze, dank zij de uitmuntende
verzorging door de Nicolaasraad.

Voor ons als EM is dit een bekroning op het werk waarmee we zo’n drie jaar geleden begonnen, om een groot
zonnedak te vinden zodat mensen in de wijk waarop we ons richten, hun eigen zonnestroom zouden kunnen
realiseren, zonder dat de panelen op hun eigen dak liggen. In heel veel gevallen blijkt dat namelijk niet, of
slechts heel beperkt mogelijk. Met elkaar participeren in zo’n coöperatieve installatie is dan een prachtig
alternatief om toch een steentje bij te kunnen dragen aan de dringend nodige energietransitie. Wij hebben
onze aandacht daarbij vanaf het begin louter op daken gericht, en nadrukkelijk niet op een weiland of een
natuurgebied. Dat is soms lastiger, maar voorkomt dat het landschap en de natuur onnodig worden aangetast.
Voor het Parochiebestuur is het ook een belangrijke mijlpaal. Met het beschikbaar stellen van het dak van de
Nicolaaskerk voor energieopwekking ten behoeve van de buurt, zijn zij de eerste katholieke kerk in Nederland
die op die manier betrokken is bij de energietransitie. Er zijn wel meer ’groene kerken’ die (soms) ook
energieneutraal zijn omdat ze hun eigen energie opwekken, maar er is geen enkele andere katholieke kerk in
Nederland – naar wij konden nagaan- die ook de eigen buurt qua stroomvoorziening helpt! De Nicolaasraad en
het Parochiebestuur verdienen voor hun niet aflatende inspanning om hiervoor toestemming te krijgen bij de
hogere eschalons in de kerk, dan ook alle lof!
[NB: Deze tekst stond, met een paar aanpassingen, een andere titel en zonder foto’s, op 15/10 ook op de website van Haren de Krant.
https://www.harendekrant.nl/nieuws/haren-heeft-een-primeur-wellicht-de-eerste-katholieke-kerk-in-ons-land-met-haar-eigenzonnedak-waar-de-buurt-van-profiteert/ ]
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Hoe gaat het nu verder rondom het zonnedak?
Het Recht van Opstal (zie hiervoor) zal nog bij notariële akte worden vastgelegd, maar intussen kiezen we al
een geschikte aanbieder uit de diverse offertes voor de installatie en de panelen, en zorgt Enexis voor een
aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarna kan de opdracht worden gegeven om de zonnepanelen op de kerk
te plaatsen. Als tegenprestatie voor gebruik van het dak krijgt de kerk een eigen opwekinstallatie.
Voor de bouw van het zonnedak is een financiering nodig. In de eerste plaat is daarvoor de subsidie van het
Ministerie van Economische Zaken, de SCE subsidie (= Subsidie Coöperatieve Energieopwekking) aangevraagd.
En zodra onze business case duidelijk is zal een aanvullende financiering worden afgesproken in het kader van
het provinciale Fonds Nieuwe Doen.
Maar het zal niet gaan zonder particuliere bijdragen. Gelukkig hebben vele buurtgenoten al aangegeven te
willen participeren met de aanschaf van een of meerdere certificaten. Deelnemen kan namelijk door
certificaten te kopen. Een certificaat komt overeen met 250 kWh opgewekte stroom. En dat komt grofweg
overeen met wat een zonnepaneel aan stroom genereert. Het staat nog niet vast hoeveel panelen exact
geplaatst kunnen worden en dus weten we ook nog niet helemaal zeker of reeds voldoende mensen
belangstelling hebben, of dat we al ‘overtekend’ zijn. Dat laatste is ook niet erg, want we zijn al druk in de weer
om een tweede (en mogelijk zelfs derde) dak te organiseren. Wat we in ieder geval zeker weten is dat de
installatie er komt! Over enkele weken zullen we met de mensen die zich al aangemeld hadden, een informatieavond beleggen, waarop ook een participatie-overeenkomst kan worden getekend. Nader bericht hieromtrent
volgt spoedig.

Een Website: hij is er!
We hebben nu ook een website: www.energiek-maarwold.nl (Denk om het verbindingsstreepje!) Die is nog
niet geheel en al ingevuld, maar de basis is er en we kunnen jullie dus vanaf nu ook buiten de Nieuwsbrieven
om, op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de verschillende projecten. De actualiteiten zullen steeds
op de Home-pagina te vinden zijn.
Zo’n website biedt ook iedereen de gelegenheid om berichten of nieuwtjes uit het hele gebied van wat we als
Maarwold aanduiden, te laten plaatsen. (Voor de duidelijkheid: dat is dus in ieder geval alles ten westen van de
Rijksstraatweg. Dus bijvoorbeeld ook de Molenbuurt!) Maar we zullen natuurlijk relevante berichten die
betrekking hebben op het Centrum van Haren, niet weglaten, laat staan blokkeren!)
Om dergelijke berichten en nieuwtjes geplaatst te krijgen, moet je vanaf nu mailen naar: mailbox@energiekmaarwold.nl . Dan zorgen wij zo snel mogelijk voor de opname op de website.
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Spelen en beleven, ontdekken en ontmoeten rond het Buut, in een groene oase
Eind 2020 waren er in het kader van De Groene Parel een paar projecten in onze buurt ingediend voor
subsidie door de gemeente. Eén daarvan, het project Maarwold: spelen, beleven en ontmoeten dat
was ingediend door Ewoud Stadman, was één van de uitverkorenen en verkreeg voor het ingediende
project € 10.000,- subsidie, naar we uit de pers en de Nieuwsbrief Haren van de gemeente vernamen.
Omdat we tot nu toe geen activiteiten hadden waargenomen rondom het Buut, die wezen op de
realisatie van de plannen, zijn we maar eens met Ewoud gaan praten.
In dat gesprek bleek ons dat Ewoud eigenlijk al jaren in overleg met de gemeente Haren en Groningen
was, samen met de mensen in de directe omgeving, om te proberen speelplekken voor de kinderen
te realiseren. De speelplekken die er waren, kampten met veel achterstallig onderhoud en voor de 7+
kinderen was er nauwelijks iets. Er werd iets vervangen aan de Bollandweg, maar er was veel meer
nodig. De groep rond Ewoud had in overleg met de gemeente een begroting gemaakt voor ongeveer €
50.000, - want de gemeente realiseerde zich dat er inderdaad wat moest gebeuren; ze stelden daarom
een projectleider aan. Toen het Groene Parel-plan kwam, met daarbij de nodige gelden, werd Ewout
gevraagd om daarop ook in te schrijven, zodat een deel van de benodigde financiering voor het hele
project daaruit zou kunnen komen. Dat heeft hij dus gedaan, met een toegevoegde begroting van
€21.000,- o.a. gebaseerd op de hoge kosten voor speeltoestellen. En met succes, zij het dat er slechts
€10,000,- subsidie kwam…. Vervolgens vergat de gemeente echter ook nog dat dit Groene Parel-plan
alleen een component van een veel groter plan was en dat er dus echt meer dan die € 10.000,- nodig
zou zijn, om die wat ze in principe ook al toegezegd hadden. Ook de projectleider werd van het project
gehaald en het hele onderhandelingsspel moest weer opnieuw beginnen, nu met de nieuwe
gebiedsmanager die nog een keer de voorwaarde stelde dat de bewoners uit de omgeving zouden
instemmen. Dat was al lang gebeurd : er was een groep van 16 betrokken en belanghebbende
buurtbewoners, die graag zagen dat er voor hun kinderen meer speelruimte zou komen. Tot hun
verbazing bleken er toen echter ook een paar bezwaren te zijn ingebracht tegen de ontwikkelde
plannen, van mensen die overlast van de kinderen vreesden. Er wordt op dit moment gepoogd om
alsnog iedereen op één lijn te krijgen, en zodat aan de implementatie van de plannen kan worden
verder gewerkt. De hoop is dat er in het voorjaar dan toch ook wat zichtbaar zal worden! Op de
bijgevoegde 3d-schets is te zien wat de gedachten zoal zijn m.b.t. speeltoestellen op het grasveld.
Daar kan overigens natuurlijk nog het een en ander aan veranderen, in het kader van het nog lopende
overleg. Voor meer informatie en recente ontwikkelingen: zie mailadres:
speelterreinmaarwold@gmail.com. Op de website van Energiek Maarwold zullen we vanaf nu de
nieuwe ontwikkelingen ook vermelden.
We hopen met Ewoud dat die plannen snel gerealiseerd kunnen worden en dat dan tot uitvoering
wordt overgegaan van wat in het Groene Parelplan beschreven is:
…Beide ruimtes lenen zich bij uitstek voor het realiseren van een groene oase voor (natuurlijk) spelen, beleven, ontdekken en ontmoeten.
Het ligt zo centraal dat alle omliggende straten als Emmalaan, Hemsterhuislaan, Westerse Drift, Spinozalaan etc. van deze plek kunnen
genieten. Voetbal / basketbal / hockey / trefbal op het plein (ook voor gym Nicolaasschool en kinderopvang ) op het sportcourt en klimmen
/ klauteren / rennen / vies worden / verstoppertje spelen in de groene oase ernaast.
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Wist u dat…
•

•

•

•

Woonzorg, de coöperatie die zorg draagt voor Erasmusheem, een onderzoek laat doen naar hoe de
verbinding met de buurt sterker kan worden? Daartoe inventariseren ze wensen van de mensen die er
wonen en wordt gesproken met andere (semi)publieke organisaties in de buurt, denk aan Westerholm
en de Kinderopvang. Ook wij spraken met hen en hebben daarbij aangegeven dat we graag willen
meedenken, en samen met hen buurtverbindende activiteiten organiseren, passend bij onze
doelstellingen. Een aangenaam gesprek: een aantal van de besproken ideeën zullen in het advies aan
Woonzorg worden opgenomen. Dat zal eind deze maand verschijnen.
We ook verkennend gesproken hebben met de Zonnehof over het gebruik van hun dak voor
zonnepanelen? Over de mogelijke vervolgstappen vertellen we meer als de gesprekken wat verder
gevorderd zijn.
We een gesprek hadden met de mensen die ons groen vanuit de gemeente onderhouden en dat we
daarbij ook even spraken over hoe aardig die bomen die nu omgaan aan de Emmalaan, er eigenlijk nog
bijstaan? Toch worden ze gekapt, want op die drukke laan, vindt men een extra risico op ongelukken,
iets te veel van het goede. Het is vanuit goed beheer dus beter ze te vervangen. Bij die vervanging
zullen meerdere soorten bomen geplant worden, zoals ook nu al het geval is.
Het laten bezorgen van een extra papiercontainer door de Gemeente in onze buurt geheel overbodig is?
De Stichting Oud Papier blijft wekelijks (vrijdags en zaterdags) papier inzamelen op of vlakbij het
Beatrixplein (bij de Nicolaaskerk) ten behoeve van goede doelen in buiten- en binnenland.
Lid worden van de Coöperatie Energiek Maarwold?
We zouden graag willen dat u lid wordt van onze coöperatie, zodat we wat armslag krijgen om onze doelen te
bereiken. We willen af en toe een spreker uitnodigen in een zaaltje, daarbij koffie en thee kunnen aanbieden en een
fles wijn voor de spreker, handige meetapparaten huren, zoals een warmtebeeldcamera om warmtelekken in uw
huis op te sporen, bollen planten, bloemen zaaien, zwerfvuil opruimen, enz. Leden krijgen stemrecht tijdens de
jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De jaarcontributie is in 2021 € 10,-.
Te zijner tijd kunt u overigens ook gratis lid worden en ons steunen door over te stappen op een locale en duurzame
energieleverancier “Energie van Ons” (EvO). EvO is ook de beoogde afnemer van de stroom van ons zonnedak. Als
alles straks is ingeregeld, krijgt Energiek Maarwold een vergoeding van EvO voor nieuwe klanten die zich via ons* bij
hen aanmelden. Die vergoeding is voldoende om u het lidmaatschap van Energiek Maarwold gratis aan te kunnen
bieden. Bovendien ontvangt u dan een ander duurzaam cadeau, zoals een nestkast (voor andere vogels dan
koolmezen..) voor in de tuin. Daarmee draagt u dan weer bij aan meer biodiversiteit in de wijk.
*) Nu nog niet overstappen naar EvO, want we hebben het nog niet ingeregeld!

Opgavestrook voor lidmaatschap (inleveren bij Penningmeester van EM, Westerse Drift 59, of mailen
naar: mailbox@energiek-maarwold.nl )
Ik wil graag lid worden van de Coöperatie Energiek Maarwold U.A.
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mailadres:
Datum:
Ik zal de contributie overmaken naar de bankrekening van Energiek Maarwold U.A.: NL63-INGB0008945390
Ik overweeg om via Energiek Maarwold over te stappen naar EvO en word zo gratis lid.
☐

☐
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