Energiek Maarwold
Inleiding
Ook al zijn we nu - half november - nog niet zover als we graag zouden willen, we menen u toch even
op de hoogte te moeten houden van de ontwikkelingen rond Energiek Maarwold. Die zijn er namelijk
wel degelijk. Behalve over de organisatorische en formele aspecten van EM, en over de activiteiten in
de buurt die met De groene Parel en De stem van Groningen te maken hebben en met het bollen
planten, kunnen we u met name vertellen over de ontwikkelingen rondom de zonnepanelen op het dak
van de H. Nicolaaskerk.

Energiek Maarwold, nu wettelijk erkend
Eind oktober is de oprichtingsakte van de Coöperatie Energiek Maarwold getekend bij de notaris.
Daarmee is wat twee jaar geleden nog een idee was, realiteit geworden. De focus die van meet af aan
op een combinatie van duurzaamheid, biodiversiteit en sociale samenhang in de buurt lag, heeft nu
formeel gestalte gekregen.
Als bedenkers en uitvoerders is het natuurlijk fijn om te zien dat we aan dat idee vorm hebben kunnen
geven, maar het is vooral een uitdaging voor ons om het samen met u verder te versterken en te
verbreden. U kunt als buurtbewoners binnenkort in ieder geval lid worden van de coöperatie. Daartoe
zullen we u eind december een kleine brochure doen toekomen met een opgave- mogelijkheid. Maar
versterken en verbreden betekent voor ons ook dat we hopen op veel buurtgenoten die ideeën voor
allerlei projecten inbrengen of daar aan mee willen doen, en soms ook een stokje willen overnemen.
EM wil een coöperatie zijn met actieve leden die samen bijdragen om onze buurt nog fijner te maken.
Het idee is dat we een bescheiden bijdrage gaan vragen aan onze leden, want zonder budget kan er
maar heel weinig. Uiteindelijk kunnen we er alleen samen een succes van maken, van die coöperatie.

De Groene Parel in De Stem van Groningen
Stem van Groningen is een actie van de gemeente Groningen om ideeën op te halen vanuit de wijken
om de leefbaarheid en de sociale verbondenheid te versterken. De beste ideeën worden beloond met
budget en uitvoering ervan. Nu is De Groene Parel aan de beurt, het gebied van de voormalige
gemeente Haren. Ook vanuit onze buurt zijn plannen ingediend die door veel anderen blijken te worden
gesteund.
Zo heeft Ewoud Stadman een plan ingediend om de speelmogelijkheden voor jongeren rondom het
Buut te verbeteren.
Baskets bij het Buut
In de beschrijving van
het plan staat:
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“In de wijk Maarwold neemt
het aantal kinderen
toe. De wijk is weer in
volle bloei, kinderen
zoeken plekken om te
spelen. Voor de allerkleinsten is er een leuk
speeltuintje gerealiseerd
maar ben je 7+ dan is er
weinig tot niets voor je
te doen. Midden in de wijk
staat de sporthal, het Buut.
Aan het Buut grenst een basketbalveld (aan vervanging toe) en een groot grasveld. Deze beide ruimtes lenen zich bij uitstek

Energiek Maarwold
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.”
Daarnaast heeft Cornelia van Horn, medewerkster van Westerholm, een plan ingediend om
vanaf de Wilhelminalaan tot aan Sassenhein een reeks vrolijk gekleurde bankjes te plaatsen
in het kader van Social Sofa. In de toelichting staat: “Bij de dorpskern Haren ligt een mooie
woonwijk, met een zorgcentrum voor ouderen, een kerk en een basisschool, kinderopvang, grenzend
aan een prachtig wandel-en natuurgebied richting Glimmen. Er lijken weinig verbindingen te zijn
tussen bewoners in de wijk van ouderen en jonge gezinnen. Dat kan beter! De bewoners zien steeds
vaker Pieterpadwandelaars hun route nemen door de mooie straten.
Wie er ook wandelt,
bewoner, of de geoefende
wandelaar: je mist bankjes!
Bankjes, die juist bij uitstek
geschikt zijn voor contact
We kunnen met de inrichting
in de wijk verbindingen onderling tussen bewoners:
ouderen en jonge gezinnen
stimuleren en de ontmoetingen/uitwisseling met mensen
van buitenaf mogelijk maken.
De Social Sofa staat voor verbinding leggen tussen mensen.
Het idee is op de veel gebruikte
wandelroute door een aantal
Sassenhein
straten een Social Sofa te plaatsen en 7 bankjes in de kleuren van de regenboog als een voorziening in
de wijk. Bij de bankje komen poëzieteksten van noordelijke dichters.”
Eerdaags weten we welke plannen door de gemeente als haalbaar worden gezien, en waar
u dus op kunt stemmen om ook echt uitgevoerd te worden. Dat stemmen moet dan tussen
28 November en 8 december a.s. op https://stemvan.groningen.nl/budgets#5-stemmen.
Er is € 35.000,- beschikbaar voor alle plannen samen.
De gemeente heeft een paar van onze acties ingezet als voorbeeld voor anderen. Dat was terug te
zien in een streaming video die begin september zichtbaar was op de website van De stem van
Groningen. In die video vertelde Michel van den Bogaert onder meer over de Zwerfvuil acties vanuit
Energiek Maarwold, zoals hij daarover ook op het bankje bij de Dorpskerk werd geïnterviewd in het
Haren De Krant van enkele weken terug.
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Energiek Maarwold
Het zonnedak op de H.Nicolaaskerk
Technisch
In de september-nieuwsbrief gaven we al aan dat de voortekenen gunstig waren wat betreft de kwaliteit
van het dak als drager van zonnepanelen. Inmiddels hebben we een technisch rapport waaruit blijkt dat
het dak zonder meer ruim 200 panelen kan dragen, voldoende voor zo’n 200 certificaten van 250 kwh.
Het beperkte aantal zit hem in de regels voor een PCR-project. De aansluiting daarvoor mag niet
zwaarder zijn dan 3x80 A. In overleg met de parochie is ook gekeken naar de levensduur van de
dakbedekking. Ook dat lijkt gunstig; normaal gesproken zal vervanging van het bitumen niet nodig zijn
in de komende 15 jaar.
Organisatorisch
Zorgvuldigheid kenschetst de voortgang van de opstalovereenkomst met het Parochiebestuur rondom
het beleggen van het dak. Er is inmiddels een concept Opstalovereenkomst, waar de parochiale
commissie van de H. Nicolaaskerk en wij het in principe over eens zijn. Maar het laatste woord is aan
het Bestuur van de Hildegard von Bingen parochie. Zodra dat bestuur akkoord is, zullen we snel de
financiering concreet gaan regelen; en als daar voldoende zekerheid over is, dan kunnen we heel snel
de opdracht geven voor het aanbrengen van de installatie. Het zorgvuldig doorlopen van deze stappen
is natuurlijk van groot belang; dus we nemen maar voor lief dat het wat extra tijd kost.
De planning
Als gevolg van de corona-pandemie en de grondige wijze waarop we zowel technisch als
organisatorisch de realisatie vormgeven, blijkt de tijd om nog dit jaar de energieproductie te starten, te
krap. We hebben onze ambitie in dezen dus wat moeten bijstellen. Dat heeft consequenties, want de
huidige postcoderoosregeling (PCR) wordt in principe op 1 januari vervangen door een Postcoderoossubsidieregeling (PCSR), die er wat anders uitziet dan de huidige PCR. Er zijn nog wat discussies in de
Kamer en met de VNG over de precieze invulling van die nieuwe regeling en over de invoeringsdatum.
We volgen dat en zullen het startmoment en onze werkwijze afstemmen op de uitkomsten.
Als de minister de huidige plannen doorzet, zullen we pas op 1 april 2021 de subsidie-aanvraag kunnen
indienen. We rekenen erop dat we ruimschoots voor die tijd er ook aan toe zijn !
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De H.Nicolaaskerk

Energiek Maarwold
We zijn bezig om het financiële plan op te stellen op basis van berekeningen en allerlei
keuzemogelijkheden. De coöperatieleden en de deelnemers aan het Zonnedakproject moeten zo goed
mogelijk vooraf weten waar ze aan toe zijn. We streven naar lage instapkosten en een redelijke
terugverdientijd, maar toch voldoende inkomsten om alle kosten te dragen. Als we de locatie van de
meterkast en omvormers met de kerk en Enexis hebben vastgesteld, kunnen we ons buigen over de
offertes en een keuze maken.
Daarnaast moeten we een keuze maken uit de partijen die onze stromen gaan afnemen. We
hebben ons oog op dit moment gevestigd op energieleverancier Energie van Ons, omdat die partij het
beste aansluit bij het idee van lokale energieopwekking. De stroom wordt dan ook weer verkocht in
Groningen
Deelnemen aan het zonnedak
Het plan is om een deel van de financiering te regelen met een speciaal hiervoor bedoelde lening bij
de Provincie, zodat de instapprijs laag kan blijven. Zo wordt deelnemen voor iedereen aantrekkelijk.
Deelnemers kunnen straks certificaten van 250 kWh kopen, dat wil zeggen dat we per certificaat 250
kwh opgewekte stroom garanderen. Zo’n certificaat correspondeert min of meer met de opbrengst
van één zonnepaneel. Daarbij zijn we er nog niet helemaal uit hoe hoog de eigen bijdrage per
certificaat van 250 kwh wordt. Daarvoor zijn nadere berekeningen nodig, in samenhang met de
precieze subsidieregeling waar we mee kunnen werken

Bollen planten
Door alle activiteiten rondom het Zonnedak is er de afgelopen periode vanuit het bestuur weinig
gebeurd aan de zorg voor bermen en parkjes. Maar binnenkort is het weer de tijd voor het planten van
voorjaarsbollen. Dat gaan we in overleg met de gemeente weer ter hand nemen de komende tijd. Er
zijn onder u vast weer belangstellenden om daaraan mee te doen of om suggesties te doen waar
voorjaarsbollen zouden kunnen worden geplant of waar authentieke bloemenmengsels zouden kunnen
worden gestrooid, ter versterking van de biodiversiteit in de buurt. We horen het graag!
Ondertussen loopt er in de gemeente Groningen nog
(kort!) een actie ‘Klimaat-adaptatie’. In de Nieuwsbrief
Haren van de 13 november lezen we:
Maak kans op gratis groen
Wil je een boomspiegeltuin (foto), regenton, bloembollenpakket,
borderpakket, of een groen dak winnen? Doe dan mee aan de verloting van Klimaatadaptatie Groningen en maak kans op
een van deze prijzen. Meld je uiterlijk 22 november aan via www.klimaatadaptatiegroningen.nl

Tenslotte
We streven er voorlopig naar om u iedere 2 maand van een Nieuwsbief te voorzien. Mocht u zelf
ideeën hebben voor een (kleine) bijdrage aan dit medium, laat het ons vooral weten! We hopen ook op
korte termijn een website te hebben, waarop we nog sneller u van informatie kunnen voorzien en waar
u ook uw bijdragen kwijt zult kunnen. Voorlopig is ons contactadres nog beperkt tot
EnergiekMaarwold@xs4all.nl

Contact:
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We staan open voor al uw suggesties met betrekking tot uw eigen betrokkenheid bij lopende of nieuw te
starten projecten!

EnergiekMaarwold@xs4all.nl

