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Opening en mededelingen
Voorzitter Tjitse Mollema heet iedereen van harte welkom. Hij is blij met de hoge opkomst.
Waarom moeilijk doen als het samen kan?
Carina Wiekens is lector aan de Hanzehogeschool met als expertise gedragsverandering, in relatie tot de
energietransitie. Wat beweegt mensen om mee te doen, of juist niet? Ze begint met vragen te stellen over wat
de aanwezigen weten over energie en verduurzaming, wat zij denken dat de grootste energievreter is huis,
maar ook over hoeveel van ons actief betrokken zijn bij LOPEC. Enkele punten uit haar presentatie: er is in het
algemeen weerstand tegen verandering. Toegespitst op energietransitie: men vindt het niet eerlijk (‘waarom
wij wel, de anderen niet’) of men ziet de urgentie niet (‘ik zie geen brand’). Aan de andere kant is 99% van de
mensen zich bewust van het feit dat er iets moet veranderen en wil men zelf ook wel wat doen. De meesten
vermijden wat negatief is (dus: ‘hoe leg ik mijn kleinkinderen uit dat we op deze manier met de brandstoffen
en met het milieu omgegaan zijn?’ zal mensen niet over de streep trekken), maar streven naar iets positiefs
(financieel voordeel of het genoegen van ‘samen doen’). De Hanzehogeschool is graag bereid te helpen.
Carina wordt hartelijk bedankt met een cadeautje uit onze Wereldwinkel.
Verslag van de ledenvergadering van 4 april 2019
Het verslag wordt met dank aan de secretaris vastgesteld.
Activiteiten van LOPEC
Bij de stukken is een overzicht gestuurd van activiteiten. Een zorgpunt, vindt het bestuur, is dat we nu zo’n 150
leden hebben, maar dat er wel 1.200 voordeuren zijn! Daar valt nog veel te winnen. Immers, draagvlak is de
motor van de activiteiten. Een ander punt van aandacht is de beeldvorming. LOPEC is méér dan een zonnedak!
Wat betreft het zonnedak van LOPEC zijn er problemen met de leverancier. Niet omdat de panelen het
niet goed doen (integendeel zelfs), maar omdat de leverancier het onderhoudscontract niet goed
naleeft. De zaak loopt nog.
De windmolen aan de Stedumerweg produceert meer dan verwacht. Overigens zijn nog steeds niet alle
winddelen verkocht. Voor (nu minder dan) €99 kunnen leden al een winddeel kopen.
De bewoners die voor aansluiting aan het warmtenet in aanmerking komen (Molenweg e.o.) hebben in
het algemeen positief gereageerd. De gemeente betrekt LOPEC er actief bij.
Onderzoek naar thermische energie uit de Wijmers is hoopgevend. LOPEC zal een offerte vragen voor
een vervolg. Intussen is er de intentie om sloop/nieuwbouwwoningen zodanig te bouwen dat er flexibel
kan worden ingesprongen op warmtenet, aquathermie, waterstof of wat dan ook.
De deelauto’s hebben de wind mee. In het voorjaar moet het lukken!
LOPEC denkt mee aan grote zonneprojecten in de regio (Marco Roepers wijst er terecht op dat
tegenwoordig een mooi combinatie is te maken met biodiversiteit) en is betrokken bij groen gas en
monovergisting.

-

Buurkracht timmert erg aan de weg door actieve betrokkenheid bij de Dag van de Duurzaamheid (81
schoolkinderen) en de dorpsavond (‘gratis warmte’). Het team is in gesprek met Flits over een avond in
november (Energygame).

Kortom, er is zoveel te doen dat elke bijdrage van de leden meer dan welkom is. Een mooi voorbeeld is de
deelauto: behalve bestuurslid Martin Ettema zijn er een paar leden die de werkgroep bemensen. Een ander
voorbeeld is het onderzoek naar aquathermie dat in gang is gezet dankzij de inzet van een van de bewoners (en
lid van LOPEC). Dus als er een onderwerp is dat iemand interesseert, laat het weten!
Nationaal Programma Groningen
De gemeente heeft door middel van een Dorpscafé en het busje Neef Herbert veel ideeën en wensen
opgehaald bij de bewoners. Via Dorpsbelangen (die er met de neus bovenop zat) heeft LOPEC kennis genomen
van de volgende vragen/ideeën over energie:
Niet alleen snoeihout van de gemeente gebruiken voor het warmtenet maar ook groenafval en tuinafval
van de bewoners (dus niet via Usquert).
Grote windmolen waarvan iedereen gebruik kan maken.
Oplaadpunt elektrische auto/fiets.
Zonnepanelenpark.
Warmtenet voor iedereen, ook voor huurwoningen (overigens: waar komt die warmte vandaan?
Biomateriaal uit verre landen via schepen? Is dat gewenst?)
De voorzitter merkt op dat LOPEC al bezig is met veel van die wensen. De zorg over het warmtenet kan hij
wegnemen: het hout komt uit de buurt en niet vanuit andere plekken in Nederland of het (verre) buitenland.
Andere ideeën en vragen
Harry Poelman heeft gehoord van de mogelijkheid de verwarmingsketel op een lagere temperatuur te zetten.
Daarover is wellicht voorlichting gewenst. Deze opmerking wordt doorgegeven aan het Buurkrachtteam.
Kees Moesker zegt dat er gewaarschuwd wordt voor te veel warmtepompen die gebruikmaken van een
bodemlus (bodem-water). Dat gaat elkaar in de weg zitten, de warmte in de ondiepe bodem is op den duur op
(thermische kortsluiting). Variëren lucht-water en bodem-water of een collectief systeem zijn wenselijke
oplossingen.
Janet Buikema constateert dat er ook nu niet veel jongere leden aanwezig zijn. Ze vindt dat er toch ook een
verbinding moet zijn met andere sociale groeperingen. Wellicht dat de Hanze (via Carina) daarbij kan helpen.
Marco Roepers heeft de indruk dat er meer straatverlichting is dan vroeger (lichtvervuiling).
Tineke Stuurwold vraagt hoe ze kan uitvinden hoeveel stroom – bijvoorbeeld - haar wasmachine kost. Die vraag
wordt eveneens doorgespeeld naar het Buurkrachtteam. Intussen blijken Martin Ettema én Kees Moesker te
beschikken over een energiestekker die ze best willen uitlenen.
Henk Koster betrekt energie van Energie VanOns, maar heeft een aanbieding van een andere
energiemaatschappij voor (goedkoper) gas. Inderdaad is het betrekken van stroom bij de ene en van gas bij een
andere maatschappij mogelijk. Die afweging moet ieder voor zich maken. De voorzitter benadrukt nog maar
eens dat Energie VanOns inderdaad van ons is, waarbij de winst in de regio blijft en waarover de
energiecoöperaties, dus wij, zeggenschap hebben.
Subsidieregelingen aardgasvrij
Willy Jansen, gemeente, is helaas verhinderd. De leden houden dit onderwerp tegoed, want de
subsidieregelingen zijn bijzonder interessant!

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage.

