Eerste jaarverslag 2015 Coöperatie DEBo
Na meer dan een jaar
voorbereiding is op 20 maart
- met het notarieel vast stellen de energie-coöperatie
‘Duorsume Enerzjy Boalsert’
afgekort DEBo een feit.
Het idee dat alternatieve
energieopwekking noodzaak zou
worden en dat daar regionaal
aan gewerkt moest worden, leefde allang bij MWB.
Het was 1992 toen overleg werd gevoerd met de maatschap Bos over windenergie
Deelname hierin kwam er niet van.
In 2009 wordt -gezien de mogelijkheid tot opwaardering van 3 molens rond Bolsward-,
een poging gedaan tot participatie van de Bolswarder bevolking.
MWB richt hiervoor een nieuwe stichting op: Stichting Duurzame Energie Bolsward.
Ondanks lange onderhandelingen leid ook dit niet tot resultaat.
Het is 2013 als in Friesland de provinciale energie coöperatie ‘Us Koöperaazje’ wordt
opgericht. Samen met de coöperaties van Groningen en Drenthe is zij eigenaar van het
eigen energiebedrijf: ‘Noordelijk Lokaal Duurzaam’ . Het doel is om in zoveel mogelijk
dorpen, steden en/of wijken een energie coöperatie op te richten en lid te maken van Us
Koöperaazje , zodat zij de energie van Noordelijk Lokaal Duurzaam mogen verkopen.
De lokale coöperatie wordt dan een wederverkoper van het energiebedrijf en de klanten
worden via de lokale coöperatie dan een klant van NLD.
Reeds voor de oprichting van de provinciale coöp. waren er al regionale coöperaties, dit
is mede de reden geweest dat Us Koöp. bepaalde dat alleen regionale coöperaties lid
kunnen worden en niet zoals in Bolsward de reeds bestaande Stichting D.E.B..
Extra werk en kosten maar door een provinciale subsidie van € 2500,- gemakkelijker te
verwerkelijken.
Na de notariële vaststelling op 20-3, moest nog het lidmaatschap van Us Koöperaazje
worden aangevraagd en dan kwam de mogelijkheid om klanten te werven. Tijdens de
kennismaking met Coöperatie Fr.l. op 10-4 hoorden we plotseling dat nieuw aan te
sluiten regionale coöperaties eerst 20 leden dienen te hebben alvorens lid te kunnen
worden. Omdat er teveel nieuwe coöperaties bij kwamen met nauwelijks leden was
deze regel plotseling bedacht.
Erg vervelend omdat we altijd hadden gezegd: ‘ Wacht nog even met het lidmaatschap
tot we lid zijn van coöperatie Fr.l. ‘.

Een meningsverschil tussen DEBo en Koöp. Fr.l. is het feit dat wij bij DEBo het
volwaardig lidmaatschap koppelen aan het klant zijn bij NLD. Voor Koöp Fr.l. hoeft die
koppeling niet. Dat maakte het voor ons wel weer gemakkelijker want leden winnen
zonder klant te worden was geen probleem, blijft evenwel de vraag wat je aan leden
hebt die geen klant zijn. Pas bij een behoorlijk aantal klanten kan winst worden
gemaakt; winst waarmee volgens de doelstelling weer duurzaam geïnvesteerd kan
worden.
Ook in 2015 is weer gezocht naar de mogelijkheid tot opwekking van alternatieve
energie.
Probleem bij zonne-energie op land was dat hiervoor geen beleid was bij SWF, wat wel
nodig is om in aanmerking te kunnen komen voor de landelijke subsidie regeling :
SDE+ die vraagt nl. om een omgevingsvergunning.
Er is dus behoorlijk druk uitgeoefend bij ambtenaren en B. en W. om hier werk van te
maken. Zo was er 25-3 een gesprek met de wethouder Mirjam Bakker, waar weer de
nodige ambtelijke briefwisseling op volgde.
Wel was al wel duidelijk dat land tussen de Twibaksdyk en de provinciale weg
acceptabel was voor de Provincie en SWF.
In maart is overleg geweest met Rudolf en Ellen Bos over de mogelijkheid tot verhuur
van 4 HA voor zonnepanelen. Na familie overleg werd uiteindelijk besloten om hier niet
op in te gaan.
Het St. Antonie Gasthuis heeft hier ook land wat vrij komt en is niet negatief over een
PV–zonneweide. Een besluit hierover is niet eerder te verwachten dan april 2016.
Intussen worden al wel mogelijkheden van offertes verkregen, zo is er 23-3 overleg
geweest met Nico Dam van het bedrijf Enie.nl . En als gevolg van een gesprek met
dhr.Kroon van het Marne College is er op 21-9 overleg geweest met Sale Wiersma van
Synnovem
DEBo werkt aan bekendwording door inspreken op bijeenkomsten en persoonlijke
benadering. Op 16-4 werd een voordracht gehouden op de jaarvergadering van de
wijkvereniging De Fûgelkrite en op 26-5 gebeurde dat op de ledenbijeenkomst van de
PvdA. Op 7-9 was er informatief overleg met Jan Kroon, directeur van het Marne
College. Een ludiek plan voor Bolle-tongersdei i.s.m. de RABO bank, lukte niet.
Een website, facebook, een e mail adres en een bank rekening werd aan gewerkt.
DEBO krijgt ondersteuning van de energie werkplaats in Raerd .Deze werkplaats is een
door de provincie ondersteunde samenwerking van Doarpswurk, FMF en Us
Koöperaazje. Regelmatig zijn er bijeenkomsten in Raerd waar initiatiefnemers elkaar
ontmoeten voor informatie en inspiratie, DEBo is hier eigenlijk altijd bij aanwezig.

Op 16-11 maakten we kennis met Edgar Fraiquin, sinds april werkzaam bij Us
Koöperaazje. Punt van overleg was het lidmaatschap wat we eind 2015 rond wilden
hebben. Omdat we onze klanten/leden aan mochten vullen met aspirant leden die geen
klant waren, was dat voor ons niet zo moeilijk om het rond te maken.
Het lidmaatschap van Us Koöperaazje werd verkregen. Daarna volgde de aanvraag bij
NLD en op 14-12 kwam het bericht dat we de 56ste wederverkoper van Noordelijk Lokaal
Duurzaam waren geworden.
Vanaf dat moment is het voor alle inwoners van Bolsward e. o. mogelijk zich via de
eigen pagina op de website van NLD direct aan te melden voor levering van lokale
duurzame energie via Duorsume Enerzjy Boalsert. De link naar onze eigen pagina is:
http://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/DEBo
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