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Voorwoord
“Our house is on fire” is de wereldberoemde uitspraak van Greta Thunberg.
En wanneer er niet geblust wordt, wordt de aarde onbewoonbaar.
Veel te langzaam dringt het besef door.
En toen kwam Corona, en zo helpt een epidemie een beetje in de klimaatcrisis.
Er is eigenlijk overeenkomst tussen beide crises. Twee wereldproblemen die alleen worden
opgelost door massale gedragsverandering. Met de aanpak van Corona lukt dat redelijk, door
van uit de overheid voortdurend de ernst van de crisis te benadrukken. En dat ontbreekt
eraan met de klimaatcrisis, terwijl de impact die Corona heeft nog niets is vergeleken met de
gevolgen van de klimaatcrisis.
Er zijn zelfs politici die het hele klimaatprobleem ontkennen. President Trump is er zo
een die van feiten nepnieuws maakt. Volgens The Washington Post is hij sinds zijn aantreden
goed voor gemiddeld meer dan 10 leugens per dag.
Zo gek gaat het hier gelukkig niet. We hebben een klimaatdoel, elke regio hier is bezig
met RES (Regionale Energie Strategie), om de CO2 uitstoot - t.o.v. 1990 - in 2030 met 49 % en
in 2050 met 95% te verminderen.
Energie-coöperaties kunnen hier iets in betekenen, en die zijn er nergens meer dan in Fryslân,
in 2020 zijn het er al 73.
Voor Bolsward is dat DEBo. Maar voor het collectief opwekken van zon energie is voor ons
2020 een verloren jaar. Dat komt omdat vanuit het ministerie maar geen duidelijkheid komt
over een veranderend subsidiestelsel.
Voor regionale coöperaties is het meestal ook moeilijk om een project van de grond te krijgen.
De hoeveelheid zonne-energie opgewekt in Fryslân door coöperaties, is dan ook slechts 3,6 %.
Als DEBo zouden we ontzettend veel kunnen doen, maar daar hebben we niet de mogelijkheid
voor. Wat we zeker doen is: Klanten/leden winning, en iets bijdragen aan energiebesparing
o.a. met een warmtecamera, en we gaan er nog steeds van uit dat ons zonne-project zal
slagen. Moeilijker wordt het om daadwerkelijk een rol te spelen in de gemeentelijke
energietransitie. Ook het uitvoering geven aan de bedoeling van het klimaatakkoord, dat
burgers en lokale bedrijven voor ten minste 50% eigenaar worden van grote lokaal opgewekte
energieprojecten, is voor ons op dit moment niet te doen.
Bolsward staat net als de rest van Nederland voor de enorme opgave om voor 2030 zo veel
mogelijk aardgasvrij te worden. Dit vraagt veel overleg en studie naar de mogelijkheden. Het
belangrijkste is energiebesparing en dan kijken naar de mogelijkheden. Die zijn er met
warmtepompen, geothermie (Leeuwarden doet onderzoek) aquathermie, groen gas of
warmtenetten. Eind 2019 is door SWF besloten om in Bolsward een onderzoek te doen naar
de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een restwarmtenet.
De mogelijkheid lijkt te bestaan om de wijk Noord 2 met restwarmte
van omliggende fabrieken te verwarmen.
Om als DEBo deel te nemen in dergelijke projecten is meer
betrokkenheid nodig vanuit Bolsward.
”Our house is on fire”, maar DEBo heeft te weinig water om te
blussen.
Titus Hettinga

Het jaar door
Tot halverwege maart verliep alles normaal, daarna werd door Corona de activiteit behoorlijk
ingeperkt.
Ook het feit dat er het hele jaar lang geen duidelijkheid kwam over de wijziging van het
postcoderoos systeem haalde ook ons zonne-project onderuit.
In 2019 is begin gemaakt met RES (Regionale Energiestrategie). Elke gemeente maakt hierin
plannen om de klimaatdoelen te halen. De 20 Energie Coöperatie in SWF worden hierin zoveel
mogelijk betrokken. Op 28-1 was overleg hierover in het gemeentehuis in Sneek.
SWF stelt € 75,- per inwoner beschikbaar voor energiebezuiniging.
E. coöperaties zijn ook betrokken bij de St.
Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Op 30-1 waren
wij aanwezig in Leeuwarden in het Energie
Kenniscentrum Leeuwarden, gebouwd op de
voormalige vuilstort Schenkenschans. Het
uitzicht gaf een blik op het nieuwe ‘Sinnefjild’
van 17 HA, wat zich bijna lied aanzien als een
oppervlakte water.
In het kader van voortdurende winning van leden / klanten voor Energie VanOns hadden we
10-2 overleg met Sc Bolsward. De voetbalvereniging heeft 6 aansluitingen, en gaat zich
aansluiten bij DEBo.
DEBo zal alle mogelijkheden benutten om verenigingen te steunen. Een van die
mogelijkheden is het beschikbaar stellen van € 50,- voor de vereniging, voor ieder die zich via
eigen vereniging aansluit bij DEBo.
Er is op 12 februari deelgenomen aan het deelauto overleg in Raerd. Er was inbreng van
meerdere deelauto-initiatieven. Bolsward heeft al ruim 10 jaar ervaring met MyWheels, het
blijft echter lastig om tot structureel gebruik te komen. Gebruikers schrikken van de ritkosten
van een deelauto. Daarnaast beschikken gebruikers niet altijd over een goed beeld van wat
een eigen auto kost. Behoefte is aan een flyer ‘kosten eigen auto’. Daarnaast is er de wens om
over te stappen van een benzine deelauto naar een elektrische deelauto en wordt om die
reden naar andere opties gekeken.
Onze laatste bestuursvergadering voor de eerste corona Lock down was 24-2.
We hebben ingestemd met een voorstel van Energie VanOns -die tijdelijk studenten heeft
ingehuurd voor promotiedoeleinden- voor het maken van uniforme flyers en posters met een
herkenning naar de regio-coöperatie en Energie VanOns. Het vraagt nog wel wat overleg over
inhoud en kleurstelling.
We hebben tevens van E. VanOns een overzicht gekregen van daken met minimaal 1000m2
oppervlakte, om te peilen naar belangstelling voor het leggen van panelen. Er zijn hiervoor
contacten gelegd met het Marne College. Het stichtingsbestuur waar Marne C. onder valt
geeft geen reactie en laat ons met een open vraag zitten.

Op 7 maart waren we bij de tweede bijeenkomst van SWF over lokale energietransitie.
En toen kwam 16 maart: ‘de Lock down’ en werd er enkel nog digitaal vergaderd.
De eerste was op 2-5 de ALV van Us Koop. Fr.l ( de koepel van e. coöp. in Fr.l.)
Voor de promotieactie van Energie VanOns hebben we nog 2 keer overleg gehad over tekst en
kleurstelling van het promotiemateriaal.
Ook onze eigen jaarvergadering moest digitaal afgehandeld worden. Volgens de norm zijn de
jaarstukken 15 dagen van tevoren verstuurd, met het verzoek om ze door te nemen en zo
mogelijk goed te keuren.
Die goedkeuring kwam, en de vragen werden beantwoord. Belangrijkste mededeling
onzerzijds was de doorschuiving van het postcoderoos project. Reeds langer dan een jaar
geeft het ministerie geen duidelijkheid, en die zal er dit jaar ook niet komen. Dat wordt dus in
2021 een volledig nieuw begin, met veel extra werk.
25-11 was de tweede ALV van Us Koöp. Fr.l.
Opnieuw was er geen meerderheid om de contributie af te stemmen op het aantal leden.
Op 16-12 was er nog een digitale bijeenkomst van Us Koop. over warmtetransitie.
Tot slot is naar de leden en (mogelijk) toekomstige aandeelhouders een kaart en
informatiebrief verstuurd met de beste wensen voor 2021
De bestuurssamenstelling is onveranderd: Titus Hettinga (voorz.) , Michiel Kramer (secr.) , Piet
Mollema (penningmeester), en Nico de Jong.
Er komen veel bezigheden af op het bestuur. DEBo zoekt naar bestuursuitbreiding en een
nieuwe voorzitter. Titus Hettinga heeft aangegeven te willen stoppen met het
voorzitterschap, door gehoorschade is het functioneren niet optimaal.
Eind 2020 is het aantal klanten / leden : 33

