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Voorwoord
RES klinkt voor veel Bolswarders nog vertrouwd in de oren als voormalige katholieke voetbalclub tot
2015. Zelf heb ik ook de herinnering daar nog aan, op de oude voetbal accommodatie It Heechhout.
RES is opnieuw in het leven geroepen, maar staat nu voor heel iets anders namelijk: ‘Regionale
Energie Strategie’ . Laat ik daar een balletje over op werpen.
Het klinkt mogelijk minder bekend maar wordt erg ingrijpend. Het gaat over de uitwerking van het
klimaat akkoord met de doelstelling een CO2 uitstoot vermindering in 2030 met de helft van die van
1990. Dit vraagt o.a. een geleidelijke overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie. Voor
die overgang zijn locaties nodig voor zon- en windenergie.
Voor Fryslan betekent het tevens dat er elk jaar tot 2030 zo’n 5000 huizen van het aardgas af
moeten. Al met al een enorme opgave die een grote voorbereiding vraagt. Iedereen krijgt er mee te
maken en een goed overleg en samenwerking is dan ook nodig. Bewoners, bedrijven, ondernemers,
natuurorganisaties, bestuurders en niet in de laatste plaats energiecoöperaties zijn hierbij
betrokken. Ook voor DEBo de opgave om mee te werken aan uitleg en draagvlak voor projecten.
Want natuurlijk maken mensen zich zorgen over hoe en waar projecten worden uitgevoerd.
Er is voor DEBo echter meer te doen, het lukt maar moeilijk om in Bolsward mensen enthousiast te
krijgen voor de energie cooperatie.
Heel duidelijk is te zien dat de saamhorigheid in de dorpen groter is. Ook de daadkracht van ons
bestuur is daardoor te gering en zo boeken we te weinig vooruitgang. En dan worden we door de
politiek soms ook nog tegen gewerkt.
Met name geldt dit voor ons project om 200 panelen te plaatsen in de regeling ‘Verlaagd tarief’. De
bal ligt in dit geval bij minister Wiebes die maar niet komt met een duidelijke regeling, zodat ook
wij de aandeelhouders geen duidelijkheid kunnen geven. Ook met SDE+ subsidie hebben e.
cooperaties weinig kans. Het zijn altijd de grote bedrijven met enorme projecten die de subsidie pot
leeghalen. Ook de ambitie in het Klimaatakkoord dat 50% van alle nieuwe duurzame
energieopwekking op land eigendom wordt van de lokale omgeving blijkt te vrijblijvend en komt
weinig van terecht.
Eind 2019 is besloten om de Miljeuwurkgroep Boalsert na ruim 30 jaar op te heffen. De e.
coöperatie DEBo is hieruit ontstaan en omdat veel bestuurlijk werk door de zelfde mensen wordt
gedaan was dit niet vol te houden. Het saldo van MWB is voorlopig toegevoegd aan dat van DEBo.
Bepaalde onderdelen die uit MWB zijn ontstaan zullen door DEBo ondersteund blijven, goed
voorbeeld hiervan is de ‘deelauto’ die reeds 10 jaar voor Bolswarders beschikbaar is. Een overzicht
van 30 jaar MWB blijft zichtbaar op de site van DEBo.
Tot slot: Minister Wiebes denkt dat die hele energietransitie
‘woonlastenneutraal’ zal uitpakken. Daar mag aan getwijveld worden zeker ook
bij de mensen die nu al moeite hebben om hun energie rekening te betalen. En
die gasleiding - als het toch nog eens heel koud wordt- zou het goed zijn als we
hem nog kunnen benutten.
U begrijpt het wel - met RES - ben ik zeer benieuwd hoe de bal gaat rollen.
Titus Hettinga

Platform Bolsward
Geregeld wordt door Platform Bolsward een bijeenkomst georganiseerd en tot nu toe maken wij
daar iedere keer gebruik van om in te spreken. Dit jaar was dat op 6 - 2 en 30 – 10 en als regel komt
daar meestal in voor: ‘’Wy rekkenje op jimme, dat jim meidogge en enerzjy fan ús ôfnimme. Wy
binne altyd ien fan de foardieligste oanbieders, dêr kin’t ‘m net oan lizze. Sjoch de priisfergeliking
der mar op nei op ús webside. Hoe mear at der mei dogge, wat mear wy foar Boalsert dwaan kinne”
Twee april was de ALV fan Us Koop. Fryslân. Bespreekpunt ook hier natuurlijk het RES gebeuren.
Andere bespreekpunten: De professionalisering van de vereniging met parallel daaraan de
doorontwikkeling van de Energiewerkplaats. Om de plannen hiervoor nader te bezien werd op 21
mei een ‘Koers-bijeenkomst’ gehouden. Tegenvaller is dat de provincie geen structurele financiering
voor de Energiewerkplaats wil toepassen. Op de ALV van 20-11 kon Us Koop. Fr.l. meedelen dat de
provincie de belofte waar gemaakt heeft van kwijtschelding van de lening van €70.000,- à 6,5% .
Daardoor heeft Us Koop. nu een positief vermogen van ruim €5.000,-.
In de uitleg van Energie VanOns werd duidelijk dat de vergoeding van: €75,-/klant/ jaar aan de
regio coöperatie om herbezinning vraagt. Ook vragen zij steun bij het zoeken naar daken van
minimaal 1000 m2 voor het beleggen van zonnepanelen.
Tevens werd duidelijk dat Regio-coöperaties subsidie kunnen krijgen voor het inkopen van
juridische, financiële, technische, fiscale, of organisatorische deskundigheid. De subsidie bedraagt
de helft van de subsidiabele kosten van minimaal € 500,00 en maximaal € 2.500,00.
Ons voorstel om de hoogte van de contibutie van ledencoöperaties aan Us Koop. Fr.l. vast te stellen
in verhouding tot het aantal klanten/leden van de regio-coop. haalde niet de meerderheid en blijft
dus € 100,-.
Coöperatie Windunie organiseerde 9-4 haar jaarlijks regiobijeenkomst voor haar achterban van
ruim 260 leden in De Wijnberg. Coöperatie Windunie vertegenwoordigt circa 15% van het totale
aanbod van windenergie in Nederland. Omdat Windunie deze regio bijeenkomsten organiseert met
‘Energie Samen’ (de vereniging die de belangen van de lokale energie communities
vertegenwoordigt), was het ook voor ons interessant om hierbij aanwezig te zijn.
Onze eigen ALV werd gehouden 15-4 in Elim. De verslagen en financieën werden goedgekeurd. Ook
hier weer het overleg over het RES gebeuren. Wat betreft ons postcoderoos-project kunnen we
weinig meer dan afwachten waar de politiek mee komt. Aantrekkelijk is wel dat de Bolswarder
Stichtingen mogelijk mee willen financieren in een deelname van sportverenigingen in het project.
Het thema van het Heamiel feest is ‘circus’ , omdat dat voor ons weinig aanknopingspunten biedt,
doen we deze keer niet mee in de optocht.
29-5 zijn Nico en Titus in Raerd geweest voor overleg met Roderik Wuite van de Energie Werkplaats,
voor de mogelijkheden voor een zonneweide. Er is wat helderheid gebracht in de tegenstelling
postcoderoos en de mogelijkheden met SDE+.
26-6 bijeenkomst Mobiliteit VanOns. In samenwerking met Energie VanOns is een deelautoprojekt
in het leven geroepen. Energiecoöperaties die aangesloten zijn bij Energie VanOns profiteren
mee van de omzet op de elektrische deelauto. Van de omzet
boven de kostprijs gaat een percentage naar de coöperatieve
beweging. Daarnaast wordt gekeken of er eigen stroom via de
laadpaal verkocht kan worden. Het blijkt dat, zoals we het al 10
jaar in Bolsward doen in samenwerking met My Wheels,
voorlopig aantrekkelijker is. Onze aanbieding is:

Auto Citroën C3 benzine en handgeschakeld. Vaste kosten: € 0,00 Premium abonnement € 10,00 p/m Huur:
€ 2,50 per uur, € 25,00 per dag. Verplichte verlaging eigen risico: € 250,00 per rit. Boekingskosten: 2,50 per
rit (komt in de toekomst mogelijk te vervallen) Kilometerkosten: € 0,27 per kilometer inclusief brandstof.
Met premium korting van € 0,02 p/km

Ook gemeentelijk is er overleg met de e. coöp. dit jaar op 6 mei in de raadszaal over de
energietransitie in SWF en 9 september in Woudsend waar met wethouder Erik Faber de
samenwerking tussen SWF en de e. coöp. aan de orde kwam.
Doel SWF: Onze inzet is erop gericht om alle woningen in Súdwest-Fryslân al in 2030
energieneutraal te hebben. Meer dan eerder zal een aanpak samen met de Mienskip worden
opgepakt, We scheppen randvoorwaarden, jagen aan en stimuleren en willen zelf het goede
voorbeeld zijn. Actuele kansen zullen we daarbij aangrijpen, bijvoorbeeld als vervanging of aankoop
van auto’s aan de orde is.
Sjoerd Ypma vertelde hier over de plannen van Duurzaam Heeg en Sam v.d. Mey over de deelauto
van Mobiliteit VanOns.
SWF had in 2019 voor haar inwoners een aantrekkelijke aktie georganiseerd voor de aankoop van
zonnepanelen en hield daarvoor op meerdere plekken in de gemeente bijeenkomsten, zo ook in
Bolsward op 25 september. Als DEBo hebben we daar ons verhaal ook kunnen houden.
Op 7 oktober is Wouter van der Galiën van Energie VanOns bij ons geweest voor overleg over het
zoeken van grote daken voor zonnepanelen. Wij kregen van hem een overzicht van mogelijke
locaties. Onze eerste poging hiertoe laten we gaan naar het Marne College.
Op 13 december waren we
present op de kerstmarkt.
We demonstreerden een
infra rood camera en
hebben 200 A4 tjes
uitgedeeld met info over
DEBo en Energie VanOns
Op 19 december is de aanvraag van de SWF voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
toegekend door het ministerie. De RRE regeling is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren om
energie te besparen. Met onze samenwerkingspartner Duurzaam Bouwloket, en de lokale energie
coöperaties is het de bedoeling om invulling te geven aan deze regeling.
Het doel van de RRE regeling is het reduceren van CO2 door het nemen van laagdrempelige maatregelen.
Denk aan het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen
van ledlampen. Ook kan de regeling gebruikt worden om advies te geven aan huiseigenaren over
energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. SWF heeft €540.000,- toegekend
gekregen voor de RRE regeling. Dit betekent dat we 6.000 huishoudens (particuliere sector) een voucher
kunnen verstrekken om kleinschalige duurzame maatregelen te nemen.

Tot slot is naar de leden en (mogelijk) toekomstige aandeelhouders een kaart verstuurd met de
beste wensen voor 2020. In 2019 is een vorm gezocht - en in de website vermeld- betreffende de
AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming). Er is besloten de folder van Energie VanOns
te intergreren in onze eigen folder. Het saldo van MWB is voorlopig geplaatst op rekening van DEBo
De bestuurssamenstelling is onveranderd: Titus Hettinga (voorz.) , Michiel Kramer (secr.) , Piet
Mollema (penningmeester), en Nico de Jong. Titus Hettinga heeft aan gegeven dat het beter is met
het voorzitterschap te stoppen, omdat door gehoorschade het functioneren niet optimaal is.
Het aantal leden/klanten is per eind december 26

