
 

 

 

 
 
 
 

Geachte donateurleden, 
 
Het jaar 2020 was bijzonder; Covid-19 heeft ervoor 

gezorgd dat de wereld er anders uitziet. Afstand 

houden, lockdown, avondklok, groepsbijeenkomsten 

die niet zijn toegestaan. 

In dat bijzondere jaar is op 23 januari Collectief 

Duurzaam Lageland opgericht. Normaal gesproken 

zouden we een jaarvergadering organiseren, maar 

onder de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. 

Daarom hebben we besloten jullie via deze digitale 

nieuwsbrief/jaarverslag op de hoogte te stellen van de 

belangrijkste zaken van het afgelopen jaar en een 

kleine vooruitblik te geven van onze komende 

activiteiten. 

Project warmtecamera 

Ons allereerste project ging over 

energiebewustwording. Met behulp van een 

warmtecamera hebben we bij 30 buurtbewoners een 

opname van hun woning gemaakt. Door middel van 

infraroodbeelden, werden de warmtelekken in de 

woning zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers weten nu waar in hun woning 

isolatiemaatregelen nodig zijn. 

 

 

Zonnedak 

Als CDL willen we een bijdrage leveren aan de 

energietransitie en zetten we ons in om lokaal 

duurzame energieopwekking te realiseren in de vorm  

 

 

 

 

 

 

van een dorps zonnedak via de postcode regeling.  We 

worden ondersteund door de Groninger Energiekoepel 

(GrEK). 

Voor dit zonnedak aan de Lagelandsterweg hebben 

zich 15 belangstellenden gemeld. Door problemen met 

de netcapaciteit aan de Lagelandsterweg, kon ons 

zonnedak in 2020 niet worden aangesloten. Enexis 

heeft beloofd dat dit probleem uiterlijk mei a.s. is 

opgelost, zodat we naar verwachting komende zomer 

ons zonnedak eindelijk kunnen openen. 

Gemeente Groningen 

De gemeente is van plan om in de polder Lageland een 

hyperloop, zonnepark en Tennet HSMS station te 

realiseren. CDL heeft geen rol gespeeld bij de 

totstandkoming van de gebiedsvisie. 

We hebben wel een zienswijze ingediend, omdat er met 

de polderbewoners nooit gesproken is over lokaal 

eigendom, gebiedsfonds, compensatie of financiële 

participatie. Wij vinden het belangrijk dat daarover een 

gesprek op gang komt met alle polderbewoners. We   
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hebben een verzoek ingediend om financiering, zodat 

polderbewoners met onafhankelijke deskundigen een 

zorgvuldig proces kunnen doorlopen.  

Dit verzoek heeft de gemeente Groningen gehonoreerd. 

CDL is een jonge coöperatie, heeft geen ervaring met 

aspecten rondom een gebiedsfond en financiële 

participatie en we zijn bovendien zelf ook 

polderbewoners met eigen wensen over leefbaarheid en 

duurzaamheid. CDL gaat dit proces niet zelf starten of 

begeleiden; we gaan het uitbesteden. 

We hebben ervoor gekozen Grunneger Power als 

faciliterend procesbegeleider te vragen. Ze zijn een 

grote energiecoöperatie uit de stad Groningen en 

hebben ervaring met het inrichten van energie 

participatieprojecten.  

Op 28 april a.s. beslist de gemeenteraad van Groningen 

over de gebiedsvisie. Wordt het goedgekeurd, dan zal 

Annemarie Hofman van Grunneger Power in mei alle 

polderbewoners uitnodigen deel te nemen aan het 

proces van lokaal eigendom, gebiedsfonds, 

compensatie en financiële participatie. In dat proces 

kunnen we ook met elkaar bepalen of en welke 

onafhankelijke expertise we inschakelen. 

Financieel verslag 

We hebben het jaar 2020 afgesloten met een positief 

saldo van ruim  euro. Zie onderstaand een overzicht 

van de inkomsten en uitgaven: 

 

 
 

In ons eerste jaar hebben we een startsubsidie Lokale 

Energietransitie gekregen xxxxxxx. Daarnaast hebben 

we 31 donateurleden die elk xxx betalen.  

We hebben nog relatief weinig geld uitgegeven. 

Grootste uitgave was het uitvoeren van een 

sterkteberekening van de dakconstructie waarop we 

ons zonnedak willen realiseren. Daarnaast hebben we 

kosten moeten maken voor het oprichten van het CDL; 

notariskosten en inschrijving bij kamer van 

koophandel. Gelukkig hebben we iemand gevonden 

die voor een schappelijk tarief de constructie-

berekeningen wilde uitvoeren en een notaris die lokale 

duurzame initiatieven ondersteund. Normaal hadden 

we voor deze twee posten ca. drie keer zo veel moeten 

uitgeven.  

Voor de rest hebben we nog geen grote uitgaven 

gemaakt. In verband met Corona hadden we slechts 

één activiteit, de warmtecamera. En omdat de 

capaciteit van het netwerk aan de Lagelandsterweg te 

gering was, konden we ons zonnedak nog niet 

realiseren. Na opwaardering van het netwerk, welke in 

mei 2021 gepland staat, zullen we het positieve saldo 

aanwenden voor de aansluiting op het netwerk en 

oprichten van het zonnedak. 

 

Bestuurswisseling 

Ab Laffra en Cinty Visker zijn in december gestopt met 

hun bestuurswerkzaamheden. 

Huub van Mierlo, Harwin Kuntkes en Wendeline 

Aalders stoppen na de opening van ons dorpsdak met 

hun werkzaamheden voor het CDL.  

We bedanken genoemde bestuurders voor hun inzet. 

Per juni 2021 komen de volgende mensen ons bestuur 

versterken: Jannes van der Naalt, Heiko Supprian en 

Sipke Holtes. Met twee andere mensen zijn we nog in 

gesprek. 

Regiotafels 

We zijn lid van de energie regiotafels Groningen en 

Midden Groningen. Een regiotafel is een verzameling 

van verschillende energiecoöperaties uit eenzelfde 

gebied. Via deze clubs zitten we regelmatig met elkaar 

aan tafel om energievraagstukken te bespreken. 

Regelmatig schuift een wethouder of 

beleidsmedewerker aan bij dit overleg. Verder delen we 

met de regiotafels onze kennis en projecten. Dit levert 

veel netwerken en nieuwe ideeën op. 

Inkomsten Euro

Startsubsidie 9.450

Contributie donateurleden 310

Totale inkomsten 9.760

Uitgaven

Sterkteberekening zonnedak 800

Oprichtingskosten 276

Bestuurskosten 212

Project warmtecamera 97

Bankkosten 83

Promotie 78

Lidmaatschap GREK 63

Website 62

Totale uitgaven 1.671

Saldo 2020 8.089
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Energievouchers 

In december 2020 hebben we bij alle inwoners van 

Lageland, Blokum en Luddeweer een kerstkaart met 

energievoucher bezorgd. 

De energievouchers zijn van het provinciale 

Energieloket Groningen en hebben een waarde van 50 

euro. De code op de voucher kunt u verzilveren bij een 

bouwmarkt, waarna u een gratis energiebox naar keuze 

kunt ophalen. 

Ambities 2021 

Zoals eerder genoemd, verwachten wij in de zomer ons 

dorps zonnedak te openen. 

Via de gemeente Midden Groningen hebben we een 

aanbod gehad om als dorp mee te doen met energie 

besparing en collectieve inkoop van 

verduurzamingsproducten. 

 

 

Daarnaast gaan we met ondersteuning van het 

Energieloket Groningen een nieuwe activiteit 

organiseren. Thema’s waaraan we denken zijn 

klimaatadaptie, biodiversiteit of duurzaamheid. We 

hopen hiermee nog meer Lagelanders, jong en oud, 

enthousiast te krijgen voor een biodivers en duurzaam 

Lageland.  

Met vriendelijke groet, het bestuur. 
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Collectief Duurzaam Lageland 

www.collectiefduurzaamlageland.nl 

algemeen.cdl@gmail.com 

http://www.collectiefduurzaamlageland.nl/

