Collectief Duurzaam Lageland

Nieuwsbrief winter 2022
Nieuw emailadres
Per februari 2022 is ons nieuwe emailadres: algemeen@collectiefduurzaamlageland.nl
Hierop zijn we te bereiken voor vragen.
Voorlopig mandaat leden
Eind vorig jaar hebben jullie via de digitale weg het voorlopige mandaat gevraagd voor het
bestuur en de projecten waar we mee bezig zijn. Van de 44 CDL leden hebben 38 hun mandaat
gegeven, 5 leden hebben niet gereageerd.
Eén van de leden heeft enkele vragen gesteld over het huishoudelijk reglement en over actieve
financiële participatie in het zonnepark en de rol van CDL. Deze vragen zijn beantwoord en
enkele daarvan zullen we ter verder onderzoek meenemen in het vragendocument van de
werkgroep actieve financiële participatie.
Wij danken jullie voor het vertrouwen en het in ruime meerderheid verkregen mandaat,
daarmee kunnen wij de ingezette lijn vervolgen.
Energiebesparing
We hebben bij de gemeente Midden Groningen kunnen intekenen op energie
bespaarpakketten. Binnenkort ontvangen alle inwoners van Lageland Midden Groningen en de
CDL leden in Lageland-GN en de omringende buurtschappen een energiebesparingspakket.
Met kleine stappen is al veel energiewinst te bereiken. Met de materialen uit het pakket kunt
je besparen op je energierekening. Helemaal nu de prijzen zo hoog zijn. Leuke tips om energie
te besparen, vinden jullie op www.zosimpelalswat.nl/aan-de-slag/
Warmtetransitie Lageland/Luddeweer
De gemeente Midden-Groningen wil energiezuinig en duurzaam wonen graag bevorderen, ook
in Lageland/Luddeweer en directe omgeving. Tegelijkertijd beseft ze dat er in onze omgeving
veel trajecten parallel lopen, waaronder de versterkingsopgave. Daarom heeft de gemeente
Midden-Groningen Collectief Duurzaam Lageland, Vereniging Dorpsbelangen Lageland e/o en
de gemeente Groningen (omdat de gemeentegrens door Lageland loopt) gevraagd om mee te
denken.
Uit een verkennend gesprek is naar voren gekomen om samen te onderzoeken of de energieambities van de gemeente Midden-Groningen aan de overige ambities gekoppeld kunnen
worden. Samen hebben we een online vragenlijst opgesteld als onderzoekende stap daarvoor;
we versturen deze binnenkort samen met Dorpsbelangen Lageland e/o naar alle inwoners in
Lageland/Luddeweer en directe omgeving.
Basis uitgangspunt van deze verkenning is dat inwoners zelf de regie in handen hebben wat
betreft het verduurzamen van hun woningen. En dat, met deze vragenlijst als hulpmiddel,
onderzocht wordt of het nuttig en gewenst is dat de overige partijen een rol vervullen.
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Strategisch overleg Lageland/Luddeweer
Vanuit het versterkingsteam Midden Groningen wordt een strategische overlegstructuur
Lageland/Luddeweer opgezet. Bij deze strategische overleggen sluiten verschillende
organisaties aan. Alle belangrijke onderwerpen die in Lageland en Luddeweer spelen zullen
hier aan bod komen. Ook de onderwerpen vanuit de gemeente Groningen. Dorpsbelangen
Lageland en CDL zijn gevraagd aan te haken op dit overleg.
Dorps-zonnedak update
Zoals het nu lijkt, zal Enexis dit voorjaar de netverzwaring realiseren vanaf een trafogebouw
aan het Eemskanaal bij Blokum richting de Lagelandsterweg. Op dat moment kan ook de
aanleg en aansluiting van ons zonnedak aan de Lagelandsterweg 10 worden gerealiseerd.
Inmiddels is er een nieuwe postcoderoos regeling; daarom hebben we een nieuw
businessmodel uitgewerkt conform die regeling. De SCE subsidie is aangevraagd en
goedgekeurd en we hebben een financiering/lening aangevraagd. Deze is ook goedgekeurd.
De nieuwe PCR regeling is aantrekkelijker dan de oude, omdat het een subsidieregeling is
geworden. Waarbij de uitkering per certificaat gedurende de looptijd van het zonnedak
gegarandeerd is (15 jaar). Dat was bij de oude regeling niet het geval. Wat daarnaast
aantrekkelijk is, is dat je bij deelname in de nieuwe regeling niet alleen het aantal certificaten
van je eigen jaarlijkse stroomverbruik mag afnemen, maar ook meer. Het kan voor deelnemers
naast eigen duurzaam stroomverbruik, ook een duurzame investering/belegging worden.
In totaal kunnen we 223 certificaten van 250 kWh per stuk verkopen. De dorpsgenoten die
eerder belangstelling hadden voor deelname in het zonnedak, hebben inmiddels gereageerd
en het aantal certificaten waarvoor ze belangstelling hebben gereserveerd.
Er is nog ruimte over voor deelname! Heb je belangstelling om mee te doen, laat het weten
via algemeen@collectiefduurzaamlageland.nl
Binnenkort zullen we een informatieavond organiseren voor belangstellenden.
Zonnepark Lageland
Op dit moment onderzoekt een werkgroep van 18 leden de mogelijkheden, kansen en risico’s
van actieve financiële participatie in het zonnepark, mocht de gemeenteraad besluiten het
park aan te leggen. De actieve financiële participatie is een onderdeel van de gebiedsvisie waar
de gemeente 10% lokaal eigendom via financiële participatie mogelijk wil maken. Het is
daarmee een verplichting van het park en nadrukkelijk geen onderdeel van de
omgevingsovereenkomst.
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Onze belangrijkste uitgangspunten t.a.v. actieve financiële participatie:
•
Niemand in Lageland is blij met de komst van het grote zonnepark. Maar
als het er dan toch komt, dan moet de buurt daar zoveel mogelijk van
profiteren;
•
Er is door de gemeente aan CDL 10 % ruimte geboden om te participeren.
Met een park van circa 150 hectare, is daarmee circa 15 hectare ruimte
voor lokale participatie. Die 15 hectare kunnen we lokaal gebruiken ten
gunste van bijvoorbeeld polder en dorp, bewoners, duurzaamheid of
individu;
•
We hebben tot de zomer van 2022 om te besluiten mee te participeren;
•
Participatie gaat binnen de technische kaders die de gemeente Groningen
aan het totale zonnepark stelt;
•
Komen we er niet uit, dan is er ook geen ruimte voor participatie en is de
ruimte weer voor de gemeente (zonder extra voordeel voor de omgeving).
De verslagen van de werkgroep zijn te vinden in het online bezoekerscentrum van de
gemeente Groningen: https://meerstad-noord.theimagineers.com/tour
Maandag 7 maart a.s. komt de werkgroep weer bijeen.
Gemeente Midden-Groningen zoekt energiecoaches (vrijwilliger)
Energieprijzen stijgen en steeds meer mensen gaan aan de slag met het verduurzamen van hun
woning. De grote vraag is: hoe kan je dat het beste doen? De gemeente helpt samen met het
Energieloket Groningen en de Groninger Energie Koepel (GREK) inwoners om deze vraag te
beantwoorden.
Ook energiecoaches kunnen bijdragen aan de bewustwording over energiezuinig wonen en
leven. Zij zijn onafhankelijk en knopen het eerste gesprek aan en adviseren thuis, aan de
keukentafel, over mogelijkheden voor energiebesparing en eventueel het opwekken van
groene energie. Daarnaast kunnen zij doorverwijzen naar het Energieloket wanneer er vragen
zijn over subsidies en andere financiële regelingen die mensen kunnen helpen maatregelen te
betalen.
Meer weten? Kijk op onze website www.collectiefduurzaamlageland.nl
Activiteiten voorjaar/zomer
Komend voorjaar en/of de zomer zullen we weer een activiteit organiseren die te maken heeft
met biodiversiteit. Hebben jullie nog ideeën, we horen ze graag.
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Ondersteuning bestuur gevraagd
Inmiddels heeft het CDL veel projecten en overlegstructuren waar we aandeelnemen. Daar
kunnen we wel wat extra hulp bij gebruiken. Bijvoorbeeld door het bijwonen van het
regiotafel-overleg Midden-Groningen, meedenken over de warmtetransitie, participatie in het
zonnepark enz.
Daarnaast, CDL is een coöperatie en in een coöperatie beslissen leden mee over de
activiteiten. Hierbij nodigen wij jullie uit om:
•
je ideeën omtrent duurzaamheid en energie(besparing) met ons te delen
en mee te organiseren in de activiteiten. Zo werken we samen aan een
duurzaam, groen en biodivers Lageland/Luddeweer en aangrenzende
omgeving;
•
je aan te melden voor extra ondersteuning van het bestuur, door
bijvoorbeeld een bepaalde taak op je te nemen.
Oproep kascontrole
Eerder hebben we al een oproep geplaatst voor aanmelding van 2 kascommissie leden. Henk
en Samantha Nijeboer hebben zich aangemeld, wie meld zich nog meer aan?
Graag een bericht naar penningmeester@collectiefduurzaamlageland.nl
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