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De laatste ontwikkelingen

Een jaarvergadering zat er vanwege corona nog niet in. Maar we zijn doorgegaan en houden u dan ook graag met deze nieuwsbrief op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen rondom Stuw. We wensen u veel leesplezier
en heel veel gezondheid toe.

Waar staan we?
De onderhandelingen rondom Harpel 1

Deze onderhandelingen hebben veel tijd in beslag genomen en we hebben niet zonder slag of stoot resultaat kunnen boeken. Waar eerst Powerfield ons rechtstreeks zou financieren, loopt dit nu met een u-bocht via de
gemeente. Powerfield maakt regelmatig geld over naar de gemeente, de
gemeente zou dat vervolgens doorsturen naar Stuw.
We wachten nu op een reactie van de gemeente op onze programma’s om
de duurzaamheid te bevorderen zoals bijvoorbeeld ons 250 daken-plan.
Met het daken-plan steunen we bewoners die zich inzetten voor het
verduurzamen van hun woning. Dit kan in eerste instantie in de vorm van
zonnepanelen en in tweede instantie door bijvoorbeeld spouwisolatie en/
of dubbele beglazing.
Deze regeling is met name bedoeld voor de omwonenden van Harpel 1.
We zijn nog in discussie over hoe groot het gebied mag zijn waarin deze
maatregel kan worden uitgevoerd. We doen ons uiterste best dit te laten
gelden voor heel Westerwolde, maar zover komt het - gelet op de afspraken met de gemeente - voorlopig nog niet. U krijgt bericht als de definitieve vorm voor deze regeling is gevonden. De vergoeding die de gebruikers
binnen deze regeling ontvangen bedraagt (na uitvoering) € 1.750,00.

De onderhandelingen rondom Harpel 2

Zoals bekend gaat Powerfield de huidige 100 hectare uitbreiden met nog
eens 80 hectare zonnepanelen. Het is inmiddels landelijk en provinciaal
beleid dat een groot deel van de opgewekte energie ten goede komt aan
de directe omgeving. De gemeente Westerwolde heeft, tot onze vreugde,
dat idee omarmd. Zij wil ook primair dat 50% eigenaarschap wordt ontwikkeld en pas als dat niet lukt, dient de energie-ontwikkelaar een bepaald
bedrag in het op te richten gebiedsfonds te storten. Wij willen dat Stuw
voor die 50% eigenaar wordt. Dat is nog absoluut geen gelopen race. Eigenlijk is er elders nog weinig kennis ontwikkeld om dat te realiseren. Maar
we gaan ervoor en zijn in onderhandeling om 40 van de 80 hectare in bezit
te krijgen. Er zal nog veel water door de Ruiten Aa stromen voor het zover
is, maar we zijn op de goede weg.
Naast het eigenaarschap hebben we stevig onderhandeld over de inpassing van het Zonnepark in het landschap. Wij hebben als Stuw in feite
de participatie over de inrichting op ons genomen. En met succes. Veel
van onze voorstellen zijn overgenomen zodat het voor flora en fauna een
verbetering betekent. Voorbeelden hiervan zijn de brede natuurstrook aan
de oostzijde met natuurvriendelijke oever langs de sloot, geen hekken en
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meer natuurbraak rond de trafostations. Ook hebben we bereikt dat de
universiteit van Groningen de ontwikkelingen monitort.
Over onze laatste twee wensen (‘omranding’ en ‘meer ruimte tussen panelen’) hebben we een zienswijze ingediend bij de raadsbespreking over
de definitieve vergunning. Resultaat van de actie is dat de omranding van
het park voor een groot deel zal bestaan uit een licht heuvelachtige strook
met middelhoge begroeiing, dat het zicht op het park vermindert en de
biodiversiteit vergroot. De gemeente en provincie zagen het nog niet zitten, maar Powerfield wel en we hebben er dan ook goede hoop op dat te
zijner tijd bij de uitvoering creatief gezocht wordt naar oplossingen.
Onze allerlaatste wens: een grotere ruimte tussen de panelen ten gunste
van een gezond bodemleven en nog meer natuur, heeft het niet gehaald.
Wel is er in het plan wat meer ruimte voor biodiversiteit rond de trafostations e.d. en tussen park 1 en 2 gepland voor de natuur.
We begrijpen niet dat meer ruimte tussen de panelen niet lukte, dat is in
andere plannen tegenwoordig al veel meer gewoonte. Laat nu het de provincie zijn die onze wens weigerde!

Wat hebben we nodig

Het bestuur bestaat uit vier enthousiaste vrijwilligers Fer Schipper, Willem
Hoftijzer, Jan Willem Kok en Stephen de Boer, aangevuld met kwartiermaker Kenny Tolboom. Het is het rechthebbende bestuur. Maar eigenlijk is
snel een ledenvergadering nodig om door de leden benoemd te worden.
We hopen binnenkort daartoe over te gaan. (Zie eind van deze nieuwsbrief). Om onze Missie en Plannen ( zie de website www.stuw.nu) te kunnen bereiken willen wij ons verder professionaliseren. Wij zoeken daarom
enthousiaste inwoners van het gebied Westerwolde, met name met een
juridische en/of financiële achtergrond, die zich willen inzetten voor de
coöperatie. U kunt via de site of telefonisch laten weten of u iemand bent
of kent die interesse heeft, dan kunnen we in klein verband in gesprek.

Wat willen we bereiken
Energieneutraal

Op de lange termijn gaan we voor een energieneutraal Westerwolde. Dat
wil zeggen dat de energie wordt gebruikt door gezinnen en wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dat bereiken we niet in een paar jaar.
Wat wel gaat lukken op kortere termijn is ons programma vanuit Harpel 1.
Daarnaast blijven we zoeken naar een aanbod voor inwoners van Westerwolde van lokaal opgewekte energie tegen een aantrekkelijke prijs.

van links naar rechts: Fer Schipper, Willem Hoftijzer, Jan Willem Kok en Stephen de Boer
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Wat gaan we doen vanaf 2021
Ontwikkelingen

Eind 2020, begin 2021 zullen de Regionale Energie Strategieën worden
afgerond. Dan wordt duidelijk hoe groot het aandeel van Westerwolde en
Stadskanaal gaat worden in de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen.
Het lijkt erop dat de gemeenteraad van Westerwolde gaat zeggen: “Met
wat nu is vergund en in de pijplijn zit doen we voldoende.” Windmolens
zijn in dat plaatje niet aan de orde. De trend richting lokaal geproduceerd
= lokaal geprofiteerd zal de komende jaren alleen maar groter worden.
Ondanks ontkenningen van de menselijke invloed op het warmer wordende klimaat, zal er meer en meer bewustzijn ontstaan. Ook groeit het
besef dat zonder wezenlijke veranderingen in consumptie en productie, de
gevolgen niet te overzien zijn. Door meer aan de bevolking over te laten
en de kansen te benadrukken, zullen klimaatmaatregelen makkelijker geaccepteerd worden. De capaciteit van het energienet zal tegen 2024/2025
door ‘tijdelijke’ maatregelen en de structurele uitbreiding voldoende ruim
zijn om de Westerwoldse doelstellingen voor duurzaam geproduceerde
stroom te verwerken. De weg voor lokale energieproductie is de komende
jaren zonnig. Tegenwind verandert in meewind. Met ingang van 2025 is
lokale energieproductie in Westerwolde volop mogelijk (zoals het nu lijkt).

Lokaal eigenaarschap

Om dan een positie te hebben richten we ons in 2020/2021 op onderzoek en mogelijkheden naar 50% eigenaarschap van Zonnepark Harpel 2,
deelname in maatwerkmethode Zonnepark Blijham (50%), deelname in
maatwerkmethode Zonnepark Veenweg (50%) en deelname in maatwerkmethode Zonnepark Ter Apelervenen (50%).

Projecten

Daarnaast willen we elektrisch (auto)rijden promoten, starten met de uitwerking van het 250 daken-plan en het beschikbaar krijgen van een energiecoach voor onze leden. We wachten nog op het financiële fiat van de
gemeente.

Wat kunt u nu doen

Als lid krijgt u natuurlijk de nieuwsbrief en stemrecht op de ledenvergadering. Zo steunt u ons en krijgt u invloed op het beleid. Het lidmaatschap
kost € 10,- per jaar.
Maar mocht u dat nog niet zijn: U kunt zich altijd als lid aanmelden via
www.stuw.nu. En voor zover u wel al lid bent, zijn we daar blij mee.
We zien u hopelijk spoedig op een algemene ledenvergadering.
De ledenvergadering staat gepland voor 13 januari 2021 in zaal 12 te
Vlagtwedde. Voor zover nu bekend mogen er 30 mensen deelnemen inclusief het bestuur. Nadere berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

