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Spannende tijden

Dat er veel gebeurt bij Stuw is een eufemisme. Er staat nu zoveel op stapel
dat we jullie daar graag weer over informeren. Om te beginnen natuurlijk
over onze Algemene Ledenvergadering van 30 maart. Ondanks de digitale
vorm deden 17 leden actief mee en kreeg het bestuur het vertrouwen. De
huidige vier leden zijn nu gekozen en we krijgen ruimte om een BV op te
richten. We zijn daar erg blij mee.
Een belangrijk piketpaaltje is onze aanvraag voor een SCE subsidie voor
vier grote daken. Met de eigenaren hebben we een intentieverklaring ondertekend zodat we, als alles goed gaat, onze leden ook te zijner tijd van
‘onze eigen stroom’ kunnen voorzien. Piketpaaltje? Een mijlpaal!
Maar wat me het meest raakte was de vergadering van de raadscommissie
op woensdag 31 maart. Over onze ‘subsidie-aanvraag’ was nogal wat te
doen. Om maar eerst het positieve te noemen:
Het College steunt de aanvraag van Stuw. Dat is een groot goed, want
zonder die steun kunnen we waarschijnlijk fluiten naar het beloofde geld;
kunnen we fluiten naar ons 250 dakenplan.
Het nare nieuws is dat sommige oppositiepartijen denken dat Stuw niet de
geëigende organisatie is. Vertrouwen ze Stuw niet? Of willen ze oppositie
voeren tegen de energietransitie, tegen verduurzaming? Door alles op de
lange baan te schuiven? Op 21 april besluit de raad. We vertrouwen er
op dat het allemaal toch nog goed komt en we met de gemeente onze
publiek private samenwerking kunnen uitvoeren.
Nog een opbeurend nieuwtje. Er zijn ondertussen nog drie organisaties
actief in onze gemeente gericht op verduurzaming: de energiecoöperatie
Oudeschans (ECO), energiecoöperatie De Lethe Stroomt en de Werkgroep
Duurzaam Veelerveen. In juni 2020 zijn we een samenwerkingsverband
aangegaan onder de naam ‘Platform Energietransitie Westerwolde’ (PEW).
Samen staan we nu sterker bij het realiseren van onze doelen in de gemeente Westerwolde.
Weer even terug naar onze ledenvergadering. Fijn dat we met de leden
kunnen overleggen en we zoveel steun van jullie krijgen. Geen klakkeloze
steun maar wel opbouwend en soms, gelukkig ook, kritisch. We zien uit
naar een volgende. Want er valt nog wel wat te bespreken.
Fer Schipper

Aantal leden

Heel langzaam maar gestaag neemt het aantal leden van Stuw toe. We
staan nu op 61 leden en dan tellen we leden niet mee die uit eenzelfde
familie komen. Doen we dat wel dan komen we uit rond de 65. Hoewel we
nog geen actieve reclame maken verwachten we een groei als we daadwerkelijk producten en diensten kunnen gaan leveren. Deze producten en
diensten vragen om financiële mogelijkheden en die worden dit voorjaar
verwacht. De aanvraag wordt in deze periode door de gemeenteraad van
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Westerwolde behandeld en ook in de gemeente Stadskanaal is een aanvraag in behandeling. Meer daarover zodra de gelden worden toegekend.

Stuw en de natuur: Draaihals terug in de natuur rond Sellingen

Het is 18 jaar geleden, dat de draaihals voor het laatst in de bossen van
Sellingen gebroed heeft. Heel bijzonder voor Groningen. Stuw ziet graag
de draaihals als broedvogel weer terug in Westerwolde.

Wikipedia:
De draaihals behoort tot de spechten en leeft een teruggetrokken
manier van leven. De vogel heeft
een uitstekende schutkleur van
bruine, zwarte en grijzige strepen
in het patroon van boomschors. De
onderzijde is lichter van kleur en
getekend met dwarsstrepen. Over
de ogen loopt een donkere streep.
De rechte snavel heeft een scherpe
punt. De vogel heeft korte poten
Foto: Martien Brand van Mariënberg
met relatief lange tenen voor een
beter houvast op boomschors. Zijn tong is lang en kleverig. Slangachtig
kan hij zijn hals strekken en zijn kop zelfs 180 graden draaien in elke
richting. De lichaamslengte bedraagt circa 16 cm... Het voedsel van de
draaihals bestaat uit larven en poppen van mieren. Hij zit vaak op de grond
of op een horizontale tak en wordt daarom vaak over het hoofd gezien.
Stuw ziet de draaihals als boegbeeld voor de broodnodige ommezwaai in
ons energiegebruik. Het roer zal om moeten gaan, we moeten minder fossiele brandstof gebruiken. Onze nekken moeten draaien, gelijk de draaihals! We moeten - gezien de traag verlopende veranderingen - net zulke
sterke lange tenen ontwikkelen als de draaihals. Maar dan minder bescheiden dan de draaihals. Dan gaat de ommezwaai lukken!
In Westerwolde zal - volgens de ambities van de gemeente - uiteindelijk
naast het gebruik van alle beschikbare daken circa 650ha nieuwe zonneparken aangelegd worden. Uit onderzoek onder de bevolking is gebleken,
dat het Weenderveld – tussen Harpel, Jipsingbourtange en Jipsinghuizen –
‘populair’ is voor de aanleg van zonneparken, zeker nu het zich laat aanzien dat de bewoners kunnen gaan meeprofiteren.
Het eerste park is vlakbij Harpel aangelegd. Voor een tweede is vergunning afgegeven. Hoe verder?
Wel, wij bij Stuw denken erover na. Kunnen we van de ‘nood’ om zonne-energie op te wekken nog een beetje een ‘deugd’ maken? Het Ween-
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derveld was voor 1930 één grote woeste vlakte met lichte glooiingen,
jeneverbesstruiken en hier en daar een berk bij een vennetje. Een beetje
zoals nu de ‘woeste’ heidegronden met vennen bij Ter Borg. Een natuurterrein goed geschikt voor de draaihalzen. Bij Stuw denken we, dat een
woest zonnepark, dat wil zeggen de combinatie van zonnepanelen (wat
meer uit elkaar dan nu) en woest aangelegde randen door en langs het
park, voor veel vragen een oplossing kan bieden. Het idee biedt mogelijkheden voor onder andere mieren en bijen, die op de lange termijn weer
draaihalzen gaan aantrekken. En na 30 jaar blijft het wellicht natuur? Een
dergelijk ontworpen plan kan misschien ook de provinciale politieke steun
krijgen vanwege het nieuwe beleid met betrekking tot de aanplant van
bomen en struiken voor het klimaat. Het zou mooi zijn als er door of langs
het zonnepark ook een wandel-/natuurpad loopt.
Stuw gaat op zoek naar slimme woeste energie- en natuuroplossingen
voor de toekomst van onze jeugd en de draaihalzen.
Jan Willem Kok, algemeen bestuurslid

Het Platform Energietransitie Westerwolde (PEW)

Het Platform Energietransitie Westerwolde (PEW) is een samenwerkingsverband van de energiecoöperaties STUW, Oudeschans, De Lethe Stroomt
en de Werkgroep Duurzaam Veelerveen. In juni 2020 zijn we een samenwerkingsverband aangegaan om sterker te staan bij het realiseren van hun
doelen in de gemeente Westerwolde. Die doelen zijn:

•
•
•
•
•
•

 undelen van kennis en informatie van de individuele coöpeB
raties met betrekking tot ontwikkelingen op het terrein van
duurzame energie.
Ondersteunen en helpen ontwikkelen van nieuwe initiatieven
op het gebied van duurzame energie.
Optreden als overlegorgaan namens inwoners met betrekking
tot gemeente/provincie en stakeholders.
Streven naar een eerlijke financiële verdeling van lusten en
lasten voor de bewoners waarbij 50% eigenaarschap uitgangspunt is.
Bij de realisering van de energietransitie zijn de ecologische
inrichting van zonneparken en de groene/blauwe landschappelijke inpassing belangrijke uitgangspunten.
Het vergaren en ontwikkelen van meer deskundigheid in
samenwerking met partijen als Bronnen van Ons, Energie van
Ons en de Groninger Energie Koepel (GrEK).

We hebben ons gepresenteerd bij de gemeente. In augustus 2020 hebben
we met raadsleden gesproken over de besluiten van de gemeente. In het
najaar hebben we als PEW een bijdrage geleverd aan de inrichting van het
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op te richten Duurzaamheidsfonds. Een extern bureau adviseert de gemeente daarover en het zou begin 2021 klaar zijn. We hebben er nog niet
zoveel van gezien. Dus hoe dat er uit gaat zien, wie over het fonds beslist
en welke voorwaarden gelden voor de besteding van het toekomstige
budget, het is nog een grote verrassing. Als PEW hebben we ons nadrukkelijk uitgesproken om uitsluitend duurzame voorwaarden te verbinden
aan de besteding. Laten we hopen dat het niet gebruikt wordt voor zaken
waarop de gemeente gaat bezuinigen. Voorlopig wachten we nu een half
jaartje op dat rapport.
Fer Schipper

Waterstofgas in de plaats van aardgas?

Het Stuw-bestuur heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe
en onder welke voorwaarden de dorpen Harpel en Jipsingboertange op
termijn van het aardgas af kunnen. De werkgroep bestaat uit vijf deskundige leden, waaronder één uit elk van de genoemde dorpen. Ze hebben
eerst zelf een vluchtige verkenning gemaakt over de huidige situatie met
betrekking tot gas en elektra in de twee dorpen. Het lijkt erop dat de
aanmaak van waterstof met elektra uit bijvoorbeeld het zonnepark Harpel
II een goed schoon en duurzaam alternatief is voor aardgas. Maar dan wel
met zo veel mogelijk gebruik van de vrijkomende warmte. De werkgroep
werkt nu aan een startnota, die bedoeld is om tot een deskundig haalbaarheidsonderzoek te komen. Daarna moet het de komende jaren leiden tot
concrete praktische stappen. Wordt vervolgd!!

Ten slotte

Voor dat deze nieuwsbrief uitkomt hebben we via ZOOM onze eerste algemene ledenvergadering gehouden op 30 maart jl. We hopen de volgende
ledenvergadering live te kunnen houden en zien en spreken elkaar daar
nader. Meer weten, neem gerust contact met ons op via de website www.
stuw.nu of bel ons. De nummers vindt u op diezelfde site onder het kopje
‘over ons’.

