
Notulen bestuursvergadering PB op 1 mei. 

 

1.  Opening en welkom aan onze gast Dhr. Ruurd Huisman uit Dwarsgracht. 

 

2.  Ruurd Huisman is uitgenodigd om ons te informeren over de gang van zaken in Dwarsgracht 

m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen op rietschuren en loonbedrijven. 

Zij hebben een werkgroep samengesteld uit mensen met voldoende know-how, zoals o.a. een 

werktuigbouwkundige, iemand die gespecialiseerd is in energietechnologie en  een accountant. 

In eerste instantie zijn er contacten gelegd met de gemeente (subsidie aangevraagd, 50.000,  en 

gekregen) en de provincie en zijn er werkbezoeken afgelegd. 

Er zijn offertes aangevraagd bij 4 groene energieleveranciers ( o.a. Greenchoice, gunstig omdat zij 

ook de cooperatie begeleiden, Qurrent, erg prettig in de contacten (Daan Groote) en VandeBron en 

die bleek uiteindelijk voor Dwarsgracht de beste optie).  Ook zijn er offertes aangevraagd bij  

installatiebedrijven (zonnepanelen, omvormers en bekabeling). 

De ondernemersvereniging heeft een cooperatie gevormd. 

Een ingenieursbureau is ingeschakeld om het draagvermogen van de daken te testen. 

Er is een opstalovereenkomst afgesloten met de eigenaars van de daken (+ opstalverzekering en w.a. 

verzekering). 

In Dwarsgracht hebben zich 35 investeerders aangemeld, goed voor ongeveer 800 m2 (670) panelen. 

In een later stadium wordt er gekeken of niet- investeerders ook kunnen deelnemen als uitsluitend 

afnemer. 

De opbrengst voor de dakeigenaars bedraagt ongeveer 375 euro (225 panelen) tot 750 euro (445 

panelen) per jaar gedurende 25 jaar. 

Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3500 kwu per jaar, waarvoor 20 panelen nodig zijn. 

De prognose is dat het uiteindelijke rendement 3% zal bedragen. 

 

Dwarsgracht heeft een haalbaarheidsonderzoek laten doen waar wij gebruik van mogen maken. 

Al met al een heel helder verhaal, maar de conclusie is wel dat e.e.a. niet zo maar te realiseren is en 

dat we zeker een aantal mensen met kennis van zaken nodig zullen hebben als wij een soortgelijk 

project in Kalenberg willen realiseren.  

 

3.  Het overleg met Thom de Vries is uitgesteld naar de volgende vergadering op 12 juni. 

 

4.  Ingezonden bericht van Jeroen is uitgesteld naar de volgende vergadering om hierboven 

vermelde reden. 

 

5.  Mededelingen. 

-Uitnodiging van Stimuland voor een BBQ op 7 juni, Jochem, Helen en Irene gaan er heen. 

-Burgerschouwbijeenkomst 11 mei. Helen en Irene gaan er heen. 

-Energiepitch 18 mei. Helen en Irene overleggen nog of zij er heen gaan. 

-Jochem stuurt Aletta een mail over High Speed Wifi. 

-Jochem benaderd de provincie over te snel varen. 

-Helen geeft wijzigingen door aan de KvK. 

-Overlegorgaan NP Weerribben-Wieden wil de kosten niet vergoeden van de vergadering van P.B.s 

die in het KGH is gehouden. 

 

6.  Opbrengst kavels SBB. 

Voorstel: met alle verenigingen brainstormen over de besteding van het geld (in overleg met dhr. 

Wichman, zie mail van 12 april).  Jochem overlegt met hem over een datum. Ook de 4 

horecagelegenheden worden hierbij  betrokken. 

 

7.  Energie Pitch. Zie 5. 



 

8.  Lopende zaken. 

– Jochem vraagt om een reactie aan B. Dedden m.b.t. de door ons ingediende prioriteitenlijst. 

– Jochem neemt contact op met Geert Dentro of hij nog contact heeft gehad met het bestuur van 

Trillend Riet over de door hen aangevraagde vergoeding. 

 

9.  Opvolger Herman. 

-Jochem stelt voor een vergadering te plannen met Ossenzijl over de opvolging van Herman. Hij 

gaat dit regelen. 

 

10. Rondvraag. 

-Voorstel om een nieuwe beheerder te zoeken voor de A.E.D.s omdat Rolf heeft aangegeven er mee 

te willen stoppen. Eventuele kandidaten zouden Frans Steine, Jan Thomsen of Gerda Jongschaap 

kunnen zijn. 

 

11. Sluiting om 10.30. De volgende vergadering is gepland op 12 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie/aandachtspunten: 

 

– Benaderen provincie m.b.t. te snel varen 

– Mail naar Aletta over high Speed Wifi. 

– Wijzigingen KvK doorgeven. 

– Prioriteitenlijst B. Dedden. 

– Vergoeding aangevraagd door Trillend Riet. 

– Vergoeding aangevraagd door Dartclub. 

– Vergadering met Ossenzijl over opvolger Herman hoogstraat. 

– Parkeer/camper-beleid. 

– Snelheidscontrole zuid. 

– Overname beheer A.E.D. 

  

 


