
GroenGas Seminar
Op donderdag middag 6 september heeft
ThuysGas een ‘netwerkevent’ bijgewoond met
als onderwerp GroenGas. Dit vond plaats op de
Hogeschool Inholland in Alkmaar.
Dit was een uniek moment om in contact te
komen met andere spelers in de GroenGas‐
wereld. Er werd een aantal zaken rond de
klimaattafel‐overleggen gedeeld, waaronder dat
de netwerkbeheerder TENNET inschat dat de
verhouding tussen elektrisch en GroenGas rond
2030 40%/60% bedraagt. Er is dus nog een
enorm groeipad voor GroenGas!
Ook werd het duidelijk dat er achter het traject
“biomassa‐naar‐GroenGas” nog een enorme
chemische wereld ligt die óók zal moeten
verduurzamen…
SEPTEMBER 6, 2018
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Ingenieursbedrijf Tauw
ThuysGas liet zich op 4 september informeren
door Ingenieursbureau Tauw.
Dit bureau heeft bijgedragen aan een rapport
over vergassing van rioolslib.
ThuysGas wil deze kennis gebruiken om in
Dieverbrug GroenGas uit rioolslib te
produceren.
SEPTEMBER 4, 2018

Rendo over op GroenGas
Dinsdag 11 september vond een
vervolggesprek plaats voor het project
”Blauwdruk van lokale GroenGas
productie”. Dit is een samenwerking van
een drietal Drentse energie coöperaties, de
Rijksdienst voor Ondernemers (RVO), de
RENDO (netwerkbeheerder voor gas) en
HIERopgewekt.nl . De doelstelling is een
handleiding te maken voor een lokale
productieorganisatie van GroenGas.
SEPTEMBER 11, 2018

Warmtepomp seminar
De ECW is aanwezig geweest bij een seminar
warmtepompen die de “Drentse KEI” (Koepel
Energie Initiatieven) organiseerde in het
Provinciehuis in Assen om belangstellenden
alles te vertellen over ‘warmtepompen’.
SEPTEMBER 3, 2018
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"Van Aardgas naar GroenGas"
Dit zou zomaar de titel kunnen zijn van de
film die ThuysGas samen met o.a. de
Provincie Drenthe en de RENDO wil maken
als een tegengeluid voor de Haagse kreet:
“We moeten van het gas af”. Het is echter
absoluut onmogelijk heel Nederland “van
het gas” af te krijgen – maar wél “van het
AARDgas”! Veel deskundigen zien in de
toekomst zelfs een grotere rol weggelegd
voor gas dan voor stroom. Het grote
publiek is vaak verkeerd voorgelicht, omdat
we nu (en terecht!) versneld van het
Groningse gas af moeten. Helermaal op
elektriciteit overschakelen kan ook niet
omdat we dan x3 kolen‐ of gascentrales
nodig hebben en het netwerk die grote
hoeveelheid stroom niet aan kan! Een van
de voordelen van GroenGas is dat er aan
de apparatuur in de huizen en bedrijven
niets veranderd hoeft te worden, want
GroenGas is chemisch en calorisch exact
gelijk aan aardgas, alleen het is CO2
neutraal! SEPTEMBER 25, 2018



ZONNEPANELEN‐PROJECT OP HET DAK VAN STAD & ESCH
In onze vorige Nieuwsbrief kondigden wij aan dat er een groot aantal
zonnepanelen komt op de daken van de scholengemeenschap
‘Stad & Esch” in Diever, waarbij de inwoners en bedrijven van
Westerveld hierin kunnen participeren. In deze en volgende
nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van dit mooie project, vooral ook om
belangstellenden de gelegenheid te geven bijtijds aan dit project
mee te kunnen doen en in te stappen. Het is het begin van ons streven “Westerveld
Duurzaam, Energieneutraal en Onafhankelijk” te maken!

STAND VAN ZAKEN
1. De bouw van de nieuwe sporthal vordert gestaag, eind 2018 moet alles voltooid zijn. Het
openingsfeest is echter pas op 12, 13 en 14 april 2019.
2. Op de daken van de school kunnen theoretisch ruim 1000 zonnepanelen geplaatst worden.
3. Er worden daarom allerlei besprekingen gevoerd met de netbeheerder ENEXIS, de
gemeente en de school. Ook zijn wij deskundigen op technisch, financieel en juridisch gebied
aan het inschakelen om te onderzoeken hoe dit project het beste te realiseren is.
4. Zoals het er nu uitziet kunnen deelnemers “ThuysStroom‐delen” kopen. Over de vorm en
de prijs van deze deelneming is nog geen besluit genomen.
5. Het rendement dat iedere deelnemer op zijn investering zal kunnen halen ligt vermoedelijk
rond de 4 %! Dat kun je bij een bank of een andere financiële instelling bij lange na niet
realiseren!
6. De planning is dat wij eind van dit jaar alle voorbereidingen getroffen willen hebben zodat
wij tijdens de Open Bedrijvendagen op 3 en 4 november in Frederiksoord u beter kunnen
informeren over de concrete uitvoering van dit mooie project!
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Drentse Energie Organisatie
De ECW is op bezoek geweest bij de DEO, het Energiefonds van de Provincie Drenthe.
Zij hebben als doel het “versnellen van de energietransitie in Drenthe”. Zij doen dit door
financieringen te verstrekken aan en ondersteuning te bieden bij duurzame energieprojecten.
De ECW onderzoekt of en in hoeverre de DEO een partner van ons (ThuysStroom) kan zijn
voor de financiering van ons project “Stad & Esch & zonne‐energie” ‐ een zonnecentrale op
de daken van de scholengemeenschap Stad & Esch, de nieuwe sporthal en de theaterzaal in
Diever.
Een ander project waar de ECW (ThuysGas) financiering voor zoekt betreft de opwekking van
GroenGas.
SEPTEMBER 3, 2018




