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Nieuwsbrief nieuwestijl
Onze Energiecoöperatie is ooit begonnen met ThuysGas daarna ThuysStroom en nu druk met
Energiecoach en Buurkracht-zonnepanelen.
Dat zijn verschillende projecten die mede onder de regie van de Energie Coöperatie
Westerveld U.A. worden uitgevoerd. Dat betekent verschillende richtingen met verschillende
interesse gebieden. Om iedere activiteit optimale bekendheid te geven geef je deze een naam
en een logo. Daarom hebben we nu ook gekozen voor een nieuwe opmaak van de
nieuwsbrief die daar beter bij aansluit.

Energie Coöperatie Westerveld U.A.

Groen gas en de politiek
Wil je iets bereiken met groen gas dan heb je de medewerking van
de politiek nodig. Wanneer die plaatselijke partijen worden aange‐
stuurd door hun leider in Den Haag en daar roept deze we gaan
"van het gas af" dan wordt het trekken aan een dood paard.

Gelukkig realiseren steeds meer politici zich dat er maar weinig betrouwbare alternatieve
schone energievormen de plaats van aardgas kunnen innemen. Evenals Gasunie en Rendo
beschouwt EC/W groen gas en waterstof als een heel goede vervanging. Wist u dat we in de
jaren voor 1960 al waterstof gebruikten? Dat heette Stadsgas. Stadsgas was voor meer dan
de helft waterstof plus een kwart methaan en nog wat stikstof. Als ze dat 100 jaar geleden al
konden, wat let ons nu dan? Wij willen graag een zinnige en deskundige discussie over de
vervanging van aardgas voor de toekomstige warmtevraag. Kan en wil de plaatselijke politiek
s.v.p. meedoen? Dan gaan we samen deze interessante uitdaging aan.

Energiecoaches voor Westerveld
De EC/W en de gemeente zijn verheugd over het definitief doorgaan
van het project de ‘Westerveldse Energiecoaches aan huis’, nu tien
enthousiaste coaches voor de opleiding zijn geplaatst. De opleiding
wordt door ZuinigWonen (Aalden) gegeven op vijf dinsdagavonden in
Stad&Esch, beginnende de 24ste september. Wethouder Henk
Doeven zal op de laatste dag (22 oktober) de certificaten uitreiken.
Binnenkort kunnen bewoners via de website van de EC/W een aanvraag indienen voor een
bezoek van een energiecoach aan huis. Met de gemeente wordt het project in gang gezet
met een artikel in de Westervelder op 9 oktober. Ria Bontje van de EC/W wordt ‘de spin in
het web’ en gaat het behandelen van aanvragen en toewijzingen coördineren.



Energie VanOns biedt aantrekkelijke tarieven
Hieronder een tarieven vergelijking over de maand september 2019
Op basis van Gasregio 4 (Groningen, Friesland Drenthe, deel Overijssel)
Alle tarieven inclusief overheidsheffingen en BTW
Looptijd 12 maanden
Alle bedragen per jaar, tenzij anders aangegeven op basis van
3000 kWh elektriciteit en 1200 kuub gas per jaar.
Als onze leden hun gas en elektra van Energie VanOns afnemen dan ontvangt deze een
bonus van 25 euro van Energie Coöperatie Westerveld.
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Zonnepanelen op eigen woning en postcoderoos
project
Met het Buurkrachtteam Diever is een collectieve aanschaf
van zonnepanelen voor eigen dak in gang gezet. Op 18
september werd een goedbezochte informatie avond
gehouden in Stad en Esch, met presentaties door het
buurkrachtteam, de EC/W, Buurkracht en de installateur
Bespaarpartners (Steenwijk).

Gezocht: Versterking van het EC/W bestuur ‐ kijk op onze website onder: vacatures.
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Verscheidene bewoners hebben zich aangemeld voor een vrijblijvende offerte. In Vledder
wordt een vergelijkbaar project uitgevoerd met dezelfde leverancier/installateur. De
informatieavond in Vledder werd gehouden op 25 september.
Op 3 september 2019 hebben een aantal experts een schouw gehouden op het dak van de
nieuwbouw van de Stad & Esch school. De resultaten waren teleurstellend wat betreft de
beschikbare ruimte op het dak die beperkt wordt door aanwezige voorzieningen voor de
bliksemafleider en veiligheid. Naar schatting kunnen 185‐195 panelen worden geplaatst, dit ter
vergelijking met een eerder genoemd getal van 400. Er wordt nu gestudeerd op een optimaal
gebruik van de ruimte, de kosten en de haalbare elektrische productie. Een kasstroom
berekening zal dan uitwijzen of het project financieel haalbaar is.
EC/W is op zoek naar uitbreiding van het projectteam omdat een van de huidige
projectmanagers voor een langere periode niet beschikbaar zal zijn voor project activiteiten.
De EC/W wil zich op andere daken blijven oriënteren; daken waarop bij voorkeur 250
panelen geplaatst kunnen worden om een aantrekkelijk PCR project te kunnen realiseren.




