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De energietransitie krijgt ook in Pekela steeds meer vorm. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. 

Subsidies (SDE+) voor zonneparken worden door verschillende bedrijven aangevraagd en zijn 

gehonoreerd. De gemeente Pekela bereidt een visie voor over de plaatsing van zonnepanelen in 

Pekela.  Door de gemeente wordt meegewerkt aan de regionale energietransitie plannen, die in 2019 

van start moeten gaan.  

2018 is ook het jaar van de proeftuinen aardgasloze wijken. Op initiatief van Pekela Duurzaam en de 

werkgroep Boven Pekela Energie Neutraal is eind juni het uitvoeringsplan Aardgasvrij Boven Pekela 

en Doorsneebuurt door de gemeente Pekela ingediend bij het ministerie van Binnenlandse zaken. 

Daarin wordt een subsidie van ruim 4 miljoen (incl. BTW) gevraagd voor het aardgasvrij maken van 

600 woningen. Deze subsidie is in september 2018 gehonoreerd. 

Deze versnelling van de energietransitie vindt ook zijn weerslag in de activiteiten van Pekela 

Duurzaam voor 2018 en 2019. 

Boven Pekela Energie Neutraal en aardgasvrij 

Vanaf 1 oktober 2018 start het project, dat een aantal jaren zal duren. Pekela Duurzaam is samen 

met de werkgroep vertegenwoordigd in de projectgroep met stakeholders en er zijn teams gestart 

over gasbesparing, groengasproductie en financiën/communicatie. In 2018 en 2019 zullen deze 

teams met voorstellen komen over de concrete invulling van het uitvoeringsplan Aardgasvrij. Op 

basis van de ervaringen met maximaal 15 pilotwoningen eind 2018 en begin 2019 zal ook in 2019 een 

begin gemaakt worden met de uitrol van de maatregelen voor de rest van de 600 woningen in het 

plangebied Boven Pekela, Doorsneebuurt en Nieuwe Pekela tot de Ommelanderbrug.  

Buurkracht Pekela Noord 

Om samen met de buurt woningen te verduurzamen zijn na de actie in de Burgemeester van 

Weringstraat de woningen aan de Noordkante aan de beurt. Daarvoor is in samenwerking met 

buurkracht het buurtteam Pekela Noord van start gegaan. Het team wordt kosteloos begeleid door 

Orville Frijde van Buurkracht. 

Het doel is om de verduurzamingsmaatregelen voor de Noordkante  in 2018 en 2019 te voltooien. 

Bewoners kunnen dan gezamenlijk isolatiemaatregelen treffen, warmtepompen en zonnepanelen 

aanschaffen. Ook andere buurten worden benaderd om actie te ondernemen. De mogelijkheden om 

daarvoor ook de mobiele duurzaamheidswinkel in te zetten worden onderzocht.  

Zonnecollectief Pekela Duurzaam voor Verenigingen 

Het zonnedak voor verenigingen is eind 2018  een jaar operationeel. De verenigingen zullen in 

november een brief ontvangen met een verklaring voor hun energieleverancier dat zij op basis van 

hun verbruik en de opgewekte energie via het zonnedak een korting kunnen ontvangen op de 

energiebelasting voor elektriciteit. De noodzakelijke formulieren/verklaringen worden door het 

administratiekantoor E-coop verzorgd. Zij doen dat ook voor een 25 =-tal andere energiecoöperaties 

in het Noorden. Met de verenigingen/organisaties die meedoen aan het zonnecollectief zal in 2019 

de regeling worden geëvalueerd. 

In 2019 worden de mogelijkheden voor een nieuw zonnedak/zonneweide onderzocht voor 

particulieren, waar ook verenigingen aan deel kunnen nemen. Veel zal ook afhangen van de plannen 

van de regering op dit gebied. 



Klanten/ledenwerving Energie VanOns  

In 2019 is de klanten- en ledenwerving voor Energie VanOns en Pekela Duurzaam van groot belang 

voor een gezonde financiële toekomst voor onze coöperatie. Voor elke klant van Energie VanOns die 

elektriciteit en gas afneemt ontvangt de coöperatie € 75,- per jaar. Dat geld wordt weer ingezet voor 

duurzame projecten in Pekela. Om de bekendheid van EnergieVanOns en de coöperatie te vergroten, 

wordt er elk jaar een deel van deze inkomsten beschikbaar gesteld aan een duurzaam initiatief in 

onze gemeente. Een voorstel daarvoor wordt op de Algemene ledenvergadering besproken.  

Promotie en communicatie 

Naast de projecten zal Pekela Duurzaam ook deelnemen aan informatiebijeenkomsten over 

verduurzaming en energietransitie of zelf informatiebijeenkomsten organiseren. In dat kader wordt 

ook deelgenomen met een stand aan de Schutsemarkt in Nieuwe Pekela en de jaarmarkt in Oude 

Pekela.  

De website, www.pekeladuurzaam.nl zal worden geactualiseerd en er worden minimaal 2  

nieuwsbrieven uitgegeven en updates over actuele ontwikkelingen/subsidies.  

Educatieve activiteiten 

In 2019 willen we ook afspraken maken met de basisscholen over het gebruik van leskisten voor de 

hogere klassen over duurzaamheid en energie. Het doel is dat tenminste met 2 basischolen in onze 

gemeente hieraan meedoen.   

http://www.pekeladuurzaam.nl/

