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Inleiding  

In dit jaarverslag over 2017 wordt verslag gedaan van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen 

van Pekela Duurzaam. We kunnen terugzien op een succesvol jaar waarbij het zonnedak voor 

Verenigingen en maatschappelijke organisaties in Pekela kon worden gerealiseerd. In het kader van 

Boven Pekela Energie Neutraal is het Dorpshuis “De Riggel” door het dorpshuisbestuur 

EnergieNeutraal gemaakt, belangrijk als voorbeeld voor de buurt. Met Buurkracht zijn de eerste 

activiteiten gestart voor het project Buurkracht Pekela Noord, waarbij ook Acantus betrokken is.  

Bestuurssamenstelling en vergaderingen 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Ben van de Boom, Ankie Voerman, Robert de Jonge, Paul 

Inklaar, Martin van der Kooij en Coen Oosterveld. Statutair treden elk jaar 2 leden af volgens een 

vastgesteld rooster en zijn terstond herkiesbaar.  Voor 2018 gaat het om Martin van der Kooij en 

Ankie Voerman.  

Martin van der Kooij en Ben van de Boon nemen in 2017 afscheid als bestuurslid, maar blijven 

beschikbaar voor deelname aan activiteiten. Op de Algemene Ledenvergadering wordt Jacob Siepel 

als vervanger van Ben van de Boom benoemd In de overgebleven vacature wordt voorzien door Jan 

van Greven die zich staande de vergadering beschikbaar stelt. Samen met Paul Inklaar en Robert de 

Jonge aftredend zijn, worden de bestuursleden bij acclamatie verkozen. Eind van het jaar 2017 

neemt Martin van der Kooij afscheid als bestuurslid.  

Het bestuur heeft in 2017  9 keer vergaderd en op 22 mei 2017 is de Algemene ledenvergadering 

gehouden in het dorpshuis “De Riggel”. 

Promotie en informatie bijeenkomsten 

Ook in 2017 zijn er verschillende activiteiten geweest om Pekela Duurzaam meer bekendheid te 

geven en de inwoners en bedrijven te informeren over de mogelijkheden om zelf actief aan een 

duurzame toekomst te werken.  

Op 10 juni had Pekela Duurzaam een stand op de Schutsemarkt in Nieuwe Pekela en op 7 september 

op de jaarmarkt in Oude Pekela. Deze laatste werd georganiseerd in samenwerking met bedrijven in 

Pekela en omgeving en de gemeente Pekela, het energieloket.  

In november werd voor de ondernemers in Pekela samen met de Ondernemers Organisatie Pekela 

een avond georganiseerd waarbij de RVO een uiteenzetting gaf over de subsidiemogelijkheden voor 

bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen en Reina Boels van het koploperproject 

ervaringen in Groningen met ondernemers deelde.  

In mei 2017 werd een Nieuwsbrief uitgegeven met de daarin de activiteiten die in Pekela 

georganiseerd worden door Pekela Duurzaam, met ook nuttige tips voor de inwoners van Pekela 

over de verschillende subsidiemogelijkheden.  

Het aantal leden in 2017 is rond de 30, waarvan aan het eind van 2017  28 ook elektriciteit en gas 

afnemen van  onze coöperatieve energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam. Intussen is de 

naam veranderd in “Energie VanOns”. 



 

Activiteiten en projecten 

Boven Pekela Energie Neutraal 

De inzet van de werkgroep Boven Pekela Energie Neutraal is door de provincie Groningen beloond 

door Boven Pekela met nog 5 dorpen in de provincie Groningen uit te kiezen voor actieve 

ondersteuning in de komende jaren.  

Met de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) is een inventarisatie gemaakt van het woning 

bestand, waarbij op basis van een scan van verschillende woningen, een beeld kan worden geschetst 

om de bevindingen ook toepasbaar te maken voor de rest van de woningen. Dit heeft met onderzoek 

in andere dorpen geleid tot de Quick-fit Oplossing voor Energie Neutrale woningen door SEN. De 

bewoners van Boven Pekela zijn daar in een Nieuwsbrief over geïnformeerd en in januari 2018 op 

een bewonersbijeenkomst verder geïnformeerd.  

Een belangrijke mijlpaal is bereikt doordat het Dorpshuis De Riggel eind december 2017 energie 

neutraal is gemaakt met behulp van zonnepanelen, warmtepompen en isolatie van het gebouw. 

Daarmee is het een belangrijk voorbeeld voor alle inwoners van het dorp. 

De wens om een postcodeproject voor particulieren  die geen zonnepanelen op hun eigen dak 

kunnen plaatsen, is nog niet gerealiseerd. 

Het zonnecollectief  Pekela Duurzaam voor verenigingen 

Het zonnecollectief voor verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Pekela is na 

een lange voorbereidingstijd uiteindelijk gerealiseerd en in december 2017 klaar voor gebruik. Een 7-

tal (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben zonpartivcipaties afgenomen , 

waardoor er 204 zonnepanelen geplaatst zijn op de sporthal “de Spil” in Nieuwe Pekela. Mede door 

subsidies van Leader Oost-Groningen, de provincie Groningen (het nieuwe doen) en de Rabobank 

Zuid-Oost Groningen werd dit project mogelijk gemaakt, waarbij de gemeente het dak van kosteloos 

ter beschikking heeft gesteld. Het resultaat mag er zijn, de deelnemers krijgen voor een periode van 

15 jaar de energiebelasting op elektriciteit terug  tot een maximum van 10.000 kWh.  

In januari 2018 is de officiële opening verricht door gedeputeerde van de provincie Nienke Homan en 

de wethouder van de gemeente Pekela  Jaap van Mannekes. 

Buurkracht Pekela Noord  

In samenwerking met buurkracht en de woningcorporatie Acantus is een pilot gestart met bewoners 

aan de Burgemeester van Weringstraat in Oude Pekela met als doel dat de eigenaar bewoners mee 

konden liften met de renovatie van de huurwoningen van Acantus in die straat, voor 

energiebesparende maatregelen., wat kostenbesparend zou werken. Alle bewoners kregen een 

vragenlijst waarop zij hun wensen konden opgeven. Uit de inventarisatie bleek dat de belangstelling 

redelijk groot was. Op een bewonersbijeenkomst werden de mogelijkheden voor de bewoners 

toegelicht. Verschillende bewoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun woning verder 

te verduurzamen. Voor 2018 is een vervolg voor andere straten (Noordkante)  gepland.  

Samenwerking 

Voor de activiteiten in 2017 is actief samenwerking gezocht met de provincie, gemeente en Acantus. 

Daarnaast hebben we ondersteuning gekregen van de Grek, SEN, Buurkracht en E-coop.  


