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Tiesinga tijdelijk
geen voorzitter
Henk Tiesinga is vanaf 10
oktober waarnemend
burgemeester van
Noordoostpolder. De
waarneming duurt totdat er een
nieuwe kroonbenoemde
burgemeester aantreedt. Dit zal
naar verwachting eind 2018 het
geval zijn. Tijdens de periode
van waarneming mag Henk

geen belangenbehartiging of
representatieve activiteiten
vanuit zijn nevenfuncties
uitoefenen. Dat betekent voor
de PvdT dat Taco Buissant des
Amories als plaatsvervangend
voorzitter optreedt. Binnen het
NNE treedt Henk Pals zolang op
als voorzitter.
Henk werd in het voorjaar al
benaderd door CdK Leen
Verbeek met het verzoek de
positie in te nemen. “Het
verraste me. Ik heb er een
poosje over nagedacht en
besloten het te doen. Ik zie het
wel als een uitdaging en een
eer.”
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EPN timmert aan de weg
De coöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder (EPN)
heeft dringend behoefte aan leden. Het streefgetal is 500.
Daarna kunnen er ‘grijze cijfers’ worden geschreven, licht
voorzitter Peter Brouwer toe.
De EPN heeft in de eerste helft van
2018 organisatorische veranderingen
doorgevoerd. De vacante zetels van
voorzitter, secretaris en penningmeester zijn weer bezet. Daarnaast
zijn er vier werkgroepen geformeerd,
te weten postcoderozen; innovatie;
in- en verkoop en; communicatie en
sociale media. “Maar we zijn nog niet
op sterkte. We zijn te grijs! We willen
graag jongeren trekken die actief zijn
op het gebied van energie.” Peter is in
gesprek met een student communicatie over het inzetten van sociale
media bij de promotie van EPN.
Ook qua structuur is er het een ander gewijzigd binnen de EPN.
“Via de accountant en notaris kwamen we erachter dat we die
moesten wijzigen. We deden alles op één bankrekening met de
verantwoordelijkheid bij één bestuur. Ieder postcoderoos (PCR)
moet een eigen satelliet vormen onder de moeder EPN. Dat hebben
we nu geregeld. Iedere satelliet heeft een eigen bestuur met een
eigen bankrekening, statuten en huishoudelijk reglement.”

Pop-up-store
Tijdens het Pieperfestival heeft de EPN een pop-up-store gehad in
de Lange Nering. “We hebben zo’n 200 mensen binnen gehad van
zeer cynisch tot zeer gemotiveerd. De oogst is echter teleurstellend,
het heeft ons slechts een handjevol nieuwe leden opgeleverd. We
zitten nu op 30 klanten die energie afnemen, maar we willen naar
500. Die hebben we ook nodig om grijze cijfers te gaan schrijven.
We zijn nu teveel a$ankelijk van donaties en dus ook van de PvdT.
We willen onze eigen broek op kunnen houden.” Een herkenbaar
probleem: “Ik had vorige week een overleg met Flevolandse
coöperaties en bijna iedereen zat met hetzelfde te worstelen.
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POWER
Wat betreft het project POWER
van de EPN, hulp aan mensen
met energiearmoede, kan Peter
Brouwer melden dat hiervoor
een werkbezoek op stapel staat.
“Het gaat om mensen die amper
in staat zijn hun energierekening
te betalen en dus ook niet aan
een PCR of wat voor investeringsproject maar ook kunnen meedoen. In Groningen is juist voor
die doelgroep een zonneweideproject opgezet. Die gaan we
binnenkort bezoeken om te
horen hoe ze dat bedrijfsmatig,
financieel en fiscaal in elkaar
gestoken hebben.”

FleXtore

De EPN is betrokken bij FleXtore,
een project voor de ontwikkeling
van een accu waarmee zonneenergie kan worden opgeslagen.
De accu komt te staan op de
gemeentewerf en gaat stroom
opslaan van de daar aanwezige
zonnepanelen.
Peter Brouwer: “De gemeente
heeft de proefopstelling naar de
Noordoostpolder gehaald. Zeven
bedrijven werken er aan mee om
die accu te realiseren. De kosten
zijn ongeveer een miljoen euro.
Het was de planning begin
november de accu te plaatsen,
maar er zijn forse tegenvallers,
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- vervolg van voorpagina Daarbij zie je dat er wordt doorgepakt naar grote projecten, zoals
windmolens en zonneweideparken. Het wordt een boeiende
discussie welke koers wij op moeten”.

CO2-compensatie
De EPN werkt samen met energiebedrijf Energie VanOns
(voorheen NLD) in Groningen. Die neemt groene stroom af van
soortgelijke coöperaties. Naast de verkoop van stroom, verkoopt
Energie VanOns ook nog gas. “Omdat we nog niet zonder kunnen,
maar het gas is CO2 gecompenseerd. Enerzijds door het energiebedrijf dat achter ons staat in Ghana. Daar heeft men nu kookpotten verschaft, waar voorheen op houtvuren werd gestookt. Dat
levert een enorme CO2 winst op. Anderzijds willen wij vanwege ons
motto ‘van, voor en door de polder’ bomen gaan planten in het
Voedselbos waar de Voedselpioniers bij betrokken zijn. Zo maken
we de cirkel rond en maken we het concreet voor onze leden.”

Energietarief
Maar…, dan zijn er wel meer klanten nodig, anders valt er niets te
investeren in duurzame projecten in de omgeving. De aangesloten
coöperaties van Energie VanOns krijgen per klant 75 euro per jaar.
Peter merkt op over het tarief: “We kunnen niet mee met de
koplopers, de grote energiemaatschappijen die mensen lokken met
bonussen en nationale clubs sponsoren. Onze prijs kan mee met de
plaatsten 4 en 5 op de ranglijst van energiemaatschappijen, maar al
het geld vloeit bij ons wel terug in de regio. Als we in Noordoostpolder 500 klanten zouden hebben op 19.000 huishoudens, dan
hebben we als EPN jaarlijks 37.500 euro aan inkomsten. Uiteindelijk
kunnen we dan ook duurzame projecten in de polder ondersteunen
die niet van ons zijn. Als een dorp bijvoorbeeld een duurzaam
project voor kinderen wil en dat kost 5.000 euro, dan overwegen wij
om daaraan mee te doen.”
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- vervolg van pagina 2 zowel qua vergunningen als
inhoudelijk. De inschatting is nu
dat het project eind eerste
kwartaal 2019 van start kan.”
EPN heeft een rol op het
gebied van burgerparticipatie.
“Wij kijken naar het belang
van de omgeving en ook het
aspect veiligheid speelt daarin
mee, want er wordt gewerkt
met waterstof.” Daarnaast
draagt de EPN zorg voor de
communicatie in de vorm van
persberichten en de organisatie
van een open dag.

DuurzaamDoor
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Wervingscampagne
De EPN wil actief leden gaan werven met een huis-aan-huiscampagne in de buitendorpen in januari 2019. “Bewust niet in
Emmeloord, omdat de club van het
stadsgas van de vuilnisbelt al in
Emmeloord van deur-tot-deur is
geweest. Wij denken eraan studenten
uit de dorpen te vragen om in hun
eigen dorp aan het werk te gaan.
Uiteraard na instructie en tegen een
redelijke vergoeding.” Peter merkt op
dat mensen het meeste opzien tegen
de ‘rompslomp’, waar het het overstappen naar een andere energiemaatschappij betreft. “Dat viel me op tijdens gesprekken in de popup-store. Mensen zijn bang dat het misloopt en dat ze een paar
dagen verstoken zijn van energie, maar dat is bij omzetting van een
energiecontract helemaal niet aan de orde. Je kunt je op onze
website digitaal aanmelden, maar we hebben ook een aanmeldingsformulier dat slechts één A4’tje beslaat waarop je je gegevens moet
invullen. Energie VanOns regelt vervolgens op de datum dat je
contract is afgelopen de omzetting, daar hoef je zelf niets voor te
doen.”
Vanuit de vergadering van de pioniersbrigade wordt nog voorgesteld
bij het symposium een stand met informatiemateriaal te plaatsen. Te
meer omdat dan de doelgroep wordt bereikt die toch al openstaat
voor duurzaamheid.

In het kennisprogramma
DuurzaamDoor zit de PvdT aan de
provinciale thematafels Regionale
Netwerken, Voedsel en Circulaire
Economie. Op 21 november
wordt in Lelystad een bijeenkomst
gehouden waarvoor alle landelijke secretarissen zijn uitgenodigd. Doel is hen te laten zien wat
er op Flevolands niveau gebeurt
op het gebied van duurzaamheid.
De PvdT is niet zonder reden
gevraagd tijdens het middagprogramma een presentatie te
houden. “Door de jaren heen
hebben we een hele positieve
klank gekregen bij de provincie.
Die moeten we vasthouden, want
dat betekent dat er ook deuren
opengaan”, aldus de voorzitter.
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Fairtrade
De Fairtradegroep is intern bezig
om de informatie van de
werkgroep op de website van de
PvdT up-to-date te houden.
“Daarnaast proberen we nog
steeds de scholen te bereiken,
want die contacten zijn zeer moeizaam”, zegt Agnes Olgers. “We
gaan opnieuw een brief sturen, omdat we geen enkele reactie
hebben gekregen. Daarna gaan we er achteraan bellen.” In de laatste
week van oktober wordt er weer een landelijke Fairtradeweek
gehouden. De thema’s hiervan worden standaard laat bekendgemaakt. Geopperd wordt zelf een thema te kiezen en het landelijke
thema daar later op aan te passen. De werkgroep gaat verder
bekijken hoe fairtrade binnen de gemeente meer uit te dragen.
Zo wordt er contact gelegd met bedrijven over de invulling van
kerstpakketten. Het is belangrijk om een paar keer per jaar in het
nieuws zijn en zo te laten zien dat fairtrade nog actief is.
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‘Waterstof tot nadenken’
De symposiumgroep hoopt op dik 200 bezoekers voor het
symposium ‘Waterstof tot nadenken’ op vrijdagavond 12
oktober. De ruimte in Aeres MBO in Emmeloord is in ieder
geval ruimschoots toereikend en het thema waterstof leeft
in Noordoostpolder.

Bezoekadres PvdT
Elly van Wieren,
bureaumedewerker van de PvdT,
werkt op dinsdagmorgen vanuit
het CvJO aan De Deel 22a in
Emmeloord. Elly is in haar functie
verder bereikbaar via tel.:
06 39376101 en e-mail:
secretariaatpvdt@gmail.com.

Ad van Wijk, professor aan de TU
Delft gaat doceren als in de setting
van DWDD. Max Holthausen - telg
van de Holthausengroep uit
Hoogezand, die watersto%ussen
laat rijden in Groningen - laat
waterstoftoepassingen zien. Het
programma wordt aan elkaar
gepraat door Jetze Kempenaar.

Routing declaraties

Duurzaamheidsaward

Wie declaraties heeft voor de
Pionierskas kan deze niet meer
rechtstreeks naar de penningmeester sturen, maar naar de
voorzitters van de betreffende
themagroepen. Die dienen ze
vervolgens voor akkoord ondertekend in bij de penningmeester. Dit kan ook per mail
met de aantekening dat de
betaling akkoord is.

Coördinator NNE
René Halsema is per augustus
2018 voor drie dagen per week
aangesteld als coördinator van
het Netwerk Noordoostpolder
Energieneutraal (NNE). Het
proces van uitwerken van de
visies naar concrete projecten
vereist professionele ondersteuning.
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Tijdens de avond wordt ook de
jaarlijkse Duurzaamheidsaward van
Ad van Wijk
de gemeente uitgereikt. De award is een wisseltrofee.
Om de winnaars van voorgaande jaren niet met lege handen te
laten staan wil de symposiumgroep een blijvend aandenken geven
in de vorm van een miniatuurtje.
Het symposium is gratis toegankelijk voor vrijwilligers van de
PvdT. Zij moeten zich wel even aanmelden bij het secretariaat:
secretariaatpvdt@gmail.com. Voor ieder ander geldt dat hij/zij een
ticket kan verkrijgen via de button op de homepage van
www.pioniersvandetoekomst.nl
Het symposium wordt aangekondigd via advertenties en
persberichten in kranten, maar
ook via flyers, sandwichborden
en posters in abri’s. Aan de
vrijwilligers van de PvdT wordt
gevraagd de uitnodigingen
binnen de eigen netwerken
(digitaal) te verspreiden. De
voorzitter memoreert dat het
symposium ten grondslag ligt
aan het ontstaan van de PvdT:
“De gemeente subsidieert ons
onder meer vanwege het symposium. Het lukt ieder jaar weer
om het op een andere plek en
op een andere manier te organiseren. Dit is het zevende en het is ieder jaar weer een highlight”.
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Voedselpioniers
De Voedselpioniers hebben
behoefte aan versterking. Bij
afwezigheid van de voorzitter
dreigt de groep wat stil te vallen.
“Het is een beetje de vraag hoe
we dat weer in beweging krijgen,
want Anton is wel de spil”, zegt
plaatsvervanger Marc van Niekerk.
“We hebben wat mensen nodig
met goede ideeën, die een rol
kunnen spelen in de thema’s
lifestyle, gezondheid en veiligheid.” Tijdens de eerstvolgende
vergadering in oktober gaat de
themagroep zich buigen over een
programma voor komende winter.

Educatie
Themagroepen die zich richten op
educatie op scholen lopen vaak
tegen een dichte deur aan. Marc
van Niekerk merkt op: “Willen we
met boerderijeducatie aansluiten
op het landelijke platform, dan
moeten wij aan heel veel eisen
gaan voldoen. Als wij dan acht
boeren gaan zoeken om dat aan te
bieden, moeten er wel scholen zijn
die er gebruik van maken”. “Daar
lopen wij als Fairtradegroep ook
tegen aan”, zegt Agnes Olgers.
“Scholen willen wel graag, maar
zodra het geld gaat kosten wordt
het een probleem. 100 euro per
klas is veel geld”. De voorzitter
waarschuwt als vrijwilligersorganisatie geen gratis lessen aan
te gaan bieden. “Als er educatie
moet zijn heb je ook weer gekwalificeerde mensen nodig. De IVN
heeft daarin een coördinerende
rol. Zij hebben de lesprogramma’s
en kunnen de educatieve kant
voor ons invullen.”
Tekst en opmaak:
Margé Hof Publicaties
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Proeverijen populair
De proeverijen die de Voedselpioniers organiseren, worden
enthousiast ontvangen. Zowel door het publiek als door de
vrijwilligers van de PvdT die op 4 juli aan mochten schuiven bij
aardbeienkwekerij Schwering. Verzocht wordt deze te blijven
organiseren, ook vanwege het educatieve karakter. Enthousiaste
bezoekers treden vervolgens weer op als ambassadeurs.

Evenementen
De evenementencommissie heeft net voor de zomer een
overeenkomst met het waterschap getekend om gezamenlijk op te
trekken. “Zij gaan eerst zelf inventariseren waar de raakvlakken
liggen”, zegt Marcel van der Voort. “Een mogelijkheid is het
gezamenlijk organiseren van een symposium rond hun thema ’20
jaar ná Tollebeek’. Verder wordt er gekeken naar het vergroenen van
schoolpleinen en operatie Steenbreek. “In Almere lopen al
dergelijke projecten. Ook Mercatus is daarin geïnteresseerd, dus
misschien zijn daar ook raakvlakken om gezamenlijk met Mercatus
op te trekken.”
Het derde evenement van dit jaar voor de gemeente wordt
waarschijnlijk gericht op wonen en energie. Het idee is om dat
gezamenlijk met het Energieloket Flevoland en EPN te organiseren
in FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord. Grootste uitdaging zal
zijn hoe mensen te trekken. Voorgesteld wordt eens een stand te
plaatsen bij de Buitendag op tweede paasdag in het Kuinderbos.
Marcel weet uit ervaring: “Dat hebben we eens gedaan met de EPN,
maar dat leverde niets op. Mensen komen daar niet voor info, maar
voor vermaak”. Peter Brouwer stelt voor het over een andere boeg te
gooien, die van marketing. “We moeten mensen ’professioneel
verleiden’. Hoe kunnen we aansluiten bij het thema waarvoor
mensen komen, zodat ze indirect ook belangstelling voor jou
krijgen? Als er bijvoorbeeld kerstbomen verkocht worden, kunnen
wij dan ons verhaal daaraan ophangen?” De evenementencommissie
staat open voor ideeën.
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