Samenvatting 2e bijeenkomst 31 juli 2018
Aanwezigen: Maaike van Weering, Polle Kempenaar, Co Dekker, Albert van Heijningen, Wim Ouwerkerk
& Bertie Starmans. Hans den Hollander op vakantie.
Besproken punten:
Even kennis gemaakt met Albert.
Bespreking verslag met vooral lijst Energiebesparende activiteiten
Met de inhoud wordt ingestemd, hier en daar beknopt maar aardig volledig. Afgesproken wordt de lijst
te verspreiden onder de gemelde 15 geïnteresseerden en de 7 deelnemers van de werkgroep. In
begeleidende email zal worden aangeboden dat evt. door werkgroep leden uitleg kan worden gevraagd.
Het bepalen van een nul-fase Meerewijck I
De werkgroep heeft behoefte aan gegevens van de verschillende huiseigenaren om beter te begrijpen
wat de uitgangspositie is om nauwkeuriger te kunnen bepalen waar gemeenschappelijke belangen/
maatregelen liggen. Afgesproken wordt alle eigenaren te benaderen en te vragen naar:
Vragen:
 Energie en gas verbruik afgelopen jaar (zie jaarrekening)
 Wat al aan maatregelen is ondernomen
 Welke maatregelen nog op de planning staan (inclusief verwachte termijn)
Doel:
 Nul meting
 Wie heeft welke plannen en wat kunnen we gezamenlijk inkopen/oppakken/uitzoeken
 Welke besparing kan het opleveren
Vervolg aanpak
Vanuit de gegevens van de nulmeting bepalen waar we met elkaar aan kunnen werken.
Als redelijke fasering wordt besloten te werken met de volgende fasering:
1) Individueel van het gas af,
2) Individueel Energie neutraal, niet van het e-net af
3) Individueel Energie neutraal, los van het E-net, eigen park seizoensopslag voorziening
Ad 1) Individueel van het gas af
 Wat zou je daar voor kunnen doen?
 Wat zijn de alternatieven?
 Wat levert dat op?
 Wat kost het?
 Subsidiemogelijkheden?
Ad 2) Individueel energie neutraal
 Wat komt elk huis te kort/wat nodig (maat)
 Wat kun je er met zijn allen aan doen?
 Subsidiemogelijkheden?
Ad3) Energieneutraal park
 Mogelijkheden voor gezamenlijke energie opslag
 Wat kost het?
 Subsidiemogelijkheden?
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Overige vragen/besproken punten:
 Voorzien wordt een energie tekort, wat dan?
 Eigen grond Meerewijck I gebruiken voor zonnepanelen of
 Bijv. gezamenlijk een stuk grond kopen voor zonnepanelen?
 Of boven parkeerplaatsen dakjes met zonnepanelen
 Wet en regelgeving?
 Kijken/onderzoeken voorbeelden uit andere wijken/dorpen in het land
Actie punten:
 Wim & Bertie: verzenden 1e informatiebericht (lijst energiebesparende maatregelen en vragenlijst)
 Allen: lezen en informatie verzamelen
 Maaike: informeren bij andere commissie, Dianca Berendsen, Mery, Lindy, Nick – hebben zij al
ideeën/informatie ingezameld over website verandering.
 Co en Wim: uitzoeken of we informatie kunnen plaatsen/delen op de website van de Meerewijck, in
afstemming met Kees van Kralingen (nr. 49)
Volgend overleg:
 Na vakantie periode
 Marcel uitnodigen bij volgend overleg, benieuwd naar gedachten/kennis, investeringen die hij
mogelijk wil doen
Bijlagen:
 Buurtbatterij Rijsenhout
 Gezamenlijke mini-energiecentrale Voorhout
 Ecovat als energieopslag in nieuwbouw
 SmartStorage Benelux Editie 4 december 2017

