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VCEN vindt contact met haar leden belangrijk. We proberen je daarom zo goed mogelijk op de hoogte
te houden, o.a. door deze nieuwsbrief. Spreek ons gerust aan of doe een mailtje naar
info@vragenderduuurzaam.nl
Prachtig initiatief van Melkgeitenhouderij Papen-Olbach!

Onlangs zijn deze windmolens opgezet bij Melkgeitenhouderij Papen-Olbach aan de Huttendijk in
Vragender. In combinatie met zonnepanelen hoopt de melkgeitenhouderij op een constante
stroomvoorziening zonder overbelasting op het netwerk.
______________________________________________________________________
Meer weten over deze kleine windmolens: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-enaarde/energiebronnen/kleine-windmolens/
______________________________________________________________________
Samenwerking tussen Vragender Duurzaam en andere belangenclubs
Om als Vragender Duurzaam op de hoogte te blijven van ontwikkelingen om ons heen en de juiste
stappen te kunnen zetten hebben we regelmatig (online) ontmoetingen met andere
belangenorganisaties.
Het gaat hierbij met name om:
Agem: de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij; zij maken zich o.a. sterk om in de Achterhoek
projecten op te zetten om Groene Energie op te wekken voornamelijk met Zon en Wind.
Energie Coöperaties in Oost Gelre, Zonnig Zieuwent en Groenkracht Groenlo, en Duurzaam Beltrum.
Hier gaat het vooral om afstemming over onze opstelling in zon- en windprojecten en richting
gemeente.
www.vragenderduurzaam.nl
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ESG: Energie Samen Gelderland, dit is de overkoepelende coöperatie van alle energiecoöperaties in
Gelderland. Hier zitten mensen in, die hebben doorgeleerd in de energietransitie en zij komen met
ideeën, hoe zaken aan te pakken.
Een voorbeeld hiervan is toekomstige wind- en zonprojecten te baseren op “een maatschappelijke
tender”, uit te schrijven door Gemeentes.
RES- platform: dit staat voor Regionale Energie Strategie landelijk en regionaal. Verdeeld in 30
regio’s, o.a. Regio Achterhoek, die als opgave heeft 1,34 TWh stroom op te wekken voor het jaar 2030
( 1 TWh = 2600 voetbalvelden zonnepanelen. Het landelijk streven is 34 TWh. Een Terawattuur (TWh)
= 1 miljard Kilowattuur (kWh).
Warmtevisie: ook een project van de landelijke overheid, waarbij Gemeentes dit jaar met een visie
moeten komen hoe men per wijk, dorp of regio van het aardgas af gaat. Dit kan door overtollige
warmte te hergebruiken of zelf warmte te genereren door bijv. een warmtepomp.
In Vragender zelf met Coöperatie NoaberZon, die de zonnedaken bij Gunnewick Mengvoeders en
Loonbedrijf Vragender beheert. Daarnaast zoeken we ook samenwerking met Vragenders Belang.

Nieuwe ontwikkeling rond windenergie
In onze nieuwsbrief van maart meldden we het initiatief van Prowind en enkele grondeigenaren aan
de Oude Winterswijkseweg om (langs de grens met de gemeente Aalten) windmolens te plaatsen.
Nu kunnen we melden dat windinitiatieven momenteel in Oost Gelre “on hold” zijn gezet. Dat
betekent dat er voorlopig geen initiatieven/plannen door de gemeente in behandeling worden
genomen.
Windmolens plaatsen doe je niet zomaar. Steeds meer komen we tot het inzicht dat dit zorgvuldiger
moet gebeuren. Talloze aspecten spelen een rol, het moet niet alleen uiterst zorgvuldig maar ook in
de juiste volgorde.
De gemeenteraad heeft eind maart een aantal onderwerpen benoemd waar ze nader over in gesprek
wil. Bijvoorbeeld over locaties waar we windmolens willen toestaan en hoeveel het er mogen zijn.
Over de afstand tot woningen en kernen, de hoogte en de gezondheidsaspecten. Maar ook over
maatschappelijke acceptatie, lokaal eigenaarschap en de communicatie en participatie.
Wethouder Porskamp: “We brengen in kaart wat er allemaal gezegd is en komen terug met een
voorstel hoe we hier het gesprek over gaan voeren en wie we daar bij betrekken. Want dat we dit
gesprek breder moeten voeren dan alleen met college en raad lijkt me wel duidelijk.”
Die woorden van de wethouder hebben ons mede doen besluiten om samen op te trekken met onze
collega’s van Duurzaam Beltrum, Groenkracht Groenlo, Zonnig Zieuwent en Agem. Een gezamenlijk
voorstel om mee te denken en mee te praten is al naar de gemeente.
Daarom zouden we graag periodiek overleg (gedachte is vooralsnog 2 keer per jaar) willen inplannen
tussen de coöperaties en voor energietransitie verantwoordelijke ambtenaren en wethouder. Doel
vanuit coöperaties is om vaste gesprekspartner te worden als het gaat om energie gerelateerde
zaken.
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De meerwaarde en doelen van de coöperaties kunnen op deze manier scherper op het netvlies van de
gemeente komen (positieve rol in de energietransitie, waarborgen lokaal eigendom en zeggenschap;
burgerparticipatie in vroegtijdig stadium). De gemeente kan de coöperaties beter in positie brengen
bij verschillende ontwikkelingen.
In memoriam Ben Kamphuis
Kort na het verspreiden van onze nieuwsbrief van maart, op 4 maart 2021 overleed op 61-jarige
leeftijd onze goede vriend en medebestuurder Ben Kamphuis.
Zijn inzicht, kennis en ervaring kwamen goed van pas bij het uitvoeren van de diverse projecten, zoals
de zonnedaken van de sporthal van MFA de Bult en de Antoniusschool. Hij maakte deel uit van het
bestuur van zowel VCEN als NoaberZon
Ben was maatschappelijk betrokken, zette zich belangeloos in voor de lokale gemeenschap en altijd in
voor een biertje en wat gezelligheid tijdens de vergadering. Wij wensen Henriët en de kinderen veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

VCEN-ledenvergadering in het coronatijdperk
Maart 2020 kregen we te maken met corona, die ons leven sindsdien behoorlijk op zijn kop zet. De
algemene ledenvergadering (ALV) van VCEN is daarom niet gehouden. De jaarrekeningen over 2019
en 2020 zijn uiteraard wel opgemaakt.
Als de situatie rond corona het toelaat zullen we dit jaar een ledenvergadering organiseren.

Besteding batig saldo coöperatie NoaberZon
Uit een deel van het batig saldo van NoaberZon mag VCEN een duurzaam doel
in Vragender financieel ondersteunen. Voorwaarde is wel dat er een
onderbouwd plan bij ons wordt ingediend waaruit blijkt dat het inderdaad om
een duurzaam project gaat.
________________________________________________________________________
Vragen, op- of aanmerkingen, suggesties, ideeën, we horen het graag!
info@vragenderduurzaam.nl
_______________________________________________________________________

Het Natuurlijk Schoolplein is het initiatief
van juf Carla van de Antoniusschool.
School, inwoners / vrijwilligers,
ondernemers, Stichting Marke
Vragender Veen en Vragender
Duurzaam slaan de handen ineen om de
gevolgen van de klimaatverandering op
te vangen.
www.vragenderduurzaam.nl
Vragender Coöperatief Energie Centraal U.A.
NoaberZon Coöperatie U.A.
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Duurzame buitenverlichting bij de MFA

Vragender Duurzaam nam ook de duurzame buitenverlichting voor haar
rekening. Ze staan opgesteld bij de ingang van de sporthal van MFA de
Bult en bij de toegang van de voormalige kantine. De 5 palen werken op
zonne-energie met energiezuinige power-led en de stroomkosten zijn
………..€ 0,-.

Coöperatie NoaberZon
De 462 zonnepanelen van de leden van Coöperatie Noaberzon produceren er flink op los, nu al weer
ruim 4 jaar. Maar hoeveel produceren ze eigenlijk. We zetten de productiecijfers voor je op een rijtje.
1 maart 2017 tot 1 maart 2018
1 maart 2018 tot 1 maart 2019
1 maart 2019 tot 1 maart 2020
1 maart 2021 tot 1 januari 2021
Totaal opgewekte groene stroom

106.149 kWh
133.210 kWh
122.585 kWh
117.483 kWh
479.427 kWh

De leden worden ieder jaar, doorgaans in maart uitgenodigd voor een ledenvergadering. Dit jaar kon
dat niet doorgaan i.v.m. corona. Mocht de situatie dit jaar zodanig versoepelen dan proberen we als
nog een ledenvergadering te organiseren. Je ontvangt dan vanzelf een uitnodiging. We wensen
iedereen een zonnig jaar!
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