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Algemeen
 WEN wint de landelijke VPRO verkiezing “Power to the Platteland”.

 WEN geeft interview voor de “Overheid van Nu” (initiatief Ellen van Selm, 
burgemeester gemeente Opsterland).

 Een cameraploeg van de VPRO komt langs in Wijnjewoude. WEN komt 
samen met andere initiatieven “Plattelandspioniers” aan de orde in de 
VPRO Tegenlicht uitzending van 15 september. In het verlengde daarvan is 
er een Tegenlicht Meet-up op 18 september in pakhuis de Zwijger in 
Amsterdam 

 WEN werkt mee op de Noordelijke Klimaattop meegewerkt aan een 
workshop over participatie. (Kennisdelen)

 WEN verzorgt op de Friese Bestuurdersdag een presentatie/workshop. 
(Kennisdelen)

 WEN verovert plaats 98 in de duurzame top 100 van Trouw. Een journalist 
van Trouw schrijft een leuk artikel over WEN.



Bewustwording/besparen
 Er zijn gesprekken geweest met vertegenwoordigers van Buurkracht en HOOM waarbij de 

nadruk ligt op het verder uitbouwen van de bewustwording, de bereidheid om actie te 
ondernemen en het besparingspotentieel. Uit deze gesprekken zijn geen concrete acties 
voortgekomen. We blijven zoeken naar een goed waarde toevoegend vervolg.

 Er is gezamenlijk overleg (gemeente en provincie) gestart om te komen tot een 
gezamenlijke benadering van de ondernemers (MKB en agrariërs). Er zijn wel losse 
initiatieven maar we willen dat graag bundelen.

 De gemeente heeft een inventariserend overleg georganiseerd waarin zij aan geven in 
Bakkeveen en Wijnjewoude een pilot te willen starten voor het “vervangen” van het 
energieloket. Het idee is dat men wil gaan werken met vrijwillige energiecoaches en 
betaalde besparingsadviseurs.

 De besparingskoffer krijgt steeds meer body en is recentelijk gepresenteerd in een 
ledenvergadering. Koffer kan geleend worden voor het organiseren van een avond over 
het thema energie besparen in en rond je huis.

 Binnen het deelproject beginnen de eerste activiteiten ook te lopen. De inwoners is 
gevraagd hun zonnepanelen door te geven zodat we een nieuwe thermometer kunnen 
gaan introduceren/bijhouden voor het totale aantal zonnepanelen op Wijnjewoudster
daken.



Groengas productie (1)
 RVO stelt geld beschikbaar aan een extern adviesbureau (KNN uit Groningen) om samen 

met WEN het idee verder uit te werken naar een concreet businessplan waarmee de 
vergunning aangevraagd kan worden, een SDE++ subsidie aanvraag ingediend kan 
worden en financiers geworven kunnen worden. 

 Er zijn bezoeken gebracht aan bedrijven in heel Nederland, om kennis op te doen en bij 
deze ervaringsdeskundigen het idee te toetsen. Iedereen is enthousiast en ziet hierin de 
kans voor een groot aantal kleine boeren om hun mest beter te verwaarden en waarde 
toe te voegen aan het ecosysteem.

 Inmiddels zijn er 21 agrariërs bezocht voor een duurzaamheidsscan en een introductie van 
het collectief mestvergistingsconcept. 19 van de bezochte agrariërs geven aan zeer 
geïnteresseerd te zijn in deze oplossing. Eigen monomestvergisting is voor hun namelijk niet 
economisch rendabel (minder dan 180 koeien elk). 

 WEN heeft de ontwikkelingen rond met mestvergisting op de rwzi gedeeld met het bestuur 
van de buurtvereniging Klein Groningen (direct aangelegen buurtschap). Het initiatief is 
positief ontvangen en de partners (buurtvereniging en WEN) gaan een programma 
ontwikkelen om de omwonende te informeren en mee te nemen rond dit onderwerp. Er 
wordt een excursie en een thema avond gepland rond het onderwerp mestvergisting.



Groengas productie (2)
 Vergistingsspecialist Torsten Fischer (van KriegFischer, www.kriegfischer.de/ ) is 

op uitnodiging van Gasunie op bezoek geweest. Bijzonder interessant dag, 
waarbij duidelijk wordt dat Torsten een bijdrage kan leveren in de engineering 
van de installatie, de verbetering van de energiehuishouding en mogelijk 
bouwbegeleiding. WEN gaat informatie verzamelen voor Torsten zodat hij een 
voorstel/berekening kan maken voor de WEN vergistingsinstallatie.

 WEN heeft een bezoek gebracht aan Gasunie Business Development. Een 
interessant gesprek met onder andere Peter Bosma met kansen voor de 
toekomst.

 HoSt (leverancier monomestvergisters) heeft een offerte afgegeven voor het 
bouwen van de benodigde vergistingsinstallatie op de rwzi. Hun voorstel is om 
de bestaande bassins te gebruiken voor voor- en naopslag en nieuwe Host 
vergistingsinstallaties te plaatsen. Een stevige investering met een zeer smalle 
businesscase. 

 De eerste gesprekken met KNN voor ondersteuning in de businesscase, 
haalbaarheidsstudie enz. hebben plaatsgevonden en hebben geleid tot een 
eerste model. Dit is besproken met RVO en WEN.

http://www.kriegfischer.de/


Groengas productie (3)
 Gasunie doet nog een begrotingsstudie naar vaste mestleidingen.

 Offerte voor aanpassing gasaansluiting is bij Liander ingediend.

 Inmiddels heeft zich rond de rwzi wel een protestgroep (Westkant) gevormd tegen de 
komst van de mestvergister. Ze hebben een open brief aan de Opsterlandse Raad 
gestuurd en de media opgezocht. Inmiddels zijn ook de eerste gesprekken tussen hun en 
WEN geweest. WEN probeert het gesprek open en constructief te houden.

 Aan de excursies (voor omwonenden) naar de monomestvergister van Heida in 
Hoornsterzwaag hebben 16 omwonende deelgenomen. Daarnaast is er een thema 
avond geweest rond mestvergisting/groen gasproductie. Primair bedoeld voor inwoners 
van Klein Groningen en andere omwonenden, maar iedereen was welkom. Mooie 
opkomst en goede constructieve avond en discussies. Het betrekken van de omwonende 
in deze vroege fase van het project wordt zeer op prijs gesteld.

 De informatie avond voor de agrariërs op 13 november was een succes. KNN directeur 
Cor Kamminga heeft de business case gepresenteerd.  Daarnaast heeft projectleider 
Harm de Kroon allerlei zaken rond transport, diergezondheid, mestboekhouding en 
voedingswaarde toegelicht. De agrariërs zijn positief en gaan meewerken aan het 
vervolg. 



Zon projecten
 De omgevingsvergunningsaanvraag voor de zonneweide bij de rwzi is in voorbereiding. 

Adviesbureau Bugel Hajema uit Leeuwarden ondersteund WEN daarin tegen betaling. 
Ecotecworld uit Coevorden is via installatiebedrijf de Boer aangehaakt voor de 
bouwtechnisch aspecten en de waarschijnlijke aannemer. De basis voor de 
landschappelijke inpassing zijn de uitkomsten van de Sinnetafel welke in mei heeft 
plaatsgevonden, waar ook een afgevaardigde van de buurtvereniging Klein Groningen 
aanwezig was. Het streven om in de SDE++ subsidie aanvraag in te dienen in de 
najaarsronde van 2020.

 De eerste WEN postcoderoos wordt officieel geopend/in bedrijf gesteld op 12 juli.

 De ontwikkeling van de zonneweide nabij de rwzi is besproken met het bestuur van de 
buurtvereniging Klein Groningen. Dit bestuur omarmt de ontwikkeling en gaat samen met 
WEN de inwoners meenemen in de realisatie. Hiermee heeft de betrokkenheid en 
participatie van de omgeving een stevige basis.

 In samenwerking met Energie vanOns (het coöperatieve energiebedrijf van de Noordelijke 
energie coöperaties) komt er een projectleider “grote daken”. Wouter van de Galien zal 
de eigenaren gaan benaderen voor het realiseren van zonnedaken op hun dak. WEN zal 
voor warme acquisitie zorgen.

 Er een offerte aanvraag (wijziging aansluiting) voor elektriciteit ingediend bij Liander.

 Op 11 november heeft de Opsterlandse Raad de vergunningsaanvraag goedgekeurd. 
Deze heeft ter inzage gelegen en dat heeft geleid tot 3 zienswijzen.



Huurwoningen

 De samenwerking met Elkien loopt erg moeizaam. 

 Elkien is alleen bereid tot samenwerking, wanneer de Proeftuin subsidie ook 

aanzienlijk bij gaat dragen aan de verduurzaming van de huurwoningen.

 Henk Deinum heeft de rol van projectleider voor het deelproject 

huurwoningen tijdelijk opgepakt. 



Financiën
 Meedoen in de Proeftuin is een aantrekkelijk optie maar het initiatief ligt bij de 

gemeente Opsterland.

 Continuïteit blijft onzeker. Inmiddels zijn er weer toezegging voor financiële 
ondersteuning van Provincie, Gemeente en Gasunie voor 2020.

 ELENA (EU) onderzoek door de Provincie (PNO) voor Europese subsidie wordt op 
de eerste voorstudie afgewezen. 

 WEN heeft een projectverzoek ingediend voor subsidie binnen de Topsector 
Energie (DEI+), de uitkomst is dat we helaas niet in aanmerking komen voor 
deze subsidie.

 Ministerie van BZK (Lieke van Son en Johan Slobbe) heeft op uitnodiging van de 
gemeente Opsterland een bezoek gebracht aan Opsterland en WEN in het 
kader van de Proeftuin aardgasvrije wijken. Dit ter voorbereiding op de 
volgende ronde voor de proeftuinen. De kennismaking verliep uiterst positief.

 De gemeente Opsterland gaat voor Wijnjewoude een proeftuin aanvraag 
indienen. Hiervoor is een projectgroep geformeerd.



Communicatie

 WEN constateert dat er veel gebeurd binnen WEN en het project en is van 

cruciaal belang om de bewoners daar op een goede manier bij te 

betrekken en betrokken te houden. Daarom zijn we in gesprek met Bitoen 

Tran (ook werkzaam voor de gemeente Opsterland) om de communicatie 

te structureren. 

 Met Bitoen Tran (www.bureaubitoen.nl/ ) zijn de eerste verkennende 

gesprekken geweest om de communicatie rond WEN en het energieplan 

te verbeteren.

 Samen met Energie VanOns (het coöperatieve energiebedrijf van de 

Noordelijke energie coöperaties) werkt WEN aan een nieuw marketing plan 

met name gericht op de nieuw media.

http://www.bureaubitoen.nl/

