Jaarverslag 2017 van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier
Voor u ligt het vierde jaarverslag van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier,
afgekort BES, over het verenigingsjaar 2017. Het bestuur is 5 keer voor overleg bij
elkaar gekomen op 16 januari, 20 april, 12 september, 29 oktober en 29 november.
De ALV vond plaats op 21 mei en op 10 december.
Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Tom Egyedi, secretaris Robert
Sandbergen, penningmeester Martin Lenferink en de bestuursleden Boudewijn de
Blij en Menno de Groot. Volgens het rooster van aftreden na een zittingstermijn
van 3 jaar – oprichting op 18 november 2013 – zijn de zittende bestuursleden
herverkozen op 21 mei. Micha de Jong neemt vanaf januari deel aan de
bestuursbijeenkomsten en versterkt zo de band met het wijkoverleg.
BES heeft de status van Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) verworven.
van kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en
de teruggave van energiebelasting.
Het ingezette beleid van 2015 om wijkbewoners via een lidmaatschap aan ons te
binden bij deelname aan een actie werkt en dat is goed te merken. Eind 2017
waren 107 buurtbewoners lid van BES, ten opzichte van 88 in 2016 en 47 in 2015.
Aandacht is wel nodig om de binding via een lidmaatschap te behouden.
In 2017 begint de aandacht voor de verduurzaming
van de woonomgeving niet alleen in Den Haag maar
ook in Nederland met name door de aardbevings
problematiek in Groningen sterk te groeien. Ook BES
profiteert daarvan. DWA krijgt een onderzoeksopdracht om aan te geven welke
warmteconcepten gunstig zijn voor de wijk. Uitkomst is dat voor een dichtbevolkte
wijk als het Statenkwartier een collectieve voorziening de voorkeur heeft boven
individuele oplossingen per huis. Een warmwaternet van 70 graden gevoed vanuit
een geothermie bron lijkt gunstig. Op 2 december hadden we de gelegenheid dit op
de lokale zender RTVDiscuss te vertellen.
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Verder schreven we een ‘statement’ waarin we politiek Den
Haag oproepen om in de partijprogramma’s voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2018 prioriteit te geven aan de
aanleg van warmte-infrastructuur. En om in het coalitieakkoord 2018 – 2022 op te nemen dat er geen rioolvervanging,
wegdekvervanging of andere infra-ingrepen zijn zonder een
warmteplan. BES neemt ook deel aan het door Duurzaam Den
Haag georganiseerde warmte initiatief, een podium om kennis
te delen over alle ontwikkelingen in de stad op dit gebied.

In navolging van Zon op Museon verleent de gemeente
als eigenaar toestemming om zonnepanelen te
plaatsen op het World Forum dak. Een initiatiefgroep
bestaande uit Ruurd Abma, Jac Blommerde en Berry
van’t Wel richt hiertoe een coöperatie op, gesteund door de ervaring van BES en de
eerder opgerichte coöperatie Zon op Museon. Op 16 december vond de officiële
opening plaats door wethouder Joris Wijsmuller. Op het dak liggen 258
zonnepanelen die stroom leveren aan 52 deelnemende bewoners uit de omliggende
wijk(en).

Opgetekend door R. Sandbergen, secretaris BES, op 24 april 2018.
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