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Jaarverslag 2020 van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier 

Voor u ligt het zevende jaarverslag van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier, 

afgekort BES, over het verenigingsjaar 2020. Het jaar 2020 is anders verlopen dan 

BES zich had voorgenomen. Door de Corona crisis konden een aantal 

bewonersbijeenkomsten niet doorgaan of verliepen ze via een online Zoom-

meeting. De ALV vond online plaats op 27 september 2019. Alle wijkbijeenkomsten 

met als vast onderdeel van de agenda een presentatie en discussie zijn afgelast. 

Het bestuur is in 2020 8 keer voor overleg bij elkaar gekomen: 17 februari, 19 april, 

25 mei, 13 juli, 19 augustus de buitenvergadering op het strand, 26 oktober, 9 

november en 28 december. 

De penningmeester Martin Lenferink nam afscheid na twee zittingstermijnen. Het 

bestuur wordt nu gevormd door voorzitter - en a.i. penningmeester - Robert 

Sandbergen, secretaris Annelies van Ewijk en de bestuursleden Boudewijn de Blij 

en Menno de Groot. David van de Wal is de contactpersoon vanuit het wijkoverleg. 

De kascommissie, bestaande uit Tjarda van Delden en Wim Kokxhoorn, trad af en is 

opgevolgd door John van Lissa en Ruud van Beest. 

Het ingezette beleid van 2015 om wijkbewoners via een lidmaatschap aan ons te 

binden bij deelname aan een actie of het ontvangen van advies van een energie 

adviseur werkt. Eind 2020 hebben 177 buurtbewoners zich aangemeld als lid van 

BES ten opzichte van 140 (2019), 126 (2018) en 107 (2017). Het aantal leden dat 

over 2020 de contributie heeft betaald is 112. Effectief heeft BES door opzegging 

(21) en andere redenen ( 10) 146 leden. 

 

BES heeft in 2020 de volgende activiteiten ondernomen: 

Onderzoek Statenwarmte 

In 2020 is het onderzoek door DWA opgeleverd over 
een aantal oplossingen voor duurzaam verwarmen. 
Een enquête onder bewoners van de wijk heeft 
uitgewezen dat de meeste deelnemers willen 
wachten tot er meer duidelijkheid is. Het project is 
daarmee afgerond. 
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Actie ‘Zet-m-op-70’ 

Net als de rest van Nederland gaat het Statenkwartier de 

komende decennia van het aardgas af. Veel duurzame 

verwarmingsmethoden werken met een lagere temperatuur 

van het verwarmingswater dan de gebruikelijke 80 of 90 

graden. Met de actie ‘Statenkwartier, zet ‘m op 70!’ testen we 

of onze huizen de hele winter aangenaam warm blijven met 

water van maximaal 70 ̊C. Het wooncomfort en het energieverbruik worden bekeken na het 

lager zetten van de C.V.-ketel. In 2020 is de actie gestart, 111 huishoudens hebben zich 

aangemeld. De actie is in samenwerking met de gemeente en het bedrijf CoE die de 

software levert. De actie is gepland enkele jaren door te lopen zodat we meerdere 

stookseizoenen mee maken en heeft als doelstelling deelname van 500 huishoudens. 

Actie ‘Zonnestroom vanaf je eigen dak’   

De collectieve inkoop en plaatsing van zonnepanelen is 
dit jaar gestart en inmiddels afgerond. Vier leveranciers 
zijn gevraagd om een offerte uit te brengen. Na kritische 
beoordeling kwam Solar Engineers als winnaar uit de bus 
op basis van een goede kwaliteit voor een redelijke prijs. 
Een honderdtal bewoners namen deel aan de actie. 
Sommigen deden het samen met de buren wat extra 
korting gaf. Dertig offertes zijn al geaccepteerd waarvan 

twintig al de zonnepanelen geplaatst hebben op hun eigen dak. Ook de wijk 
Duttendel sloot zich aan met enkele plaatsingen tot gevolg. Solar Engineers en BES 
kijken terug op een succesvolle samenwerking. De actie zal zeker een keer 
herhaald worden! 

Straattafels 

Laat bewoners in een straat samen bespreken welke opties er 
zijn om de woning te verduurzamen, is het motto achter de 
straattafels. Deze hebben geen doorgang kunnen vinden 
vanwege Corona. 
 
 
 

Energieadviseurs voor energieadvies aan huis en het energielabel 

In onze wijk zijn tien vrijwilligers actief als energieadviseur. Zij hebben ongeveer 
20 bezoeken afgelegd, meer was niet mogelijk door Corona. 
Tom Egyedi heeft als gecertificeerd adviseur 18 huishoudens geholpen met het 
vastleggen van hun energielabel.  
Het wekelijke spreekuur op zaterdagochtend bij Doppio heeft beperkt 
plaatsgevonden. Ongeveer 45 wijkbewoners hebben deze bezocht, fysiek of online.  
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Onderzoek ‘Stroom delen’ 

Het project ‘Sterk op stroom’ van de Groene Mient/Vruchtenbuurt onderzoekt het 

delen van lokaal opgewekte stroom. Uit een bezoek bleek dat veel in ontwikkeling 

is. ‘Meedoen’ is in deze fase niet opportuun, de bevindingen en resultaten blijven 

gevolgd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgetekend door secretaris A. van Ewijk, BES, op 13 januari 2020. 


