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Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland
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Voorwoord
ECO Oostermoer komt op stoom. In
onze eerste Nieuwsbrief informeerden wij
u over het ontstaan van ECO
Oostermoer en de doelstellingen. Nu
kunnen wij met deze Nieuwsbrief u meer
informatie verstrekken en enige
toelichting geven over onze visie en
doelstellingen.

ECO Oostermoer
Op 1 oktober 2012 werd de Coöperatie ECO Oostermoer opgericht. De doelstelling
van de coöperatie is: Het samen met inwoners bevorderen van een duurzaam en
leefbaar platteland in de Oostermoer. Met de Oostermoer verstaan we de gemeenten
Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo, misschien in een later stadium aangevuld
met nog enkele veenkoloniale gemeenten.
De kracht van ECO Oostermoer ligt in de samenwerking van de inwoners waarbij
aanwezige kennis en kunde wordt gebundeld. De belangen van inwoners en het
bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen staat voorop, niet het maken van winst.
ECO Oostermoer is een onafhankelijke coöperatie en financieel gewin zal altijd in
enigerlei vorm weer worden ingebracht om de doelstelling te realiseren, namelijk het
verduurzamen van producten en processen en het verbeteren van de leefbaarheid in
de dorpen.

Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of wilt u meehelpen van ECO
Oostermoer een succes te maken, dan kunt u ons bereiken via:
info@eco-oostermoer.nl
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze vernieuwde website
www.eco-oostermoer.nl

Denktank
De belangstelling voor ECO Oostermoer was vanaf de eerste vergadering groot. Een
algemene bijeenkomst om te onderzoeken of het oprichten van ECO Oostermoer
draagvlak zou hebben werd door een kleine honderd belangstellenden bezocht. Dit is
voor de initiatiefnemers het signaal geweest om verder te gaan. De aanwezigen werd
gevraagd in een denktank zitting te nemen. Uiteindelijk hebben zo’n 40 personen hieraan
gehoor gegeven.
De filosofie hierachter is dat in de Oostermoer ongetwijfeld voldoende kennis en kunde
aanwezig is om slimme dingen te bedenken. Hoe gaan we netjes om met de
grondstoffen die ons ter beschikking staan? Het zuinig omgaan in het gebruik van
energie en water, het hergebruik van spullenboel, het opzetten van een leenschuur voor
dure spullen zoals een aanhanger, een trap of een grasmaaier.
Het inrichten van een dorpsvervoersplan als er geen openbaar vervoer aanwezig is en
de aanleg van glasvezelkabel aansluitingen in dorpen waar dat nog ontbreekt. Of het
organiseren van “noaberschapsdiensten” en andere activiteiten om de leefbaarheid van
het platteland te behouden, ook in tijden van krimp.
De denktank is inmiddels een aantal keer in vergadering geweest en mocht u eveneens
geïnteresseerd zijn meldt u dan gerust aan bij het bestuur. Uw inzet en bijdrage wordt
door ons zeer op prijs gesteld!

De werkgroep Energie Inkoop
Het bestuur heeft enkele werkgroepen in het leven geroepen om een goede start te
maken met ECO Oostermoer. Onder andere werd een werkgroep Energie Inkoop
ingericht.
De energiewerkgroep heeft vanaf de opstart van de coöperatie contact gezocht met
energieleveranciers (prijsvechters als Energie Direct, Green Choice en Trianel) om
voordelig groene energie in te kopen. De deelnemers die energie (gas en stroom)
van de coöperatie afnemen kunnen daar hun voordeel mee doen, door de lage
bedongen energieprijs.
De uiteindelijke keuze was gevallen op Trianel, een voor het bestuur degelijke en
betrouwbare partner, zo leek het…
Enkele belangrijke Duitse afnemers van Trianel konden echter niet aan hun
verplichtingen voldoen wat voor de NMa (Nederlandse Mededingings- autoriteit)
aanleiding was Trianel failliet te laten verklaren. Vlak voor het tekenen van een
leveringscontract in december vorig jaar werden we geconfronteerd met deze zeer
onverwachte mededeling. Dat gegeven heeft ons een half jaar op achterstand gezet

omdat onderhandelingen opnieuw moesten worden gestart. Vervolgens hebben we
contacten gelegd met TexelEnergie, een leverancier van energie gericht op de kop
van Noord Holland, de eilanden en Noord West Friesland. Texel Energie heeft zich
de laatste jaren bewezen als een betrouwbare leverancier en is ook qua structuur
degelijk en modern ingericht, met een uitstekende administratie en goede
voorwaarden. Deze leverancier kan zich meten met Trianel maar was voor de
commissie niet de eerste keuze omdat TexelEnergie met een eventueel contract
wilde wachten op de nieuwe energie wetgeving van 1 april jongstleden. Toen was dat
gegeven voor de commissie een struikelblok omdat we erg graag voor de
jaarwisseling energie aan onze leden wilden aanbieden.
Met deze het verschijnen van deze nieuwsbrief bevinden we ons nog steeds in een
situatie waarbij het nemen van een definitieve beslissing niet is genomen. Naast
Texel Energie is onze aandacht nu ook gericht op drie noordelijke energie
organisaties te weten: Grunneger Power, Fryske Enerzjy Koöperaasje en de
Drentse Kei. Deze organisaties hebben het initiatief genomen een coöperatie op te
richten onder naam Noordelijk Lokaal en Duurzaam met als doel een
leveranciersvergunning te verwerven bij het NMa. Het bestuur heeft sympathie voor
dit initiatief en besluit te wachten op de resultaten van de onderhandelingen. Op dit
moment ziet het ernaar uit dat het bemachtigen van een vergunning een moeizame
zaak zal worden. De deelname van de drie noordelijke provincies zijn cruciaal voor
een positief resultaat van de onderhandelingen.
Wij houden u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen!
Werkplan Energiebureau Veenkoloniën
De gemeente Aa en Hunze heeft in het kader van het Jaar van de Duurzaamheid
een energiebureau gestart. Dit energiebureau gaat inwoners, ondernemers en
dorpen ondersteunen bij het ontwikkelen van dorpsenergieplannen. Het bureau is
een gezamenlijk initiatief van de gemeente Aa en Hunze, de kenniswerkplaats
Veenkoloniën en de Agenda van de Veenkoloniën. De doelstelling is om vooral
plaatselijke initiatieven te ondersteunen en met kleinschalige projecten een
duurzaam maar vooral leefbare omgeving te creëren. Het bureau wordt bemand
door studenten van AOC Terra, Van Hall Larenstein, de Rijksuniversiteit Groningen
en Wageningen University.
Van deze instellingen worden groepjes geformeerd die een bijdrage gaan leveren op
het studieniveau waarvoor deze studenten worden opgeleid. ECO Oostermoer is
gevraagd hierin een sleutelrol te vervullen. ECO Oostermoer zal in de voorbereiding
een tweetal dorpen benaderen die aan de uitgangspunten van het project kunnen
voldoen. Overleg met de verenigingen dorpsbelangen is daarbij van cruciaal belang.
In eerste aanzet wordt door een groep studenten een oriënterend onderzoek
uitgevoerd om vast te stellen waaraan een deelnemend dorp moet voldoen. Daarna
wordt een definitief plan voorgelegd aan de betreffende dorpen.

Als er vervolgens door de dorpen groen licht wordt gegeven wordt het project
opgestart en zullen er proeven worden gedaan waarbij vooral in een soort lerend
netwerk verbindingen worden gelegd tussen overheden en bedrijven enerzijds en de
dorpen anderzijds geïnitieerd en ondersteund door de studenten van de
onderwijsinstellingen.

De energiesprong
ECO Oostermoer is eveneens met de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF
Drenthe) in gesprek om gedachten te delen en doelstellingen daar waar mogelijk op
elkaar af te stemmen. De NMF Drenthe heeft een omvangrijk energieproject in de
Veenkoloniën in voorbereiding. Onder de titel Energiesprong Veenkoloniën,
Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit, Veenergie, wil NMF Drenthe op grote
schaal woningen renoveren waarbij relevante energiebesparingen worden
gerealiseerd. In het rapport wordt daarover het volgende geschreven:
De energiesprong houdt in dat we in de Veenkoloniën aan de slag gaan met een
versnelling van energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. We denken
daarbij niet in kleine verbeteringen, maar in een grote sprong voorwaarts; een
energiesprong. We gaan uit van een aanpak voor hele wijken of woningtypen, leggen
de combinatie met renovatie en wijkverbetering en gebruiken de stijgende
energielasten als financieringsmotor.
Met name dit initiatief spreekt ECO Oostermoer ook heel sterk aan. ECO Oostermoer
heeft zich in dit kader dan ook op verschillende locaties gepresenteerd tijdens
voorlichtingsdagen van de NMf Drenthe en zal dit ook de komende tijd samen met de
NMf Drenthe blijven doen. Daarnaast is de overlap met het reeds eerder genoemde
Energiebureau van belang om de onderlinge verbanden te realiseren.

Lid worden?
Als u na het lezen van deze ECourant meer betrokken wilt worden bij ECOOostermoer dan kunt u voor een gering bedrag lid worden (15 Euro). Tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering kunt u dan mee beslissen over het beleid van UW
coöperatie. Daarnaast kunt u ook actief meewerken aan de verschillende activiteiten
die ECO-Oostermoer onderneemt. Tenslotte willen we op termijn ook met
aantrekkelijke aanbiedingen, alleen voor leden, komen.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ons mailadres:
info@eco-oostermoer.nl

