DUEC, de eerste meters
Verslag 2018 en vooruitblik 2019
2018
Op 6 maart 2018 zijn we opgericht, met als oprichtingsbestuur Jos Rood (Penningmeester),
Henk Smit (Secretaris) en Guus Willemsen (Voorzitter). De statuten zijn te vinden op de
website van DUEC (download statuten). Op de website is ook een omschrijving te vinden van
onze missie en visie, en onze organisatie. En er staat nog veel meer waardevolle informatie
op onze website. Neem eens de tijd om er rustig doorheen te bladeren.
Terugkijkend naar 2018 is dat toch wel het grootste succes. Al die vrijwilligers die tezamen
dit mooie resultaat hebben neergezet:
 De Lokale Actie Zonnepanelen, die we hebben uitgevoerd tezamen met collega
coöperaties in Castricum en Heiloo en met lokale zonnebedrijven, heeft geleid tot
offertes voor meer dan 1000 panelen op daken van huizen in Uitgeest, waarvan er
inmiddels al meer dan de helft geplaatst zijn.
 Het project Zon op Uitgeest is opgestart, waarbij middels een postcoderoos project
panelen op het dak van Monkey Town stroom gaan leveren aan meer dan 30
huishoudens.
 En we zijn begonnen met het opzetten van een systeem van energiecoaches. Dat zijn
Uitgeesters die hun kennis en ervaring willen delen met andere Uitgeesters die aan
het begin staan van het verduurzamen van hun eigen huis.
 Ook zijn we gestart met het onderzoeken van twee mogelijkheden voor collectieve
verwarming zonder aardgas. In beide gevallen gaat het om een efficiënte collectieve
warmtepomp die warmte levert middels een warmtenet aan de huizen. De warmte
wordt uit de bodem of uit het warme water van gemaal Meldijk gewonnen.
DUEC is in 2018 gegroeid van nul naar meer dan 150 leden. We zijn financieel gezond, mede
dankzij subsidies van de gemeente Uitgeest en de provincie Noord-Holland voor de
projecten die we uitvoeren.
2019
We zijn blij met het succes, maar daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet. Als je onze
missie ziet, dan willen we in 2030 alle energie die we in Uitgeest gebruiken zelf in de regio
opwekken. Dat is een mega-ambitie, maar niet onmogelijk. In ieder geval gaan we het
proberen.
Voor 2019 betekent dit dat we de volgende plannen hebben.
1. Verder gaan met alles wat we al doen (zonnepanelen, energiecoaches en collectieve
warmte)
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2. Onderzoeken van andere noodzakelijke onderdelen van de transitie:
a. Gezamenlijke aanpak van isolatie in particuliere woningen, vergelijkbaar met
de Lokale Actie Zonnepanelen, maar dan voor isolatie.
b. Coöperatieve ontwikkeling en realisatie van het lokaal opwekken van
duurzame energie middels windmolens en zonneparken. Willen we onze
eigen energie duurzaam opwekken dan kunnen we niet zonder. De vraag is of
we voldoende steun kunnen vinden (te beginnen bij de leden) om hier serieus
werk van te gaan maken. Optie is om af te wachten of er in de ruimtelijke
plannen mogelijkheden komen voor zonneparken en windmolens in Uitgeest,
en pas dan actie te ondernemen. Als bestuur stellen we juist voor om
vooruitlopend op zo’n democratisch besluit door gemeente en provincie zelf
al op onderzoek uit te gaan naar de kansen en belemmeringen. Dan staan we
ook goed gepositioneerd als projectontwikkelaars in Uitgeest aan de gang
willen gaan.
c. Duurzame mobiliteit:
i. In hoeverre is er voldoende ruimte in Uitgeest om een project met
elektrische deelauto’s te starten?
ii. Ook willen we onderzoek doen naar de mogelijkheden om meer
laadpalen te krijgen in de gemeente
Naast bovenstaande externe zaken staan er ook een aantal interne zaken op de agenda voor
2019
 Professionalisering:
We werken nu grotendeels met vrijwilligers. Gezien de groei van DUEC vinden wij het
noodzakelijk de werkzaamheden te structureren en, middels een in te huren
professional, te gaan coördineren. We hebben een organisatie opgezet met
werkgroepen (Zon, Duurzame huizen, Collectieve warmte en Marketing en
communicatie). Inmiddels zijn we een proef gestart met de inhuur van Astrid
Veenstra die voor de periode van drie maanden één en ander coördineert. De
subsidies die we ontvangen dekken de kosten daarvoor.
 Meer communicatie:
We zien dat het voor de toekomst van DUEC cruciaal is om meer te communiceren
met de inwoners van Uitgeest. Uiteindelijk zullen alle inwoners te maken krijgen met
de energietransitie, en we willen graag dat zo veel mogelijk mensen samen met ons
gaan mee denken en mee werken. Daarom hebben we een werkgroep Marketing en
Communicatie in het leven geroepen. Deze begint met het opzetten van een
nieuwsbrief naar alle leden en geïnteresseerden. Daarbij zal ook het regelmatig
updaten van de inhoud van de website worden meegenomen.
 Uitbreiding bestuur:
Tot op heden wordt het meeste werk binnen DUEC gedaan door de bestuursleden
zelf. Dat willen we gaan veranderen door professionalisering (zie boven), een betere
organisatie met werkgroepen die meer werk zelf doen, en door uitbreiding van het
bestuur. We willen gaan uitbreiden van drie naar vier bestuursleden, waarvan er een
verantwoordelijk zal zijn voor de communicatie. Voor deze laatste rol dragen we
Marijke Twisk voor als nieuwe bestuurder. Marijke heeft al ervaring als bestuurder in
andere organisaties en is zeer gemotiveerd om de verduurzaming van Uitgeest
verder vorm te geven.
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Wisseling bestuur:
De penningmeester Jos Rood heeft aangegeven als bestuurder terug te willen treden.
Jos zal wel aanblijven als actief lid en denkt met name mee in de werkgroep
Duurzame huizen/energiecoaches. We willen Jos heel hartelijk bedanken voor de
grote bijdrage die hij heeft geleverd aan de start van DUEC. Het zittende bestuur
draagt Nico Oudendijk voor als nieuwe penningmeester. Nico is actief lid van het
eerste uur, heeft een gasloos huis met zonnepanelen, warmtepomp en Tesla accu, en
heeft veel ervaring met financiële zaken. De secretaris Henk Smit heeft aangegeven
als bestuurder van DUEC terug te willen treden. Henk zal wel actief blijven op het
gebied van zonnepanelen en is voorzitter van de onlangs opgerichte coöperatie Zon
op Uitgeest. Het bestuur wil ook Henk heel hartelijk bedanken voor de grote bijdrage
die hij geleverd heeft aan DUEC, zowel voor de website, de opzet van de
administratie en de organisatie als voor het pioniers werk dat hij doet voor de
zonnepanelen acties. Het bestuur heeft nog geen kandidaat voor de rol van secretaris
op het oog en vraagt de leden met voorstellen te komen.

Een aantal van bovengenoemde zaken is inmiddels in gang gezet. We vragen aan de leden
de goedkeuring voor de volgende besluiten:
 Het uitbreiden van het aantal bestuursleden van drie naar vier
 Het aftreden van Jos Rood en het benoemen van Nico Oudendijk als penningmeester
 Het benoemen van Marijke Twisk als bestuurder belast met marketing &
communicatie
 Het aftreden van Henk Smit als secretaris. Zo lang er geen nieuwe secretaris is
gevonden wordt Nico Oudendijk voorgedragen om deze rol tijdelijk op zich te nemen
en is er dus spraken van een vacature.
Guus Willemsen, voorzitter
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