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Verslag algemene ledenvergadering 

23 januari 2020 

De algemene ledenvergadering is een vergadering voor leden van Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A.  

 

Locatie : De Mikkelhorst, Klaverlaan 37, Haren. 

Aanvang : 20:00 uur 

Aanwezig : zie presentielijst 

Afgemeld : zie lijst met afmeldingen 

 

1. Opening en agenda 

Michiel Verbeek  (voorzitter) opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen mededelingen. 

 

3. Verslag ALV 19 maart 2019 (bijlage) 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag en jaarrekening 2019 (bijlage) 

Het jaarverslag en jaarrekening 2019 worden vastgesteld. 

 

5. Begroting 2020 (bijlage) 

De begroting 2020 wordt vastgesteld. 

Er wordt ingestemd met de voorgestelde contributie: zowel particulieren als bedrijven € 50 per jaar. 

 

6. Verkiezing bestuursleden 

Met algemene stemmen wordt Karma Sierts gekozen tot algemeen bestuurslid.  

 

7. Stand van zaken projecten 

De volgende projecten worden toegelicht 

a. polycultuur zonnepark De Mikkelhorst 

b. zonneweide Glimmen 

c. zonnepark Beatrixoord 

d. Energiek Maarwold 

e. elektrische deelauto 

f. zelfoogsttuin Het Proefveld 

g. voedselbos Glimmen 
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Voor de actuele stand van zaken wordt verwezen naar  

www.duurzaamharen.nl 

www.zonneweideglimmen.nl 

easydriving.eu 

www.zelfoogsttuin.nl 

www.voedselbosglimmen.nl 

 

8. Instemming wijziging uitgangspunten eigendom BV polycultuur zonnepark De Mikkelhorst 

Op 30-10-2018 heeft de ALV ingestemd met “een BV op te richten met als aandeelhouders 
Duurzaam Haren en ROM3D (of Willem Rienks privé), waarbij Duurzaam Haren de meerderheid van 
de aandelen heeft en waarbij beide aandeelhouders een bestuurder aan kunnen wijzen”. 

 

Dit wil het bestuur aanpassen in: 

“een BV op te richten met als aandeelhouders Duurzaam Haren, ROM3D (of daaraan gelieerde 
rechtspersonen) en een eventuele leverancier van het zonnepark, waarbij de leverancier maximaal 
50% van de aandelen heeft, waarbij Duurzaam Haren meer aandelen heeft dan ROM3D en waarbij 
alle aandeelhouders een bestuurder aan kunnen wijzen”. 

 

Daarmee wordt unaniem ingestemd. 

 

9. Verkenning Windplatform 

De coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en gemeente 
Groningen hebben de handen ineen geslagen om de haalbaarheid van windenergie te onderzoeken.  

Samen verkennen ze welke mogelijkheden er zijn. Specifiek onderzoeken ze het gebied Westpoort 
aan de A7 en het gebied Roodehaan/Stainkoel’n bij de A7. Dit doen ze onder de noemer 
“Verkenning Windplatform”. Zie verder https://www.windplatformgroningen.nl/ 

De vraag die het bestuur van Duurzaam Haren aan de leden heeft is de volgende:  

stemt de ALV er mee in dat het bestuur onderzoek doet naar deelname in een of meer windmolens 
in het gebied van de voormalige gemeente Haren en omgeving? 

 

De meeste leden hebben moeite met de (mogelijke) komst van grote windmolens. Het bestuur blijft 
de ontwikkelingen volgen. 

 

10. Leden aan het woord 

Dit agendapunt is bedoeld om leden te laten aangeven wat Duurzaam Haren wel en niet zou moeten 
doen. Welke (soort) projecten zouden we moeten starten? Waar liggen de prioriteiten? Bij welke 
activiteiten willen leden zelf een bijdrage leveren? Moeten we meer leden werven? 

 

De leden komen met de volgende suggesties: 

● opslag van energie 
● energiebesparing (samen met Oosterhaar Energiek) 
● energiearmoede 
● aardwarmte 
● groen gas 
● ecologische projecten: bijen, landschap e.d. 
● meer leden werven (bijv. tijdens de Braderie in Oosterhaar op 30 mei) 

  

11. Rondvraag 

Geen onderwerpen. 
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12. Sluiting 

Michiel Verbeek (voorzitter) sluit de vergadering. 
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