Tussenrapportage over de periode 1 juli 2012 – 1 april 2013
De geformuleerde hoofddoelstelling van de SDW is in de Oprichtingsakte verwoord als: ‘het bevorderen
van duurzaamheid in het algemeen en het bevorderen van duurzame energie en efficiënt gebruik van
energie in het bijzonder; en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’
SDW heeft in deze periode 6 maal vergaderd. Nog steeds is er veel tijd geïnvesteerd in het promoten van
zonnepanelen, ledverlichting, zonnecollectoren en warmtepomptechnieken. Ook is er al een Biodiversiteitproject behandeld.
Een heel goede ontwikkeling is ook dat er naast Monnickendam nu meer bekendheid ontstaat met SDW in
vooral Marken, Edam, Volendam etc. Ook is er advies voor een energiecoöperatie in oprichting in
Purmerend. Het loopt vooral goed met de zonnepanelen op daken van burgers (wat ook komt door extra
subsidie van onder andere Agentschap NL).
In dit verslagjaar zijn tot nu toe op volgende gebieden activiteiten geweest:
Zonnepanelen:

In deze periode zijn 54 burgers geholpen. Ook is met de Algemene
Woningbouwvereniging Monnickendam een overeenkomst gemaakt om huurders met
een subsidie te steunen. Het dak van Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam is
bedekt met 55 panelen. Een uitgebreide offerte procedure werd gevolgd. Er zijn vele
projecten in behandeling (o.a. Trefpunt Marken, voetbalclub SV Marken, dorpshuis en
pontveer Ilpendam, gemeentehuis Monnickendam, dorpshuis Uitdam). Bij elk
particulier dak wordt subsidie gegeven van €400, wat een terugverdientijd oplevert
van 7-9 jaren. Bij grote projecten wordt vaak alleen bijgedragen tot terugverdientijd
zakt tot circa 7-9 jaren.

Ledverlichting:

Ook deze techniek wordt populairder. Twee zeer goede projecten zijn gerealiseerd:
Museum de Speeltoren Monnickendam, Museum Marken. Momenteel is in
voorbereiding om LED bij sportvelden te gaan aanleggen (15 verenigingen zijn
benaderd). Groeiende ervaringen met LED geven terugverdientijd aan van 4-6 jaren.

Zonnecollectoren: Het Sportfondsenbad Monnickendam heeft sinds september 12 collectoren op het dak.
Bezien moet nog worden wat hiervan tvtijd zal worden. Nu is dit nog onduidelijk maar
vermoedt wordt circa 8-15 jaren.
Voorlichting:

lesmateriaal ontwikkeling en les geven aan 15 scholen in groepen 7 of 8 in gemeenten
Waterland en Edam-Volendam: er doen inmiddels circa 700 leerlingen mee aan dit
programma!

Warmtepompen:

Er is contact gelegd met een technicus in Beemster die de techniek “Warme Weiden”
ontwikkelt. SDW zoekt naar mogelijkheden om dit in eigen regio te gaan proberen.

Biodiversiteit:

Kleine bijdrage aan Volkstuin complex Broek in Waterland voor aanleg van een
schelpenpad gegeven.

Isolatie:

Er komt een nieuwbouw voor basisschool de Blokwhere in Volendam. School, het
wordt energie-efficiënt gebouwd. SDW helpt met extra isolatie van de
Noordoostelijke muren.

