Verslag algemene ledenvergadering Sterk op Stroom
Aansluitend thema-bijeenkomst “salderen”
10 november 2021

1. Jaarplan 2022
2022 staat in het teken van het afronden van het plan en de activiteiten die we in het kader van de provinciale subsidie
afgesproken zijn: Start met het opschalen van de 30 naar 300 leden in de Vruchtenbuurt. We hebben inmiddels 100
leden. We moeten een goed haalbaarheidsplan maken voor de opschaling. Hierbij gaan we een beroep doen op de
middelen van het LISE-fonds van de gemeente Den Haag.
Zon op Dak: Het stimuleren van meer energieopwekking op de daken in de Vruchtenbuurt. Zowel bij grondgebonden
woningen, woningen in een VvE en een collectief zonnedak.
Werk- en taakverdeling
• Vormen van een leden klankbordgroep “data delen”. Sterk op Stroom moeten de data die we nu
verzamelen toegankelijk maken en gaan gebruiken. Met name daar waar het betrekking heeft op
privacygevoelige informatie willen we dat leden geïnformeerd zijn en de vinger aan de pols houden. We
gaan een aantal leden ook gericht benaderen. Belangstellenden voor de klankbordgroep kunnen zich
aanmelden via info@sterkopstroom.nl
•

Werkgroep “laadpaal” i.s.m. coöperatie Vruchtenbuurt DEELt. Op dit moment hebben 1 semi-openbare
laadpaal op het parkeerterrein van Groene Mient. Deze paal wordt ook door de deelauto gebruikt. We
willen verkennen of er een 2e laadpaal bij kan komen. Aanmelden via info@sterkopstroom.nl

•

Werkgroep “lab Groene Mient” voor de sturing van Warmtepompen. (Uitleg Smart Grid) Het ontwerp voor
het aansturen van de warmtepompen bij Groene Mient is klaar. In het voorjaar gaan de warmtepompen
aangestuurd worden als experiment. Aanmelden voor de werkgroep kan via info@sterkopstroom.nl

2. Financiën
Vraag: We werken nu vooral subsidies, wanneer is dat niet meer nodig?
Antwoord: Om het Smart Grid in de Vruchtenbuurt echt werkend te krijgen kost ongeveer €500.000 tot een miljoen
euro in 5 jaar. Er is nu nog geen goed verdienmodel voor smart grids. Subsidies zijn vooralsnog nodig om te
experimenteren. Op dit vlak is de coöperatie op zoek naar maatschappelijk kapitaal om op schaal van 300 te gaan
werken. Als er niet op een volwassen schaal geëxperimenteerd wordt om tot slimme oplossingen te komen in de wijk
dan zullen de (maatschappelijke) kosten voor de verzwaring van het net nog hoger worden.
LET WEL: De coöperatie SoS zelf heeft geen winstoogmerk en iedereen zet zich nu als vrijwilliger in. Ook voor de
bewoners van Groene Mient geldt dat zij belangeloos betrokken zijn. Als het Smart Grid verder ontwikkeld wordt zal er
op een gegeven moment met professionals gewerkt moeten gaan worden.
Vraag: Worden de woningen in de Vruchtenbuurt ook aangesloten op het Smart Community Platform?
Antwoord: Op dit moment zijn alleen de woningen van het Living Lab Groene Mient aangesloten. De aansluiting van
woningen uit de buurt moet nog ontwikkeld worden. De financiering daarvan is nog niet rond.
Er zijn diverse verhelderende filmpjes over het Smart Grid:
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