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Oogst online ledenbijeenkomst CALorie op 8 oktober jl.  

Tijdens de ALV is door Guus Wattel het initiatief genomen om een bijeenkomst te houden om 
samen met de leden te verkennen waar CALorie aandacht aan zou moeten schenken. 

Fysiek was niet mogelijk vanwege de coronabeperkingen dus werd het digitaal. Voor de fysieke 
bijeenkomst hadden zich meer dan 30 personen opgegeven. Voor de digitale bijeenkomst zijn 
er een tiental afgevallen. 

Digitaal is toch altijd wat minder interactief dan fysiek. Dat dacht ik tenminste. Maar onder de 
ervaren leiding van Martin Nijman bleek dit toch niet het geval te zijn. Het voelde als fysiek en 
mogelijk zelfs beter. Digitaal is sinds die avond voor mij toch een heel ander begrip geworden. 

Het resultaat was een groot aantal aan focuspunten die aan het bestuur aangeboden worden.  

Een verslag van de avond:  

Op de openingsvraag: “Wat is jouw belangrijkste drijfveer om mee te doen met de 
energiecoöperatie?” kwamen de onderstaande opmerkingen naar voren. Hoe groter de tekst 
des te vaker werd het genoemd. 

 

Guus stelde vast dat bij de oprichting van CALorie in 2010 de hoofdthema’s ‘besparen (incl. 
isoleren)’, ‘opwekken van duurzame energie d.m.v. wind en zon’ en ‘voorlichting & 
bewustwording’ waren.  

Tien jaar later: zoek de verschillen.... Wat mij betreft:  

• Meer aandacht voor het waarom: klimaatverandering tegengaan, wereld beschermen, 
toekomst van onze kinderen....  

• Meer aandacht voor het hoe: burgerinitiatief, wat je zelf kan doen, samenwerken, 50% 
eigendom….  

• Iets minder focus op wat: opwekken van duurzame energie dmv zon en wind....  

Op de vraag “Wat is de bijdrage/rol van CALorie?” noteerden we: 

• Gasloos Noord-end 
• Mobiliteit (deelauto) 
• Bewustwording (communicatie) 
• Opleiding Educatie 
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• Postcoderoos 
• Wind (molen) 
• Recht op het doel af (zonder afleiding) 
• Kennis van zaken (goed weerwoord) 
• Iedereen (doet mee en is betrokken) 
• > 50% eigendom van de burgers 
• Gemeente interesseren voor zonnepanelen op openbare plaatsen (RES) 
• Ondersteunen gemeente in wettelijke taak 
• Taakverdeling Gemeente CALorie 
• Beïnvloeden politiek  

Deze thema’s werden ondergebracht in vier ‘kamers’ om over door te spreken. Hieronder 
volgen korte verslagjes vanuit deze vier groepen.  

1) Kamer Techniek  

Deze kamer kwam tot volgende aandachtspunten conclusies en aanbevelingen: 

o Focus laaghangend fruit zoals isolatie en besparen speerpunten moeten zijn in het 
beleid en beïnvloeding van mensen.  

o Kernenergie en waterstof wordt niet gezien als voor de hand liggend onderdeel van 
de energietransitie.  

o Grote warmtenetten zijn 50 tot 100% duurder dan all electric warmtepompen.  
o Meer aandacht voor de verschillende warmte- en koudebuffers, ook in bijv. opslag 

van regenwater en met zoutbuffers.  
o Wel is dan de vraag wat gaat dit kosten. Veel oplossingen gaan uit van 

investeringsbedragen van 30.000 tot 50.000 euro. Dat is voor veel mensen niet 
betaalbaar. Tenzij hier interessante financieringsmogelijkheden komen. 

o De techniek ons in de komende jaren veel goede oplossingen brengen. 
 

2) Kamer Gemeente/CALorie  

o Er was overeenstemming over een proactieve rol van CALorie, niet als actiegroep 
met spandoeken, maar wel door pogingen de gemeente in een gewenste richting te 
sturen.  

o Die gewenste richting (en benodigde snelheid) moet natuurlijk wel al bij CALorie 
draagvlak hebben verkregen en worden weergegeven in een soort actieprogramma 
voor de nabije toekomst.  

o Daarvoor dient wel steun van bewoners voor worden gezocht. Bijvoorbeeld door 
informatieavonden. 

o We zouden de politieke partijen kunnen benaderen in het licht van de komende 
raadsverkiezingen. 

o CALorie moet daarbij uitstralen dat de vereniging bestaat uit maatschappelijk 
bewogen mensen, waaronder ook een bovengemiddeld aantal mensen met kennis 
van zaken. De hoop is natuurlijk om (delen van) de ideeën van CALorie terug te 
vinden in de verkiezingsprogramma’s.  

o In samenwerking met de gemeente kunnen ook de grotere thema’s met de bewoners 
van Castricum in voorlichting- en discussieavonden worden besproken, zoals de 
mogelijkheden van waterstof als energiebron en wat daarvoor komt kijken.  
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3) Kamer Recht op je doel af  

Gezamenlijke conclusie: ‘Recht op je Doel’ is ook wel hoe de groep de rol van 
CALorie ziet. 

o Pak nu de verantwoordelijkheid met wat er nu mogelijk is en wees hierin de neutrale 
informatieve partner die inwoners helpt in het doolhof aan mogelijkheden.  

o Geef daarnaast ook voorlichting over nieuwe toekomstige mogelijkheden maar dat 
die ook nog ver weg zijn zodat mensen daar niet op gaan wachten en mocht het 
actueel worden dat CALorie daar weer hun partner in is.  

o Kennis delen en informeren over no regret maatregelen die inwoner (zelf) kunnen 
doen. 

o We hebben juist de kennis van kernenergie en waterstof nodig om een 
gesprekspartner van niveau te zijn bij de gemeente  

Hoe bereiken we de mensen: 

• Voorlichtingsavond per thema/ werkgroep,  
• De krant: wekelijkse column in de krant waarin 3 insteken worden afgewisseld, 
• Kennis en inhoud vanuit de werkgroep, 
• Verhalen vertellen zoals Aad de Wit zonnepanelen. 

4) Kamer Soberheid / kringloop / circulaire economie / bewustwording.  

Wat kan CALorie doen?  

Moeder Aarde kreunt en piept; fauna en flora decimeren. Klimaat verandert binnen 
enkele generaties. David Attenborough's "A Life on our Planet" - een aanrader! - spreekt 
boekdelen (zie https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/david-attenborough-a-life-on-our-
planet-is-een-  
hoopgevende-film-maar-voelt-ook-als-een-laatste-waarschuwing~bdbb63de/  
Er is een overvloed aan informatie over de precaire staat van Moeder Aarde, maar het 
gedrag van de overgrote meerderheid van de mensheid handelt er niet naar.  
Helpt het om bewustwording te vergroten? En hoe dan?  

• Verhalen vertellen over duurzaamheid; weetjes in locale media (laten) publiceren.  
• Sober leven en daardoor een lager verbruik van (fossiele) energie en materialen 

realiseren. Besparen dor kopen tweedehands spullen leidt tot grote CO2 besparingen 
- Maak je eigen voetafdruk zo klein mogelijk.  
- Koop kringloop goederen  
- Koop lokaal geproduceerd voedsel; stap over naar vegetarisch eten.  

• Waar gaat energie in zitten? Blijkt dat heel veel energie gaat zitten in het 
vervaardigen/produceren van gebouwen/spullen etc. Kringlopen hiervan helpt 
substantieel bij het  
- Terugdringen van energieverbruik.  
- Het draait - uiteindelijk - vooral om de gedragscomponent van de consument: 

handelt hij / zij duurzaam? Hoe dit gedrag -structureel - te bewerkstelligen?  
• Wat kan CALorie doen, naast inhoudelijke, procedurele, technische informatie en 

faciliteren t.a.v. duurzame energie? Of is het raadzamer om genoemde thema's bij 
andere organisaties/bewegingen (zoals: Extinction Rebellion, Milieudefensie, 
Greenpeace, etc ) te laten?  

https://extinctionrebellion.nl/
https://milieudefensie.nl/
https://www.greenpeace.org/nl/

