Conceptverslag Algemene Ledenvergadering Noorden Duurzaam 26 april 2018
Locatie: provinciehuis Leeuwarden

Notities
Agendapunt 1 - Opening
Agenda is vastgesteld
Agendapunt 2 - Mededelingen
Afmeldingen besproken
Voorstelrondje
౼ Petra Esser (NHL Stenden, Friese MilieuFederatie)
౼ Jack van der Palen (RvT)
౼ Frits Roelfsema (nieuw lid, kandidaat penningmeester)
౼ Jan de Boer (RvT)
౼ Peter Bootsma (Bestuur)
౼ Niels Faber (Bestuur)
౼ Henk Hadders (Gepensioneerd; GGZ)
౼ Wout Veldstra (coöperatie Duurzaam Haren; Stichting Voedselbossen Glimmen;
Landelijke coöperatie Steenbreek)
౼ Rob Schuil (ondernemer woningisolatie)
Agendapunt 3 - verslag vorige ALV
Tekstueel: verslag vastgesteld
Inhoud: geen opmerkingen
Agendapunt 4 - financieel verslag
Ter informatie is de realisatie gepresenteerd van het jaar 2017 en daarbij toelichting gegeven.
Geen inhoudelijke vragen over dit stuk.
Kascommissie is niet benoemd in de voorgaande ALV; doel is in deze vergadering een
kascommissie te formeren.
Kascommissieleden: Petra Esser
Besluit: vraag uitzetten bij niet-aanwezig leden
Agendapunt 5 - nieuwe opzet vereniging
Conceptteksten voor nieuwe opzet van de vereniging zijn rondgestuurd.
Vraag 1: akkoord met richting die in gang is gezet
Vraag 2: akkoord op nieuwe inrichting van het contributiemodel
Vraag is om toelichting op de conceptteksten die zijn rondgestuurd. Peter geeft een
inhoudelijke toelichting. Belangrijkste ommekeer binnen de vereniging is dat tafels centraal
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komen te staan en de vereniging enkel als ‘facilitator’ op de achtergrond voor tafels komt
te staan. Het doel is om tafels in staat te stellen om in samenwerking te komen tot
transitieprojecten: maatschappijbrede acties zoals onderzoeksprogramma’s,
bewustwordingscampagnes, ketenconvenanten, onderwijsaanpassing, wetsaanpassing of
belastingherziening.
Op de onderliggende visie en het democratische uitgangspunt wordt instemmend gereageerd.
Ook het ICT-platform wordt cruciaal gevonden. Daarnaast zijn er vragen:
Q: Hoe zit het met de haalbaarheid in het speelveld van bestaande actoren? Politieke partijen
hebben daarin gevestigde posities zullen deze ook blijven beschermen. Daarnaast is de
toegevoegde waarde van een platform en een infrastructuur (zoals Noorden Duurzaam)
waarbinnen projecten kunnen worden geïnitieerd nog weinig bekend en besproken. A:
Tafelnetwerken zijn aanvullend op politieke partijen, geen potentiële vervanger daarvan.
Verder moet de vereniging het gaan uitleggen bij provincies en gemeenten.
Q: Welke thema’s willen we vanuit de vereniging eigenlijk oppakken? Klimaatopgave,
verdroging, of andere thema’s? Is de voorgestelde organisatiestructuur wel of niet sturend op
de inhoudelijke thematiek van tafels? A: Dit is aan de tafels, die bepalen op welke kwesties en
projecten ze willen inzetten.
Q: Moeten onderliggende tafels persé via bovenliggende tafels communiceren om met
specifieke partijen (zoals lokale, provinciale en landelijke overheden) in contact te komen? A:
Dit laatste is niet het geval; besluit: teksten worden hierop nogmaals gecontroleerd.
Besluit: aan de slag met de uitwerking en toepassing van de conceptteksten en met de aanpassing
van het contributiemodel - geen tegenstemmen.
Agendapunt 6 - landelijke samenwerking
Er loopt een landelijk DuurzaamDoor project (programma van RVO) van regionale netwerken
die gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een landelijk technische platform op basis van
het prototype van Noorden Duurzaam. In mei wordt hiervan het eindrapport aangeboden. Op
basis van deze eerste studie wordt een tweede project gestart om verdiepende informatie op te
halen en geldmiddelen te verzamelen voor de technische ontwikkeling. Het platform dat
daaruit ontstaat vervangt dan de huidige website van Noorden Duurzaam.
Agendapunt 7 - bestuursmutaties
Henk Hadders is per 31 december 2017 teruggetreden uit de Raad van Toezicht. Vanuit het
bestuur en de leden wordt dank en waardering uitgesproken.
Frits Roelfsema wordt voorgedragen om de plaats van penningmeester in het bestuur in te
nemen. Besluit: unaniem aangenomen door de ALV.
Er lopen momenteel nog gesprekken met mogelijke kandidaten voor bestuur en Raad van
Toezicht.
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Agendapunt 8 - datum nieuwe ALV
Woensdag 7 november, 17:00-18:00u is vastgesteld. De voorkeur is een per OV-goed
bereikbare locatie in Drenthe.
Agendapunt 9 - communicatie rondom besluiten
Besluiten zullen op de voorpagina van de website van Noorden Duurzaam worden
gecommuniceerd.
Agendapunt 10 - rondvraag
- Hoe wordt nu de contributie geïnd? A: Deze wordt conform de nieuwe structuur
uitgerold.
- Mag dit wel? In de volgende ALV wordt het vandaag genomen besluit bekrachtigd in
uitwerkingen in de statuten en huishoudelijk reglement. De eerste praktijkervaringen
kunnen dan in die vastlegging meegenomen worden.
- Zorgen worden geuit op het draagvlak; drie bijeenkomsten met een lage opkomst en
2017 was een turbulent jaar. Leeft het idee bij het bestuur dat het draagvlak voor de
vereniging nog voldoende is? Is het mogelijk om meer te communiceren met de leden?
De signalen die het bestuur de laatste tijd bereiken zeker na uitleg van de nieuwe
structuur klinken positief.
- Wederom, communicatie in deze fase van de vergadering is essentieel. Besluit:
toevoegen van verslag van ledenraadplegingen wordt toegevoegd aan het verslag van deze
vergadering.
Agendapunt 11 - sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18:04u

Gesprek tafelvoorzitters 11 april 2017
Aanwezig: Peter Bootsma (bestuur), Jan de Boer (KT Beton Groningen, RvT), Niels Faber (TT
Duurzaamheidsindicatoren, bestuur), Jack van der Palen (KT Beton Groningen, RvT), Frits
Roelfsema (kennismaken), Michiel Verbeek (GT Haren), Han Paul van Westing (TT Mobiliteit
Noord-Nederland).
Na een voorstelrondje leidt Peter het gesprek in aan de hand van powerpoints en de concepten
voor folder/webteksten.
In het navolgende gesprek wordt ingegaan op de vraag hoe de vereniging marketing en
acquisitie zal doen. Een voorstel is om per provincie en per gemeente iemand te zoeken die
kwartiermaker wil zijn, in de tafelatlas de kaart van het gebied beheert, daarop tafels en
vertegenwoordigende netwerken vermeldt, initiatiefnemers voor nieuwe tafels op gang helpt
en tafels en partijen met elkaar in contact brengt. Bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie
wil iets met elektrische auto’s. De kwartiermaker kan dan een contact leggen de thematafel
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Mobiliteit, waar deskundigheid zit. Kwartiermakers kunnen o.a. gevonden worden in de
groep van 30+ vooral zzp-ers die eerder de kwartiermakerscursus van de vereniging
hebben gevolgd. Wie moet de kwartiermaker betalen? We kunnen provincies en grote
gemeenten vragen om dit te faciliteren, vanuit het belang dat overheden hebben bij
zelforganisatie van doelgroepen en bij versnelling van transitie. Ook nieuwe
herindelingsgemeenten kunnen behoefte hebben aan een tafelnetwerk.
De gebiedstafel Haren meldt dat dit platform voortkomt uit een eerder kennisnetwerk en
gaandeweg vanuit een verkenning van kwesties op praktische projecten uitkomt. Daar lopen er
nu twee van: bij een ecologische zorgboerderij annex zonnepark en bij de Buitenschool
(duurzame woon/werkgemeenschap in een voormalige school).

Ledengesprek 11 april 2017
Aanwezig: Peter Bootsma (bestuur), Jan de Boer (RvT), Niels Faber (bestuur), Jack van der Palen (
RvT), Frits Roelfsema (kennismaken), Wout Veldstra (operatie Steenbreek).
Na een voorstelrondje leidt Peter het gesprek in aan de hand van powerpoints en de concepten
voor folder/webteksten.
Het gesprek wordt vooral besteed aan de vraag hoe een tafelnetwerk als Noorden Duurzaam
een project als Steenbreek van dienst kan zijn. Het doel van Steenbreek is terugdringen van de
erfverhardingen die de afgelopen tijd populair zijn geworden vanwege minder tuinonderhoud,
autoparkeren, terrasbehoefte, mode of andere redenen. Erfverharding is echter schadelijk voor
biodiversiteit, grondwaterstand en waterafvoer bij stortbuien. Gemeenten kunnen zich bij het
project aansluiten. Het project staat in contact met brancheorganisaties van tuincentra, die
belangstelling tonen nu de verkoop van tuinverharding terugloopt. Daarnaast zijn er bilaterale
contacten met overheden en diverse andere koepels of brancheorganisaties. Er wordt ingezet
op samenwerkingsafspraken maar dat schiet niet altijd op.
De rol van ND zou kunnen liggen in het helpen bij ketenbrede samenwerking. Daar is o.a. bij de
betontafel van Jack ervaring mee en een methode voor ontwikkeld. Die komt erop neer dat in
een of meerdere gesprekken alle schakels van de keten aanwezig zijn en suggesties doen voor
hun eigen vrijwillige bijdrage aan een meer duurzame keten. Die bijdragen worden ter plaatse
opgeteld en onderling verbonden. Het kan de vorm van een ketenconvenant krijgen. De
deelnemers nemen dat mee naar hun achterban en verzamelen medestanders. Zo kan een
ketenproject groot worden.
Afgesproken wordt deze optie nader te onderzoeken.
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