Jaarverslag 2020
Dorpscoöperatie Krewerd U.A.
In november 2019 werd het huidige bestuur van de dorpscoöperatie gekozen door de
ledenvergadering. Het bestuur kent vier leden vanuit het dorp zelf en twee externe leden, namelijk
de onafhankelijk voorzitter en de dorpsbouwmeester. Het bestuur heeft zich ingezet voor maximale
betrokkenheid van het dorp bij de versterkingsoperatie, de dorpsvernieuwing en de
energietransitie. Dat krijgt vorm doordat elk huishouden een eigen architect heeft kunnen kiezen
het afgelopen jaar. Deze staat de bewoners bij in de planvorming voor de versterking en daarop
aansluitende verbetering van de eigen woningen waaronder de energievoorziening. De bewoners
zijn via werkgroepen en bewonersavonden betrokken geweest bij het maken van het plan voor de
energietransitie en bij het opstellen van de dorpsvisie.
Energie
Het energieplan is door de gemeente Delfzijl (nu Eemsdelta) voorgedragen voor subsidie bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het energieplan is inmiddels officieel
volledig voorzien van subsidie. Er zal een bedrag beschikbaar worden gesteld van 5,1 miljoen euro
voor het aardgasvrij maken van de dorpen Godlinze, Holwierde en Krewerd. Voor Krewerd is ca 2
miljoen beschikbaar. De energietransitie wordt meegenomen in de definitieve ontwerpen voor de
aanpak van de individuele woningen in het verlengde van de versterkingsaanpak.
Dorpsvernieuwing
Onder begeleiding van stedenbouwkundige Sacha Schram werd de dorpsvisie in 2020 opgesteld.
De dorpsvisie werd praktisch unaniem vastgesteld tijdens een bewonersavond in september. De
besluitvorming was ingewikkeld doordat vanwege Corona in twee shifts bijeengekomen en
gestemd moest worden. Desondanks kreeg het plan praktisch unanieme steun.
Het plan is vervolgens voor de eerste fase van subsidie voorzien vanuit het Nationaal Programma
Groningen voor een bedrag van € 612.370 (incl btw). De voorbereiding van de uitvoering is ter
hand genomen met de inzet van de procesbegeleider die per juni 2020 is aangesteld door het
bestuur.
Versterking
De planvorming van de versterking vormde het lastigste deel van de integrale vernieuwing van
Krewerd. Er is meerdere keren bestuurlijk overleg gevoerd met gemeente en Nationaal
Coördinator Groningen om de besluitvorming vlot te trekken. Steeds is daarbij teruggevallen op de
basis van het experiment: een praktische werkwijze waarbij de bewoner centraal staat,
ondersteund door een eigen architect. Het bestuur droeg bij de NCG een kostendeskundige aan
die de versterkingsplannen door rekende waarna deze werden ingediend. In maart van 2021
werden de eerste versterkingsplannen door de NCG goedgekeurd.

Dorpscoöperatie Krewerd u.a.
Inkomsten
Gemeente Delfzijl

Uitgaven
€ 80.000.-

Begeleiding dorpsvisie

€ 34.953,75

Procesbegeleiding

€ 27.333,20

Diverse kosten
Onvoorziene kosten
Kosten bank

Totaal inkomsten

€ 80.000.-

Totaal uitgaven

€ 959,86
€ 2.353,72
€ 67,59

€ 65.668,12

