
Een aantal inwoners uit de twee dorpen heeft inmiddels 
de energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort opgericht. 
Als lid van de coöperatie wordt u afnemer van de lokaal 
duurzaam opgewekte energie en heeft u het voordeel 
van het verlaagde tarief voor de energiebelasting. 
Hiervoor stapt u over op de energieleverancier van de 
coöperatie. De coöperatie is nu bezig met het maken van 
een inventarisatie. Hoeveel inwoners willen meedoen? 
En hoeveel stroom willen ze dan afnemen? Welke 
energieleverancier past bij ons? Aan de hand van de 
inventarisatie kunnen we belangrijke keuzes maken over 
de verdeling van de panelen.

Wat levert het op?
Door lid te worden van de coöperatie ontvangt u een fi kse 
korting op uw energierekening. De energiecoöperatie 
verkoopt stroom en de opbrengst besteden we aan 
nieuwe energieprojecten voor beide dorpen, waar 
iedereen aan mee kan doen. 

Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort, 
een kans voor twee dorpen!
We doen het met elkaar en voor elkaar!

De eerste palen zijn gezet. Daarmee wordt nu echt gebouwd aan zonnepark 

Oranjepoort. De exploitant GroenLeven heeft een deel van het park aan de 

inwoners van Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht gegeven. We horen graag of u 

ook mee wilt doen.
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Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort wordt vanuit de gemeente Emmen 

ondersteund door Lokaal Opgewekt Emmen. Dit is een onderdeel van COBEN 

en wordt mogelijk gemaakt door het Interreg North Sea region programma. 

COBEN

www.lokaalopgewektemmen.nl
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Interesse kenbaar maken
Via de website www.ecpnieuworanjepoort.nl en via 
info@ecpnieuworanjepoort.nl kunt u uw interesse 
kenbaar maken. Geef daarbij ook aan hoeveel gas en 
elektriciteit u verbruikt. Let op: u gaat hierbij nog geen 
verplichting tot lidmaatschap aan.
Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en 
verstrekken wij deze nooit zonder uw toestemming aan 
derden of maken deze openbaar. 

U kunt ook bijgevoegde antwoordkaart invullen 
en inleveren of opsturen naar De Klink. Let op de 
antwoordkaart is nog niet gefrankeerd.

Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort
Door de offi ciële oprichting van de energiecoöperatie 
Nieuw-Oranjepoort eind mei 2018, kunnen we aanspraak 
maken op het deel van het zonnepark geschonken door 
GroenLeven. Stoffer Appeldorn, Allie de Grote, Marcel 
ten Caat, Herman Reurink en Wiebe Hilgen zitten in het 
oprichtingsbestuur. Daarnaast is er een werkgroep die 
meedenkt.

www.ecpnieuworanjepoort.nl

  
ecpnieuworanjepoort

 Bewonersavond

Het bestuur en de werkgroep van 
de coöperatie willen hun plannen 
graag met u bespreken. Na de 
zomervakantie organiseren we 
een bewonersavond om u bij te 
praten. U ontvangt hiervoor nog 
een uitnodiging.


