
Bouw park 
Het zonnepark levert sinds januari 
van dit jaar stroom. Wij hebben van 
GroenLeven een gedeelte van het 
zonnepark gekregen. Ons deel van 
het zonnepark is nog niet klaar voor 
gebruik. Het aansluiten van ons deel 
kost bij Enexis meer tijd dan verwacht. 
We verwachten dat we voor de zomer 
stroom gaan leveren.

Belangstelling en lid worden 
Heb je interesse om lid te worden
dan kan dat via onze website,
www.ecpnieuworanjepoort.nl.
Op dit moment hebben ongeveer 
150 huishoudens interesse. 

In maart/april houden we bewoners-
avonden. Na de bewonersavonden 
kun je je aanmelden.Dan kun je 
verder meedenken en straks stemmen 
op de Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Iedereen kan lid worden van 
de coöperatie, ook voor huurders is 
deelname aantrekkelijk! Lid worden 
betekent nog niet dat je ook deelneemt 
in het zonnepark en stroom afneemt.

Het is alweer even geleden en in de tussentijd is er veel gebeurd: er staat een 

zonnepark, en onze energiecoöperatie is opgericht. In deze nieuwsbrief praten 

we je bij over de gang van zaken tot nu toe. En wat er de komende maanden 

staat te gebeuren.
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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

48032

Hoe werkt het? In het kort – energiebedrijf 
– verdeling van de opgewekte stroom - 
belastingvoordeel
De stroom die we straks met ons zonnepark opwekken, 
verkopen we aan een energiebedrijf dat we nog moeten 
selecteren. Leden van de energiecoöperatie die willen 
deelnemen, stappen over op dit energiebedrijf, dat de 
korting op de energierekening regelt. Voor ieder lid dat 
overstapt ontvangt de energiecoöperatie een jaarlijkse 
fi nanciële bijdrage.

De opgewekte stroom gaan we verdelen over alle 
deelnemers. Omdat veel inwoners willen meedoen in de 
energiecoöperatie kan het zijn, dat je niet voor jouw hele 
stroombehoefte mee kunt doen.

De opbrengsten van de verkoop van stroom willen we 
de komende jaren investeren in andere energieprojecten 
samen met onze leden.

Meer informatie
Binnenkort ligt onze informatiekrant bij jou op de deurmat. 
Kijk voor meer informatie op www.ecpnieuworanjepoort.nl 
of volg ons via facebook. Vragen kun je stellen op een van 
de bewonersavonden of via info@ecpnieuworanjepoort.nl.
       
Namens het oprichtingsbestuur Nieuw Oranjepoort
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Bewonersavonden

In maart/april willen we je informeren 
tijdens een bewonersavond over:
- Doel, manier van werken en 

lidmaatschap van de coöperatie 
- Het energiebedrijf waar we de 

opgewekte stroom aan willen 
verkopen

- De fi nanciële voordelen van 
deelname aan het zonnepark

Je ontvangt een uitnodiging voor de 
bewonersavonden. 


