April 2019

Energiecoöperatie
Nieuw-Oranjepoort
een kans voor twee dorpen!
Het kan je niet ontgaan zijn. Tussen
Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht is een
zonnepark gerealiseerd van 37 hectare groot.
Het park bestaat uit ruim 110.000 panelen en
heeft een vermogen van ongeveer 28 MWp.
Een deel van dit park heeft GroenLeven geschonken aan
de inwoners van Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp. Een
kans die we met beide handen aanpakken! We hebben al
veel werk verzet en het is tijd om u bij te praten. In deze
krant leest u onder andere over de energiecoöperatie,
het voordeel van lidmaatschap, de aankomende
bewonersavonden en de energieleverancier. Veel
leesplezier!
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Voordeel lidmaatschap
•
•
•
•
•
•
•

Geen eigen investering, wel lokaal opgewekte zonne-energie
Gunstige energietarieven en vrijstelling energiebelasting
Gegarandeerd groene energie
Bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot en een energieneutraal dorp
De coöperatie is van en voor het dorp; iedereen kan lid worden
Meebeslissen over het lokale energiebeleid van de energiecoöperatie
De opbrengst wordt gebruikt voor nieuwe energieprojecten;
alle leden profiteren mee

Ook voor huurders!
Voor niets komt de zon op. Dan zou je
zeggen dat we daar ook gebruik van moeten
maken. En dat doen we in Emmen! De
laatste jaren staan we in de top 10 van
gemeenten in Nederland waar zonne-energie
opgewekt wordt. Door panelen op daken en
door de grote zonne-akkers die in Emmen
liggen en gebouwd worden. We hebben hier

Belangrijke data!
Noteer ze in de agenda

veel open ruimte en kunnen daardoor een
grote bijdrage leveren aan het opwekken van
duurzame energie.

Bewonersavonden

Open inschrijfavonden

In Emmen vinden we dat als er een

Nog even en we kunnen ook ons deel

zonneakker in de buurt ligt, onze inwoners

van het zonnepark in gebruik gaan

daar ook van moeten kunnen profiteren.

nemen. We gaan dan werkelijk stroom

Dit vragen we ook van een ontwikkelaar.

afnemen en verkopen. We willen je

Daarnaast moeten onze inwoners daarin

voor die tijd informeren over het lid-

ook initiatief nemen. Het servicepunt Lokaal

maatschap, de kosten, de opbrengsten

Opgewekt Emmen ondersteunt de club

en de energiecoöperatie. Tijdens de

enthousiaste mensen van energiecoöperatie

bewonersavonden krijg je antwoord op

Tijdens de open inschrijfavonden
kun je jouw persoonlijke
vragen voorleggen aan de
energiecoöperatie of de
energiemaatschappij. Zij helpen
ook bij het invullen van de
formulieren om het overstappen zo
goed mogelijk te laten verlopen.

Nieuw-Oranjepoort. De energiecoöperatie

al je vragen.

heeft 0,5 MegaWatt tot zijn beschikking.
Daarmee kunnen ze leden uit de omgeving

Oranjedorp

Oranjedorp

goedkoper stroom aanbieden. Zo leveren

Dinsdag 23 april: 19.30 uur

Dinsdag 7 mei: 19.30 – 21.00 uur

we niet alleen een belangrijke bijdrage aan

Dorpshuis d’ Aole Turfstee

Dorpshuis d’ Aole Turfstee

maar ook aan de regionale economie

Nieuw-Dordrecht

Nieuw-Dordrecht

en daarmee de portemonnee van onze

Donderdag 25 april: 19.30 uur

Donderdag 9 mei: 19.30 – 21.00 uur

inwoners.

Dorpshuis De Klink

Dorpshuis De Klink

het milieu en de toekomst van onze planeet,

René van der Weide
Wethouder Milieu en Duurzaamheid

april 2019 | 3

De stekker kan er (bijna) in!
Sinds ruim een jaar is de energiecoöperatie NieuwOranjepoort bezig om op te starten. Inwoners van
Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp hebben de schouders
er onder gezet. Marcel ten Caat is vanaf het begin
betrokken bij de oprichting van de energiecoöperatie
en nu secretaris van het oprichtingsbestuur.
“We hebben een mooie kans voor de beide dorpen
gekregen van GroenLeven. Samen maken we ons er
hard voor dat de opbrengsten ten goede komen aan
de inwoners.”

Het oprichtingsbestuur is klaar met de voorbereidingen. Voor de zomer
wordt ook het deel van het zonnepark van de energiecoöperatie
aangesloten. “We gaan in de eerste algemene ledenvergadering onze taken
overdragen aan een, tijdens die ledenvergadering nog te kiezen, nieuw
bestuur.”
Het oprichtingsbestuur kijkt terug op een aantal intensieve maanden.
“We liepen tegen allerlei vraagstukken aan waar we zelf nog nooit bij
hadden stilgestaan. We zijn heel tevreden met het eindresultaat.
De stekker kan er (bijna) in!”
Oprichtingsbestuur energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort

Marcel ten Caat
“Ik denk dat we nog grote stappen
kunnen zetten in het opslaan van
energie.”

Herman Reurink
“Doordat we met elkaar
samenwerken in de coöperatie
kunnen we nog zo veel meer
bereiken.”

Wiebe Hilgen
“Wij koken thuis op inductie. Als
iedereen dat zou doen, is dat al een
eerste stap op weg naar minder
gasverbruik.”

Allie de Grote
“Deze coöperatie kan het begin zijn
van een schone wereld, die ook nog
geld oplevert.”

Vanuit welke ambitie zijn we
aan de slag gegaan?
Als de techniek zich zo snel blijft ontwikkelen als nu
willen we Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht in de toekomst
van onze eigen energie voorzien. Dat lijkt nu nog ver weg.
Maar met het zonnepark hebben we al een hele mooie
eerste stap gezet.

grote investering maken we voor veel inwoners energiebesparing haalbaar.
De opbrengst van de energiecoöperatie gebruiken we voor nieuwe initiatieven
richting een energieneutraal dorp.
Als energiecoöperatie kunnen we sneller reageren op de ontwikkelingen. Er
komt nog veel op ons af de komende jaren. Samen kunnen we meer en staan

In 2030 willen we voorloper in de hele regio zijn. Naast onze eigen stroom-

we sterker. We moeten steeds meer op lokaal niveau organiseren. De gaskraan

voorziening willen we van het gas af zijn. Met de energiecoöperatie Nieuw-

gaat dicht. Dat staat vast. Laten we niet wachten op wat er komt, maar onze

Oranjepoort zetten we nu de eerste stappen richting duurzame energie. Zonder

energievoorziening in eigen handen nemen.
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Het gehele zonnepark heet Oranjepoort.
Een deel van het zonnepark heeft
GroenLeven aan de coöperatie
gegeven. De exploitatie daarvan wordt
gedaan door de energiecoöperatie
Nieuw-Oranjepoort. Ons deel van het
zonnepark is ook fysiek afgescheiden
van de rest van het park.

Energiecoöperatie NieuwOranjepoort; van en voor ons!
GroenLeven heeft het zonnepark tussen Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp gebouwd. Daarmee wordt stroom
voor het bedrijvenpark opgewekt. Een deel van het zonnepark is aan ons, voor een symbolisch bedrag,
gegeven. Deze stroom wordt door de energiecoöperatie verkocht aan energiemaatschappij GreenChoice.
Als je lid wordt van de energiecoöperatie betekent dit dat je overstapt naar Greenchoice. Als lid van de coöperatie ben je
mede-eigenaar van het zonnepark. Je betaalt jaarlijks een kleine bijdrage aan lidmaatschap aan de coöperatie.
Dit zal ongeveer 10 euro zijn. Als je deelneemt krijg je vrijstelling van de energiebelasting. Die vrijstelling geldt alleen
voor energie die we met de zonnepanelen opwekken. Voor de overige energie moet wel energiebelasting
worden betaald.

Het voordeel
van deelname
• geen investering, wel gebruik van lokaal

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

opgewekte zonne-energie
• meebeslissen over het lokale energiebeleid
van de energiecoöperatie
• de winst wordt gebruikt voor nieuwe
energieprojecten; alle leden profiteren mee

Na de bewonersavond kun je je aanmelden als lid van de energiecoöperatie. 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.
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Hoe werkt het?
In het kort – energiemaatschappij – verdeling
van de opgewekte stroom – belastingvoordeel oprichtingsbestuur
De stroom die we straks met ons

De opgewekte stroom gaan we

De opbrengsten van de verkoop

zonnepark opwekken verkopen

verdelen over alle deelnemers.

van stroom willen we de komende

we aan Greenchoice. Leden van

Omdat veel inwoners mee willen

jaren investeren in andere

de energiecoöperatie die willen

doen in de energiecoöperatie kan

energieprojecten samen met onze

deelnemen, stappen over op dit

het zijn dat je niet voor jouw hele

leden.

energiebedrijf, dat de korting op

stroombehoefte mee kunt doen.

de energierekening regelt. Voor
ieder lid dat overstapt ontvangt
de energiecoöperatie een jaarlijkse
financiële bijdrage.

Elektriciteit
& gas

Iedereen profiteert
evenveel!

Oprichtingsbestuur

Tijdens de bewonersavonden worden de tarieven

Je wordt steeds voor één jaar lid van de coöperatie. Het

Het oprichtingsbestuur zorgt ervoor

bekend gemaakt. Je hebt vervolgens een aantal

lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Na

dat de energiecoöperatie kan starten.

keuzes:

elk jaar kun je ook weer overstappen naar een andere

Dat betekent dat we statuten hebben,

• je wordt lid van de coöperatie en neemt stroom af

energiemaatschappij. Je bent dan ook geen lid meer

een visie op energietransitie, er een

van onze coöperatie. Nieuwe leden kunnen zich elk jaar

huishoudelijk reglement ligt en dat

aanmelden.

we ook leden hebben. We beleggen

Het lidmaatschap gaat elk jaar in op 1 april. Nieuwe leden

nog een Algemene Ledenvergadering.

stappen dan in. Oude leden kunnen uitstappen. Op dat

Tijdens die vergadering wordt het

energie af van de energiemaatschappij. Je kunt

moment kijken we hoeveel leden er zijn. De opgewekte

definitieve bestuur gekozen en

meepraten over het beleid van de coöperatie.

stroom verdelen we over de leden.

benoemt. Het oprichtingsbestuur

van de gekozen energiemaatschappij
• je wordt lid van de coöperatie en neemt stroom en
gas af van de energiemaatschappij
• je wordt lid van de coöperatie en neemt geen

Maar je kunt geen gebruik maken van de
vrijstelling op de energiebelasting.
• Je wordt geen lid. En je profiteert niet van de
voordelen van lidmaatschap.

houdt dan op te bestaan.
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Energieleverancier Greenchoice
steunt coöperatie Nieuw-Oranjepoort
bij hun eerste project
Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort
gaat een deel van zonnepark
Oranjepoort exploiteren. Dit is goed
nieuws voor omwonenden die wel
zonnepanelen willen, maar ze niet
op hun eigen dak kwijt kunnen.
De coöperatie krijgt de beschikking
over bijna 1.500 panelen. Samen
met duurzame energieleverancier
Greenchoice biedt de coöperatie de
panelen kosteloos aan omwonenden
aan die daarmee jaarlijks een korting
op hun stroomrekening krijgen.

kan deelnemen. Een deelnemer wordt lid van de

Informatiebijeenkomsten

coöperatie en krijgt daarmee een aandeel in het

De coöperatie en Greenchoice organiseren twee

zonnepark. Over iedere kilowattuur stroom die door

informatiebijeenkomsten in april om uit te leggen

de panelen wordt opgewekt, krijgt de deelnemer de

hoe je deel kunt nemen aan dit project en wat de

volledige energiebelasting terug via Greenchoice.

voordelen zijn. De data zijn 23 april in het dorpshuis

Greenchoice
De administratie en verrekening worden door
Greenchoice uitgevoerd. De samenwerking met
energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort is voor
Greenchoice weer een nieuwe stap in de ambitie
om zoveel mogelijk lokaal opgewekte energie te
stimuleren en klanten te betrekken bij de decentrale
energietransitie. Greenchoice levert groene en lokaal

Om samen opwekken te stimuleren, speciaal voor

opgewekte energie uit eigen land aan een half

mensen die dat op eigen dak niet kunnen, zijn er

miljoen huishoudens en 40.000 zakelijke klanten

verschillende regelingen vanuit de overheid. Eén

volgens de ambitie ‘Duurzaam Dichtbij.’ Greenchoice

van die regelingen is de Regeling Verlaagd Tarief,

onderscheidt zich door duurzame keuzes, zoals

ook wel bekend als de Postcoderoosregeling. De

energie besparen én dichtbij opwekken, zo snel

regeling wordt veel gebruikt door coöperaties waar

mogelijk vanzelfsprekend te maken. De CO2 die

Greenchoice mee samenwerkt, zo ook voor het

vrijkomt bij het gasverbruik door klanten, wordt

eerste postcoderoosproject in Nieuw-Dordrecht

gecompenseerd met de aanleg en wereldwijde

en Oranjedorp. Het houdt in dat iedereen die

bescherming van bossen.

in postcodegebied 7885 woont aan het project

in Oranjedorp en 25 april in het dorpshuis van
Nieuw-Dordrecht.
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GroenLeven;
ontwikkelaar van
zonnepark Oranjepoort
Het zonnepark Oranjepoort is gebouwd
door GroenLeven in samenwerking
met de Vereniging Parkmanagement
Bedrijventerreinen Emmen en de
gemeente Emmen. Een deel van het
zonnepark is aan de energiecoöperatie
voor een symbolisch bedrag verkocht.

zonnepark zal worden gebruikt om bedrijven op het
bedrijventerrein te verduurzamen. GroenLeven heeft de
energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort 0,5 megawatt
geschonken.
Ook komt er op het terrein een Solar Innovation and
Experience Center. In dat onderzoekscentrum wordt
gewerkt aan innovaties op het gebied van zonne-

Het gehele park bestaat uit 88.000 zonnepanelen die

energie, waterstofproductie, thermietechnieken en het

30 megawatt opwekken. Het zonnepark is hiermee

gebruik van biobased materialen.

één van de grootste van Nederland. Het zonnepark is
ontwikkeld in samenwerking met partners uit de regio.

Volg het zonnepark via www.groenleven.nl/zonnepark-

Zij hebben de grondwerkzaamheden, de hekwerken,

emmen.

de bekabeling, enz. verzorgd. De stroom van het

Hoe staat het ervoor?
Huidig energieverbruik
Oranjedorp/Nieuw-Dordrecht;
postcode 7885

Aantal

Totaal aantal

Gemiddeld energieverbruik
per huishouden;
4557 kWh

Gebouwen met

aansluitingen

aansluitingen

zonnepanelen

828

922

76

-10.000 kWh

Totaal jaarverbruik

Totaal jaarverbruik

7885:

7885:

3.773.149

206.103

elektra

kWh

Zonnepark Nieuw-Oranjepoort
Verwachte opbrengst; 480.000 kWh per jaar.

gas

m3
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Kinderen van de school
Kinderen van groep 7 & 8 van basisschool de Dordtse Til hebben nagedacht
over welke oplossingen zij zien als we ‘CO2-neutraal’ moeten zijn. Zij
komen tot deze prachtige creatieve en vaak ook praktische gedachten:

Marrilyn (11) & Yuri (10)

Luuk (10) & Melvin (11)

Zonnepanelen op auto’s.

Minder vlees eten.

Windmolen achter de auto.

Auto opladen met magneten op de weg.

Accu op de fiets die jouw stroom opvangt.

Warmte uit de grond.

Dat wordt dan een powerbank.
Mensenpoep opvangen en daar energie van

Christian (11) & Luca (10)

maken.

Papier en andere dingen meer hergebruiken
Een lamp onder de zonnepanelen hangen. Die

Noa (11) & Rianne (11)

geeft dan ook weer zonne-energie terug. En

Energie uit planten halen, door een pinnetje

dan die weer gebruiken.

energie opvangen.
Kleding waarmee je met jouw lichaamsenergie

Tygo (11) & Niels (12)

iets kunt opladen.

Zonnepanelen langs de weg en dan dat de

Een bril dat je met jouw lichaamsenergie kan

stroom onder de weg naar de auto gaat.

opladen. En als je dan iets wil opzoeken op
internet dan kan dat.

Partick (11) & Tygo (10)
Vliegende auto’s op luchtgolven.

Sem (12) & Jens (11) & Bart (10)
Uit een citroen (zuur) energie halen.
Waterstof gebruiken.
Dit of volgend schooljaar besteedt de

Danique (10) & Wesley (11)

energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort samen met de

Meer bomen planten.

school een dag aan duurzame energie. Omdat we

Meer fietsen.

ook de kinderen al vroeg bij het belang van schone
energie willen betrekken.

Lokaal opgewekt Emmen

Meer weten?

In Emmen vinden we het belangrijk dat inwoners kunnen profiteren
van lokaal opgewekte energie. Van zonne-akkers of zonneparken
wordt een deel van de panelen beschikbaar gesteld voor inwoners.
Door samen met dorpsgenoten een coöperatie te beginnen kunt ook u
meedoen en besparen op uw energierekening.

info@ecpnieuworanjepoort.nl

www.ecpnieuworanjepoort.nl
volg ons
ecpnieuworanjepoort

De gemeente Emmen doet mee aan het

inhuren en stelt daarom specialisten kosteloos

Europese project COBEN. Het doel van COBEN is

ter beschikking voor advies en begeleiding van

om duurzame energieprojecten in Emmen zo te

hun project.

ontwikkelen dat de opbrengsten zoveel mogelijk

Naast de gemeente Emmen doen Universität

ten goede van de omwonenden komen.

Oldenburg, COAST (DE), Landkreis Osnabrück

Onder de naam Lokaal Opgewekt Emmen

(DE), Stiftung Fachhochschule Osnabrück (DE),

ondersteunt de gemeente startende

Energy Savings Trust Scotland (UK), Ringkøbing-

energiecoöperaties. De gemeente wil

Skjern Kommune (DK), provincie Oost-

voorkomen dat inwoners dure adviseurs moeten

Vlaanderen (BE) mee.

COBEN

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.

