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Beste LOPEC-lid, 

 

Hoog tijd om u op de hoogte te brengen. Er is heel veel gebeurd en gedaan na de laatste 

ledenvergadering in mei, maar we hebben u nog onvoldoende op de hoogte gehouden. 

Excuses daarvoor. In ieder geval hebben we goed nieuws te melden over ons eerste project, 

het zonnedak. Verder kondigen we de ledenvergadering aan (10 januari 2017) en is er nog 

ander nieuws. Tot slot wijzen we u ook graag op het ‘Duurzaam Woonwarenhuis’ dat op 9 

december in en om het gemeentehuis van Gemeente Loppersum zal plaatsvinden. 

 

Stand van zaken eerste project 

Het besluit is genomen… het zonnedak zal gerealiseerd worden op het dak van de loods van 

Floris Berkhout, tegenover Kloosterboer aan de Wirdumerweg. Floris laat eerst de asbest 

verwijderen, waarna wij aan de slag kunnen met het zonnedak! 

 

Aankoop zonnepanelen 

Inmiddels is LOPEC ook druk bezig, samen met andere energiecoöperaties (Zonnedorpen, 

Garnwerd en Stedum), om een leverancier van zonnepanelen te vinden. Samen staan we 

sterker. We verwachten veel van onze leverancier: een goede prijs, rendabel, goede service, 

en onder verantwoorde omstandigheden geproduceerd. Deze of hooguit volgende week 

besluiten we aan wie onze opdracht wordt gegund.  

 

Hoe werkt het? 

• Geïnteresseerde LOPEC-leden krijgen de mogelijkheid certificaten te kopen voor één 

of meerdere panelen. 

• LOPEC plaatst deze zonnepanelen op het dak van Berkhout. 

•  De stroom die de zonnepanelen opleveren is dus lokaal en duurzaam opgewekt. 

•  LOPEC verkoopt deze stroom aan een door LOPEC te kiezen energiebedrijf. 

•  LOPEC zorgt voor het onderhoud en het beheer van de zonnepanelen. 

• LOPEC verzorgt de administratie van het zonnedak.  

•  De leden krijgen via hun eigen energieleverancier een korting op de eigen energienota, in de 

vorm van teruggave van de energiebelasting. De hoogte van die korting is afhankelijk van het 

aantal certificaten dat u bezit en van de hoeveelheid stroom die ‘uw panelen’ hebben 

opgewekt. 

 

Meedoen? 

Bent u wel lid van LOPEC en valt u binnen de postcoderoos, maar heeft u nog niet 

aangegeven met het eerste project, het zonnedak, mee te willen doen? Dat kunt u nu nog 

aangeven (info@lopec.nl, of via de secretaris, 0596 572119 of Nieuwstraat 9). Doe mee en 

investeer in uw eigen stukje zon! 

Wilt u meer informatie over het zonnedakproject kijkt u dan verder op onze website 

(www.lopec.nl). 

 

mailto:info@lopec.nl
http://www.lopec.nl/
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Ledenvergadering 

Hierbij kondigen we alvast de ledenvergadering van dinsdag 10 januari 2017 aan.  

LOPEC moet nog kiezen aan welke energiemaatschappij de door de zonnepanelen 

opgewekte stroom geleverd gaat worden. In principe komen twee coöperatieve en 

duurzame energiemaatschappijen in aanmerking: NLD of Qurrent. Op dit moment wordt 

uitgezocht waarin zij verschillen en zal LOPEC met een aanbeveling komen in de 

ledenvergadering van dinsdag 10 januari. Ook kunnen we dan verantwoording afleggen over 

de realisatie van het eerste dak. En niet onbelangrijk: u kunt vanaf dat moment concreet 

intekenen via een zogenaamde ledenovereenkomst. Uitnodigingen voor de vergadering 

zullen later volgen. 

Meer 

We hebben op 6 september een inspiratiebijeenkomst gehouden, waarin we samen met een 

aantal leden die daarvoor hun interesse hebben getoond, hebben nagedacht over onze 

toekomst als LOPEC. De uitkomsten hiervan staan op onze website www.lopec.nl.  

Ook heeft zich nog een aantal lokale dakeigenaren bij ons gemeld die wel een tweede of 

derde zonnedak van LOPEC op hun eigendom willen nemen, onder meer De Winter 

Rioolservice aan de Industrieweg en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt aan de 

Tuinbouwstraat. Als we met uw steun kúnnen opschalen, zullen we dat dus zeker doen! 

Bestuurswisselingen 

Het bestuur van LOPEC heeft een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van 

Albert Hebels. Suzy van der Heijden heeft haar bestuurslidmaatschap opgezegd (maar blijft 

wel actief op de achtergrond).  

Subsidie op energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren 

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de 

Subsidie energiebesparing eigen huis aan. Het is een langlopende subsidieregeling en u kunt 

meer informatie vinden via de link: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-

energiebesparing-eigen-huis?  

Duurzaam woonwarenhuis 

Op vrijdag 9 december 2016, van 14.00 tot 20.00 uur, wordt door het Platform Duurzaam 

Loppersum een Duurzaam Woonwarenhuis georganiseerd. In dit Duurzaam Woonwarenhuis 

staan duurzame inrichting in huis, duurzaam huishouden en energie centraal. Dit Duurzaam 

Woonwarenhuis wordt georganiseerd in en rondom het gemeentehuis aan de Molenweg in 

Loppersum en staat – letterlijk, in de vorm van een treintje – in verbinding met de jaarlijkse 

Kerstmarkt op vrijdag 9 december 2016 aan de Badweg in Loppersum. Ook LOPEC is 

aanwezig. 

Bestuur 

Tjitse Mollema (voorzitter)     Nicolette Scholten (secretaris) 

Albert Hebels (penningmeester)     Martin Ettema (lid) 
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