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Algemene Ledenvergadering 

Tijdens de laatste ALV, op 1 april, konden de 

leden € 2114,00 verdelen. Energie VanOns 

geeft jaarlijks een vergoeding voor elke klant 

in Loppersum. Er zijn nu ongeveer 40 klanten 

van EVO.  Er is besloten om € 1750 aan 

Stichting Steun je Medemens  te schenken. 

Het resterende bedrag wordt besteed aan de 

aanschaf van boeken over eerlijke, gezonde en 

duurzame voeding en wel de twee delen van 

Rineke Dijkinga's ‘Weten van (h)eerlijk eten’. U 

kunt de boeken lenen. Binnenkort meer 

hierover op de website en Facebook. 

Zet ‘m op 60 

De actie van Urgenda heeft geresulteerd in 

zo’n 130 deelnemers voor LOPEC. In het land 

zijn minstens 50.000 cv’s op 60 gezet 

waarmee energie en €60 per jaar per 

huishouden bespaard wordt. Er deden 72  

coöperaties mee en wij zijn in de top 5 

geëindigd. Onder deze 5 zijn geldprijzen 

verloot en wij wonnen  € 1000! Het bestuur 

gaat nadenken over een goede bestemming. U 

kunt nog steeds meedoen (zie onze website). 

Etalage Groei-expositie 

Stichting Dorpsbelangen is bezig met een 

toekomstvisie. Belangrijk om te weten waar 

we als dorp staan en waar we naartoe willen, 

willen we zelf een beetje de regie houden. 

Daarvoor zijn contacten gelegd met 

verenigingen in het dorp, waaronder LOPEC, 

die worden uitgedaagd om hun 

toekomstplannen en dromen te verbeelden. 

LOPEC heeft de beschikking gekregen over de 

etalage van voormalig fietsenwinkel 

Bomekamp. De echte opening van de groei-

expositie (in appartementen van ’t Hoge 

Heem) zal op zaterdag 29 mei plaatsvinden. 

Laat u verrassen, ga nu vast kijken op de 

Lagestraat  en doe en denk mee! 

Postcoderoosregeling wordt  

Subsidieregeling coöperatieve 

energieopwekking (SCE) 

Op 1 april 2021 is de postcoderoosregeling 

vervallen. Hiervoor in de plaats komt de 

subsidieregeling coöperatieve 

energieopwekking (SCE). Deze regeling 

verstrekt aan de energiecoöperatie een 

subsidie waarmee het deelnemen aan een 

project voor het duurzaam opwekken van 

energie financieel aantrekkelijk wordt 

gemaakt.  

Niet de deelnemer aan een opwekproject 

ontvangt de subsidie, maar de 

energiecoöperatie die vervolgens de 

deelnemer laat profiteren op basis van het 

aantal certificaten die zij/hij in bezit heeft. De 

subsidie is gekoppeld aan de hoeveelheid 

elektriciteit die wordt opgewekt. Alle 

inwoners in een postcodegebied kunnen 

deelnemen, dus ook de mensen die nu al 

panelen op hun eigen dak hebben liggen. 

Meer informatie over de regeling is te vinden 

op de website van LOPEC maar ook op: 

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/

faq-subsidieregeling-cooperatieve-

energieopwekking-regeling-in-het-kort#hoe-

werkt-de-nieuwe-subsidieregeling 

Eemsdelta Energiek 

In Eemsdelta Energiek werken alle zeven 

bestaande coöperaties in de gemeente 

Eemsdelta samen. Waarom? We lopen als 

coöperaties aan tegen zaken die we alleen 

niet kunnen overzien of waarvoor we de 

deskundigheid niet in huis hebben. We willen 

samen zorgen dat ook de opbrengsten van 

https://lopec.nl/2021/04/zet-m-op-60-2/
https://lopec.nl/projecten/hoe-werkt-de-postcoderegeling/
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/faq-subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking-regeling-in-het-kort#hoe-werkt-de-nieuwe-subsidieregeling
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/faq-subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking-regeling-in-het-kort#hoe-werkt-de-nieuwe-subsidieregeling
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/faq-subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking-regeling-in-het-kort#hoe-werkt-de-nieuwe-subsidieregeling
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/faq-subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking-regeling-in-het-kort#hoe-werkt-de-nieuwe-subsidieregeling
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grote projecten zo veel mogelijk binnen het 

eigen gebied blijven. We willen dat zo veel 

mogelijk mensen profiteren van onze 

bijdragen aan de energietransitie. En we 

willen een sterke (gespreks)partner zijn voor 

commerciële partijen en overheid in onze 

bijdragen aan de energietransitie.  

Eemsdelta Energiek is i.o, zoals dat heet, in 

oprichting. Elke coöperatie buigt zich deze 

maand over nut en noodzaak van de 

samenwerking. Zo snel mogelijk willen we 

daarna spijkers met koppen slaan om die 

samenwerking juridisch, organisatorisch en 

financieel van de grond te tillen. Intussen 

hebben we met verschillende partners 

verschillende ideeën voor projecten ingediend 

bij de gemeente om mede uitvoering te geven 

aan de kansen die de gemeente biedt. Onze 

uitgangspunten zijn daarbij altijd: draagvlak, 

behoud van opbrengsten voor omwonenden, 

bijdragen aan de energietransitie en inpassing 

in landschap en behoud van landschappelijke 

waarden. Volgende nieuwsbrief meer.  

Geen EAZ-molen op de ijsbaan van Wirdum 

Het initiatief van een groep inwoners van 

Wirdum, ondersteund door LOPEC, om één of 

meerdere EAZ-windmolens te plaatsen op de 

ijsbaan van Wirdum, is vooralsnog van de 

baan. De nieuwe ‘postcoderoosregeling’, de 

regeling die deelname aan dit soort projecten 

aantrekkelijk maakt voor leden van een 

energiecoöperatie, zorgt ervoor dat plaatsing 

van kleinere windmolens financieel niet meer 

haalbaar is. Misschien dat de regeling op 

termijn nog wat wordt aangepast, maar 

voorlopig zit een EAZ-molen er niet in.  

De SCE biedt wel een prima uitgangspunt voor 

de plaatsing van zonnepanelen. De 

gedachtevorming over een klein zonnepark 

met 200 à 300 panelen wordt verder 

uitgewerkt in nauwe samenwerking met het 

ijsbaanbestuur, omwonenden en 

dorpsvertegenwoordigers.  Zodra deze 

plannen vaste vorm krijgen, kunt u zich 

inschrijven voor deelname aan dit project. Zo 

wekken we samen lokale groene stroom op, 

met rendement voor de deelnemers 

Zonnedak in Garrelsweer 

Het plan is om een zonnedak in Garrelsweer te 

ontwikkelen, in het kader van 

SamenZonderAsbest. Op 1 april is subsidie 

aangevraagd onder de nieuwe 

postcoderoosregeling. Als dat wordt 

toegekend (en dat moet haast wel) wil LOPEC 

in samenwerking met Garrelsweer graag een 

zonnedak ontwikkelen. Financiële details 

worden nog uitgewerkt, maar dat ziet er al 

goed uit. Natuurlijk worden in de eerste plaats 

Garrelsweersters uitgenodigd om deel te 

nemen, maar andere leden van LOPEC kunnen 

hierin ook participeren. Wordt vervolgd! 

Tot slot 

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid bent 

van LOPEC. Voel je vrij om deze brief door te 

sturen naar andere geïnteresseerden. Voor 

meer informatie zie www.lopec.nl en voor 

vragen en opmerkingen kun je mailen naar 

info@lopec.nl  

Volg ons ook op Facebook! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.lopec.nl/
mailto:info@lopec.nl
https://www.facebook.com/lopecloppersum
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Meld u aan bij de groenste van Nederland! En steun uw dorp.  

https://energie.vanons.org/   

 

https://energie.vanons.org/

