VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
17 november 2020, MS Teams
Aanwezig: Kees Moesker, Eddie Rijnsewijn, Jack Hoogstra, Gijs Broekhuizen, Albert Hebels,
Tjitse Mollema (voorzitter), Wojtek Bolt, John Wieringa, Henriëtte Wieringa, Willy Jansen,
Sjoerd van Dorp, Martin Ettema, Nicolette Scholten
Opening
Tjitse opent de (beeld)vergadering. Het is de eerste keer dat er op deze manier wordt
vergaderd dus het is anders dan normaal.
Vaststelling verslagen 5 maart en 21 september 2020
Verslag van ALV van 5 maart 2020 wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:
toegevoegd moet worden: ‘Tjitse Mollema, Martin Ettema en Nicolette Scholten
worden unaniem herkozen.’
Ten aanzien van de bestemming wederverkopersvergoeding aan de Bijenwerkgroep
wordt de voorwaarde dat kinderen erbij worden betrokken gewijzigd in: advies.
Verslag van 21 september 2020 van de bijzondere ALV van wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Beide met dank aan de notulist.
Rooster van aftreden
Eddie licht toe: omdat Tjitse, Martin en Nicolette alle drie vanaf het eerste begin bestuurslid
waren, houdt hun termijn ook tegelijk op. Om te voorkomen dat tegelijkertijd veel ervaring
en kennis verloren gaan, is een meer wisselend in- en uittreden aan te bevelen. Met
statutenwijzigingen wordt het mogelijk dat niet meer dan twee leden tegelijk uittreden.
Omdat wellicht meer veranderingen nodig zijn in de statuten, wordt de statutenwijziging
geagendeerd in de voorjaarsvergadering 2021.
Bestuur op de hei
In september 2020 heeft het bestuur tijdens een ‘heidag’, even weg van de waan van de dag,
uitgebreider stilstaan bij ons bestaansrecht. Tjitse laat zien waar de prioriteiten liggen wat
betreft het bestuur. Kernbegrippen: samenwerking zoeken in de regio met behoud van lokale
identiteit en wortels. Professionalisering.
Deelslee
De Deelslee is een initiatief voor alle dorpen in – nu nog – de gemeente Loppersum, maar
LOPEC heeft een bijzonder betrokken trekker geleverd in de persoon van Martin Ettema.
Martin zit nu in het bestuur, waarvan Willy Jansen de voorzitter is. Het project loopt als een
trein: er zijn nu 154 gebruikers. Er zijn al gevallen bekend van mensen die hun (enige of hun
tweede) auto verkocht hebben. Met de verschillende auto’s wordt een fantastisch aanbod

gedaan aan de gebruikers. Het plan is om de financiële aantrekkelijkheid nog groter te maken
door het eigen risico te verkleinen.
Enquête energietransitie, warmtenet en dorpswindmolen
De enquête is met behulp van een aantal LOPEC-leden verspreid en weer opgehaald in het
dorp (een grote steekproef) en huis-aan-huis bij bewoners rond één van de mogelijke
locaties voor een windmolen. Er was een grote respons. Enkele highlights uit de resultaten:
wat betreft verduurzaming zitten veel mensen ‘op slot’, in afwachting van een mogelijke
versterking. Wat betreft de windmolen zijn er meer mensen vóór dan tégen een
dorpswindmolen (met allerlei voorwaarden op het gebied van overlast maar ook financieel
voordeel voor het dorp en omwonenden), wat reden is om verder in gesprek te gaan met het
dorp. In coronatijd is dat wat ingewikkeld, maar nu Dorpsbelangen bezig is een dorpsvisie te
ontwikkelen, kan LOPEC wellicht meeliften. Er is een folder verspreid in het dorp met enkele
resultaten en deze is ook (extra) meegestuurd tegelijk met de nieuwsbrief Loppersum Noord
over het warmtenet.
Op een vraag van één van de leden in hoeverre EAZ-molens een grotere molen kunnen
vervangen, is het antwoord dat je dan minstens 600 molens nodig hebt plus héél véél geld.
Een ander opmerking is dat er in principe een positieve houding is, zelfs positiever dan als
het om een zonnepark gaat, maar dat de omgeving van Loppersum geen Eemshaven moet
worden.
Eemsdelta Energiek
In de regio wordt aan een drietal grote projecten gewerkt: Oosterhorn, Spijk en Geefsweer.
Dat kunnen de lokale energiecoöperaties niet alleen. Om die reden wordt gewerkt aan een
koepelorganisatie: Eemsdelta Energiek, waarvan LOPEC lid is. Alleen op die manier kan
professionele ondersteuning worden ingehuurd. Het tij is goed, omdat ontwikkelaars
coöperaties nodig hebben voor de vereiste lokale steun. Onze inzet en voorwaarde voor
samenwerking is: maximale deelname en maximale lokale opbrengsten.
Op de opmerking van een lid of het niet een idee is om studenten erbij te betrekken,
antwoordt Tjitse dat dit zeker een goed idee is. Dat is ook al gebeurd bij de ontwikkeling van
de Deelslee.
Er wordt gevraagd naar ontwikkelingen aardgaslocaties en geothermie, omdat het moeilijk te
accepteren is dat al bestaande buizen en leidingen niet meer gebruikt worden. Er wordt met
name gewezen op Zeerijp waar pijpen liggen van 3 km. Tjitse deelt zijn gevoelens. Er is
contact, maar e.e.a. is vertraagd door corona. Overigens is ‘ergens’ besloten dat Eemsdelta
nog niet aan de beurt is voor de zogenoemde ‘Versnellingskamer’. Dat is nu Hogeland
geworden. Willy Jansen vult aan dat in ’t Zandt geprobeerd is om de locatie te gebruiken
voor groen gas. Het is niet interessant gebleken omdat de vrij te komen warmte niet de
moeite waard is. Je blijft met de ondergrond bezig en daarmee word je ook verantwoordelijk
voor mogelijke aardbewegingen. Niettemin moet de deur zeker niet definitief op slot en we
willen niet met een kluitje in het riet gestuurd worden. Ook blijft een gezonde achterdocht
richting NAM nodig (die vanwege verontreiniging en risico’s de locaties ook liever kwijt dan
rijk is).

