
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

23 november 2021, MS Teams 

Aanwezig: 14 leden 

 

Opening 

De voorzitter, Tjitse Mollema, opent de (beeld)vergadering. Een lid (met kennisgeving 

afwezig) laat per mail weten dat ze het werk van LOPEC enorm waardeert en zich trots voelt 

dat ze lid is en haar energie uit zon en wind haalt.   

 

Verslagen van de ALV van 18 maart en 1 april 2021 

Deze ALV’s waren deels een formaliteit vanwege wijzigingsvoorstellen van de statuten. 

Inmiddels is de handtekening gezet bij de notaris.  Ook is een besluit genomen over de 

besteding van de wederverkopersvergoeding (Steun je medemens en het in het dorp 

beschikbaar stellen van boeken van Rineke Dijkinga). Beide besluiten zijn geëffectueerd. 

De verslagen worden beide goedgekeurd. 

 

Zon2 in Garrelsweer 

 Duurzaam Garrelsweer heeft LOPEC gevraagd een beschikbaar dak te ontwikkelen. De reden 

is dat Duurzaam Garrelsweer geen coöperatie is, wat wel een voorwaarde is. Het dak is mede 

ontwikkeld in het kader van de regeling Zon erop, Asbest eraf en de nieuwe 

Postcoderoosregeling, die eenvoudiger is dan de oude regeling van ons eerste zonnedak. Het 

aanbod is 500 zonnecertificaten (à €100), met een vergoeding per opgewekte kWh van 5,5 

eurocent. Voor een relatie met de opbrengst van het dak heeft Garrelsweer bewust gekozen. 

Het had ook een saai financieel product kunnen zijn, maar mensen worden dubbel blij als de 

zon schijnt: niet alleen omdát de zon schijnt maar ook omdat dit direct gevolgen heeft voor 

de vergoeding. Het resulteert in €140, na 15 of 16 jaar. Deelnemers moeten wel lid zijn of 

worden van LOPEC. Voor LOPEC komt €20.000 beschikbaar, dat ingezet kan worden in 

volgende projecten. Er zijn minimaal 18 deelnemers nodig, die maximaal 50 certificaten 

kunnen afnemen. Er zijn risico’s, maar die zijn niet groot, kleiner zelfs dan in de oude regeling 

aan de orde is. Er moeten nog wat details worden ingevuld. Daarna wordt er voorlichting 

gegeven in Garrelsweer, want Garrelsweersters krijgen voorrang. Mochten daarna nog 

certificaten over zijn, dan worden ze aangeboden aan de leden die binnen de Postcoderoos 

wonen. En uiteindelijk wordt koningin Maxima gevraagd het lintje door te knippen. 

 

 Vraag: wat gebeurt er met het dak na 15 jaar?  

 Antwoord: dan wordt er overlegd met de eigenaar. Er kunnen nog voordelen aan zitten voor 

LOPEC (restwaarde). 

 



 Vraag: is de opbrengst van 5,5 cent niet erg weinig? Het gaat dan om 2,5 of 3 procent per 

jaar. Bij een beetje inflatie is de opbrengst nihil of erger. Is het aanbod wel interessant 

genoeg?  

 Antwoord: er is ook geld nodig voor het aflossen van de lening en jaarlijkse kosten, 

bijvoorbeeld verzekeringen en dakhuur. Andere coöperaties kiezen soms voor een hogere 

opbrengst. Dat kan als er lagere kosten zijn of als men ervoor kiest dat de coöperatie er 

minder of niets aan overhoudt. LOPEC heeft wel gekozen voor het laatste: als vliegwiel voor 

volgende stappen in de energietransitie. We hopen dat Zon3 er snel gaat komen. Maar voor 

elk nieuwe project zon of wind moet geld worden geleend en dat is duur. Eigen vermogen 

kan dan helpen. Ook wijst hij erop dat het ontwikkelen van projecten erg veel tijd kost wat 

bijna niet meer van vrijwilligers kan worden gevraagd. Enige professionalisering of 

uitbesteding is op den duur voor de hand liggend.  

 

 Vraag: waar wordt nu geld geleend? 

 Antwoord: LOPEC kan heel voordelig lenen bij het provinciale Fonds Nieuwe Doen voor een 

rente van 0,7%.  

  

 Het voorstel wordt in stemming gebracht en de leden gaan unaniem akkoord, waarbij één lid 

nadrukkelijk gezegd wil hebben twijfel te houden over het rendement.  

  

 Verkenning dorpsmolen 

 Na een enquête in en om het dorp en een bezoek aan de dorpsmolen van Reduzum (waar de 

situatie niet helemaal vergelijkbaar is met die in Loppersum maar waarvan veel te leren valt), 

is op 12 oktober een dorpsgesprek geweest, onder leiding van Bé Schollema. Het doel was 

het voeren van een goed gesprek en dat is gelukt. Voor- en tegenstanders kregen voldoende 

ruimte. Het bestuur voelt zich daardoor gesteund om een volgende stap te zetten, maar 

draagvlak is en blijft noodzaak. Dat wil niet zeggen dat iedereen het altijd met elkaar eens zal 

zijn.  

 Vervolgstappen zijn een participatiedocument: wat willen we bereiken en hoe? Daarmee 

kunnen we in gesprek met gemeente en provincie. Vervolgens is een ruimtelijke studie nodig, 

rekening houdend met schaduw en geluid, door middel van een GIS-analyse. Daarna moet er 

veel gepraat worden (keukentafelgesprekken) en is het tijd voor een volgend dorpsgesprek.  

 

 Opmerking: er wordt herkend dat het een geslaagd gesprek was en dat men naar elkaar 

luisterde.  

 Vraag: is al een uitvraag gedaan naar ‘buren’ om een windmolen elders te gebruiken? 

 Antwoord: er wordt nog contact gelegd met Oudeschip en er wordt geïnformeerd bij 

Zonnedorpen.  

 

 Opmerking: wellicht is het mogelijk om een duo-opstelling te maken, samen met een ander 

dorp? En sowieso moet er steun zijn van omringende dorpen.  

 Antwoord: dit is een goed voorstel. Het zoekgebied zal inderdaad het tussengebied zijn.  

 



 Vraag: wat is precies het doel van een windmolen? Als het gaat om CO2-reductie is het de 

vraag of dat doel inderdaad bereikt wordt. Op dorpsniveau is deze vraag nauwelijks te 

beantwoorden maar het is wel frustrerend. 

 Antwoord: het gaat inderdaad om dat doel. Er zijn wel studies gedaan maar daar heeft het 

bestuur nog niet veel zicht op. Wel is er contact met een lector windenergie. Verkenningen 

zijn zeker goed, want ook een windmolen heeft een voetafdruk. Anderzijds: alleen zon geeft 

geen goed evenwicht.  

 Opmerking: als maatschappij gebruiken we steeds meer energie, steeds meer data. Dan 

zullen we ook keuzes moeten maken die niet altijd leuk zijn.  

 

Rondvraag 

  

Een van de leden wijst op artikel in het DvhN van 17 november over een mogelijk datacenter 

bij Appingedam. Kan LOPEC in dezen een (tegen)standpunt innemen? Willen we dit zo 

dichtbij, in onze provincie? Hij zegt toe het artikel te delen.  De reacties van de overigen zijn 

verdeeld. Zorgen worden gedeeld, ook over de mogelijke doelstellingen van overheid en 

bedrijven, maar anderzijds maken we wel met elkaar steeds meer gebruik van ICT-

mogelijkheden. Het bestuur zegt toe dit in Eemsdelta-verband (Eemsdelta Energiek) naar 

voren te brengen. 


