
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

17 maart 2022, Dorpshuis Wirdum 

Aanwezig: 23 leden  

 

Verslag van de ALV van 23 november 2021 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Mededelingen  

Zon2 in Garrelsweer 

 Het dak is zo goed als klaar, de zonnepanelen zijn bijna aangesloten en alle 

zonneparticipaties zijn verkocht. De verwachte startdatum is 5 april. Er wordt nog nagedacht 

over een feestelijke opening.  

 Oosterwijtwerd 

Nu LOPEC het kunstje kent, is elk volgend dak redelijk gemakkelijk te realiseren. Ook blijkt de 

animo voor zonneparticipaties groot te zijn. LOPEC is in overleg met een werkgroep in 

Oosterwijtwerd om wellicht daar een volgend dak te realiseren.  Net als in Garrelsweer het 

geval was, krijgen de bewoners van Oosterwijtwerd dan natuurlijk voorrang.  

Warmtenet Loppersum 

Er wordt dankzij subsidie gewerkt aan een klein warmtenet. De gemeente ziet LOPEC daarin 

als partner en LOPEC denkt na over welke rol ze wil vervullen. De businesscase is nog tamelijk 

dun.  

Dorpsmolen 

 Na de enquête, de excursie naar Reduzum en het dorpsgesprek van 12 oktober wordt op dit 

moment onderzoek gedaan naar mogelijkheden (een kaartanalyse) en is een participatieplan 

opgesteld. Want alles begint en eindigt met draagvlak (hoewel we niet de illusie moeten 

hebben dat er volledige steun ontstaat). Daarna is het tijd voor de keukentafelgesprekken en 

een volgend dorpsgesprek. Tijdens de dorpsavond is gevraagd of een windmolen mogelijk is 

in de Eemshaven (Oudeschip). Die mogelijkheden zijn onderzocht, maar die zijn er niet.  

  Wijk Energie Plannen (WEP) in Wirdum en Eenum  

De gemeente is verplicht WEP’s op te stellen per dorp of wijk. LOPEC werkt hieraan mee, op 

dit moment in Wirdum en Eenum. Er zijn bijeenkomsten (geweest) over hoe men kan 

bezuinigen op energie en er wordt binnenkort een ‘energygame’ gespeeld. Hoewel de 

stijging van de energiekosten zou moeten leiden tot grote deelname, blijft het nog een 

beetje stil.   

  

  



Eemsdelta Energie  

Alle 7 energiecoöperaties in Eemsdelta werken samen. We stemmen onze projecten af en 

pakken gezamenlijk grote projecten op (zoals Geefsweer). Het voordeel is dat de gemeente 

en de energiekoepel GrEK één aanspreekpunt hebben (en niet alle coöperaties af moeten 

lopen). Ook is het gemakkelijk om onze kennis te delen. Op dit moment zijn de statuten van 

EE bijna rond en kom er een huishoudelijk reglement. Elke coöperatie vaardigt een 

bestuurslid af (in ons geval is dat Tjitse Mollema).  Op een dergelijke grote schaal is het 

misschien mogelijk op termijn een professionele medewerker aan te trekken. 

 Postcoderoosregeling (PCR) 

 Voor Zon1 en Wind1 geldt de oude PCR. De participanten verdienen doordat, afhankelijk van 

de opbrengst, hun energiebelasting (een deel van de energienota) verlaagd wordt. Helaas 

voor hen is deze belasting voor iedereen verlaagd, waardoor de winst kleiner is geworden. 

Aan de andere kant verdient LOPEC meer dan verwacht, omdat de verkoop van stroom meer 

oplevert. Beide ontwikkelingen kon niemand voorzien. In principe ligt het risico bij de 

deelnemers, maar is dat (helemaal) redelijk? De vraag wordt aan de leden voorgelegd of aan 

de deelnemers enige compensatie moet worden gegeven, niet omdat ze er recht op hebben 

maar omdat dit een gezamenlijk project is, voor ons en van ons. Er zijn voor- en 

tegenargumenten te bedenken. Leidt dit tot precedentwerking? (Dit wordt gerelativeerd 

door de opmerking dat elke situatie anders is dus dat er nooit een ‘recht’ ontstaat.). Stellen 

de participanten wel prijs op compensatie? (Het kan zijn dat de energietransitie voor hen 

zwaarder weegt dan winst.) Is het een idee om een voucher te geven voor een volgend 

project?  Of om een jaar lang geen contributie te incasseren? 

 

Besluit: het bestuur stelt een voorstel op waarover gestemd kan worden.   

 

Bestuursverkiezingen 

Het bestuur moet hier een beetje door het stof. De statutenwijziging van vorig jaar is mede 

gebruikt om de zittingstermijnen van de bestuursleden te variëren, om te voorkomen dat 

veel bestuursleden tegelijk aftreden. Maar er is vorig jaar verzuimd om een aantal 

bestuursleden te herbenoemen. Dat wordt nu goedgemaakt door met terugwerkende kracht 

Albert Hebels (tot 2023) en Nicolette Scholten (tot 2025) te herbenoemen. Tjitse Mollema is 

dit jaar aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een periode tot 2026. Ook Eddie Rijnsewijn 

is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een periode tot 2024.  

 

Besluit: de leden gaan (met applaus) akkoord met de herbenoemingen.  

 

Jaarrekening 

Penningmeester Albert Hebels licht de jaarrekening toe. De tekst spreekt in feite voor zich. 

Hij merkt op dat aan wind relatief weinig is verdiend, maar dat de reconciliatie nu ook van 

toepassing is op wind: ingaande in 2022.  

De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en deelt mee dat alles er prima uitziet.  

 

Besluit: de leden verlenen de penningmeester en het bestuur decharge met een applaus 

voor alle werk van de penningmeester.  



Besluit: er wordt een nieuw lid van de kascommissie benoemd, in de  plaats van het langst 

zittend lid.   

 

Energiearmoede 

Bestuurslid Martin Ettema leidt het onderwerp in. Er zijn veel mensen die in armoede leven 

en de steeds hoger wordende energietarieven maken het armoedeprobleem nog groter. De 

Stichting Steun je Medemens bevestigt dat hier met name mensen die iets boven het 

bijstandsniveau leven het zwaar hebben. Zij betalen vaak meer dan 10% van hun inkomen 

aan energie. Volgens onderzoek is juist in onze regio energiearmoede aan de orde. Wat zou 

LOPEC kunnen betekenen? Een aantal overwegingen, opmerkingen en afwegingen: 

- Zonnedorpen heeft zzp’ers in dienst die helpen bij het nemen van 

energiemaatregelen. Is dat een idee voor LOPEC, in samenwerking met gemeente. 

- Het probleem zit niet enkel bij de huurwoningen van Wierden en Borgen (bij de 

versterkte of nieuw gebouwde woningen al zeker niet), maar ook of juist bij 

woningeigenaren met een laag inkomen in alleenstaande, oudere woningen.  

- Tegelijk speelt hier de versterking een rol. Hierdoor is men geneigd maatregelen uit te 

stellen.  

- Ook is sprake van overzichtsstress. Wat kun je doen, hoe pak je het aan? Ontzorging 

zou het beste zijn.  

- De versterking die in handen is van Bouwimpuls loopt niet goed wat betreft 

koppelkansen. Alles mag, zolang de aannemer maar niet meer tijd kwijt is. Dat is niet 

reëel en het zet bewoners onder druk. Ligt hier een taak voor LOPEC? 

- Moet de verwarming echt op 20 graden? Kan het niet een graadje minder? 

- Als voor LOPEC een rol is neergelegd, heeft het bestuur de hulp van de leden nodig.  

 

Wederverkopersvergoeding 

LOPEC heeft een wederverkopersvergoeding van €2300 ontvangen, die we kunnen besteden 

aan een duurzaam doel of duurzame doelen.  Die vergoeding hebben we te danken aan de 

bewoners die klant zijn bij Energie VanOns (waarvoor LOPEC €75 ontvangt). Hoewel op dit 

moment EVO een klantenstop heeft vanwege de chaotische tijden, kunnen bewoners wel via 

LOPEC (zie de website van LOPEC) klant worden. Dus hierbij nogmaals een oproep.  

Het bestuur heeft een aantal suggesties voorgelegd: een lokaal energiefonds t.b.v. het 

bijdragen aan oplossingen voor energiearmoede, begroeiing/schaduwplekken rond het KP 

Zijlbad, zonnepanelen en ledverlichting in het molenhuisje (waarmee tegelijkertijd Groninger 

Landschap gesteund wordt) of het lidmaatschap van Land Van Ons, waarmee 

landbouwgrond wordt opgekocht voor een meer biodiverse landbouwbeoefening, gezondere 

grond en een mooier landschap. 

De leden dragen nog een aantal ideeën aan: giro 555, een reservepotje voor bewoners die 

Oekraïense gasten opvangen, een openbaar toilet bij het haventje, aankleding van de 

beweegtuin die eraan zit te komen.  

Het bestuur is het met de leden eens dat het op deze manier lastig beslissen is. Niettemin 

komen we eruit. 

 



Besluit: €2000 ten behoeve van verduurzamingsmaatregelen huisje bij de molen. Het overige 

bedrag is bestemd voor het KP Zijlbad, waarbij de voorkeur wordt gegeven voor een boom in 

plaats van parasols.  

 

Besluit: de volgende keer wordt de besluitvorming beter voorbereid (punten toekennen).   

 

 Rondvraag 

 De bijenwerkgroep heeft de destijds toegekende wederverkopersvergoeding niet nodig 

gehad. De werkgroep stelt voor het geld te besteden aan energiearmoede of een ander 

zinvol doel.  

 

Besluit: het bestuur gaat zich beraden.  

 

Er wordt gevraagd hoe het in deze turbulente tijd met Energie VanOns gaat, immers een 

kleine speler.  

Het bestuur antwoordt dat EVO het goed doet vanwege een slimme inkoopstrategie en 

goede risicospreiding. De klanten hoeven niet bang te zijn dat het bedrijf omvalt.  


