
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

24 november 2022, Dorpshuis Loppersum 

Aanwezig: 11 leden. Afmeldingen: 6 leden. 

 

Verslag van de ALV van 17 maart 2022 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Energie-armoede  

Omdat zijn collega’s van de energiebrigade Eemsdelta onverwachts toch verhinderd waren, 

vertelt Willy Jansen wat er allemaal gebeurt op dit gebied. Het uitgangspunt van de 

gemeente is dat het geld weliswaar incidenteel beschikbaar is, maar dat de aanpak 

structureel moet zijn. Er is een budget van €400 per huishouden dat (naar schatting) ervoor 

in aanmerking komt. Na een aanvraag bij de gemeente (bij voorkeur via de website) komen 

energiecoach én energieklusser tegelijk langs. Ze geven dus niet enkel tips, maar er wordt 

direct aangepakt. Ook wordt gekeken wat de energieslurpers zijn (bijvoorbeeld een oude 

koelkast) en in hoeverre je gebruikt kunt maken van subsidies. Tips betreffen onder andere 

de energietoeslag, het energiefonds en Deelslee (goedkoper dan zelf een auto hebben). Zijn 

er nog meer tips, geef door! Op dit moment zijn er 7 energiecoaches (waarvan 3 in dienst) en 

5 energieklussers (waarvan 2 in dienst). Tot nu toe zijn er 77 meldingen en al 60 huishoudens 

bezocht. De verwachting is dat er per week 25 huishoudens kunnen worden bezocht. Actief 

mensen opzoeken, kan niet (met uitzondering van mensen met een uitkering, die bekend zijn 

bij de gemeente). Willy vraagt dan ook veel reclame te maken en alle kanalen te gebruiken. 

Er liggen al flyers bij de voedselbank, Stichting Steun je Medemens, bewindvoerders en 

Fivelingo. Het is bekend dat juist de groep die iets boven uitkeringsniveau zit, het moeilijk 

heeft.  

Willy vertelt vervolgens over het advies van Wientjes over de dorpenaanpak, waar 

verduurzaming en aardgasvrij wél direct meegenomen wordt in de versterking. Hoeft een 

huis niet versterkt te worden, dan kan het toch zonder kosten verduurzaamd worden. Het 

advies ligt nu bij kabinet en Tweede Kamer.  

 

Projecten 

- Algemeen: wind en zon doen het goed. De opbrengsten zorgen voor het ‘vet op de 

botten’  van LOPEC, waardoor het gemakkelijker wordt nieuwe projecten te starten.  

- Bij Zon1 (Wirdumerweg) had LOPEC wat problemen met de leverancier maar na dreiging 

met een rechtszaak is de situatie verbeterd. De verzekering heeft aangekondigd dat er 

alsnog een keuring moet plaatsvinden. Dat kan een vervelend staartje krijgen. LOPEC 

heeft dit aan onze koepelorganisatie (Grek) voorgelegd.  

- De startproblemen van Zon2 (Garrelsweer) zijn opgelost. 



- Wind1 (Stedumerweg) maakte te veel lawaai en heeft een nieuwe staart gekregen. 

Gelukkig is er een garantie dus dat heeft LOPEC niets gekost.  

- De aanbesteding van het warmtenet loopt. Er wordt onderzoek gedaan naar zon op de 

Vredekerk en Waardevol Leven (inclusief carport) als energiebron. Goed nieuws is dat er 

(zo goed als) een Projectleider achter de voordeur aangesteld: Frits Weijers. De 

projectleider gaat zorgen voor maatwerk per huis. In oktober 2023 moet het warmtenet 

aangelegd en klaar zijn.  

- Zon3 is in voorbereiding. En misschien wel Zon4. Het bestuur doet onderzoek naar daken 

in Oosterwijtwerd en nog een in Loppersum.  

- Een project van lange adem is de dorpsmolen. Het bestuur is bezig met het zetten van 

kleine stappen. Het heeft geanalyseerd waar een eventuele molen zou kunnen komen 

(waarbij afstand tot bewoning een hard criterium is). Een volgende stap is het praten met 

eigenaren maar ook met bewoners die mogelijk zicht hebben op de molen. Denk daarbij 

aan een hoogte als bij Garsthuizen, dus uiteraard geen joekel zoals aan de Eemshaven. 

LOPEC is ook in gesprek met gemeente en provincie. De provincie heeft de deur 

behoorlijk op slot gezet, maar, zoals wel wordt toegegeven, ze had te weinig rekening 

gehouden met ‘middelmaatmolens’. Mogelijk dat de uitslag van de provinciale 

verkiezingen in maart 2023 een opening geeft. De gemeente geeft wél mogelijkheden. De 

twee wethouders die erover gaan, zijn bereid zich hard te maken bij de provincie.  

- Het wijkenergieplan Wirdum en Eenum is klaar. Het ging niet heel gemakkelijk, maar 

gaandeweg ontstond iets meer belangstelling. Het plan is te vinden op de dorpswebsites 

en op www.lopec.nl en zal binnenkort aan de wethouder worden aangeboden. 

Oosterwijtwerd gaat de kunst afkijken. Er is subsidie gekregen voor dorpsavonden en 

informatiemateriaal.  

- Er is een vraag binnengekomen over mogelijke belastingen (box 3), als je participeert in 

een van de projecten. Het bestuur heeft het uitgezocht en informatie komt op de 

website. Overigens is opgave bij de Belastingdienst een verantwoordelijkheid van de 

participanten zelf. 

 

Wel of niet compensatie oude Postcoderoosregeling (Zon1 en Wind1) 

Op de vorige ALV is gesproken over eventuele compensatie voor participanten, omdat de 

energiebelasting verlaagd is. Daardoor hebben participanten minder gekregen dan verwacht 

was. Het blijkt dat de energiebelasting inmiddels weer verhoogd is. Het bestuur stelt voor, 

vanwege de fluctuaties, geen compensatie aan te bieden. Het gaat in het algemeen om 

kleine bedragen. Wel zegt het bestuur toe nog eens te kijken naar het verlies van 

participanten die veel zon- of winddelen hebben gekocht.  

 

Eemsdelta Energiek 

Op 5 april 2022 is Eemsdelta Energiek (EE) opgericht: een coöperatie waarin alle zeven 

energie-initiatieven, waaronder LOPEC, in de gemeente verenigd zijn. De aanleiding waren 

twee grote zonneprojecten die ‘op onze weg’ kwamen: Geefsweer en Valgenweg. Voor een 

deel moeten deze zonneparken lokaal eigendom worden. Door deelname van EE wordt aan 

dat lokale eigendom vorm gegeven. Geefsweer is een lastig proces waarbij ook de provincie 

een obstakel is. Ook hier vinden we de gemeente als bondgenoot. Er wordt goed 

samengewerkt met de ontwikkelaar. 

http://www.lopec.nl/


Valgenweg is het tweede project. Er waren oorspronkelijk 4 aandeelhouders (waarvan 

Bronnen VanOns, die tot op heden voor en namens EE optreedt) er eentje is. Intussen is één 

van de 4 eruit gestapt: die partij ging voor de hoofdprijs en vond dit project te klein. Besloten 

is om die aandelen gelijkelijk over de overige aandeelhouders te verdelen (dus ieder 33,3%).  

EE staat nu voor de keuze om het project over te nemen van Bronnen VanOns. De landelijke 

koepel van energiecoöperaties (Energie Samen) is bereid mee te denken. In ieder geval heeft 

Energie Samen het project als gunstig beoordeeld. In februari moet het besluit genomen 

worden.  

  

Energie VanOns 

Er zijn vragen binnengekomen over de situatie van onze eigen energiemaatschappij: Energie 

VanOns. Het bestuur kan zeggen dat Energie VanOns zijn zaakjes goed op orde heeft en een 

goede solvabiliteit heeft. Energie VanOns is zelfs een van de goedkopere leveranciers. Net als 

alle andere bedrijven is de deur een beetje dichtgehouden voor nieuwe klanten, maar 

klanten via de energiecoöperaties (die behoorlijk trouw blijken te zijn en in het algemeen 

niet erg geneigd zijn te shoppen) zijn wel erg welkom. Aanmelden als klant kan via de 

websites van LOPEC en Energie VanOns. Overigens is het nu ook mogelijk te kiezen voor 

flexibel tarief (als je een slimme meter hebt). 

 

Leden voor leden 

De leden juichen het voorstel van het bestuur toe om een actie ‘leden voor leden’ op te 

zetten. Leden kunnen hun tegemoetkoming energielasten als ze dat willen overmaken naar 

de rekening van LOPEC. Andere leden kunnen een beroep doen op dat fonds. Alle leden 

worden geïnformeerd.  

 

Rondvraag 

 Wat niet voorzien is, is dat mensen van wie het huis wordt versterkt en die tijdelijk ergens 

anders wonen, straks mogelijk geconfronteerd worden met een te hoog verbruik (niet door 

henzelf, maar door de aannemer). Men hoeft de nota natuurlijk niet te betalen, maar zit dan 

wel boven het energieplafond. Dit probleem is ingebracht bij de NCG. Het antwoord zal 

worden gedeeld met het bestuur van LOPEC. 

 


