Energie deel 1 - Energie Coöperaties in Ferwerderadiel en
Dongeradeel
Steeds meer mensen sluiten zich aan bij een lokale energie coöperatie. In Friesland zijn op dit moment
al 50 energie coöperaties! Deze lokale energie coöperaties zetten zich in voor lagere energiekosten in
de regio door het besparen van energie en door het lokaal opwekken van duurzame energie. Op dit
moment wordt er maandelijks een vast bedrag van uw rekening afgeschreven voor de elektriciteit en
gas die u verbruikt. Mensen beginnen steeds meer door te krijgen dat het fantastisch is als dit geld,
wat je toch al uitgeeft, weer terug kan komen naar uw dorp en naar uzelf.

ECODon & Encoter
ECODon en Encoter zijn de lokale energie coöperaties gevestigd in gemeente Dongeradeel. ECODon is
opgericht in 2013 en Encoter in 2014. Encoter richt zich voornamelijk op het dorp Ternaard. De rest
van gemeente Dongeradeel is het werkgebied van ECODon. Beide coöperaties werken samen hard aan
projecten zoals een collectief opwekproject d.m.v. de PostCodeRoos Regeling en zonnepanelen huren
voor op uw eigen woning.

Mei-inoar Grien
De coöperatie gevestigd in gemeente Ferwerderadiel is opgericht in 2015. Coöperatie Mei-inoar Grien
is druk bezig met het realiseren van drie zonnedaken. In Wanswêrt, Marrum en Jislum worden drie
zonnedaken gerealiseerd met elk 200 zonnepanelen. Inwoners van de gemeente Ferwerderadiel
kunnen met elkaar deelnemen aan één van deze zonnedaken en kunnen een aantal zonnepanelen
kopen. In ruil voor hun deelname ontvangen zij 15 jaar lang een korting op hun energierekening. Een
deel van uw maandelijkse uitgaven aan energie komt zo terug naar uw eigen regio!

Volgende week leest u in deel 2 alles over de duurzame opwekprojecten door middel van
zonnepanelen van deze drie coöperaties. Kijk voor meer informatie op www.mei-inoargrien.nl of
www.ECODon.nl

Energie deel 2 – Samen energie opwekken en uw energierekening laten dalen
Vorige week heeft u in deel 1 gelezen welke energie coöperaties in gemeentes Ferwerderadiel en
Dongeradeel gevestigd zijn. In dit tweede deel leest u alles over het gezamenlijk opwekken van lokale
en duurzame energie.

Gezamenlijk zonnepanelen plaatsen op een groot dak!
Veel mensen met een eigen woning plaatsen zonnepanelen op hun dak, geweldig! Zo wordt er meer
duurzame energie opgewekt en hoeft er minder ‘vieze’ energie geproduceerd te worden door
bijvoorbeeld kolencentrales. Daarnaast is het ook nog eens goed voor uw portemonnee omdat u zelf
energie opwekt en deze dus niet meer hoeft in te kopen. Maar wat nou als u zelf geen zonnepanelen
kunt plaatsen? U woont bijvoorbeeld in een huurwoning, er staat een grote boom voor uw woning die
veel schaduw veroorzaakt of uw dak is niet stevig genoeg voor het plaatsen van zonnepanelen. Dan
kunt u deelnemen aan een collectief zonnedak in samenwerking met de lokale energie coöperatie.

U kunt meedoen in gemeente Ferwerderadiel & Dongeradeel
U koopt zonnepanelen in de vorm van zonparticipaties. Hiervoor betaalt u een eenmalig bedrag per
zonnepaneel. Wanneer er 200 zonparticipaties zijn verkocht laat de coöperatie de 200 zonnepanelen
door een lokale installateur plaatsen op een ter beschikking gesteld dak. Omdat u meedoet aan het
opwekproject ontvangt u 15 jaar lang een korting op uw energierekening. De zonnepanelen liggen bij
iemand anders op het dak dus u heeft geen last van onderhoud en beheer, maar u ontvangt wel een
jaarlijkse korting op uw energierekening. Zo wordt er duurzame energie opgewekt door een
samenwerking tussen de lokale bewoners van het dorp en de lokale energie coöperatie. Daarnaast is
het ook nog eens goed voor uw portemonnee! Hierover leest u volgende week in deel 3 meer. We
vertellen dan over de voordelen van- en deelname aan projecten van Mei-inoar Grien ECODon &
Encoter.

Energie deel 3 - Draag uw steentje bij aan het opwekken van
schone energie!
Vorige week heeft u in deel 2 kunnen lezen hoe de opwekprojecten van ECODon, Encoter & Mei-inoar
Grien werken. In dit derde deel leest u alles over wat deelname aan deze projecten financieel voor u
betekend.

Samen Zon Ferwerderadiel & Dongeradeel
Er worden met het project Samen Zon in Ferwerderadiel drie keer 200 zonnepanelen geplaatst op drie
ter beschikking gestelde daken in de dorpen Wanswêrt, Jislum en Marrum. U kunt meedoen door één
of meerdere zonnepanelen te kopen in de vorm van zonparticipaties. Eén zonparticipatie kost slechts
€99,-. Doordat er 200 panelen in één keer worden geplaatst wordt er schaalvoordeel gecreëerd en is
de prijs per zonnepaneel lager. Wanneer u zou verhuizen is het normaal gesproken lastig om uw
zonnepanelen mee te nemen naar uw nieuwe woning. Uw participaties in het project van de
coöperatie kunnen bij verhuizing binnen een bepaald gebied gewoon meegenomen worden naar uw
nieuwe woning. Als u verhuist naar buiten de gemeente kan de coöperatie uw participaties weer
overnemen tegen de dan geldende waarde van de participaties. Ook Energie Coöperatie ECODon in
Dongeradeel is op zoek naar daken waarop gezamenlijk zonnepanelen kunnen worden geplaatst met
toepassing van de PostCodeRoos regeling. Er zijn veel bedrijven in Dokkum en omgeving met geschikte
dakenwaar ECODon graag mee in gesprek gaat om de mogelijkheden te bespreken. Energie Coöperatie
Encoter biedt bewoners van een woning de mogelijkheid om zonnepanelen te huren.

Schone energie opwekken en uw energierekening verlagen
Door uw deelname aan een PostCodeRoos project wordt er 15 jaar lang lokaal schone energie
opgewekt. U ontvangt daarnaast 15 jaar lang een verwachte korting van €12,50 per zonparticipatie op
uw energierekening omdat u meedoet aan het project. Dit betekend dat u uw inleg na 8 jaar heeft
terugverdiend en u in de 7 jaar daarna een verwacht financieel voordeel behaald van €87,50. Als
iedereen met minimaal één zonnepaneel meedoet dan dragen we samen ons steentje bij aan het
verduurzamen van onze regio! Meedoen met meer dan één paneel kan natuurlijk ook.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over deze projecten? Stuur een mail met uw
contactgegevens naar mei-inoargrien@gmail.com Ferwerderadiel, encoter01@gmail.com Ternaard
of info@ecodon.nl Dongeradeel.

