
Zoals u eerder in de Sawn Stjerren heeft kunnen lezen, en op de voorlichtingsavond in het 
M.F.A. heeft kunnen horen waren er plannen van de gezamenlijke dorpsbelangen in de 
Gemeente Ferwerderadiel om het heft in eigen handen te nemen door middel van de 
oprichting van een eigen energiecooperatie. Een eigen cöoperatie met eigen ideeën, zeg-
genschap en zelfs een eigen Groen energiebedrijf! De oprichting van deze coöperatie is nu 
een feit. “Mei-inoar Grien” is de naam geworden.

Us Koöperaasje

Friesland loopt voorop als het gaat om duurzame energie. De Friese koepelcoöperatie ‘Us 
Koöperaasje’ heeft samen met de Groningse en Drentse koepelcoöperaties een eigen 
energiebedrijf opgericht: Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie.

NLD Energie is een echt energiebedrijf, net zoals Nuon en Essent, maar de grootste ver-
schillen zijn dat dit bedrijf écht van onszelf is, streeft naar het leveren van 100% groene 
energie en dat zij de winst teruggeeft aan de leden! De zeggenschap van NLD Energie ligt 
indirect bij alle Coöperaties in de provincies. Op dit moment zijn dat er in Friesland alleen 
al 27 stuks !!!

Wat zijn de voordelen voor Blije

- We kunnen groene lokale energie afnemen tegen een scherpe prijs. Deze prijs ligt onder 
het tarief van bijvoorbeeld NUON en Eneco.

- Per aansluiting bij NLD Energie via de coöperatie komt minimaal €75 terug naar ons dorp, 
ieder jaar weer. Bij bijvoorbeeld 300 klanten is dat jaarlijks toch € 22.500. Hiervoor kunnen 
we in de toekomst de leefbaarheid stimuleren. Bijvoorbeeld als subsidie voor speelplaat-
sen, toekomstige plannen, MFA. De Gemeente heeft steeds minder geld voor dit soort 
belangrijke zaken, en op deze manier kan er een nieuwe bron ontstaan.

- Zelf lokaal-energie produceren en afnemen? NLD Energie regelt het.

- Niet meer afhankelijk van grote energiemaatschappijen

- Een duidelijke rekening op 1 A4-tje

- Met een eigen energiecoöperatie houden we het geld binnen Fryslân    >>>



- Investeren in eigen omgeving. Goed voor eigen dorp, leefbaarheid en ondernemerskli-
maat.

- Er kunnen in de toekomst door de coöperatie misschien wel ideeën ontstaan over inves-
teren in het opwekken van eigen energie, zoals nu bijvoorbeeld ook op Ameland gebeurt 
met 24.000 eigen zonnepanelen. Maar ieder toekomstig voorstel wordt door de leden, U 
dus, wel of niet goedgekeurd.

Hoe geweldig zou het zijn als we het ook in de dorpen van Ferwerderadie! zelf gaan doen? 
Echt zelf? Onafhankelijk zijn van multinationals? Geen kleine lettertjes meer? Eigen duur-
zame projecten uitkiezen? Eigen energie opwekken? De winst terugkrijgen om samen te 
kunnen sparen en samen te investeren? En ook nog de werkgelegenheid bevorderen in 

Direct klant worden
√  Bijdragen aan behoud van leefbaarheid van Ferwerderadiel
√  Stimuleren van werkgelegenheid in gemeente Ferwerderadiel 
√  Ondersteunen van inwoners Ferwerderadiel bij energiebesparing 
√  Stimuleren van duurzame energieopwekking in eigen regio Ferwerderadiel!

Over ‘Mei-inoar Grien’

Wij streven ernaar om de winsten die nu naar de aandeelhouders van grote energie-
maatschappijen gaan, zoveel mogelijk binnen de eigen gemeente te houden. 
Voor elke klant die zich via ons aanmeldt krijgen wij een jaarlijkse vergoeding. Dat bedrag 
kan aardig oplopen. 
Stel je voor dat 200 inwoners klant worden, dan levert dat zo'n €15.000 voor de eigen 
gemeenschap op! 
Als lid van onze coöperatie kan je meebepalen wat er met dit geld gaat gebeuren. 

Het uiteindelijke doel is om onze gemeente zelf duurzaam in haar eigen stroom en gas te 
laten voorzien. Doe mee en laat je energie leveren via Mei-inoar Grien!
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