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---------- Met elkaar duurzame energie opwekken en dat ook nog eens lokaal. Dat is toch prachtig! ---------- 

 
In samenwerking met energieleverancier ‘Noordelijk Lokaal Duurzaam’ (NLD) en het Friese ‘Ús Koöperaasje’ 
organiseren we op woensdag 28 januari 2015 een openbare avond over energiecoöperaties: goed voor het milieu, 
voor de regio en goed voor uw portemonnee! 
 
In een aantal dorpen in Friesland zijn al energiecoöperaties met succes opgericht. In de gemeente Ooststellingwerf  
is er tot nu toe een, ‘De Eendracht’ in Makkinga, die nauw samenwerkt met de werkgroep Duurzaamheid 
Overtjonger uit Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskermeer. 
 
Omdat  het onderwerp zeer actueel is, er van alles gebeurt en omdat er voor u mogelijkheden liggen om mee te 
doen leek het ons goed deze avond te organiseren. De bedoeling is dat een aantal sprekers u informeert over wat 
er allemaal komt kijken bij de oprichting van een lokale energiecoöperatie. Vanzelfsprekend kunt u uitgebreid met 
de sprekers en elkaar praten over het idee zelf en over ‘what’s in it for me’…  
 

 Bouwe de Boer, beleidsmedewerker energie van de provincie Friesland, energiecoördinator van de 
gemeente Leeuwarden en drijvende kracht achter ‘Ús Koöperaasje’ vertelt over de mogelijkheden, de 
valkuilen en voordelen van een op te richten energiecoöperatie; 

 Hij zal ook vertellen over NLD, de coöperatieve energieleverancier voor het Noorden (Noordelijk, Lokaal, 
Duurzaam);  

 Namens de gemeente zijn wethouder Jan Henk Veenhouwer en beleidsambtenaar Jan Gropstra aanwezig. 
Zij geven aan welke ondersteuning de gemeente geeft bij de oprichting van een energiecoöperatie. 

 
Verder zijn er vertegenwoordigers van: 
 

 Energiecoöperaties ‘De Eendracht’ uit Makkinga en de werkgroep Duurzaamheid Overtjonger en 
Doniawerstal Energie uit Sint Nicolaasga. Zij vertellen over hun ervaringen met de oprichting, dan wel 
draaiende houden van een energiecoöperatie. 

 
U bent van harte uitgenodigd deze informatieavond bij te wonen. 
 
De bijeenkomst is  op woensdag 28 januari 2015 in de bovenzaal van Hotel De Zon, Stationsstraat 1 te 
Oosterwolde. Aanvangstijd 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Alle bezoekers krijgen een kop koffie 
aangeboden en voor na de bijeenkomst  een consumptiemunt voor een drankje.  

De avond zal worden geleid door Henk Feitsma van SPIN OFF Communicatie.  
Wij hopen u die avond te mogen begroeten. Uiteraard staat het u vrij andere belangstellenden mee te nemen. 

Programma 
 
19.30 - 20.00   Inleiding Bouwe de Boer:  over lokale energie en energiecoöperaties 
              Kort vraag en antwoord (5 minuten)  
 
20.00 – 20.30    Henk Feitsma praat met: 

 Vertegenwoordigers van corporaties De Eendracht/Over Tjonger/Doniawerstal Energie 

 Wethouder Jan Henk Veenhouwer 

20.30 - 21.15    Interactie zaal  
 
21.15 - 21.30   Wethouder Jan Henk Veenhouwer: samenvatting en rol gemeente 
                            Bouwe de Boer:  Hoe nu verder? Handvatten voor het vervolg 
 
Vanaf 21.30 uur  Informeel overleg met elkaar  


