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Beste lezer, 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van energiecoöperatie Stuw. Deze 
editie vertelt hoe wij zijn ontstaan, de weg die we nu bewandelen en waar 
we naartoe willen.

Met ‘wij’ doelen we op het bestuur van Stuw, bestaande uit Fer Schipper, 
voorzitter, Willem Hoftijzer, penningmeester en secretaris, Jan Willem Kok en 
Stephen de Boer als lid en Alle Alserda als aspirant-bestuurslid.
Stap voor stap werken wij aan ons doel, namelijk een energie neutraal 
Westerwolde. 
Met Westerwolde wordt het gebied bedoeld bestaande uit de gemeen-
ten Westerwolde en Stadskanaal. We richten ons op alle inwoners van dit 
gebied en dragen daarnaast de natuur een warm hart toe. Hierover meer 
in deze nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier en nog even voor u: veel is te vinden op 
onze website www.stuw.nu.

Van initiatief naar coöperatie.
De provincie Groningen en onze prachtige gemeente Westerwolde staan 
voor een enorme opgave. Voor de gemeente Westerwolde geldt het op-
wekken van ongeveer 1800 TJ aan groene energie middels zonnepanelen 
en windmolens op en in het landschap. De uitleg over deze cijfers vindt u 
op het volgende website adres: www.westerwolde.nl. Wij als Stuw gaan 
niet over de vraag hoe dit wordt gerealiseerd, maar wel over hoe we de 
opbrengst van bijvoorbeeld zonneparken zoveel mogelijk ten goede laten 
komen aan onze regio. Om dit tot stand te brengen is een coöperatie 
noodzakelijk en een goede samenwerking nodig met de gemeente en de 
partijen die bij het opwekken van deze groene energie betrokken zijn. De 
coöperatie helpt de inwoners met raad en daad in de besluiten die we de 
komende jaren met elkaar nemen om energie neutraal te kunnen worden.
Veel concreter kunnen we op dit moment nog niet zijn. Zodra de onder-
handelingen met een van de bouwers zijn afgerond, kunnen we u concreet 
informeren. Dan komt er op de website een menukaart waarop producten 
en diensten aan u worden aangeboden.

Met wie wordt er zoal gesproken?
 •  GREK de Groninger Energie Koepel was een van de eerste ge-

sprekspartners. Zij geven advies als je een energiecoöperatie wilt 
starten. 

 •  Samenwerkingspartners zijn ook de gemeenten Westerwolde en 
Stads kanaal. 

 •  Ook mogen we de provincie Groningen niet vergeten, die ons hielp 
met een startsubsidie van € 10.000,--. Hiermee konden wij onder 
andere een website bouwen en andere PR-middelen aanschaffen.

http://www.stuw.nu/
https://www.westerwolde.nl/file/3700/download


St room-u i t -Weste rwo lde
Nieuwsbrief 1 maart 2020

 •  Dan zijn er de omwonenden van zonneparken, bij Harpel, Blijham, 
Bellingwolde, Ter Apel en rondom de Sellingerbeetse, die we spre-
ken over de invulling van een en ander.

 •  We praten met bouwers van zonneparken, organisaties die zonne-
panelen plaatsen en bedrijven die spouwmuurisolatie aanbrengen, 
bevriende juristen en financieel deskundigen om ons te helpen met 
advies. En we hebben met vrijwel alle fracties uit de lokale politiek 
contacten, teneinde draagvlak te creëren voor ons initiatief.

De natuur
Een belangrijk aandachtspunt voor Stuw is de natuur. Wij wonen in een 
prachtig licht gearceerd gebied met bossen, heiden en zelfs wat hoogveen 
(nabij de Noordmee). We bedachten hoe een zonnepark een uitdaging kan 
zijn als je bij de aanleg rekening houdt met een toename van de biodiver-
siteit. Bureau Eelerwoude heeft ons daarbij geadviseerd en een overzicht 
gemaakt hoe en waar we kansen hiertoe, in samenspraak met de bouwers 
van een zonnepark, kunnen realiseren. Dit alles onder de titel ‘Tijdelijk zon-
neveld ter voorbereiding op permanente natuur- en landschapswaarden’.  
Zoals onze provincie al honderden jaren energie levert; eerst turf, toen gas 
en straks zonne- en windenergie, zo zal de provincie straks een oase zijn 
van rust en natuur. Dat streven we in ieder geval na.
Wat u zelf kunt doen is in het voorjaar meerjarige bloemen zaaien daar 
waar het kan. Dat ziet er niet alleen prachtig uit maar is voedsel voor 
vlinders, bijen en andere insecten. Wie weet lokt u daarmee onbekende 
vogels naar uw tuin en dat is een verrijking.

Projecten
Sinds eind 2019 werkt Kenny Tolboom als kwartiermaker voor Stuw. Hij 
helpt ons voor 16 uur per week met het ontwerpen en uitvoeren van pro-
jecten. Het eerste project is het 250 dakenplan, waarmee we dit najaar ho-
pen van start te gaan voor bewoners in de buurt van Harpel 1. We stellen 
dan 250 particulieren in de gelegenheid om de daken van het eigen huis 
te voorzien van zonnepanelen. Er is dan een keuze uit drie lokale leveran-
ciers, waarbij de coöperatie een stevige financiële bijdrage levert. We zijn 
druk met de uitwerking hiervan en houden u uiteraard op de hoogte. Een 
ander project, waarvoor een subsidieaanvraag bij de gemeente ligt, is een 
tweetal voorlichtingsbijeenkomsten over de elektrische deelauto, dit in 
samenwerking met de anwb. In juni wordt dit project mogelijk uitgerold, 
afhankelijk van de corona-maatregelen.
U kunt hier te zijner tijd meer over lezen op onze website.

Heeft u vragen en of opmerkingen over deze nieuwsbrief dan kunt u die 
kwijt op onze website en wij zo spoedig mogelijk reageren.
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Word Vriend van Stuw!! 

Voor energiecoöperatie Stuw is het belangrijk dat we ons gedragen weten 
door veel bewoners van Westerwolde en Stadskanaal. Op die manier laten 
we met zijn allen zien dat we onze regio meer sociaal- en energetisch duur-
zaam en natuurvriendelijk willen maken. Voor Stuw is het belangrijk om een 
klankbord te hebben, vooralsnog in de vorm van een vriendengroep. Wie 
zich opgeeft wordt daarmee onze donateur en zorgt ervoor dat Stuw haar 
doelen beter kan nastreven.  
 
We roepen jullie op om je in te schrijven als vriend. Daar staat voorlopig 
het volgende tegenover:

 •  We houden je dan op de hoogte van nieuwtjes en ontwikkelin-
gen. Dit doen we met de nieuwsbrief die elke 2 maanden zal 
verschijnen. 

 •  Twee keer per jaar roepen we onze vrienden bij elkaar om de 
ontwikkelingen en stappen met elkaar te bespreken. Wellicht 
organiseren we ook een kleine klankbordgroep voor de dia-
loog over onze nieuwste stappen. 

 •  Zodra we duidelijk voor ogen hebben hoe we het volwaardig 
lidmaatschap vorm gaan geven, krijg je daarvan een bericht .

Je bent vriend als je minimaal €10,- stort op 
NL67 TRIO 0788 8556 97 op naam van Cp StroomuitWesterwolde

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Postcode

 • Plaats

 • Mailadres*

 • Datum

Geeft zich op als vriend van Stuw
Je kunt je opgave als vriend direct sturen naar ons mailadres:  klik hier
Je kunt je ook rechtstreeks op onze website melden:  www.stuw.nu
*We nemen de privacywetgeving in acht. We gebruiken je mailadres uitsluitend voor berichtgeving over Stuw.

Oproep

http://www.stuw.nu/
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