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Beste vrienden en leden van Stuw,

Welkom. Het is een geweldige steun in de rug dat jullie vriend of lid zijn 
geworden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we onze doelen kunnen 
waarmaken. Onze ambitie is: zorgen voor echte duurzame stroom, uit Wes-
terwolde. Stroom die voor iedereen gaat stromen, voor mensen met een 
grote of kleine beurs. Dat is een grote opgave en dat gaat niet zonder slag 
of stoot. We willen zelfs meer: de zonneparken moeten ook nog eens een 
verbetering geven voor het landschap en de natuur. ‘Donkergroene ener-
gie’ zogezegd. 

Onze wensen over een ecologische inrichting van het zonnepark Harpel 2 
en de landschappelijke inpassing hebben resultaat gehad.  En daar zijn we 
trots op.  Hoewel een paar punten helaas niet zijn overgenomen: zonder 
onze inbreng werd het een lelijk geheel zoals zoveel zonneparken. Het is 
lichtgroen gebleven. Je leest het in de bijdrage van Jan Willem Kok.
Willem Hoftijzer verhaalt over de perikelen met en in de gemeenteraad. 
Het gaat om drie aanvragen voor vergunningen van grote zonneparken. 
Stuw is bij één daarvan, Harpel2, actief betrokken geweest met onder 
andere een open brief naar de raad, inspreken en contacten met afzonder-
lijke raadsleden. We zijn er druk mee. We vinden het erg belangrijk dat we 
onze activiteiten afstemmen op de ontwikkelingen in de gemeente. We 
voeren tenslotte gemeentelijke beleid uit. 

Stuw hoeft niet alleen te bouwen op vrijwillige inzet van de bestuursle-
den. We hebben met Kenny Tolboom een kwartiermaker aangetrokken. 
Hij werkt onze ambitie uit naar een praktisch aanbod voor onze leden. 
Daarnaast zoekt hij oplossingen voor 50% eigenaarschap voor Stuw bij het 
zonnepark Harpel2. Kenny stelt zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor.

Het ledental van Stuw is in korte tijd gegroeid. Daar zijn we blij mee. We 
willen er graag meer. Stephen de Boer vertelt hier over. 

Stuw is trouwens niet de enige energiecoöperatie in gemeente Wester-
wolde. Er zijn er nog drie: Energie-coöperatie OudeSchans (ECO), Le-
theStroomt en Energiecoöperatie Veelerveen. Een goede zaak, zoveel 
initiatieven. We werken graag met elkaar samen. We wisselen ervaringen 
uit en we kijken hoe we een platform kunnen zijn voor het overleg met de 
gemeente. 

Dit is onze tweede nieuwsbrief. Wij houden jullie op de hoogte van onze 
inspanningen en resultaten.  We zijn een beginnende organisatie met nog 
veel vragen zonder direct antwoord.  Maar hebt u vragen? Stel ze. Of, nog 
mooier, lever een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tenslotte zijn we een co-
operatie, waarvan de leden de kern vormen. Dat brengt me op een ander 
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punt. Het is hoog tijd voor onze ledenvergadering. Voorlopig is het nog 
lastig deze te organiseren met alle corona-maatregelen. Maar zodra dat 
kan, nodigen we jullie uit. Zien we elkaar ook eens. 

 • Fer Schipper, voorzitter

Introductie Kenny Tolboom
Sinds medio 2010 woon ik met mijn vrouw op een prachtig plekje in Veele. 
Met onze twee ezels, enkele kippen en sinds kort een je weet wel kater, 
zijn we al aardig ingeburgerd in ons dorp maar ook in Westerwolde. We 
waren al behoorlijk onder de indruk van het landschappelijk schoon voor-
dat we er kwamen wonen. Maar ik durf te stellen dat we echt van onze 
provincie en met name van onze gemeente zijn gaan houden.

Voor die tijd hebben we samen met onze twee dochters circa 30 jaar in Hil-
versum gewoond. De dochters studeerden in Utrecht en zijn niet met ons 
mee verhuisd naar Veele. Dat was voor hen net een stapje te ver. Studie en 
vriendinnen maakten deze stap voor hen onmogelijk.

Na mijn studie Chemische Technologie aan de HTS heb ik ook een studie 
Economische Bedrijfstechniek met succes afgerond. Daarna ben ik als 
bedrijfskundig medewerker van het Project Adviesbureau van Solvay Dup-
har begonnen. Aldaar een studie Logistiek Management gedaan en toen 
verder in het Logistiek management. Mijn laatste werkgever was TNO in 
Den Haag waar ik onder andere de juridische afdeling verder vorm mocht 
geven en veel met juridische vraagstukken en onderhandelingen te maken 
heb gehad.

In april 2000 heb ik mij ingekocht in een bedrijf in Hilversum, waar ik daar-
na de directie mocht voeren. Deze aandelen heb ik na zo’n vier jaar weer 
verkocht en toen samen met een compagnon een heel nieuw bedrijf opge-
zet en uitgebouwd. Tot 2014, toen zijn ook deze aandelen overgegaan in 
andere handen. 

Met de bedrijfskundige/technische achtergrond, een beetje juridisch 
inzicht en zo’n 35 jaar ervaring in het bedrijfsleven mag ik nu Stuw op een 
aantal aandachtsgebieden voorzien van raad en daad. 
Ik doe dit vanaf half november vorig jaar met heel veel plezier en zie dat 
de vraagstukken waarvoor Stuw staat en moet oplossen soms complex zijn 
en veel, heel veel doorzettingsvermogen vragen.
Met het bestuur hoop ik nog vele mooie momenten van succes en over-
winning te mogen beleven.

De actuele ontwikkelingen  
Eind mei zijn er een drietal grote parken waarover de gemeenteraad een 
uitspraak moet doen. Voor drie parken heeft het college voorgesteld een 
voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit zijn de par-
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ken Harpel2 (Vlagtwedde II) van PowerField, de Veenweg in ter Apel van 
LC Energy en familie Haarhuis, Bellingwolde (de Lethe) van Solarfields en 
boer Werkman. Bij de laatste is de Lethe Stroomt als coöperatie betrokken. 
Bij de Veenweg in Ter Apel is een aantal buurtbewoners gevraagd om een 
coöperatie op te richtten. Bij Harpel2 zijn wij betrokken. Na besluitvorming 
in de gemeenteraad komen de stukken zes weken ter inzage te liggen. Ie-
dereen kan hiervoor een zienswijze indienen. Wij hebben als Stuw invloed 
gehad op de landschappelijke inpassing en bevordering biodiversiteit. 
Niet al onze wensen zijn gehonoreerd door provincie, gemeente en Po-
werfield, maar wel aan aantal. Wij hebben de niet-gehonoreerde wensen 
onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht. 

Ook heeft Stuw met de verenigingen van Plaatselijk Belang Harpel en 
Jipsingboertange gesproken over lokale compensatiemaatregelen voor 
Harpel2. Hiervan is een wensenlijst ingediend bij PF. Deze is door hen aan 
het verslag maatwerk methode toegevoegd. Mocht de gemeenteraad eind 
mei akkoord gaan met het voorstel van het college, dan zal waarschijnlijk 
in september de definitieve verklaring van geen bedenkingen in de ge-
meenteraad aan de orde komen. Daarna gaat er een periode in waarin 
gesproken en onderhandeld gaat worden over 50% (of minder) eigenaar-
schap voor Stuw en de ingediende wensenlijst van Harpel en Jipsingboer-
tange.

€ 15.000,- subsidie gemeente
We hebben een subsidie van de gemeente ontvangen als algemene steun 
voor ons als Stuw. Wij zijn het college hiervoor erg dankbaar en kunnen zo 
aan en aantal verplichtingen voldoen. Het gaat om algemene kosten van 
ons als Stuw en met name ter dekking van de kosten voor de kwartierma-
ker, die ons professioneel ondersteunt en promotiemateriaal.

 • Willem Hoftijzer, penningmeester/secretaris

Groene energie van zonneparken
Groene energie kan voor ons niet gauw ‘groen’ genoeg zijn. 
Groene stroom is volgens de gangbare definities: elektriciteit, die opge-
wekt is uit duurzame energiebronnen. Voor ons betekent ‘groen’ heel veel. 
Wij willen namelijk ook, dat zonneparken in Westerwolde een bijdrage le-
veren aan het verbeteren van het landschap en de ecologie. En duurzaam 
betekent ook sociaaleconomische winst voor de regio. 
Wat ons betreft worden het geen industrieterreinen, die maximaal inge-
richt worden voor het opwekken van stroom, ‘dode’ grond veroorzaken en 
waarbij winsten wegvloeien buiten onze regio. Wij maken ons in de over-
leggen met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en ontwikkelaars 
sterk voor onder andere de ecologische en landschappelijke verbeterslag 
van de oorspronkelijke plannen. We vragen daarbij de adviezen van des-
kundigen. Ecologische voorstellen betreffen binnen het park: meer ruimte 
tussen de panelenrijen, meer ruigte, zand/keverbanken, zo weinig mogelijk 
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beheer, aangepaste onderhoud-/trafohuisjes, etc.  Ecologisch landschap-
pelijke voorstellen buiten het park van ons zijn: strook van 20-30 meter met 
water en verhogingen/bulten (‘roege baargen’), beplanting met inheemse 
struiken, geen hekken en camera’s op palen, etc. 
Juist de ‘roege baargen’, zoals je die nog vindt bij de ‘woeste gronden’ bij 
Ter Borg, verstoren direct vanaf dag 1 het strakke beeld van het industrie-
terrein met de panelen. Het beeld wordt vriendelijker.
Al ruim een jaar houden we de partijen genoemde voorstellen aan hen 
voor. Helaas zijn ambtenaren, ontwikkelaars en bestuurders het niet in 
alles met ons eens. Het gevolg, dat de groene energie van de parken in 
wording te zijner tijd naar onze mening nog licht groen zal zijn. Bovendien 
vloeit de financiële winst van de huidige parken grotendeels weg uit onze 
regio en zijn ze gericht op maximale winst voor weinig meer dan 15 jaar. 
Deze ervaringen zetten ons aan om een idee te schrijven, dat aan vele 
ontwikkelingen en idealen van ons tegemoet komt. 
We hebben het idee ingebracht bij de vraag van het Nationaal Programma 
Groningen (NPG) en het project Toukomst.  We hopen onder andere met 
hun steun (en die van jou!) het idee te kunnen uitwerken tot een plan. Een 
super duurzaam plan, waarbinnen donkergroene stroom opgewekt wordt 
en waarvan de revenuen voor bijna 100% terugstromen naar de bewoners 
van Westerwolde.
Je vindt het idee ‘Draaihals’ op: https://www.toukomst.nl/ideeen/draaihals/ 

Ledental, vrienden en een impressie van het bezoek aan onze website.

Beste mensen,
Aan mij de taak u op de hoogte te houden van wat cijfers die er toe doen.
Nog niet zo lang geleden zijn we begonnen met het werven van vrienden, 
die de nieuwsbrief ontvangen en van leden, die straks het hoogste be-
sluitorgaan zijn in de energiecoöperatie.

https://www.toukomst.nl/ideeen/draaihals/
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Welnu, het aantal vrienden staat momenteel op 22. Een deel hiervan is in-
middels lid geworden. Het aantal leden staat op 56, ook al omdat sommi-
gen per gezinslid hebben betaald; zijnde 10 euro per jaar. Wij vragen u lid 
te worden om ons te versterken in de discussie met commerciële partijen 
die vaak vragen: Wie vertegenwoordigen jullie? Zo snel als het kan nodi-
gen wij u uit voor een ledenvergadering opdat we kunnen nagaan wat we 
voor elkaar kunnen betekenen en hoe we het gebied Westerwolde mee 
kunnen helpen energieneutraal te worden en hoe we meer biodiversiteit 
kunnen realiseren.
Eind vorig jaar hebben we de website Stuw.nu gerealiseerd. Het blijkt dat 
tot nu toe 64% de site ziet op een desktop, 28% op de mobiel en 9% op 
een tablet.
Veel van het bezoek vindt de site via facebook, terwijl het totaal aantal 
bezoekers blijft steken op ongeveer 540 bezoekers. Er zal meer aandacht 
besteed worden aan actualiteit op de site en vaker gebruik worden ge-
maakt van facebook.

 • Stephen de Boer

www.stuw.nu

http://www.stuw.nu
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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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