
 

  



Beste dorpsgenoot,  

Wil je duurzaam of besparen op je energierekening, maar weet je 
niet hoe? 
Subsidieregelingen... Zie je door de bomen het bos niet meer? 
Wil je zonnepanelen, maar ben je huurder of is je dak niet sterk 
genoeg/ te klein/ te veel in de schaduw of woon je in beschermd dorpsgezicht? 
Twijfel je over wat je kunt of wilt? 
Laat het ons weten! 
 
Door landelijke regelingen en provinciale premies lijkt het op korte termijn mogelijk 
om gezamenlijk een dak met zonnepanelen te realiseren. De commissie Energie van 
de dorpsvereniging biedt de mogelijkheid een project te starten waarbij  gezamenlijk 
ongeveer 200 panelen op een (schuur)dak worden aangelegd. De eerste 10 
deelnemers hebben zich hiervoor al gemeld. Voordat de commissie van start kan 
gaan, wil en moet ze weten hoeveel interesse er is bij alle dorpsbewoners. We 
moeten namelijk beginnen met minimaal circa 150 panelen.  
 
Op de tweede bladzijde vind je de enquête. We komen de ingevulde enquête graag 
bij je ophalen. Dat doen we maandagavond 22 juni. Je mag 'm ook in de bus gooien 
of afgeven bij een van de commissieleden: 
Martin Noorda (Hunzeweg 53), Sjoerd Betten (Akkerstraat 9), Joris de Winter 

(Hunzeweg 16), Nynke Veenstra, (Hunzeweg 18), Fryrk v/d Molen (Hunzeweg 2),  

Fokko Hooijer (Renteniersgang 4), Philip Kocken (Burgemeester Brouwerstraat 

12/14), Wouter Slangenberg (Klein Garnwerd 11).         

De cijfers in het kort: 
- kosten van 1 paneel: maximaal circa € 350,- (we doen er alles aan dit lager 

te maken,  deelname mogelijk vanaf 1 paneel);  
- gemiddeld verbruik in een huishouden (3340Kwh) : 10 - 15 panelen; 
- terugverdientijd: maximaal 12 jaar; (streven naar <10 jr. , levensduur 25jr.) 
- (streef)rendement op inleg:  > 4% (actuele bankspaarrente 1-2% ). 

 
Meer informatie geven we graag op 30 juni tijdens de Bijzondere Ledenvergadering 
van de Dorpsvereniging!  
Verder is er  over de landelijke en provinciale regelingen meer te lezen op de 
website van de dorpsvereniging; 
(www.garnwerd.eu/dorpsvereniging/dorpsbelangen/energie ).   
Heb je nu al vragen? Stuur ze door naar joris.dewinter@grek.nl. We verzamelen de 
vragen en komen er 30 juni op terug. 

*De enquête is anoniem dus gegevens zijn vertrouwelijk. Mocht u echter willen dat 
wij contact met u opnemen over het “zonneproject” dan kunt u onderaan uw naam 
en mailadres aangeven. 

Interesse-peiling zonnecollectief ; 

Om uw interesse te peilen in een zonne-collectief vragen we u aan te kruisen welke 

van onderstaande beweringen op u van toepassing is. 

o Ja, ik ben geïnteresseerd in deelname aan het zonnecollectief. Indicatie 
aantal panelen ………. 

o Ja, ik ben geïnteresseerd  in deelname maar wil eerst meer informatie 
over........................ 

o Nee ik ben geïnteresseerd in andere vormen van duurzame energie 
namelijk. …………………………. 

o Nee ik ben niet geïnteresseerd 

Interesse-peiling coöperatie “Noordelijk Lokaal Duurzaam” (leverancier van stroom 

en gas van en voor Groningers. 

o Ik ben al klant bij de coöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam  

o Ik ben geïnteresseerd maar ben nog geen klant omdat ........................... 

o Ik ben niet geïnteresseerd 

Ruimte voor opmerkingen;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam;  

Adres; 

Mailadres/tel. nr.;  

mailto:joris.dewinter@grek.nl

