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Kielster energie coöperatie    -   samen geeft energie

Aan de bewoners van dit adres,                                                            

Kiel-Windeweer, 3 september 2020.

Geachte dorpsgenoot,

Een aantal inwoners van Kiel-Windeweer zijn de afgelopen maanden bezig geweest, dankzij een subsidie van de 
overheid, om te komen tot de oprichting van een energie coöperatie. Wij willen graag goedkope én duurzame ener-
gie. Niet alleen uw portemonnee maar ook uw nageslacht is belangrijk, daarom hebben wij e.e.a. uitgezocht hoe dit 
te combineren.  

Wij willen graag zelfstandig blijven, eigen keuzes maken wat betreft energie. Zoals u wellicht weet, heeft de 
overheid het streven dat iedereen “van het gas af” is in 2030. Of dat gaat lukken en welke maatregelen daarvoor 
komen, is afwachten maar liefst zijn wij hier voor aan.

We hebben onderzocht of een kleine windmolen kan. Afgezien van beschermd dorpsgezicht waardoor dit niet 
mogelijk is, levert dit ook te weinig op dus kan niet uit. Aangezien we gebruik kunnen maken van een subsidie, voor 
het jaar 2020, wilden we toch proberen dit jaar iets te realiseren. De subsidie garandeert een korting op de ener-
giebelasting gedurende 15 jaar dus te mooi om te laten lopen. Wij verwachten dat nieuwe maatregelen / subsidies 
alleen maar slechter worden. Kortom, wij proberen nu zonnepanelen op een groot dak van een agrarisch bedrijf in 
ons dorp te realiseren. Binnen onze postcodes, mogen alle bewoners hieraan mee doen. 
U kunt hiervoor aandelen (lees: zonnepanelen) kopen. 

Belangrijk om te weten is dat als u erkende bevingsschade hebt, u € 4.000,- subsidie kunt krijgen om uw huis 
duurzamer te maken (lees: energiebesparende maatregelen aan uw huis uit te voeren). Deze subsidie “Regeling 
Waardevermeerdering woningen Gaswinning Groningenveld” mag u ook investeren in onze coöperatie. Dus mocht 
u dit bedrag nog niet aangevraagd hebben en/of kunnen er op uw dak geen zonnepanelen, dan is dit uw kans!

Ook kunnen de mensen met erkende bevingsschade, in 2021, een vergoeding verwachten van de “Waardeda-
lingsregeling” van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). Wellicht dat u dus nu reeds in zonnepanelen wilt 
investeren omdat u volgend jaar geld van deze regeling verwacht. De indicatie van het percentage van de gemeen-
te Midden Groningen zit tussen de 2,7% en 3,6%.

Wilt u meer informatie, kom dan naar de voorlichtingsavond in de Amshoff, kerk (corona proof), op 21 of 
22 september a.s. om 19.00 uur. In verband met de corona maatregelen, vragen wij u om zich vóóraf aan te 
melden, uiterlijk 13 september, door een mail te sturen naar, met welke avond u komt, of een briefje in de 
brievenbus bij:

anjavandermeulen@icloud.com               Zuidlaarderweg 69
carina.weinans@gmail.com                       Pieter Venemakade  9
Sanny.veerkamp@gmail.com                    Pieter Venemakade  31

U ontvangt vooraf nog een agenda met een definitieve bevestiging. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen maar wel interesse hebben, stuur dan toch een reactie aan ons.


