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energiecoöperatie
thesinge
ziet het levenslicht
In de Dorpsvisie Thesinge (2016) is vastgelegd dat Thesinge
ernaar streeft dat het dorp in 2030 energieneutraal is. Dat
wil zeggen dat er in en rond het dorp evenveel energie
wordt opgewekt als er verbruikt wordt: ‘nul op de meter’.
Een mooi, maar tot voor kort slapend streven.
Na een oproep van Dorpsbelangen in mei vorig jaar, hebben
Ernst Lofvers, Parry de Raad, Peter Heidema, Theo de Wit
en Annelies Hofstede het initiatief genomen om daad
werkelijk invulling te geven aan het plan om het dorp
energieneutraal te maken. Zij werken momenteel aan de
oprichting van de Energiecoöperatie Thesinge, kortweg
EcoThesinge.
Er komen steeds meer initiatieven en ontwikkelingen op het
vlak van duurzame energie op ons af. De doelstellingen uit
het klimaatakkoord van Parijs worden landelijk, provinciaal
en gemeentelijk vertaald naar concrete plannen. Ook in
organisaties, bedrijven en bewonersinitiatieven zijn schone
energiebronnen, CO2-reductie, gasloos wonen en isolatie
in toenemende mate belangrijke onderwerpen.
Daar hebben we als dorp mee te maken en het is goed om
hier op gecoördineerde wijze mee om te gaan.
De energiecoöperatie zal, namens Dorpsbelangen, de rol
van aanspreekpunt en gesprekspartner op zich nemen bij
initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van duurzame
energie in en rond Thesinge.

wat zijn onze plannen?
•	Als Energiecoöperatie Thesinge willen we ons in eerste
instantie richten op het stimuleren van en ondersteunen
bij isolatie van woningen. Denk bijvoorbeeld aan het
kosteloos aanbieden van een energiescan of de diensten
van een energiecoach, zodat bewoners een goed beeld
krijgen van wat ze kunnen doen om hun energieverbruik
omlaag te brengen en hun huis te verduurzamen.
•	In het verlengde daarvan kunnen we de mogelijkheden
onderzoeken voor een gezamenlijke aanpak van isolatie
werkzaamheden.
•	In de toekomst (of wanneer de gelegenheid zich voor
doet) zullen we ons ook gaan richten op het produceren
van schone energie, om de energiebehoefte van het dorp
te kunnen dekken.
•	Dit alles in samenspraak met dorpsgenoten, want
de betrokkenheid van bewoners bij de plannen
en ideeën zien we als een belangrijke pijler van de
energiecoöperatie.
We hopen binnenkort met concretere plannen te komen en
met informatie over het lidmaatschap van EcoThesinge.

eco
EcoThesinge is in de eerste plaats een samentrekking van
Energiecoöperatie en Thesinge. Maar we hebben ook oog
voor economie (de financiële kant van de energietransitie)
en voor ecologie (een gezonde leefomgeving).
De nadruk zal soms op het een, soms op het andere liggen,
maar een duurzame toekomst staat steeds voorop.

wat is een
energiecoöperatie?
In energiecoöperaties hebben leden aan aandeel in
duurzame energiebronnen zoals zonnedaken en
windmolens. Zo kunnen bewoners mee profiteren van de
opbrengst van zonnepanelen, zonder die zelf op het dak te
hebben. Een uitkomst voor huurders en voor mensen met
een dak dat minder geschikt is voor zonnepanelen. Naast
het lokaal produceren van schone energie houden veel
coöperaties zich ook bezig met de verduurzaming van
woningen.
Energiecoöperatie Ten Boer en Energiecoöperatie Noorddijk
zijn voorbeelden uit de omgeving. Met deze ‘buur’energie
coöperaties onderhoudt EcoThesinge contact.

relatie met initiatiefgroep
leefomgeving thesinge
Bij de plannen die we maken en de besluiten die we gaan
nemen, vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan
met de leefomgeving in en rond het dorp. De duurzaamheid
van materialen, milieu-aspecten en landschappelijke waar
den zullen een grote rol spelen in de besluitvorming.
Op dit terrein hebben we duidelijke raakvlakken met de
Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge.
We zijn blij dat deze groep de komende tijd aandacht wil
blijven schenken aan deze zaken. Waar nodig werken we
samen, waar mogelijk ondersteunen we elkaar.
Mede als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van
duurzame energie, zal de druk op de ruimte en het
landschap rond het dorp toenemen. Zo raakt het Ontwerpbeleidskader Zonneparken gemeente Groningen direct aan
de omgeving van Thesinge. De Initiatiefgroep Leefomgeving
heeft zich grondig verdiept in deze plannen en heeft daar
uitvoerig op gereageerd. EcoThesinge onderschrijft de door
hen ingediende zienswijzen. (Meer informatie over deze
gemeentelijke plannen is te vinden op thesinge.com.)

contact
Als je ideeën hebt of wilt reageren, neem dan contact met
ons op: mail@ecothesinge.nl

