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Beste buurtgenoten,
Het belangrijkste nieuws eerst. De Energiecoöperatie Boerhaar is opgericht.
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld waren we al in gesprek met de notaris over de inhoud van
de statuten. Omdat dit de basis is van onze vereniging is hier zeer nauwkeurig naar gekeken en met
deskundigen over gesproken. Ook is contact geweest met andere coöperaties om aanvullende
informatie en hoe zij tegen bepaalde regels aankijken. Op 3 september waren we eruit en is
een afvaardiging van het bestuur bij de notaris langs geweest om de statuten te ondertekenen. Nu deze
belangrijke stap gezet is, kan verder vorm en invulling gegeven worden aan onze coöperatie. Het doel
van de coöperatie is om bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het algemeen. Dat is een mooie volzin, maar kort
gezegd komt het erop neer dat we als gemeenschap Boerhaar gezamenlijk de productie van duurzame
energie willen stimuleren, zowel in windenergie, zonnepanelen of andere vormen van duurzame
energie.

LEI-subsidie
Voor het verder vormgeven van de oprichting is geld nodig. Hiervoor is inmiddels een aanvraag voor
subsidie (LEI subsidie) verzonden naar de provincie. Deze subsidie dient o.a. voor:
- het oprichten en inrichten van de organisatie,
- het inwinnen van technisch, juridisch en financieel advies,
- het uitwerken van project ideeën,
- het organiseren van bijeenkomsten.
Na toekenning van deze subsidie heeft onze coöperatie meer armslag om concrete acties uit te voeren
en activiteiten te ontplooien.
Het bestuur
Voor het bestuur hebben zich 5 personen beschikbaar gesteld. Dit bestuur geeft de coöperatie een
degelijke basis om tot de gewenste doelen te komen.

Voorzitter /secretaris : Liebeth van Vulpen, Ton van Remmen
Penningmeester
: Henk Jonkman
Algemeen bestuurslid : Arno Siemann en Sytse de Vries
Organisatie
De coöperatie bestaat momenteel uit 3 entiteiten, te weten 1) het bestuur, 2) de werkgroep Zon en 3)
de werkgroep Wind.
De algemene bestuursleden hebben ook zitting in een van de werkgroepen.
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld, onderzoeken de werkgroepen wat mogelijk is en studeren
op hun businesscase. Dit is voor alle betrokkenen nieuwe materie maar geeft gaandeweg steeds meer
duidelijkheid over wat wel en niet mogelijk is. Er wordt veel geleerd en veel kennis opgedaan.
Zo is inmiddels met 5 dakeigenaren contact geweest om hun mening te peilen over het plaatsen van
zonnepanelen op hun daken. Dit leverde veel nieuwe informatie. Omdat we het met zon alleen niet
redden wordt er ook gekeken naar het plaatsen van een of meerdere windmolens die passen in het
landschap.
Een belangrijk deel van de werkzaamheden van onze coöperatie betreft vooralsnog technische materie.
Dat is zo’n beetje de kern. Daaromheen zijn er ook activiteiten die daar ver van staan, maar wel
belangrijk zijn. Want hoe bereiken we de inwoners van Boerhaar en omgeving, hoe werven we leden,
hoe creëren we draagvlak voor onze ideeën, op welke wijze delen we informatie en staan we met de
gemeenschap in contact. Kortom, we zoeken hulp bij de communicatie. Denk je dat dit iets voor je is,
meld je dan aan bij het bestuur.
De Huis- Tuin en Keuken windmolen van Arno Siemann
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat Arno Siemann uit de Overmaterhoek bezig is met het plaatsen
van van een windwokkel. De vergunning van de gemeente is inmiddels rond en Arno verwacht dat
binnen een week of twee de windwokkel afgeleverd wordt op zijn adres. Dan nog in elkaar zetten,
plaatsen en aansluiten en laat het dan maar lekker gaan waaien!
We gaan nu de coöperatie verder vorm geven en zullen jullie binnenkort informeren over de
mogelijkheid dit mooie initiatief massaal te steunen en verder uit te bouwen .

Namens het bestuur Energiecoöperatie Boerhaar

