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Energiecoöperatie Noordseveld 
Steeg 5 
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Heeft u een vraag, of wilt u meehelpen onze visie te realiseren?  
Bel, mail of stuur een bericht! 
Secretaris: Susanne Ton 06 28 22 54 97 
info@noordseveld.nl  
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1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld  
 
  

De Energiecoöperatie Noordseveld bouwt aan een duurzame, 
coöperatieve beweging in de gemeente Noordenveld. We 
bouwen aan deze beweging samen met 65 andere coöperaties in 
Noord- Nederland en samen met het coöperatieve energiebedrijf 
Noordelijk Lokaal Duurzaam, waarvan we mede-eigenaar zijn. 
Onze leden leveren we duurzaam opgewekte elektriciteit en 
duurzaam gecompenseerd gas.  Als coöperaties streven we 
ernaar alle energie volledig zelf op te wekken.  
 
We behartigen ook andere doelen van onze leden, waaronder 
ideële doelen die voorzien in de verdere duurzame ontwikkeling 
van de leefomgeving.  
Samen trachten we dit onder andere te bereiken door: 
a. het inkopen en leveren van duurzaam opgewekte elektriciteit 
en duurzaam gecompenseerd gas door middel van ons 
energiebedrijf, Noordelijk Lokaal Duurzaam; 
b. de productie van duurzame energie;  
c. het samenwerken met of het deelnemen in ondernemingen 
met een soortgelijk of aanverwant doel;  
d. het bevorderen van energiebesparing;  
e. alles te doen dat bijdraagt aan al hetgeen tot het 
vorenstaande behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord.  
 
De algemene ledenvergadering heeft op 8 juni 2017 de volgende 
prioriteiten aangegeven: 

50% van de energie 
besparen 

50% van de energie 
zelf opwekken 

1000 leden 

Over 10 jaar  
wil Energiecoöperatie Noordseveld:  
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2. Opgave Noordenveld  
  

 
50% duurzaam opwekken: 
213 miljoen kWh 
Voornaamste opties ECN: zon en 
wind. 
Realisatiemogelijkheden: 
 

 
50% besparen: 213 miljoen kWh 

• Door verduurzamen van 
woningen en gebouwen van 
bedrijven en instellingen; 

• Verduurzamen van 
productieprocessen bij 
bedrijven 

 

Verbruik in Noordenveld in 2015 (huishoudens en bedrijven, bron: CBS) 
In de derde kolom is gas energetisch omgerekend naar elektriciteit.  
(m3 x 9 = kWh) 
 

 Elektriciteit kWh Gas m3 Gas->E kWh (x9) 

Totaalverbruik 104.410.623 35.719.014 321.471.126 

 
Als de gemeente Noordenveld all-electric zou zijn dan was het 
elektriciteitsgebruik in 2015: 426 miljoen kWh 
Opgewekte zonne-energie volgens CBS (2015): 3,1 miljoen kWh (0,7%) 
 
Rekeneenheid ‘huishouden’ 
Het elektriciteitsgebruik per huishouden in Nederland bedraagt gemiddeld 
3.400 kWh per jaar. 
 

1/3 primair energieverbruik: 
Huishoudens en bedrijven 

925.000 zonnepanelen van 270 
Wp.  
230 kWh per jaar per stuk 
 
 
6.000 EAZ windmolens,  
15 m ashoogte 
35.000 kWh per jaar per stuk 
 
 
26 windmolens met  
100 m ashoogte 
8.090.000 kWh per jaar per stuk 

Cijfers die je met de neus in de olie drukken… 

of 

of 
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3. Ruimtelijke inpassing 
 
 
 
 
 
 

4.   

Vergelijking zonnedaken en -parken  
 

Locatie Aantal panelen Oppervlak Ha Jaaropbrengst kWh % E Noordenveld 

Zonnedak Langelo 150 0,02 37.600 0,008% 

Halo Langelo 2.350 1 540.000 0,1% 

Vierverlaten 7.777 3 2.000.000 0,5% 

Ameland 23.000 10 6.700.000 1,6% 

Delfzijl 116.000 38 24.000.000 5,6% 

 
 

Delfzijl – grootste zonnepark 
van Nederland 
Aantal zonnepanelen: 
116.334 van 265 wattpiek 

Op basis van de kaart van het bestemmingsplan buitengebied is ruwe inschatting gemaakt van 
geschikte plekken in het landschap voor duurzame opwek. Op daken van woningen en bedrijven 
kunnen naar schatting nog 140.000 panelen worden geplaatst. 
 
Zoekgebieden zijn rood omcirkeld. Criteria: landbouwfunctie, weinig bebouwing. 
Gebied 1 is geschikt voor zon en wind, overige alleen voor zon. Stel dat het binnen deze zoekgebieden 
lukt om 10% te gebruiken, dan is de potentiële opbrengst (opbrengst per Ha zon: 600 mWh): 

Gebied Bruto oppervlak Ha Netto 10% Ha Opbrengst mWh 

Alle geschikte daken  140.000 panelen 32.200 

1 Wind  5 molens 40.450 

1 Zon 110 11 6.600 

2 Zon 140 14 8.400 

3 Zon 120 12 7.200 

4 Zon 95 9,5 5.700 

5 Zon 360 36 21.600 

6 Zon 340 34 20.400 

7 Zon 190 19 11.400 

8 Zon 130 13 7.800 

9 Zon 510 51 30.600 

10 Zon 190 19 11.400 

Totaal 2185 219 203.750 

 
Met 5 grote windmolens, alle daken vol zonnepanelen en 219 Ha zonneparken (6x Delfzijl) wekken we 
203,75 mWh elektriciteit op. Dit is gelijk aan 48% van het totale gas- en elektriciteitsverbruik van alle 
Noordenvelders samen. De doelstelling van 50% is volgens deze benadering haalbaar. 
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4. Wat is daarvoor nodig en hoe gaan we het doen? 
 
 
  

Bouwen aan de beweging 
Meer leden 
 
 
Meer betrokkenheid 
 
 
Meer deelnemers in projecten 
 
 
Meer lokale vraag naar groene stroom 
 
 
Meer geld voor besparen en projecten 
 
 
Meer slagkracht 
 
Actie! Werven! Doen! 

Creëren van voorwaarden 
 
Energiecoöperatie Noordseveld wil: 

• Samenwerken vanuit legitimiteit  
en lokale betrokkenheid 

• Bij voorkeur lokaal financieren/  
crowdfunden 

• Voldoende rendement voor het  
opbouwen van de beweging 

Samenwerken 

Voorkeursvolgorde zon: 
1. Daken 
2. Bedrijventerreinen 
3. Landschap 
Met daken en bedrijventerreinen alleen 
gaan we het niet redden, vandaar dat we 
ook direct kijken naar het landschap. 
Insteek projectomvang: 
Postcoderoos > 200 panelen; <=15 m 
ashoogte windmolen 
SDE+ > 1000 panelen 

Verwachting van gemeente en provincie: 

• Opstellen van ruimtelijk beleid voor zon en wind 

• Voorwaarde medewerking project: lokale participatie en 
lokaal eigenaarschap 

• Faciliteren door samenwerking in projecten en opzetten 
financieringsfonds voor projecten 

• Toestaan kleine windmolens (<15m ashoogte) onder 
voorwaarde van lokale betrokkenheid en minimale 
afstand tot buren 
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5. Projecten 
 
  
  50% Besparen 

 
Adviseren 
Uitvoeren warmtescans: bewoners adviseren over de warmteverliezen van 
hun woning met behulp van warmtescans. Hulp bieden bij het kiezen van de 
meest rendabele isolatiemaatregelen. 
 
Zonadvies: bewoners en bedrijven adviseren over toepassingsmogelijkheden 
van zonnepanelen, geschiktheid locatie, aantal, kosten, aanbieders. 
 

 
 
 
 
 
 
Bespaarbuurten 
Het opzetten van projectsamenwerking met lokale ondernemers waarbij per 
straat/ buurt gerichte bespaarplannen worden opgesteld. Onafhankelijk 
advies, ontzorgen, financieren. Een modernere en comfortabeler woning die 
50% minder energie verbruikt. Samen met bewoners de schouders eronder. 
Aansluiten bij de Energie Expeditie Drenthe. 
 
 
 

50% Duurzaam opwekken 
 
Zon 
Energiecoöperatie Noordseveld wil met behulp van de postcoderoos en de 
SDE+ regeling lokale projecten realiseren. 
 
PCR: lokale projecten van ca. 200 panelen in lokale opwekcoöperaties van 
eigenaren rond de betreffende locatie. Voornemen: realiseren PCR projecten 
in Peize, Roden en Norg. 
 
SDE+: realiseren grotere zonprojecten van > 1000 panelen. Zoeken naar de 
schaalsprong. Realiseren project Halo in 2018, 2350 panelen, vertraagd door 
problematiek begrenzing gasopslaglocatie NAM in Langelo. Onderzoek naar 
mogelijkheden bedrijventerreinen Roden. Zoektocht naar realisatie-
mogelijkheid zonneweide. 
 
Wind 
Mogelijk maken van plaatsing kleine windmolens t/m 15 m ashoogte. 
Algemene voorwaarden stellen aan adoptie en participatie door omwonenden 
en een minimale afstand tot buren. In principe overal toestaan. 
 
Verkennen van realisatiemogelijkheden van enkele grote windturbines in de 
zone langs de A7, in samenwerking met zustercoöperatie Grunneger Power. 
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