
Stap 3: 
Zelf energie opwekken

Na het doorvoeren van de energie- 
besparende maatregelen kunt u aan de 
slag met de 3de stap. Deze stap bestaat 
uit zelf energie opwekken. Steeds meer 
mensen schaffen zonnepanelen aan. 
Door zonnepanelen te plaatsen op uw 
woning wordt u uw eigen leverancier 
van duurzame elektriciteit. Daarnaast 
zijn zonnepanelen met de huidige
regelingen ook financieel interessant. 
De meeste installaties zijn tussen 6 á 8 
jaar terugverdiend, afhankelijk van de 
ligging van uw dak. 
Op www.zonatlas.nl kunt u gratis 
bekijken of uw dak geschikt is voor 
zonnepanelen of zonnecollectoren. Op 
deze website treft u ook een indicatie 
aan van wat zonnepanelen kosten en 
wat ze opleveren voor uw situatie.

 

Een huurwoning of een 
ongeschikt dak? 

Maar u bent wel geïnteresseerd in 
zonnepanelen? Bildtse Stroom is bezig 
om een zonnecollectief te plaatsen op 
een geschikt dak in gemeente het Bildt. 
Hiermee worden de voordelen van 
zonne-energie ook bereikbaar voor 
inwoners die een woning huren of een 
ongeschikt dak hebben. Leden van de 
coöperatie Bildtse Stroom krijgen de 
mogelijkheid om zonnepanelen van dit 
zonnecollectief aan te schaffen. Bildtse 
Stroom verzorgt het onderhoud en het 
beheer van dit zonnecollectief. Voor de 
stroom die wordt opgewekt met de 
door u aangeschafte zonnepanelen 
krijgt u een korting op uw 
energierekening. Bent u nieuwsgierig 
of heeft u belangstelling? Neem dan 
contact op met Bildtse Stroom via 
info@bildtsestroom.nl. Wij houden u 
dan op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen!

 Stap 4: 
Ons eigen energiebedrijf

De vierde stap om het Bildt energie- 
neutraal te krijgen bestaat uit de 
overstap naar ons eigen energiebedrijf: 

Noordelijk Lokaal Duurzaam. 
Bij uw huidige energieleverancier gaat de 
winst over de verkoop van stroom en gas 
naar de (buitenlandse) aandeelhouders. 
Wij vinden dat dit geld op gemeente het 
Bildt moet blijven. Noordelijk Lokaal 
Duurzaam is door de coöperaties in 
Friesland, Groningen en Drenthe 
opgericht om duurzame, groene energie 
tegen een eerlijke en
concurrerende prijs te leveren. Echter 
komt hierbij de winst ten goede aan de 
lokale energiecoöperaties zoals Bildtse 
Stroom. 
Concreet maakt Noordelijk Lokaal 
Duurzaam jaarlijks een bedrag van € 75,- 
per jaar per klant over naar Bildtse 
Stroom. Stel dat 1000 bewoners van 
gemeente het Bildt overstappen naar 
Noordelijk Lokaal Duurzaam via Bildtse 
Stroom, dan vloeit er jaarlijks 1000 x € 
75= €75.000,- terug naar het Bildt. Aan 
welk duurzaam project dit geld 
vervolgens besteed wordt beslist u mee 
wanneer u lid bent van Bildtse Stroom. 
Statutair is bepaald dat dit geld alleen 
aan projecten op het Bildt kan worden 
besteed. 

Draag bij aan een energie neutralere 
gemeente en het behoud van van onze 
regio. Kijk voor meer informatie op 
www.bildtsestroom.nl of mail ons via 
info@bildtsestroom.nl. 

Het Bildt 
energie neutraal: 

Wy doen’t zelf!


