
Beste lid van de bewonersvereniging Piccardthofplas, 

Al enige tijd bestaat er in Ter Borch een idee voor het starten van een energie-coöperatie. Hierbij 

gaat het om het gezamenlijk opwekken van duurzame energie, die (geheel of gedeeltelijk) met de 

eigen energierekening verrekend kan worden via de zogenaamde postcoderoosregeling. Mocht dit 

doorgaan, dan zal het initiatief ook openstaan voor bewoners van de Piccardthof . Onderstaande 

tekst is afkomstig van de initiatiefnemers in Ter Borch. Het bestuur van bewonersvereniging wil deze 

actie graag onder uw aandacht brengen omdat veel woningen in de Piccardthof niet optimaal op de 

zon georiënteerd zijn, met name de projectwoningen, waardoor het zelf plaatsen van zonnepanelen 

voor veel woningen niet goed uit kan. Het bestuur zal zelf als vereniging niet actief betrokken zijn bij 

deze ontwikkeling; als u belangstelling heeft wordt u verzocht zelf contact op te nemen met Rolf 

Akker via rmakker@home.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Wim Borghols 

Voorzitter bewonersvereniging Piccardthofplas 

 

Bijlage: tekst van de initiatiefnemers in Ter Borch 

Helaas is het niet voor ieder huis in onze wijk gegeven optimaal gebruik te maken van zonne-energie. 

Ook vindt niet iedereen het even mooi om zonnepanelen op zijn of haar dak te hebben.  

Al enige tijd bestaat er een idee voor het starten van een energie-coöperatie. Het idee hierbij is om 

gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen en deze op een geschikte locatie te exploiteren. In 

Nederland zijn ondertussen al meer dan 300 van dergelijke energie-coöperaties opgericht. We zijn 

met een aantal partijen in gesprek die ervaring hebben met het opzetten van een dergelijke 

coöperatie, zoals Energie Coöperatie Drentse AA.  

Het oorspronkelijke idee is gestart op het moment dat er sprake werd van een supermarkt bij ons in 

de wijk. Het had een leuk idee kunnen zijn om dingen te combineren. Helaas blijkt dat nogal wat 

voeten in de aarde te hebben. Maar we hebben een prachtige locatie zeer dichtbij, namelijk de 

Onlanderij gelegen aan de Madijk 1 te Eelderwolde. We hebben nu een aantal gesprekken gevoerd 

met Natuurmonumenten die de eigenaar is van de Onlanderij. Niet alleen blijkt dit een uitermate 

geschikte locatie, maar het idee past ook uitstekend bij de visie van Natuurmonumenten ten aanzien 

van het ontwikkelen van de Onlanderij.  

Op dit moment bevinden we ons in een exploratieve fase. We zijn allereerst geïnteresseerd in de 

mate waarin wij als bewoners van Ter Borch geïnteresseerd zijn in lidmaatschap van een dergelijke 

coöperatie. Daarnaast zijn we op zoek naar een aantal mensen die ons verder willen helpen met het 

uitdenken van het idee en het opstarten en vormen van de Energie-Coöperatie Ter Borch.  

Eerste vraag is hoe jullie als bewoners van de wijk tegenover het vormen van een energie-coöperatie 

staan. Ben je bereid hierin te participeren? De tweede vraag die we zouden willen stellen is of je mee 

wilt helpen in het opzetten van de coöperatie?  

mailto:rmakker@home.nl


Graag je reactie. Dat kan uiteraard als reactie op dit bericht [stond op facebook], maar je mag je 

reactie ook sturen naar rmakker@home.nl  

Namens de initiatiefnemers,  

John Tukker (Natuurmonumenten) en Rolf Akker (bewoner)” 


