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Groene stroom voor iedereen 
 

Gaswinning zorgt voor aardbevingen. En aardbevingen zorgen voor veel ellende. 

Iedere Woltersummer weet dat. En nu is het gas ook nog erg duur geworden. 

Daarom wil de WEC dat iedereen in ons dorp van het gas af kan. 

 

Om de WEC te helpen geeft de gemeente Groningen geld aan de WEC. Met dat 

geld koopt de WEC zonnepanelen en een paar kleine windmolens. Het geld dat 

de WEC daarmee verdient geven we terug aan het dorp en gebruiken we voor 

nieuwe projecten. 

 

Projecten 
In de loop van dit jaar beginnen we met een eerste kleine windmolen op het erf 

van de familie Lalkens. En we gaan zonnepanelen leggen op het dak van een stal 

van de familie Westeneng. 

 

Later komen er andere projecten bij zoals zonnepanelen op grote daken in de 

buurt en bij het zonnepark Fledderbosch. Ook gaan we andere kleine 

windmolens neerzetten bij boerderijen. 
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Hoe geven we het geld terug? 
Met het geld van de gemeente Groningen zorgen we ervoor dat ieder huishouden 

in Woltersum mede-eigenaar kan worden van onze projecten. Elk huishouden 

kan hiervoor ‘energiecertificaten’ krijgen. Met zo’n certificaat ben je als het ware 

eigenaar van een stukje van de molen of van zonnepanelen. 

 

De WEC mag de energie van de windmolens en zonnepanelen niet zelf verkopen 

aan huizen of bedrijven. Daarom wordt de energie die we opwekken verkocht 

aan ‘Energie van Ons’, een energieleverancier voor energiecoöperaties. En die 

verkopen het weer aan huizen en bedrijven. Aan jou dus. Je hoeft niet over te 

stappen naar ‘Energie van Ons’, maar dat mag natuurlijk wel. 

 

Het geld dat we verdienen met de verkoop van energie wordt teruggegeven aan 

de mensen met een energiecertificaat. De hoofdbewoner van ieder adres in 

Woltersum kan certificaten krijgen door lid te worden van de WEC. De rest van 

het geld gebruiken we voor nieuwe duurzame projecten. 

 

Let op: iedereen in Woltersum kan lid worden van de WEC, maar alléén de 
hoofdbewoner krijgt gratis energiecertificaten. 
 
Alle leden van de WEC beslissen wel mee over wat de WEC doet, net als in een 
andere vereniging of coöperatie. Ook leden die geen hoofdbewoner zijn. 
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Wat kost het, en wat levert het op? 
Lidmaatschap van de WEC kost € 7,50 per jaar. In ruil daarvoor geeft de WEC 

deze zomer minimaal 3 certificaten aan elk huishouden dat lid is geworden. Eén 

certificaat levert gegarandeerd € 6,- per jaar op, dus dat is in totaal € 18,- per 

jaar (en dus € 10,50 winst). De opbrengsten starten in het jaar na aanmelden en 

blijven 15 jaar lang binnenstromen. Kortom: wordt lid in 2022 en krijg geld vanaf 

2023 tot aan 2038! 

 

De toekomst 
Met het geld van de gemeente gaan we meer projecten starten. We denken alle 

huishoudens ongeveer 10 certificaten te kunnen geven. Projecten die niet met 

geld van de gemeente worden betaald krijgen andere regels. 

 

Wat moet je doen? 
Maak € 7,50 over op Bankrekeningnummer 

NL27 RABO 0367 5717 57 t.n.v. Woltersumse Energie Coöperatie U.A.. 

Word lid van de WEC! Stuur een mail naar info@woltersumenergie.nl, dan 

regelen wij de rest. Als je je aanmeldt vóór 1 juni 2022 dan krijg je certificaten 

die vanaf 2023 geld opleveren. 

 

Groene stroom uit het dorp bij jou in huis? 
Als je gas of elektra koopt via ‘Energie van Ons’, dan kun je hen vragen om dat 

via de WEC te laten lopen. De WEC krijgt dan een vergoeding die ook weer wordt 

gebruikt voor het dorp. Zit je al bij ‘Energie van Ons’? Stuur dan een mail naar 

klantenservice@energievanons.org om je contract via de WEC te laten lopen. 


