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Hallo Lingewaarders!
Mijn naam is Paul Benders, voorzitter van Coöperatie Lingewaard Energie.
Ik presenteer u graag onze eerste “Nieuwsbrief nul”, hierin staat onze kernboodschap. Binnenkort verschijnt
onze Nieuwsbrief 1, waarin andere leden van Lingewaard Energie aan het woord komen en projecten worden
uitgelicht.
Om onze plannen in de toekomst te realiseren zoeken we meer enthousiaste mensen uit Lingewaard, die mee
willen denken, mee willen doen of financieel willen bijdragen aan onze activiteiten.
Ik ontmoet u graag op onze oprichtingsbijeenkomst, op 25 maart 2014, om onze plannen met u te delen.
Hartelijke groet,
Paul Benders
Voorzitter Lingewaard Energie
paulbenders@lingewaardenergie.nl

Coöperatie Lingewaard Energie UA:
Presentatie aan de bevolking van Lingewaard

Missie en doel Lingewaard Energie

Ambitie Lingewaard Energie

Een groep enthousiaste burgers heeft het initiatief genomen om
als Lingewaard Energie, in samenwerking met lokale partners,
bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing
te bevorderen.
Wij willen daarmee draagvlak opbouwen om te komen tot collectieve
opwekking van duurzame energie binnen de gemeente Lingewaard.
Het burgerinitiatief is voortgekomen uit ideële overwegingen, kent
geen winstoogmerk, is onafhankelijk en richt zich op de inwoners van
Lingewaard.

In het afgelopen jaar (2013) bedroeg het jaarlijkse particuliere
elektriciteitsverbruik in de gemeente Lingewaard ca. 53,6 miljoen
kWh en het jaarlijkse particuliere gasverbruik 24,3 miljoen m3 (bron:
Energie in Beeld).

Woningisolatie = woningverbetering en besparing

Lingewaard Energie heeft de ambitie dat in 2020,
• 15% bespaard wordt op het gasverbruik (een besparing van 3,65
miljoen m3) en elektriciteitsverbruik (een besparing van 8 miljoen
kWh),
• èn minimaal 20% (=9 miljoen kWh) van het resterende
elektriciteitsgebruik binnen de gemeente Lingewaard duurzaam
wordt geproduceerd tegen een concurrerende prijs. Dit kan
worden bereikt door een combinatie van collectieve opwekking en
particuliere zonnestroom-installaties.
Lingewaard Energie wil een positieve bijdrage leveren aan het
duurzaamheidsbeleid van de gemeente en aan de gemeenschapszin
binnen Lingewaard. Daartoe onderhouden wij een goed contact en
werken nauw samen met de gemeente Lingewaard.
We willen burgers, overheid en bedrijfsleven betrekken bij een van de
grootste uitdagingen van onze tijd: Ons verzekeren van duurzame en
betaalbare energie voor de toekomst. <
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We willen de bewoners van Lingewaard enthousiasmeren om zowel
individueel als gezamenlijk aan de slag te gaan met het besparen van
energie. Daarbij kan Lingewaard Energie de rol vervullen van kennis
en informatiecentrum (stimuleren en informeren) en de rol van
initiatiefnemer (initiëren van buurtacties, evt. samen met anderen).
Voorbeelden hiervan zijn:
• Meedoen aan het project Slim Lingewaard. Stimuleren
en initiëren van buurtinitiatieven om samen aan
energiebesparing te doen en maximaal gebruik te
maken van subsidiemogelijkheden.
• Mede organiseren (met de gemeente Lingewaard) en deelnemen aan
de Energy Battle. Een wedstrijd tussen Nederlandse gemeentes, met
ieder 3 teams, met als opdracht om samen zoveel mogelijk energie
(gas en elektriciteit) te besparen. Ook individueel wordt een winnaar
gekozen. Intussen is deze wedstrijd afgesloten en zijn wij als gemeente
Lingewaard op de vierde plaats geëindigd.

7 februari, eindbijeenkomst Energy Battle

Het is onze ervaring dat veel mensen wel stappen willen zetten om
hun energierekening en ecologische voetafdruk te verkleinen, maar
dat informatie, ondersteuning en bemiddeling door daarin toegeruste
mensen essentieel is.
Lingewaard Energie kan deze ondersteuning verzorgen, onder meer
door het aanbieden van de volgende diensten:
• Een actuele website met veel informatie en relevante tips
• Organiseren publieke evenementen zoals de Duurzaamheidsmarkt
• Een servicepunt voor de burgers dat zetelt of rondreist door de
kernen van Lingewaard. Denk aan een plek in de bibliotheek, een
cultureel centrum of weekmarkt, mogelijk samen met SWL.
• Themabijeenkomsten met deskundigen
• Energiecoaches: Lingewaard Energie wil groepen van inwoners met
raad en daad terzijde staan bij het realiseren van energiebesparing
en isolatiemaatregelen. Dit kunnen ook verenigingen en andere
organisaties (bv. scholen en woningcorporaties) zijn.
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Doel 1:
15% minder particuliere energievraag in 2020:
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Om onze ambities te halen wordt optimaal gebruik gemaakt van de kansen en mogelijkheden die lokaal aanwezig zijn
(bv. zon, wind en biomassa). Voor de distributie van collectief geproduceerde duurzame energie willen we gebruik maken
van bestaande infrastructuur (netwerken Liander).
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Activiteiten en plannen van Lingewaard Energie
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Doel 2:
20% van het particuliere elektriciteitsverbruik wordt in 2020
duurzaam opgewekt:
Lingewaard Energie wil bijdragen aan de realisatie van lokale collectieve
opwekking van duurzame energie, mits dit met en voor de inwoners
van Lingewaard gebeurt en mits dit goed wordt voorbereid:
• Beoordelen wat wel en niet werkt en wat wel en niet kan. Op dit
moment focussen we ons op de mogelijkheden voor zonne- en
windenergie. Daarbij willen we in dialoog met bewoners, partners
en deskundigen een beeld krijgen van de haalbaarheid van
dergelijke projecten. Kunnen er zonnepanelen geplaatst worden
op braakliggende terreinen of op grote daken? Is het mogelijk
samen met omwonenden een windturbine te plaatsen? Vragen die
zorgvuldig en gezamenlijk bekeken moeten worden.
• Drijvend zonnepark Bergerden. Op tuinbouwgebied Bergerden
onderzoekt Lingewaard Energie, samen met energie coöperatie
Greenhouse Energy, de mogelijkheid voor plaatsing van
zonnepanelen op het 3,5 hectare grote gietwaterbassin. Het
bassin biedt ruimte aan maximaal 5000 zonnepanelen welke op
drijflichamen in het water geplaatst worden, voldoende voor zo’n
350 huishoudens. Dit project is bij de provincie Gelderland ingediend
voor subsidie.
• Zonnecoaches: de zonnecoach van Lingewaard Energie heeft tot taak
mensen bij elkaar te brengen, terzijde te staan en te adviseren over de
gezamenlijke aanschaf en het plaatsen van zonnepanelen.
• We willen ook scholen en verenigingen behulpzaam zijn bij het
plaatsen van zonnepanelen. We zijn al met 2 verenigingen in gesprek
en ook scholen tonen interesse.
• Slim en verstandig financieren. We willen niet dat de lokaal
geproduceerde elektriciteit net zover van de burger afstaat als de
elektriciteit die nu geleverd wordt. We ontwikkelen daarom een
aanpak waarbij aandelen gekocht kunnen worden, overheidssubsidies
optimaal benut worden en derde partijen kunnen bijdragen. <

Voorbeeld van een zonnepark
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Organisatiestructuur Lingewaard Energie
Een coöperatie is voor Lingewaard Energie de meest geschikte
rechtsvorm. Omdat deze coöperatie voor haar leden (de inwoners van
Lingewaard) collectief duurzame energie kan produceren waarbij alle
zeggenschap bij de leden ligt. Hoewel winst maken voor ons geen doel
op zich is maakt de coöperatie-vorm het voor onze leden mogelijk te
participeren en te profiteren van eventuele revenuen.
De zeggenschap binnen de coöperatie ligt bij het hoogste orgaan:
• de Algemene Ledenvergadering.
De Algemene ledenvergadering benoemt het bestuur van de coöperatie
dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de
coöperatie zoals vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement/
huishoudelijk reglement.

In afwachting van definitieve benoemingen door de Algemene
Ledenvergadering (gepland in april 2014) is een oprichtingsbestuur
gevormd bestaande uit:
• Paul Benders, voorzitter
• Frans van Herwijnen, secretaris
• Martin Bieleman, penningmeester
• Pim Südmeier, lid
Op dit moment zijn wij de organisatie verder aan het vormgeven.
Een projectgroep is bezig met het schrijven van een bedrijfsplan;
doel van dit stuk is algemene informatie geven over de ambitie,
doelstellingen en activiteiten van Lingewaard Energie.
Vervolgens worden in werkgroepen/commissies de geplande
activiteiten verder uitgewerkt, bekeken op haalbaarheid en vervolgens
omgezet in een businessplan. Na onze informatiebijeenkomst op
26 juni 2013 in de Veldschuur te Bemmel hebben verschillende
personen zich aangesloten bij het burgerinitiatief.
Op dit moment, februari 2014, zijn al 20 personen actief binnen
Lingewaard Energie. Maar wij kunnen nog heel veel enthousiaste
mensen gebruiken die ons actief willen helpen bij het realiseren van
onze doelstellingen, of willen ondersteunen als lid. <

13 december 2013, oprichting coöperatie bij notariskantoor van Schaik

Op 13 december 2013 is de Coöperatie Lingewaard Energie U.A. bij
notariële acte opgericht en ingeschreven in de registers van de kamer
van Koophandel en de Belastingdienst.

Informatiebijeenkomst 26 juni 2013
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