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Spelregels online meeting

- Heb je niet het woord? Zet je microfoon op Mute

- Heb je een vraag, steek je handje op. Krijg je het woord, unmute

- Vragen kun je ook stellen in de chat

- Heb je geen glasvezel, dan kan de camera uit

- Consumpties zijn voor eigen rekening

Chat
Handje voor 

een vraag
Video 

aan/uit

Microfoon 

aan/uit



Bewonersoverleg september 2020
- Volle zaal

- Positieve geluiden

- Motivatie om door te gaan



En toen?
- Broekstreek enthousiast

- Gemeente enthousiast

- Provincie enthousiast

- Tijd voor de oprichting van een 

- Energiecoöperatie!

En dat begint bij … 



… een naam

- Samenwerken

- Delen

- Naoberschap

- Baas over eigen gebied

- Geld in het gebied houden

Anno nu! En dat leggen we vast in de statuten!

De Ecomarke



Energiecoach

De Ecomarke richt zich op het duurzaam opwekken van energie

Energie die je niet gebruikt hoeven we ook niet op te wekken!

In gemeente Aa en Hunze zijn 13 energiecoaches opgeleid, 2 daarvan wonen in onze Broekstreek
• Komen fysiek of online bij u thuis
• Lijst met 68 mogelijke besparingstips
• Inzicht in uw verbruik en/of energie besparen
• Verschil tussen de energiecoach en de energieadviseur
Aanmelden via energiecoach@aaenhunze.nl

Drents Energie Loket
• September 2020: Waardebon van € 50 voor energiebesparende maatregelen

Brief met code kwijt? info@winstuitjewoning.nl
• December 2020: CV-verbeterbon van € 200 voor waterzijdig inregelen van de CV-installatie
Meer informatie: www.drentsenergieloket.nl

Mooie acties om de warmte deze winter in huis te halen.

mailto:energiecoach@aaenhunze.nl
mailto:info@winstuitjewoning.nl
http://www.drentsenergieloket.nl/


Scenariostudie

Onderzoeken van opties voor opwekking die aansluiten bij de 

wensen van de Broekstrekers. 

- Zon-op-dak: eerste prioriteit

- Indien mogelijk in combinatie met asbestverwijdering

- Nieuwe postcoderoos-subsidieregeling per 1 april

- Overleg gestart met EnergieVanOns/BronnenVanOns

- Zonneweide

- Kleine windmolens

- Langere termijn

- Andere opties:

- Biogas

- Opslag



Het vervolg



Meedoen met De Ecomarke?

- Meedoen kan door lid te worden zodra De Ecomarke formeel 

is opgericht

- Hoe lid te worden wordt aangekondigd via 

mededelingenblaadje en website

- Waarom lid worden?

- Toont je steun voor de plannen

- Is kosteloos eerste jaar

- Meebeslissen over de toekomst van de Broekstreek

- Deelnemen in projecten (b.v. zon-op-dak)

- Afnemen lokale groene energie



Het begin.. 
Wie doet er mee?!


