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Beste lezers,
Graag heten wij jullie via onze digitale nieuwsbrief van harte welkom bij Energie De
Liemers, de energiecoöperatie van Duiven, Westervoort en Zevenaar.
In deze eerste uitgebreide editie vertellen we meer over deze nieuwe coöperatie; het
ontstaan, onze visie, het bestuur, voor wie deze coöperatie is, etc. Ook vertellen we hoe je
lid, sponsor of sponsor kunt worden.
In de volgende nieuwsbrieven gaan we in op projecten waar we mee bezig zijn, of
projectideeën van het bestuur of andere leden, waarover we graag met de leden in
gesprek gaan.
We wensen je veel leesplezier en hopen je binnenkort te mogen ontmoeten, bijvoorbeeld
op een van onze bijeenkomsten, live of via social media. Ook hierover binnenkort meer.
En, heb je deze nieuwsbrief gekregen via iemand uit uw netwerk en wilt u deze liever
persoonlijk ontvangen? Ga dan naar onze website www.energiedeliemers.nl en laat een
bericht achter.
Ook vind je hier meer informatie hoe je lid kunt worden.
Vriendelijke groet,

Paul van Kuilenburg
voorzitter Energie De Liemers

Energie De Liemers is een coöperatie die zich richt op de energietransitie. Ons doel is om
samen met onze leden, bestaande uit bedrijven en particulieren, deel te nemen aan
duurzame energieprojecten, zoals zon- en windenergie, zodat we lokaal ook profiteren
van de opbrengsten van de opgewekte energie. En, door onze participatie hebben we
invloed op zaken als landschappelijke inrichting.
Oprichtingsfase
Het idee van een coöperatie voor De Liemers, in het bijzonder voor Duiven, Westervoort
en Zevenaar, ontstond tijdens twee bijeenkomsten die door Samen1nergie werd
georganiseerd in 2021. Tijdens deze bijeenkomsten werd informatie verstrekt over het
opzetten van coöperaties voor grootschalige opwerk van zon- en windenergie. Doel:
lokale opbrengsten ook zoveel mogelijk terug laten vloeien naar lokale bewoners en
bedrijven, passend bij de voorwaarden uit het Klimaatakkoord.
Martin Werker, Jerry Pieters en Paul van Kuilenburg ontmoetten elkaar hier en zijn
naderhand vol enthousiasme gestart met allerlei zaken die horen bij de oprichting, zoals
visie, statuten, logo, website, etc. Al snel kwam er hulp van andere geïnteresseerden en
konden we een vliegende start maken. Afgelopen augustus hebben we de statuten
vastgelegd bij de notaris en ons ingeschreven in het handelsregister onder de statutaire
naam Coöperatie Energie De Liemers U.A.
Als roepnaam hanteren we Energie De Liemers.
Visie
Energie De Liemers handelt vanuit de visie dat wij als Liemerse samenleving de
verantwoordelijkheid hebben om maatregelen te nemen om verdere opwarming van de
aarde te voorkomen. Deze visie past bij het Klimaatakkoord van Parijs dat als belangrijk
doel heeft om de uitstoot van de CO2 drastisch te verminderen. En, aangezien energie
een economische waarde heeft, willen we dat opbrengsten ook lokaal terugvloeien in het
gebied waar deze energie wordt opgewekt. Beide doelen kunnen wij alleen bereiken door
gezamenlijk in actie komen. Een samenwerking tussen de Liemerse gemeenten, de
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ondernemersverenigingen en
natuur- en milieuorganisaties.
Dit doen wij door het zelf produceren of laten produceren van duurzame energie, het
opzetten van duurzame energieopwekking en het deelnemen aan of opzetten van
duurzame energieprojecten.
Bestuur
Zoals te doen gebruikelijk heeft een coöperatie een bestuur. Momenteel ziet deze er als
volgt uit:
Wout Oosterhof (secretaris), Frans van Wanrooij (penningmeester), Martin Werker
(algemeen bestuurslid), Jerry Pieter (algemeen bestuurslid) en Paul van Kuilenburg
(voorzitter).
Met dit eerste bestuur hebben we een goede mix in ervaring en persoonlijkheden, zowel
op technisch vlak, als ook ondernemerschap en bestuurlijke ervaring. Aangevuld met
kennis van enkele andere leden en expertise van buiten, stelt dit ons in staat om direct al
een belangrijke rol te spelen in de lokale energietransitie. Zo zijn we afgelopen periode in
gesprek geraakt met gemeenten, projectontwikkelaars, financiers, etc.
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Lidmaatschap
We hebben ons tot doel gesteld om 2022 door te groeien naar minimaal 150 leden. Ons
uiteindelijk doel is zo’n 500 leden aan ons te binden. Ook is het mogelijk om sponsor of
donateur te worden. In de loop van dit kwartaal wordt het mogelijk je in te schrijven. We
informeren hierover in een volgende nieuwsbrief en op onze website,
www.energiedeliemers.nl
Agenda eerste kwartaal 2022
De komende periode werken we aan de volgende zaken:
•
•
•

•

De content en functionaliteit van de website, inclusief onze statuten en
reglementen en de mogelijkheid lid te worden;
Ledenwerving;
Een bijdrage leveren aan het lokale beleidskader voor zon- en windenergie,
waarin de mogelijkheden voor lokale participatie worden vastgelegd, bijvoorbeeld
door een coöperatie als Energie De Liemers. Dit beleidskader is nodig om de
afspraken die in de Regionale Energie Strategie (onderdeel van het
Klimaatakkoord) staan te kunnen uitvoeren
Gesprekken met partijen die actief zijn in de energietransitie, zodat we snel van
start kunnen met een aantal grote projecten, zodra de gemeenteraad van Duiven
deze heeft vastgesteld.

Belangrijk
De volgende twee zaken willen we extra onder de aandacht brengen:
1. In het kader van privacy en bijbehorende AVG, is het voor toekomstige nieuwsbrieven
noodzakelijk om je hiervoor aan te melden via onze website. Had je dit al gedaan, dan
hoeft dat niet een tweede keer.
2. Leden die actief willen worden bij de dagelijkse werkzaamheden en opzetten van de
coöperatie en eerste projecten zijn van harte welkom!
Onze ervaring is dat wanneer je datgene doet dat dichtbij jouw eerdere
ervaringen/expertise ligt, dit de minste tijd van je vraagt. Denk aan activiteiten als
onderhoud website, het helpen organiseren van bijeenkomsten, onderhouden en
ledenwerving onder bedrijven en particulieren.
Dus, heb je ervaring met communicatie, financiën, als netwerker en/of bestuurder?
Laat het ons weten en we gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te
verkennen.

3

