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Gorredijk in 2020 energieneutraal

LECO heeft een werkplan gemaakt tot
2016. Allemaal concrete zaken die in
de komende jaren uitgevoerd en
gerealiseerd moeten worden. Hieruit is
voortgekomen om het dorp Gorredijk
energieneutraal te maken. Waarom
Gorredijk? Het antwoord is simpel,
want Gorredijk is het grootste dorp
met een regionale functie voor de
omgeving. Een uitstekend winkelbestand en veel bedrijven.

Eind 2013 is daarmee een overeenkomst gesloten.

Daarom is de ambitie uitgewerkt om
Gorredijk in 2020 energieneutraal te
hebben. Dat is over 6 jaar en dat is
een fikse klus.

Inmiddels zijn offertes uitgebracht. Dit
is nog maar het begin. We gaan ervan
uit, dat in 2014 LECO op stoom komt.

We hebben het over € 9 miljoen
per jaar aan energiegebruik!!
Alleen in Gorredijk.

Waarom Gorredijk?
Gorredijk is een compact dorp met een
redelijke inwonertal. Een prima winkelbestand met een klantenkring uit
een groter gebied dan alleen
Gorredijk. Een uitstraling en bekendheid in Noord Nederland. Wie kent
Gorredijk niet? Bekende bedrijven
zoals de Koninklijke Rinsma fashion.
Vast wel gezien op tv. Het centrumgebied wordt herontwikkeld en

Als LECO alleen het stroomgebruik
in Gorredijk tot nul wil terugbrengen, dan moeten er 77.000 zonnepanelen worden geplaatst.
LECO heeft de ambitie om dit voor
elkaar te krijgen. LECO heeft een deskundig installatieteam uit plaatselijke/regionale bedrijven samengesteld.

vernieuwd. Er worden nieuwe scholen
gebouwd. De Burg. Harmsmaschool
voor voortgezet onderwijs uitgebreid.
Met vernieuwing in het onderwijs naar
de top.
Gewerkt wordt aan de verbetering van
accommodaties, waaronder ook de
sport. Kansen genoeg om Gorredijk op
energiegebied eveneens naar de top te
stuwen. Koploper in de provincie
Fryslân. Is er een grotere uitdaging
dan om te kunnen vertellen, dat
Gorredijk het eerste centrum- en winkelgebied in Noord Nederland heeft,
dat energieneutraal is?
Niets voor niks is sprake van een bruisend Gorredijk. Daarom Gorredijk als
energieneutraal dorp in 2020.

EENVOUDIG BTW TERUG ONTVANGEN !! LAAT DIE KANS NIET LOPEN
DE BTW OP UW ZONNEPANELEN EN INSTALLATIE TERUG ONTVANGEN? LECO REGELT HET!

Ja, natuurlijk wil ik de BTW graag terug.
Volgens een recente uitspraak van het Europese Hof kunnen particulieren alle
BTW op zonnepanelen op het eigen dak terugkrijgen van de Belastingdienst.
LECO helpt u daarbij. Voor u geen financiële rompslomp. LECO brengt ook geen
extra kosten in rekening.

Het voorbeeld zal het duidelijk maken :
Aanschaf 15 zonnepanelen en installatie .................: € 5089,00
Betaalde btw.......................................................: €

934,00

Totaal.................................................................: € 6023,00

Hoeveel BTW krijg ik dan terug ?
Niet zo moeilijk. Alle BTW. Natuurlijk hangt dat af van de btw die u heeft betaald
voor de aankoop van de zonnepanelen en de installatie bij LECO.

Terug te ontvangen..............................................: €

Zon op school, dorpshuis
of sportgebouw?

LECO is van en voor de
inwoners van Opsterland

LECO is aan de slag gegaan met het
idee om alle scholen, dorpshuizen en
clubgebouwen in Opsterland op termijn te helpen voorzien in duurzame
energieopwekking door middel van het
plaatsen van zonnepanelen, aardwarmte voor verwarming enz. Om te
komen tot een doortimmert plan
moesten eerst alle opties worden
bestudeerd want er zitten nogal wat
valkuilen in. Hoe wordt de financiering
geregeld, en wie is de eigenaar van de
panelen? Wat is het beschikbare
dakoppervlak? Is het stevig genoeg?
Heeft het gebouw monumentenstatus?
Ook de eigendomskwestie is van
belang. Vaak is het gebouw economisch eigendom van de gemeente en
juridisch van het schoolbestuur. Dan
gaat de gemeente over het dak en de
school over de exploitatie. Scholen zijn
zich steeds bewuster van hun energiegebruik. Ze hebben tegenwoordig
steeds meer stroom slurpende ICTapparatuur. En als ze energie
besparen, kunnen ze meer geld besteden aan andere zaken.

We zeggen het nog maar een keer.
LECO is een jaartje aan de slag. De
doorbraak moet dit jaar komen. De
bestuursleden doen dit allemaal voor
de leden en om Opsterland energieneutraal te krijgen. Hoe eerder des te
beter!

Ondanks al die valkuilen, zijn wij
er uit!
De ouders van de schoolkinderen kunnen de scholen in Opsterland helpen

door een pakket zonnepanelen via
LECO te kopen op hun eigen woning.
Als ze pakket van meer dan 10 zonnepanelen kopen bij LECO dan krijgt de
school 1 zonnepaneel van LECO
gratis. Hoe mooi is dat wel niet.
Deze regeling geldt ook voor de dorpshuizen en sportgebouwen. In het dorp
Luxwoude zijn plannen in een vergevorderd stadium om het dorpshuis
daar te vernieuwen. Er is bij de bouwcommissie geen geld voor opwekking
van stroom. Als leden van het dorpshuis Luxwoude een pakket zonnepanelen kopen bij LECO dan krijgt het
dorpshuis van ons dus 1 zonnepaneel
gratis.

Er moet veel geïnvesteerd worden. In
tijd en geld. Dit gebeurt allemaal zonder dat er een vergoeding tegenover
staat. Niks mis mee. Uit het business-

934,00

plan blijkt, dat over een paar jaar
LECO weer cijfers onder de streep in
het zwart kunnen schrijven. Dat is
winst. Wat er met de winst gaat
gebeuren, dat bepaalt de leden in de
jaarlijkse ledenvergadering. Het geld
wat niet nodig is om in nieuwe investeringen te stoppen of in innovatieve
projecten , wordt aan de dorpen in
Opsterland besteed. Uiteindelijk komt
al het geld weer terug bij de inwoners
van Opsterland.

Gratis lidmaatschap 2014
Om een brede maatschappelijke basis
te krijgen en om onze boodschap en
doelstelling bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen
heeft het bestuur besloten om eenmalig in 2014 geen contributie te heffen.
De bestuursleden zouden vele uren
moeten steken in een actie om nieuwe
leden te werven, uren die beter
besteed kunnen worden aan het realiseren van onze plannen!

Een ander voorbeeld. In Bakkeveen
worden plannen voorbereid voor een
nieuwe accommodatie voor scholen en
sport en andere voorzieningen. Ook
hier wil LECO graag diensten aanbieden. Inmiddels zijn er allemaal nieuwe producten in de markt waar in de
dakbedekking de zonnepanelen zijn
verwerkt. De actie geldt ook voor dit
project.

Dus meldt je nu aan als lid op de website www.leco-energie.nl en help mee!
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LECO dáár krijg je energie van!
Wat kun je nog meer doen
voor de school, dorpshuis
en sportgebouw?

De mogelijkheid bestaat om participaties te kopen van € 250 per stuk. Door
als verenigingslid of ouder van een
leerling certificaten te kopen krijgt de
school, het dorpshuis of het sportgebouw 10% of € 25 per certificaat uit-

Stroom kopen bij
LECO is € 0,09 per
kWh goedkoper

betaald. Hierdoor helpt u mee ,dat uw
vereniging, school of dorpshuis aan
energie besparende installaties krijgt.
Door die installaties kan uw vereniging
of school jaarlijks veel energiekosten
besparen.

Goedkopere stroom bij LECO
kopen is aantrekkelijk. Per 1
januari 2014 ondersteunt de
regering de lokale energie
coöperaties – dus ook LECO –
met fiscale maatregelen. Wat
betekent dat?

Koop certificaten en help
Opsterland energieneutraal
te maken

LECO moet zelf stroom opwekken.
belangrijke
reden
om
Een
Opsterland energieneutraal te
maken door o.a. zonnepanelen te
plaatsen en groene stroom te
produceren. Klanten van LECO

Door het kopen van LECO certificaten helpt u mee
aan Opsterland energieneutraal te maken. LECO is
dan in staat met de opbrengst van de certificaten
investeringen te doen in het opwekken van stroom.
Het is een soort leenbedrag dat u als particulier aan
LECO betaalt.
Er is eenmalig een bedrag verschuldigd van € 30 voor
administratiekosten. Een LECO certificaat kost € 250 per
stuk. Na 20 jaar wordt het ingelegde bedrag terug
betaald! Door LECO wordt jaarlijks een rentevergoeding uitbetaald van
2,5%. Afhankelijk van het exploitatieresultaat wordt een winstuitkering
uitbetaald 3,5%. In totaal is dat 6,0%. Per jaar is dat € 15.

betalen nu in dit voorbeeld € 0,22
per kWh stroom. Door nu zelf
stroom te produceren kan LECO die
stroom doorverkopen aan de klanten voor € 0,09 per kWh minder.
De energiebelasting wordt verlaagd. Niet te verwarren met de
algemene heffingskorting. Als klant
van LECO betaalt u geen € 0,22
maar € 0,13 per kWh.
Bij een stroomverbruik van 3500
kWh, is dat een lagere energienota
van € 315 per jaar. !!!

Dat laat u toch niet lopen?
Word klant van LECO!
Bezoek de website
www.leco-energie.nl

Deze vergoeding wordt 1 jaar na de inleg in mindering gebracht op de energienota.

Beleef het beste van Friesland
Luxe groepsaccomodatie & vergaderlocatie

Heerlijke ontspanningsplek voor max. 20 personen

De Tsjoele 3 | 8401 BE Gorredijk
Telefoon 0513 464 540 | info@deturfhoeke.nl | www.deturfhoeke.nl

PLAFOND EN WANDAFWERKING
GEVELISOLATIE
SIERPLEISTERWERKEN

Colofon
Oplage:
Opmaak:

12.000
Landes Uitgevers
Maurice de Jong
acquisitie:
René de Boer
redactie:
BAS
Verspreiding: huis aan huis,
gem. Opsterland (PostNL)

Brouwerswal 27
8401 DA Gorredijk
Tel: 0513-851071
Mob: 06-27290683
E: jej.kok@kpnmail.nl
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LECO dáár krijg je energie van!
Besparingstips
Woonkamer
Zet de verwarming een graad lager.
Plaats een klokthermostaat.
Verwarming uitzetten uur voor bedtijd.
’s Avonds gordijnen dicht en deuren sluiten.
Zet apparatuur niet op stand-by maar uit.
Vervang gloeilampen door spaar(led)verlichting
Keuken
Doe een grote afwas in plaats van meerdere
kleine.
Laad de vaatwasser helemaal vol en gebruik
vaker het eco-programma.
Bij gebruik vaatwasser is voorspoelen overbodig. Gebruik eventueel een keukenrol.
Houd bij het koken de deksel op de pan en
kook in weinig water.
Draai het gas laag als het water kookt.
Het eten is net zo snel gaar.
Schaf energiezuinige apparatuur aan.
Kies voor A++ exemplaren.

Besparing
100 m3 gas
36 m3 gas
40 m3 gas
20 m3 gas
350 kWh stroom
32 kWh stroom

Bedrag
€ 67,-€ 24,-€ 27,-€ 13,-€ 80,-€ 7,-- per lamp

5 m3 water en 20 m3 gas

€ 20,--

1 m3 water en 40 kWh stroom

€ 11,--

2,5 m3 water

€ 3,--

6 m3 gas

€ 4,--

15 m3 gas

€ 10,--

90-275 kWh stroom

€ 60,--

Badkamer
Kies voor een waterbesparende doucheknop en doorstroombegrenzer op wastafelkraan.
Douche niet te lang en draai de kraan tijdens
tandenpoetsen dicht.

9 m3 water en 63 m3 gas

€ 54,--

Wasruimte
Was op 30 graden in plaats op 60 graden.
Was met een volle trommel.
Gebruik de waslijn in plaats van droger.

90 kWh stroom
36 kWh stroom
285 kWh stroom

€ 21,-€ 8,-€ 65,--

Overige ruimtes
Gebruik tochtstrips en borstels.
Ontlucht de CV-installatie regelmatig.
Gebruik zonne-energie voor buitenverlichting.
Zet de verwarming in ongebruikte ruimtes uit.

85 m3 gas
15 m3 gas
30 kWh stroom
160 m3 gas

€
€
€
€

560 m3 gas
953 kWh stroom
17,5 m3 water

€ 615,-- !!!

Totale besparing per jaar

57,-10,-7,-107,--

De besparingshoeveelheden en bijbehorende bedragen zijn bij benadering en afhankelijk van het type
woning en gedrag. Bron: www.verbeterenbespaar.nl

Hoe kan dat ? Geen zonnepanelen op
uw dak en toch stroom produceren

Met zonnepanelen stroom produceren op een
dak van een ander. Wie wil dat nou niet? Het is
gunstig voor uw energierekening. Bovendien is
het duurzaam. Niet iedereen heeft een gunstig
dak, omdat er geen ruimte is of het is ongunstig gelegen ten opzichte van de zon. Of u bent
huurder van een woning. LECO vindt Dat geen
probleem.

U kunt als klant van LECO 5 zonnepanelen huren op
een dak van een bedrijfspand in een van de dorpen
in Opsterland. Bijvoorbeeld in Gorredijk.
LECO
huurt dat dak van het bedrijfspand en investeert in

Geen last van stijgende
stroomprijzen
De winst zit ‘m in een beter milieu, in het gevoel om
samen goed bezig te zijn. En het is ook nog goed
voor uw portemonnee. De energieprijzen stijgen
naar verwachting jaarlijks nog met een paar procent. Dat geldt niet voor de zelf opgewekte stroom
uit zonne-energie. Door zonnepanelen te huren blijft
uw energierekening op de lange termijn op hetzelfde niveau.
In principe huurt u voor een periode van 15 jaar met
een optie om te verlengen. Er wordt een regeling
getroffen voor u als u bijvoorbeeld in de huurperiode verhuist.

de installatie. Met alle voordelen van dien. Het postcodegebied is ook van belang.
Huren van uw 5 zonnepanelen levert wat op!
Uw panelen op het dak van een ander zijn van hoge
kwaliteit. De geproduceerde stroom komt via het
kabelnet bij u thuis. Uw zonnepanelen leveren 1250
kWh aan stroom per jaar. Dat is een belangrijk deel
van uw energieverbruik, want een gemiddeld huishouden (2,2 personen per huishouden) verbruikt
jaarlijks plm. 3500 kWh stroom.
De door “uw panelen” geproduceerde stroom wordt
verrekend op uw energierekening bij LECO.
Uiteraard moet u klant zijn bij LECO! In het eerste
jaar betaalt u gemiddeld evenveel aan huur als het
bedrag dat u bespaart op uw energierekening.
Omdat de energieprijzen jaarlijks nog steeds stijgen
loopt het voordeel snel. Op stroomprijzen worden nu
via “acties” van de energiereuzen kortingen gegeven, maar dat blijkt vaak tijdelijk te zijn.
De huur van 5 zonnepanelen kost bij de start € 20
per maand en LECO garandeert dat deze prijs jaarlijks niet meer dan hooguit met 1,5% stijgt als
gevolg van de inflatie. Eenmalig is een bedrag van
€ 30 verschuldigd aan LECO ter dekking van de kosten van de administratie van LECO.
Er is nog meer voordeel binnen te halen.
Hoe dan? Door goed een rekensommetje te maken.

WWW.BAS-OPSTERLAND.NL

6

STEM BAS LIJST ////

Andere dorpen in
Opsterland

Gorredijk is een van de dorpen in Opsterland,
waar LECO aan de slag gaat. Nu Gorredijk als
eerste dorp wordt aangepakt, wil dat niet zeggen dat de andere dorpen worden vergeten.
Integendeel. Ook daar gaan we aan de slag.
Bijna alle dorpen in Opsterland hebben een
dorpsvisie ontwikkeld. Daarin komt de energievoorziening ook aan de orde.

Het dorp Luxwoude heeft plannen met de verbouwing en vernieuwing van het dorpshuis. LECO wil
een rol spelen in dit project wat betreft het aanbrengen van zonnepanelen, aardwarmte, ledverlichting.
Noem maar op. Ook in Bakkeveen worden plannen
ontwikkeld voor een brede school met sportzaal. Ook
hier kan LECO de voorbereidingsgroep van dienst
zijn.
Lippenhuizen niet vergeten, waar een nieuwe brede
school wordt gebouwd. Zie ook de acties van LECO
om scholen, dorpshuizen en sportgebouwen van
zonnepanelen te voorzien.

Verkoop van stroom en gas.
LECO levert groene stroom en gas voor thuis maar
ook voor bedrijven, scholen en instellingen. Recent is
bekend geworden, dat zakelijke klanten ten opzichte
van het buitenland zeker meer dan 1/3 deel van hun
energierekening teveel betalen. De aluminium
fabriek in Delfzijl is daar een voorbeeld hoe het kan
gaan.
LECO
heeft
met
Sportstroom in Drachten
een overeenkomst gesloten om gebruik te maken
van hun aanpak om collectief groene stroom en
gas in te kopen tegen zeer
concurrerende
prijzen.
LECO heeft een ervaren
acquisiteur ingehuurd om
bedrijven ed. te benaderen voor het afsluiten van
contracten voor groene
stroom en gas.
Neem
contact op en laat het
voordeel niet zitten.

Sytze van der Velde
acquisiteur
inkoop energie

Mobiel: 06 140 06 484
Email: sytze@leco-energie.nl
Telefoon LECO: 06 5587 77 48

www.leco-energie.nl

Meld u aan en profiteer door
zonnepanelen te huren.
Wilt u profiteren van het huurvoorstel ? Meld u dan
aan via huren@ leco-energie.nl. Wij schrijven u in
op een lijst en als een project wordt gerealiseerd,
dan nemen wij contact met u op om de overeenkomst te tekenen. De automatische betaling van
de huur per maand moet dan ook worden geregeld.
U kunt pas deelnemen in het project om zonnepanelen te huren als u zich als lid hebt aangemeld en
via LECO groene stroom afneemt. Mocht u nog bij
een andere leverancier uw energie inkopen, dan is
er een eenvoudige overstapservice. Wij regelen
dat voor u en aan de verstap van uw huidige energieleverancier naar LECO zijn geen kosten verbonden.
Daar wil LECO u natuurlijk wel bij helpen. De belastingwetgeving per 1 januari 2014 is veranderd en
daardoor worden energie coöperaties, zoals LECO,
gestimuleerd om zelf stroom te produceren. De
stroom die wij leveren aan LECO klanten, wordt €
0,09 lager, doordat wij minder energiebelasting hoeven te betalen. Voorwaarde is wel, dat u moet
wonen binnen een postcodegebied waar de zonnestroom wordt geproduceerd. Dat betekent als u gaat
kiezen voor het huren van zonnepanelen, dan is het
niet verstandig om het totaal van uw energieverbruik volledig via zonnestroom af te nemen, want
dan betaalt u geen energiebelasting. Als er geen
belasting wordt betaald, dan kunt u ook die korting
van € 0,09 per kWh verrekenen. Natuurlijk maakt
altijd uw eigen keuze.

