ENERGIE
COÖPERATIE
LECO U.A.
INFORMATIEBROCHURE

WOONT U IN GORREDIJK, JUBBEGA, HOORNSTERZWAAG, LIPPENHUIZEN en HEMRIK?
DAN KUNT U BIJDRAGEN AAN DE ENERGIETRANSITIE.

U kunt dat doen door LECO te steunen. LECO staat voor Lokale Energie Coöperatie
Opsterland. Inwoners, verenigingen en bedrijven die energie produceren en/of afnemen via
LECO, zijn deelnemers. Zij profiteren van de opbrengsten, omdat LECO een coöperatie is die
geen winst hoeft te maken. Daardoor zijn de prijzen voor energie scherp.
Wat doet LECO?
LECO realiseert zonnedaken en zonnevelden voor en met de deelnemers. De afgelopen jaren
hebben we honderden zonnepanelen geplaatst bij particulieren. Die wekken stroom op voor
plm. 500 huishoudens. Bergsma meubelen was het eerste energieneutraal bedrijf in
Gorredijk (600 zonnepanelen).
Er zijn 4 zonnedaken beschikbaar. Het gaat om het plaatsen van plm. 2000 zonnepanelen.
Daarnaast valt de energieleverancier Energie Van Ons onder LECO. Energie Van Ons neemt
energie af van LECO en levert dat aan de deelnemers.
Opsterland en omstreken
Het werkgebied is de gemeente Opsterland en enkele delen van de gemeente Heerenveen,
zoals Jubbega en Hoornsterzwaag.
Mienskip.
LECO wil kleinschalig blijven werken en in verbindingen de inwoners en verenigingen in de
dorpen. Zo kunnen we samen bijdragen aan de energietransitie.
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HOE KUNT U LECO STEUNEN?
Dat kan door:
1. Lid te worden van LECO
2. Te participeren in projecten van LECO
3. Bestuurslid te worden van LECO
Ad 1. Lid worden van LECO
Als lid heeft u zeggenschap over datgene wat de coöperatie doet. Zo kunt u meehelpen om
de energietransitie in de gemeenten Opsterland en Heerenveen te realiseren.
Per huishouden (netaansluiting/ kleinverbruikers) mag er één lid zijn. Met een eenmalige
bijdrage van 25 euro word je lid van LECO-energie. Naast particuliere huishoudens kunnen
ondernemers, ondernemingen, (sport) verenigingen en stichtingen lid worden die over een
kleinverbruikersaansluiting (max 3x80 ampère) beschikken.
De nettowinst die LECO-energie op de projecten maakt, komt altijd volledig ten goede aan
de leden, nieuwe projecten en/of de dorpen. Hoe we de winst besteden, bepalen de leden.

Ad 2. Participeren in projecten van LECO
Leden kunnen, indien gewenst, meedoen in de financiering van de projecten door deel te
nemen aan een uit te geven achtergestelde lening. Projecten worden grotendeels
gefinancierd door de provincies/gemeenten of banken. Voorwaarde is dan wel dat ook de
Coöperatie een financiële bijdrage levert. Dat kan door het uitgeven van participaties aan de
leden. Een participatie is al mogelijk vanaf 100 euro. Uw participatie wordt aangemerkt als
een lening en wordt in 15 jaar afbetaald en gedurende deze periode krijgt u een rente van
3,5% per jaar.

Ad 3. Bestuurslid worden van LECO
De organisatie van LECO draait op bestuursleden. De bestuursleden doen dit vrijwillig. Het
voorbereiden en realiseren van de projecten wordt uitbesteed aan deskundige bedrijven.
LECO is nog altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden die bij willen dragen aan deze
ontwikkeling in hun dorp of gemeente.
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STEUN VAN DE OVERHEID

Zowel de landelijke overheid als de provincie Fryslân en de gemeenten Opsterland en
Heerenveen realiseren zich dat de energietransitie alleen een succes kan worden als er ook
een gevoel van lokaal eigenaarschap is.
Zij ondersteunen daarom ook lokale energie-coöperaties bij projecten voor
gemeenschappelijke lokale energieopwekking.
De Rijksoverheid doet dat door middel van een subsidie op de kosten van de geproduceerde
stroom. De provincie Fryslân helpt bij de financiering door een lening te verstrekken, die in
de loop van het project moet worden terugbetaald. En er wordt vaak een lening verstrekt
door de FSFE ( Fûns Skjinne Fryske Enerzjy ).

WAAROM MEEDOEN?
U wilt bijdragen aan een duurzame maatschappij.
U wilt investeren in lokale duurzame projecten. U wilt/kunt zelf geen rendabel zonnedak
realiseren, maar wilt toch voor een (klein) bedrag lokaal investeren in zonne-energie.
U heeft zelf al zonnepanelen, maar u wilt daarnaast in lokale collectieve zonnepanelen
investeren.
U wilt een beter rendement op uw geld behalen dan wanneer u het op de bank zet.

HEEFT U BELANGSTELLING?
Vul dan bijsloten invulformulier in of mail naar info@leco-energie.nl
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