
 

 

 

 

 

 
 
Beilen, 8 juni 2022 
 
 
Beste inwoner, 
 
Op 25 januari 2022 is door Energiecoöperaties in Midden-Drenthe, de gemeente Midden-
Drenthe en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM) een convenant Lokaal Eigendom 
getekend. Het doel is het bevorderen van het opwekken van hernieuwbare energie met als 
uitgangspunt dat een lokaal initiatief ten goede komt aan de eigen omgeving. In dit 
convenant zijn eerder opgehaalde ideeën van inwoners meegenomen.  
 

Hoe houden we de inkomsten van de opwekking 
van zonne-energie in Midden-Drenthe? 

 
Nu is het tijd om tot actie over te gaan. In de tijd dat de energieprijzen de pan uit rijzen, er al 
flink is bespaard en een deel van de inwoners zonnepanelen heeft. Wat kunnen en willen de 
inwoners nu doen? Hoe houden we de inkomsten van de opwekking van zonne- en 
eventueel windenergie in Midden-Drenthe? Wat is daarvoor nodig, hoe pakken we dat 
gezamenlijk aan?  
 
Tijdens een plaatselijke bijeenkomst maak je als inwoner kennis met de mogelijkheden om 
het opwekken van energie vorm te geven in jouw gebied. De regionale energiecoöperaties 
zorgen voor de nodige kennis en inzicht. Annelies Lely, kwartiermaker bij de totstandkoming 
van het convenant, begeleidt deze avond.  
Concreet gaan we deze bijeenkomst met elkaar in gesprek over zon-op-dak en zelfstandig 
kleine zonneparken in eigen beheer. Tot slot kijken we naar grootschalige opwek. Hoe doen 
we dat, wat zijn goede locaties  en andere vragen.   
 
De gemeente Midden-Drenthe, de Energiecoöperaties in Midden- Drenthe en 
Dorpenoverleg Midden-Drenthe nodigen je uit voor de bijeenkomst in jouw regio van  
20.00 uur tot circa 21.30 uur. Graag aanmelden via info@dorpenoverleg.nl met vermelding 
van plaats en datum.  
 
Bij de indeling van de dorpen is uitgegaan van jouw postcodegebied. Zie bijgaand schema 

voor de verdeling.  
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Datum 
 

 
Energie 
Coöperatie 

 
Locatie 

 
Dorpen 

Maandag  
13 juni Broekstreek 

‘t Broekhoes  
Balinge 

Broekstreek, Witteveen, Nieuw-Balinge, 
Bruntinge 

Woensdag 
15 juni Beilen 

’t Trefpunt, 
buurthuis Holte 

Lievingerveld, Klatering, Smalhorst, Spier, 
Brunsting, Holthe/Lieving/Makkum,  Beilervaart 

Maandag  
20 juni   Westerbork 

Diggels, Hoofdstraat 
8, Westerbork 

Westerbork, Orvelte, Zuidveld, Elp, Zwiggelte, 
Eursinge 

Dinsdag  
28 juni Drijber 

‘t Kaampie  
Drijber Drijber, Wijster 

Maandag  
4 juli (o.v.b.) Hooghalen 

‘t Haoler Huis 
Hooghalen Hijken, Hooghalen 

 
 
Hartelijk welkom op een van deze avonden,  
 
 
Namens de Energiecoöperaties in Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en 
Dorpenoverleg Midden-Drenthe.  
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Kees Kuik 06 – 53 85 23 77.  
 


