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Coöperatie TOER U.A.

Tzummer Organisatie voor Energie in de Regio

Govert Geldof, voorzitter
Willemke Schurer, secretaris
Bart Yntema, penningmeester

Aart Dijkstra, projectleider 
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3 5-12-2020
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Hier stond de dorpsmolen 



Bijdrage It Nije Fertier (dorpspark)

Zonnepanelen op dorpshuis en school

Onderwijs over duurzaamheid

Projecten in Tzum uitgevoerd,
enkele voorbeelden
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Plasdras-gebieden

Isoleren

Van het gas af Laadpalen en deeleconomie

Verbreding: energie, duurzaam en  
leefbaarheid / Mienskip
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Vergroting van het werkgebied (postcoderoos)
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TOER = Tzummer Organisatie voor Energie in de Regio

Stichting voor het  
stimuleren van 

duurzaamheid en 
leefbaarheid in Tzum

Nederlandse 
Energieleverancier

Energiecoöperatie
(opgericht 13 

december 2019)

500 coöperatieleden:
• Lagere energiekosten, 

winstuitkeringen
• Bijdragen aan duurzaamheid, 

leefbaarheid/Mienskip
• Gratis deelname, geen contributies
• Geen risico’s (ligt bij investeerders) 
• Geen investering door leden (mag 

wel, via crowdfunding)

Hoe het gaat werken
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MAST = Miljeu en Aktiviteiten Stipe TsjomGREENCHOICE = Duurzame energieleverancier 

?



BuurtmolenTzum & Greenchoice 

1 Greenchoice

2 Buurtmolen-concept

3 BuurtmolenTzum

4 Financieel

5 Klantreis als deelnemer

Sander van Schaik, Greenchoice
Aart Dijkstra, projectleider

8



Vragen:

Wie kent zijn eigen gas- en elektraverbruik?

En jaarlijkse energiekosten?
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Vragen:

Samen groene energie opwekken en gebruiken: 

a. om het geld?

b. om het milieu?

c. om de leefbaarheid in dorp en regio?
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https://youtu.be/_kWXq4hAjHU
https://youtu.be/tdkxSlI9Njw


Inclusiviteit als uitgangspunt
De Buurtmolen  
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Bewoners niet alleen de lasten laten ervaren maar óók de 
lusten. En gratis meedoen zónder te investeren!

Voordelen Buurtmolen

13



Opening eerste Buurtmolen te Herbayum is groot succes!
Meer aanvragen in het land, maar opvolging een probleem
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Buurtmolen Tzum 
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Financieel (1)
15 jaren exploitatie buurtmolen

• Windturbine : 1.000 kW ; hoogte as 46/tip 76 m 
• Stroomopwekking : gemiddeld 2,8 miljoen kWh/jaar
• Investering : € 1,2 miljoen
• Omzet gemiddeld : €  250.000,-/jaar
✓ Omgevingsfonds : €    30.000,-/jaar
✓ Coöperatiewinst : €     30.000,-/jaar (500 leden)

Bedragen zijn exclusief BTW
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Financieel (2)
externe financiering en risico’s, rente 4-6%?

✓ Financieringsfonds provincie Fryslân
✓ Subsidies
• Crowdfunding: leden en externen?
• Banken?
• Overige?
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Vraag:

Zou u ook mee willen investeren?
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Opbouw energienota (consument)

Gas; m3 levering Elektriciteit; kWh levering
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Postcoderoosregeling (PCR-Subsidie)
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De Postcoderoosregeling wijzigt vanaf 1-1-2021:

✓ Iedereen met een stroomaansluiting mag coöperatielid worden / mee doen
✓ Energieleverancier maakt niet uit, je mag bij je huidige stroomleverancier blijven;

overstappen naar Greenchoice is niet meer verplicht, wel gewenst
✓ Wel of geen zonnepanelen aanwezig: doet er niet meer toe
✓ Voor Buurtmolentzum zijn minimaal 500 leden nodig voor maximale PCR-subsidie 
✓ Verhuizen binnen en buiten de postcoderoosregio is als lid mogelijk
✓ Financiële verrekening (subsidie) gaat via energiecoöperatie TOER U.A.; 

daar heb je als lid geen gedoe mee. De energienota van je e-leverancier wijzigt niet 
✓ Subsidiegarantie van het Rijk voor 15 jaren tegen vast garantietarief;

vrijwel geen financiële risico’s, waardoor gunstiger financiering / crowdfunding mogelijk 

Lid TOER U.A.:   
✓ Gratis lidmaatschap, zonder risico’s kans op winstuitkeringen: minstens € 50,- per jaar
✓ Maakt BMT-project mogelijk: groene energie opwekken én verhogen leefomgeving
✓ Mede-eigenaar van windmolen: imago en bijdrage leveren aan energietransitie
✓ Als vrijwillige klant van Greenchoice-BMT: extra coöperatiekortingen op energietarieven



Reclame maken

• Flyers

• Website

• Info-avonden

• Webinars

• Media

• Sw-borden

• Deur-aan-deur

• Pleinacties

• Mond-mond

Coöperatielid van 
TOER worden

• Vooraanmelden via 
website BMT

• Ontvangen van 
nieuwsbrieven

• Ledencontracten
vaststellen

• Coöperatiebestuur
samenstellen

BuurtmolenTzum 
gaat live

• Bevestiging van 
start BMT: 
opening ⚡

• Naar keuze: klant
worden van 
Greenchoice

Als coöperatielid op een 
duurzame reis  
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Vanaf maart 2020 Maart 2020 – april 2021 Januari – juli 2022



Eigen windstroom van BuurtmolenTzum gebruiken?
Dan overstappen naar Greenchoice-BuurtmolenTzum (Consument)

www.greenchoice.nl/buurtmolentzum
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Overstappen naar Greenchoice-BuurtmolenTzum? 

• Wij regelen de overstap
• Overstap automatisch op einde huidige contractdatum
• Bij overstap naar contract van 3 jaar: kosteloos

Eventuele opzegboete wordt vergoed door Greenchoice
(alleen bij consumenten)
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www.buurtmolentzum.nl 

Met BuurtmolenTzum zijn wij goed uit!

Doe mee en meld je aan:
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http://www.buurtmolentzum.nl/

