
From: OW-Bestuurssecretariaat
Sent: maandag 20 juli 2020 10:10:30
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: aanvraag startbijdrage
Attachments: begroting 2020 juli.pdf; Aan het College van Burgemeester van Oudewater.pdf

Goedemorgen,
 
Kunnen jullie deze stukken inboeken, aan het energieteam.
 
Ik heb de griffier, Arjen, in de CC opgenomen ter verspreiding binnen de raad.
 
Bij voorbaat dank.
 
Met vriendelijke groet,
Melissa
 
Van: Lont, Bas <lont.b@oudewater.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 19:40
Aan: OW-Bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@oudewater.nl>
Onderwerp: Fwd: aanvraag startbijdrage
 
Ha A en M,
Willen je deze (laten) inboeken en rich�ng de energieclub en ter info naar de raad zoals hij in de mail vraagt.
Bas

Van: Dick Nederend <dick@nederendac.nl>
Verzonden: Friday, July 17, 2020 10:40:35 AM
Aan: Lont, Bas <lont.b@oudewater.nl>
CC: Beek, Krispijn <beek.k@woerden.nl>; dreesbrunt@gmail.com <dreesbrunt@gmail.com>; Henk Brouwer <henkbrouwer1949@hotmail.com>
Onderwerp: aanvraag startbijdrage 
 
Geachte heer Lont, beste Bas,
 
Bijgaand tref je de aanvraag aan voor een startbijdrage van de Energie Coöpera�e Lek en IJssel Stroom U.A. voor 2020.
Er zijn raadsleden die ook gevraagd hebben om een cc.
Wil jij deze brief zodanig bij jullie in het systeem ze�en dat die ook bij hen terecht komt.
 
Wij zien de reac�e met belangstelling tegemoet.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Dick Nederend
Voorzi�er
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Aan het College van Burgemeester en  

Wethouders van de gemeente Oudewater 

Waardsedijk 219 

3421 NE Oudewater 

 

 

 

 

Lopik, 17 juli 2020 

 

Onderwerp: Financiële startbijdrage Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. 

 

Geacht College 

 

Zoals bekend hebben de lokale duurzaamheidsinitiatieven: Energie Oudewater, Duurzaam 

Lopikerwaard, Duurzaam Montfoort en Klimaatneutraal IJsselstein gezamenlijk de Energie 

Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. opgericht. De formele oprichting is sinds 8 mei 2020 een feit. 

Het voornaamste doel van Lek en IJssel Stroom is om binnen de door de gemeentebesturen 

aangegeven richtlijnen, duurzame energie op te wekken in de Lopikerwaard door middel van zon, 

wind of geothermie. Daarnaast wil de energie coöperatie de Lopikerwaard de mooie uitstraling laten 

behouden die het heeft.  

 

De initiatiefnemers zijn tot deze stap gekomen door bundeling van krachten een doelmatig en 

geloofwaardige rechtsvorm te creëren om zo de lokale belangen te behartigen in het uitdagende en 

ingrijpende proces van de in volle gang zijnde energietransitie. Iedere inwoner of onderneming 

binnen de gemeentegrenzen van Oudewater, Lopik, IJsselstein en Montfoort kan lid worden en 

verkrijgt zo een gelijke stem in het beleid van Lek en IJssel Stroom. Een belangrijk uitgangspunt is dat 

de opbrengsten van de energie coöperatie zoveel mogelijk beschikbaar komen aan het gebied en 

haar inwoners. Daarnaast streven wij naar minimaal 50% lokaal eigendom bij de projecten. 

 

Na de oprichting is de verdere uitbouw van het fundament en de organisatie van Lek en IJssel Stroom 

van groot belang om een daadkrachtige en solide organisatie gereed te hebben wanneer in de nabije 

toekomst daadwerkelijk om participatie in lokale energieopwekkingsprojecten wordt gevraagd.  

Deze opbouw gaat met inspanningen en kosten gepaard. De inspanningen worden door vrijwilligers 

geleverd zonder daarvoor vergoed te worden. Het bestuur van Lek en IJssel Stroom zoekt naar 

bronnen om de onvermijdelijke opstartkosten te financieren. Daarom verzoekt het bestuur uw 

gemeente om een financiële startbijdrage van € 3.000,00.  

 

Ter toelichting treft u bijgaand de begroting 2020 aan van Lek en IJssel Stroom.  

 

Dit verzoek wordt ook gedaan bij de andere drie gemeenten in de Lopikerwaard waarvan de 

gemeente Lopik al positief op ons verzoek heeft gereageerd. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van Lek en IJssel Stroom kijkt met belangstelling uit naar uw reactie en ook naar een 

vruchtbare toekomstige samenwerking ten dienste van het lokale belang in de energietransitie. 

 

Namens het bestuur van Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. , 

 

 
 

 

Dick Nederend, 

Voorzitter. 

 

CC: aan de Gemeenteraad 

 

Bijlage: begroting 2020 



Begroting 2020 Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A

Inkomsten 

Subsidie bijdragen 12000

sponsors 450

Contributie 50 1000

Totaal 13450

Uitgaven 

Notariskosten en advies 2000

Organisatie kosten 750

promotiematerialen 1500

Website 750

Thema avonden 6 250 1500

Software pakket leden en boekhouding 1500

Drukwerk 1000

Verzekering 450

Bankkosten 250

advieskosten experts 2050

vergaderkosten 200

onvoorzien 1500

Totaal 13450
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