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Samen op weg naar betaalbare, 
eigen en duurzame energie in Stiens
 

Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. De Stienzer Energykoöperaasje wil op 

lokaal niveau aan die ambitie een bijdrage geven. 
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Handige TIPS EN SITES #1

Inzicht in je woning
Hoe maak je jouw huis energiezuinig en 
aardgasvrij? Vul op de website www.ver-
beterjehuis.nl de kenmerken van jouw 
huis in, kies welke verbeteringen je wilt 
in je huis (bijv. isolatie) en ontdek wat het 
je kost en wat het je oplevert, zoals min-
der energiekosten en meer wooncomfort! 
Vind je dit lastig? Dan kan de energie-
coach van de Stienzer Energykoöperaasje 
U.A. je met een keukentafelgesprek hierbij 
helpen. Meld je hiervoor aan via de web-
site www.stienzer-ek.nl/contact.

STIENZER

Onze Energykoöperaasje is in 2019 opgericht om de 
inwoners van Stiens bewust te maken, te adviseren en 
te stimuleren op het gebied van duurzame energie en 
energiebesparing. Wij willen ook daadwerkelijk een 
bijdrage leveren om duurzame energie op te wekken. 
Als coöperatie werken we zonder winstoogmerk, waar 
inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven uit 
Stiens lid van kunnen worden en op die manier mee 
kunnen doen. 

In noordelijk verband
De Stienzer Energykoöperaasje U.A. denkt in oplossin-
gen om op duurzame wijze energie te produceren. Ook 
komen we op voor de energiebelangen van alle inwo-
ners van Stiens en directe omgeving. Net als alle ande-
re lokale energiecoöperaties in Friesland is de Stienzer 
Energykoöperaasje U.A. aangesloten bij de provinciale 
koepel van lokale energiecoöperaties (Ús Koöperaasje) 
en ook bij energiemaatschappij Energie VanOns. Deze 
maatschappij levert uitsluitend fossielvrije stroom en 
CO2-gecompenseerd gas en neemt ook lokaal opge-
wekte groene energie af. De winsten van het bedrijf 
komen niet terecht in de zakken van de (buitenlandse) 
aandeelhouders, maar vloeien grotendeels terug naar 
de lokale coöperaties en daarmee naar de regio. 

Voor de inwoners van Stiens betekent dit dat zij tegen 
concurrerende tarieven duurzame (regionaal opge-
wekte) stroom en gas kunnen afnemen. Als dit je aan-
spreekt, wordt dan klant van Energie VanOns!

Zorg voor lokale inspraak en economie
De coöperatiestructuur zorgt er voor dat elk lid van 
de coöperatie inspraak heeft in de coöperatie. Leden 
hebben stemrecht en invloed op het beleid van de coö-
peratie. Zo bepalen ze welke energiebronnen gebruikt 
worden en hoe de winst ingezet wordt. Dit bevordert 
een goede leefbaarheid. Regionaal energie opwekken 
stimuleert daarnaast de lokale werkgelegenheid en be-
vordert de onafhankelijkheid van derden. 
Naast energie opwekken is de Stienzer Energykoöpe-
raasje U.A. ook bezig met het geven van voorlichting 
over energie besparen en - als daar behoefte aan is - de 
gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of isolatie. Het 
blijkt dat lokale en regionale energiecoöperaties be-
langrijk zijn voor de energietransitie in Nederland. De 
Stienzer Energykoöperaasje U.A. is de gesprekspartner 
op dit gebied voor het dorp Stiens en omstreken. Naast 
het verduurzamen wordt ook de lokale economie ge-
stimuleerd doordat de opbrengsten van projecten 
weer geïnvesteerd worden in de lokale gemeenschap.

Gebruik schone en 
duurzame energiebronnen Enkele bespaartips

Met kleine en grote ingrepen en gedragsveranderingen kun je veel bespa-
ren op je energie-rekening en ben je bezig om - met anderen - Stiens en 
omgeving duurzamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende maat-
regelen:
•  Douche maximaal 5 minuten en gebruik ook een spaardouchekop. Daar-

mee bespaar je op de waterrekening.
•  Doe de deuren in huis dicht en zet alleen de verwarming aan in de ruimte 

waar je woont en werkt.
•  Heb je radiatoren, zet de thermostaat overdag op 19 of 20 graden en in 

de nacht op 15 graden.
•  Heb je vloerverwarming, zet je thermostaat dan ’s nachts op 17 of 18 

graden, anders duurt het opwarmen te lang. En een trui of vest aan helpt 
ook.

•  Zet de thermostaat een uur voordat je gaat slapen al op de nachtstand. Zo 
bespaar je gemiddeld nog eens 20 euro per jaar.

•  Gebruik LED-lampen. Deze zijn zuinig in verbruik en gaan langer mee.
•  Krijg inzicht in je energieverbruik door gebruik van een slimme meter en 

het wekelijks of maandelijks uitlezen van je verbruik.
•  Kijk op www.milieucentraal.nl voor meer slimme tips voor je woning en 

voor jezelf.

Energieloket Leeuwarden
Via het Energieloket van de gemeente Leeuwarden www.energieloketleeu-
warden.nl kun je ook worden geholpen met vragen over je huis en energie 
besparen. Het Energieloket Leeuwarden helpt je dan ook verder op weg bij 
het nemen van de juiste maatregelen thuis. 

Hoe kunnen we helpen?
• Heb je een vraag? 
•  Wil je het digitale nieuwsbulletin ontvangen? 
• Wil je lid worden? 

Kijk dan op de website www.stienzer-ek.nl en vul het juiste formulier in of 
stuur een e-mail naar info@stienzer-ek.nl

In dit lopende jaar zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
op het gebied van energiebesparingen en duurzaamheid. Dit doen wij door 
het uitbrengen van totaal vijf  Energiemagazines en meerdere publicaties in 
de Stienser.
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De energietransitie gaat over ons allemaal in Stiens en omstreken

Energietransitie is een moeilijk woord en vaak wordt het ook nogal technisch. Feitelijk gaat het om de groot-

schalige overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie, aardgas en steenkolen) naar het gebruik 

van schone en duurzame energiebronnen (zoals zon- en windenergie, biogas, aardwarmte en waterkracht). 

Van fossiel naar duurzaam dus. Om dit te kunnen 
bereiken werken veel mensen en diverse instanties 
aan oplossingen. Uiteindelijk zullen wij het met z’n 
allen moeten doen. De Stienzer Energykoöperaasje 
U.A. wil in die overgang een rol spelen en de inwo-
ners van Stiens en omstreken daar nadrukkelijk bij 
betrekken.

We zullen ons gedrag moeten aanpassen
Uit onderzoek blijkt dat iets meer dan driekwart van 
de Nederlanders het belangrijk vindt dat er veran-
dering komt in de opwekking van de energie die we 
verbruiken. Minder dan de helft van alle Nederlan-
ders is van mening dat zij zelf daaraan een bijdrage 
kunnen leveren. Ondertussen hebben we wel met 
z’n allen - wereldwijd - afgesproken dat we anders 
en zuiniger moeten omgaan met het energiever-
bruik. Dat moet dan ook invloed hebben op ons 
gedrag.  Een aantal inwoners van Stiens heeft al een 
overstap gemaakt naar een zuiniger en duurzamer 
woning. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van iso-
latie, het plaatsen van zonnepanelen of door andere 
maatregelen. Maar er zijn nog veel woningen waar 
nog maatregelen getroffen kunnen worden, zoals 
isolatie. 

Wat is de rol van de Stienzer Energykoöperaasje 
U.A. hierin?
De Energykoöperaasje wil - samen met jou - streven 
naar het verlagen van het energieverbruik en naar 
duurzame opwekking van energie. Grotere maat-
regelen kunnen o.a. zijn het aanbrengen van dak-, 
muur- en vloerisolatie. En uiteraard het plaatsen van 

zonnepanelen of een duurzamer verwarmingssys-
teem. Maar ook kleine, simpele en goedkope maat-
regelen zetten zoden aan de dijk.

Samen overstappen 
van fossiel naar 

duurzame energie
Onze koöperaasje is sinds vorig jaar een project ge-
start om na te gaan of er op grotere daken in Stiens 
en directe omgeving zonnepanelen geplaatst kun-
nen worden. Denk daarbij aan bedrijven, boerderij-
en of maatschappelijke instellingen, zoals scholen 
en verzorgingshuizen. Bij dit project kunnen inwo-
ners van Stiens en omgeving - naast de eigenaren 
van het dak - worden betrokken door hen tegen een 
goed rendement mee te laten investeren. Hierdoor 
is ook het opwekken van energie in handen van de 
lokale bewoners en werken we zo aan het verduur-
zamen van Stiens. Heb je belangstelling voor een 
dergelijk project en wil je deelnemer zijn (bijvoor-
beeld omdat je geen zonnepanelen op je eigen dak 
kunt plaatsen) of ben je eigenaar van een geschikt 
dak en wil je meedoen door je dak mede beschik-
baar te stellen voor zo’n project, meld je dan aan 
via de website (contactformulier) of stuur een mail 
naar het bestuur (info@stienzer-ek.nl). In één van 
de volgende magazines gaan we nader in op deze 
mogelijkheden.

Waarom word je lid van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.?
 
Wij zien het liefst dat zoveel mogelijk inwoners van Stiens lid worden van onze Koöperaasje. Dat biedt ons al-

len immers de mogelijkheid om gezamenlijk plannen te maken en uit te voeren, die ten goede komen aan het 

dorp en haar inwoners. De leden bepalen op democratische wijze het beleid van onze Energykoöperaasje.

Wij zijn een serieuze gesprekspartner van de ge-
meente Leeuwarden, die regionaal de landelijke 
plannen van de energietransitie moet uitvoeren. De 
inwoners van Stiens hebben daarin - via onze Koö-
peraasje - een stem. Met z’n allen kunnen we er ook 
voor zorgen dat meer daken van woningen, bedrijfs-
gebouwen en boerderijen worden voorzien van 
zonnepanelen en dat we op die manier overstappen 
van fossiele naar duurzame energieopwekking. 

Meedenken en 
meedoen met onze 
energie-mienskip

Ook start de Stienzer Energykoöperaasje dit jaar 
- met inachtneming van de coronaregels - met 
energiecoaching via een zogenaamd keukentafel-
gesprek. Daarmee kunnen we met de bewoner vrij 
snel een eerste indruk krijgen over de wijze waarop 
haar/zijn woning fysiek energiezuiniger kan worden 
gemaakt. Ook kunnen we dan bespreken op welke 
manier je daar via gewoonte, gedrag en maatrege-
len aan kunt bijdragen.

In het kort:
1.  We houden je op hoogte van initiatieven en plan-

nen van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en 
van mogelijke subsidies, interessante websites en 
regelingen.

2.  Je kunt je gedachten en plannen met ons delen 
en ook initiatieven nemen die er voor zorgen dat 
Stiens duurzamer wordt.

3.   Je raakt betrokken bij onze activiteiten en de 
plannen en mogelijkheden van de gemeente 
Leeuwarden voor de inwoners van Stiens en om-
geving.

4.  Je praat mee over plannen en kunt ook meewer-
ken en deelnemen aan de projecten waar we mee 
bezig zijn of die op stapel staan. 

5.  Je profiteert van kennis en kunde, van eventuele 
kortingen en van gezamenlijke inkoop of aanpak.

6.   Met z’n allen vormen we dan een “mienskip” op 
het gebied van energiebesparing en duurzaam-
heid voor je eigen wijk en voor het dorp Stiens.

7.  Voor € 10 per jaar ben je lid, doe je mee en ben 
je onderdeel van deze “mienskip”, van de Stienzer 
Energykoöperaasje U.A. Meld je aan via de web-
site: www.stienzer-ek.nl

8.   Wil je nog geen lid worden, maar heb je wel be-
langstelling? Schrijf je dan via de website in voor 
het Nieuwsbulletin.

Duurzaam en energieneutraal 
leven voor nu en in de toekomst


