
Energiecoöperatie
Zonnige Start 

Energiecoöperatie Zonnige Start wil zonnestroom 
beschikbaar maken voor zoveel mogelijk huishoudens 
uit de omgeving. Ook voor mensen met een 
kleine portemonnee. Door het opstarten van een 
energiecoöperatie zorgen we ervoor dat het geld 
in de omgeving blijft en ten goede komt aan de 
inwoners uit ons gebied door ondersteuning van lokale 
bewonersinitiatieven. Geld dat anders verdwijnt richting de 
grote energiebedrijven.

Project Maneschijn  

Op het dak van de loods Maneschijn 10 in Emmer-
Compascuum worden 954 zonnepanelen geplaatst. 
Deze panelen leveren genoeg energie voor 80 tot 160 
huishoudens. Inwoners die lid worden van Zonnige Start 
krijgen korting op hun energiebelasting.
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Energiecoöperatie Zonnige Start wordt vanuit de gemeente 

Emmen ondersteund door Lokaal Opgewekt Emmen. Dit is een 

onderdeel van COBEN en wordt mogelijk gemaakt door het 

Interreg North Sea region programma. 

COBEN

Bespaar op uw energienota

Wilt u lid worden van Zonnige Start, dan betaalt u 
eenmalig €10,- inschrijfkosten. Daarnaast dient u over 
te stappen naar energieleverancier Engie. Engie verzorgt 
de overstap en berekent automatisch de korting op de 
energiebelasting. Bovendien ontvangt de coöperatie 
per lid een bedrag per jaar. Dit bedrag gebruik we voor 
de afl ossing van de panelen en om nieuwe projecten te 
kunnen starten voor en met de inwoners van het gebied.
Wordt u lid van Zonnige Start dan ontvangt u een 
korting op elektriciteit van +/- € 0,07 per kWh via de 
energiebelasting.

Bovendien krijgt u een scherpe prijs
bij Engie voor stroom en gas.
Prijzen 3 jaar vast per 01-03-2018

Elektriciteit per kWh:
Normaal  € 0,19744
Dubbel hoog      € 0,20389
  laag     € 0,18960

Gas per M3:    € 0,6330

Voorbeeld 

Voor een huishouden met een verbruik van 3000 kWh 
elektriciteit en 2000 m3 gas is dit een besparing van € 60 
tot € 120 per jaar (afhankelijk van huidige leverancier). 
Hier bovenop ontvangt u dan nog 3000 x € 0,07 = € 210 
korting per jaar via de energiebelasting voor elektriciteit.

Wilt u niet lid worden van de Zonnige Start maar toch 
profi teren van het voordeel bij Engie dan kunt u zich via
de website van Zonnige Start aanmelden.

Aanmelden en meer 
informatie

Aanmelden kan via www.zonnigestart.nl. 

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op:
www.zonnigestart.nl
www.facebook.com/Zonnigestart

Energiecoöperatie Zonnige start
Dorpsstraat 49
7814 PT Emmen
info@zonnigestart.nl


