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Maandlasten Energie Terpleane 5
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Stroom en gasverbruik Terpleane 5 zonder zonnepanelen
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– Wij sluiten alle kolencentrales, te beginnen met de oude en meest vervuilende; 
– Wij bouwen 100.000 betaalbare energieneutrale huurwoningen. Zo komen sociale huurwoningen weer 

beschikbaar voor wie ze bedoeld zijn; 
– Energiezuinig leven loont. Wie elektrisch rijdt of zelf stroom opwekt, betaalt minder belasting; 

– Wij investeren in innovatie en groene ondernemers om zo uitdagingen als klimaatverandering en het 
energievraagstuk te veranderen in kansen. Wij nemen knellende regelgeving weg en de overheid koopt 

duurzaam in; 
– Wij richten een publieke investeringsbank op om met publiek geld private investeringen aan te jagen, 
gericht op maatschappelijk relevante doelen zoals duurzame energietransitie en digitale infrastructuur;











Stroom en gasverbruik Terpleane 5 zonder zonnepanelen en met 
Tesla vanaf 2018…..
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Al onze gezinnen zullen in de toekomst
veel meer elektriciteit gaan gebruiken

De kans is groot dat de overheid het gebruik en 
opwekking van duurzame energie gaat subsidiëren en 
gebruik van fossiele brandstoffen duurder gaat maken

Over afzienbare tijd wordt elektrisch rijden de standaard







Aanschaf: 300 euro 
Aftrek energiebelasting: +/- 12 cent 

Terugverdientijd: 7,5 jaar

Teruglevering +/- 2,5 cent 
Looptijd project 15 jaar 

?!?!?!?!?!?!?!?

Coöperatie met postcoderoos

Powerfield











Waarom nu en waarom Oostrum?









Wat is het beste moment om een 
boom te planten? 

 

Tamir Herzberg, collega van Selma



Wat is het beste moment om een 
boom te planten? 

Gisteren!

Tamir Herzberg, collega van Selma





Hoe dan?









EAZ



- Het levert ons geld op
- Minder afhankelijkheid van externe partijen (onafhankelijkheid)
- Goed voor het milieu
- We laten een betere wereld achter voor de volgende generatie
- Goed voor de mienskip
- We zetten Oostrum op de kaart
- Maakt het dorp aantrekkelijker om te wonen
- Veel meer rendement dan spaargeld
- Voorbereid op de toekomst van elektrisch autorijden
- Voorbereid op een toekomst zonder gas
- Maakt de discussie met de NAM makkelijker
- Maakt maximaal gebruik van subsidieregelingen
- Laat onze kinderen zien dat we ondernemend zijn
- We hebben straks een eigen (gratis) benzinepomp in het dorp

Voordelen:



- Regelwerk
- Mogelijke impact op omgeving

Nadelen:



We doen dit alleen wanneer dit project voor de deelnemers 
ook echt rendabel is (lagere maandlasten)

We doen dit alleen wanneer de meerderheid van de huishoudens 
het project ondersteunen

Voorwaarden:



Regelgeving Bedrijfsmodel

Techniek/locatie Voorbeelden



www.oostrumpower.nl

http://www.oostrumpower.nl

