
Lokaal
Persoonlijk
100% Duurzaam



Programma

19:40 – 20:10 Presentatie
20:10 – 20:30 Korte quiz over energie en duurzaamheid
20:30 Uitdelen kortingsbonnen voor 

verduurzamingsmaatregelen
20:30 Vragen stellen en napraten



Opbouw van de presentatie

Wat is Enschede Energie?
Onze projecten
Hoe kan je meedoen?
De energiemarkt en de rol van Enschede Energie daarin
Hoe bespaar je energie?



Enschede Energie?

• Energiecoöperatie

• Verbreding tot 
duurzaamheidscoöperatie



De voordelen van een coöperatie

• Lokaal, persoonlijk én 100% 
duurzaam

• Meer dan alleen een 
energieleverancier. 
Een vereniging met mensen

• Je weet waar je energie vandaan 
komt en draagt bij aan een 
duurzamer Enschede!

• Jij kan meedoen op meerdere 
manieren



Bestaand
26 zonneprojecten
15.000 zonnepanelen
1.700 huishoudens

Nu in aanbouw
3 zonneparken
25.000 zonnepanelen
3.000 huishoudens

Planning 2023
10 zonnedaken



Enkele projecten in beeld
Technology Base Twente
2.844 zonnepanelen op dak
Stroom voor 340 huishoudens



Enkele projecten in beeld
Melkveebedrijf Pasman-Aalpol
684 zonnepanelen op dak
Stroom voor 65 huishoudens



Enkele projecten in beeld
Melkveebedrijf Stokkers
750 zonnepanelen op dak
Stroom voor 75 huishoudens





Doe mee en profiteer mee!

Meedoen kan op 4 manieren
• Investeer in certificaten en ontvang 4% rente per jaar
• Word buurtaandeelhouder en ontvang elk jaar €50,- of €100,-
• Neem stroom en/of gas af via Enschede Energie = OM
• Word actief als vrijwilliger en help mee aan de verduurzaming van 

Enschede



Investeer in certificaten

• Deelname: per persoon, ongeacht waar je woont
• Certificaten kosten €100,- per stuk
• Maximaal 100 certificaten per persoon
• Looptijd 15 jaar
• 4% rente per jaar
• Aflossing start in 4e jaar, rentebetalingen direct vanaf 1e jaar



Word buurtaandeelhouder

• Deelname: per huishouden / 
per elektriciteitsaansluiting

• Leg €50,- in
• Ontvang 15 jaar lang een winstdeel

van €50,- per jaar terug
• Ben je klant bij Enschede Energie = OM? 

Dan ontvang je voor je eerste deelname 
als buurtaandeelhouder €100,- per jaar 
ipv €50,-



De postcodegebieden
voor buurtaandelen
Dit is onze 
basisindeling
Er zijn aparte 
gebieden voor 
de zonneparken 
zodat meer 
mensen mee 
kunnen doen.



Neem stroom en/of gas af

• Betrouwbare energieleverancier
• 100% groene energie uit Enschede
• Scherpe prijs, want duurzaam en zonder winstoogmerk
• Je draagt bij aan de verduurzaming van Enschede
• Gas is CO2 gecompenseerd in Nederland (bos aanplant)
• Handige portal om je verbruik en je klantgegevens in te zien



Enschede Energie en 
OM | Nieuwe Energie
• Enschede Energie wekt stroom op
• We verkopen onze opgewekte stroom aan OM | Nieuwe Energie
• OM | Nieuwe Energie is de landelijke coöperatieve 

energiemaatschappij (meer dan 70 coöperaties zijn samen eigenaar)
• OM verkoopt stroom en gas aan consumenten en bedrijven
• Sinds 2015 elk jaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van 

Nederland!



Word vrijwilliger!

• We zijn een gezellig en enthousiast team
• Start met ledenactiviteiten

voor meer bewustwording
en meer impact

• Vele handen maken licht werk
• Samen verduurzamen we Enschede!



De energiemarkt

• Waarom zijn de prijzen zo hoog?
• Gas is schaars, de laatste opwekkingsbron 

die wordt ingeschakeld is bepalend voor de 
stroomprijs. Dat is vrijwel altijd een fossiele 
bron.

• Hoe weet je of je te maken hebt met 
échte groene stroom?

• Check dit op 
www.hier.nu/groene-stroom-checker

• Het stroometiket van OM | Nieuwe Energie 
vind je hier: www.samenom.nl/stroometiket

http://www.hier.nu/groene-stroom-checker
http://www.samenom.nl/stroometiket


Youtube link naar video: https://youtu.be/zpSwnVz-His

https://youtu.be/zpSwnVz-His


Energie besparen doe je zo

• Verwarm slim
• Deuren dicht, verwarm alleen ruimtes waar 

je verblijft.
• Ben je van huis? Thermostaat op 15 graden

(vloerverwarming op 17 of 18 graden)

• Stop sluipverbruik
• Zet je ketel op 60 graden 

(www.zetmop60.nl)
• Meten = Weten en Weten = Besparen

http://www.zetmop60.nl/


Samen verduurzamen we Enschede!

www.enschede-energie.nl/iksluitmijaan



QUIZ



Welk apparaat verbruikt 
meer energie?



Welk apparaat verbruikt 
meer energie?

Airco
150 tot 330 kWh per jaar
Afhankelijk van model.

Grote led TV
+/- 220 kWh per jaar

Ventilator: 10 kWh per jaar



Welk apparaat verbruikt 
meer energie?



Welk apparaat verbruikt 
meer energie?

Vaatwasser
+/- 230 kWh per jaar

Wasdroger
+/- 260 kWh per jaar



Welk apparaat verbruikt 
meer energie?



Welk apparaat verbruikt 
meer energie?

Oude koelvriescombinatie
+/- 380 kWh per jaar

Nieuwe koelvriescombinatie
+/- 150 kWh per jaar



Hoeveel leden heeft 
Enschede Energie?

A. 260
B. 460

C.  660
D.  860



Hoeveel leden heeft 
Enschede Energie?

A. 260
B. 460

C.  660
D.  860



Hoeveel procent van de in Nederland 
opgewekte stroom was in 2022 groen?

A. 5%
B.  14%

C.  19%
D.  23%



Hoeveel procent van de in Nederland 
opgewekte stroom was in 2022 groen?

C.  19%
D.  23%

A. 5%
B.  14%



Hoeveel voetbalvelden vol zonnepanelen zijn 
er nodig om even veel stroom op te wekken 

als met één windmolen?

A. 10 
B. 13

C.  15 
D.  20



Hoeveel voetbalvelden vol zonnepanelen zijn 
er nodig om even veel stroom op te wekken 

als met één windmolen?

A. 10 
B. 13

C.  15 
D.  20



Samen verduurzamen we Enschede!

www.enschede-energie.nl/iksluitmijaan

Kies voor de toekomst.
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