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Wethouder opent 4e en 5e zonnedak van EC Noorddijk 
 

Op 23 mei jl. opende wethouder Glimina Chakor 
(Klimaatadaptatie en Duurzaamheid) het 4e en 5e zonnedak van 
Energiecoöperatie Noorddijk. Dit project met 340 zonnepanelen, goed voor 120.000 kWh 
per jaar, is gerealiseerd op de panden van TSO Fietsen aan de Koningsweg in 
Oosterhoogebrug.  
 
Na ruim een jaar voorbereiding, waarvan bijna negen maanden voor de daadwerkelijke 
realisatie, is het dan eindelijk zover. Alweer het vierde project dat EC Noorddijk binnen 
budget en binnen de planning oplevert. Dit is ook het eerste project volgens de nieuwe 
subsidieregeling (SCE) waarmee de deelnemers 15 jaar lang een gegarandeerde uitkering 
van € 16 per jaar op hun investering van € 99 krijgen. Goed voor het milieu en voor je 
portemonnee. Met dit project brengt EC Noorddijk zijn totale productie aan groene stroom 
op 380.000 kWh per jaar. Daarmee kunnen 150 huishoudens van stroom worden voorzien, 
ongeveer de helft van het verbruik van alle huishoudens in Noorddijk en Ruischerbrug.  
 
De opening werd bijgewoond door 45 leden van de energiecoöperatie en enkele genodigden 
van de gemeente, andere energiecoöperaties en hun koepelorganisatie GrEK. 
In de winkel van TSO Fietsen aan de Koningsweg werden de wethouder en de andere 
aanwezigen welkom geheten door de voorzitter, Roelf Mulder. Hij vertelde daarna iets over 
de geschiedenis van EC Noorddijk. Werry Jonker, de penningmeester, deed verslag van het 
Project TSO. Dat werd gekenmerkt door een aantal hobbels, maar elk probleem dat zich 
voordeed werd door de verenigde inzet van Robert Huesken van TSO en het bestuur ook 
weer opgelost. Als blijk van waardering voor zijn aandeel in het slagen van dit project, 
overhandigde de voorzitter aan Robert een “Gronings pakket”.  
De wethouder roemde in haar praatje vooral de betrokkenheid van vrijwilligers die met hun 
‘probleemoplossend vermogen’ projecten als deze tot een succes weten te maken. Maar 
zonder betrokken leden die in zo grote getale van hun steun blijk geven lukt het ook niet. Ga 
zo door! 
 
De openingsact - ontsproten aan het creatieve brein van de voorzitter - vond buiten plaats, 
tussen de buien door. Met fietsende bestuursleden en de wethouder die een fietsband liet 
knallen, werd de vlag van EC Noorddijk ontrold en een bord onthuld met de tekst: “EC 
Noorddijk opent hier haar 4e/5e zonnedak, met 340 panelen goed voor 120.000 kWh per 
jaar. In totaal wekt EC Noorddijk nu 380.000 kWh per jaar op”. 
Binnen is daarna nog gezellig nagepraat bij een hapje en een drankje. De wethouder kreeg 
als dank een boeket en een potje Noorddijker honing met een uniek etiket. 
Met dank aan het voltallige team van TSO Fietsen dat deze feestelijke opening mede 
mogelijk maakte! 
 









 




