
Beste leden van Duurzaam Akkrum/Nes 
 
Via deze mail willen we jullie op de hoogte brengen van een drietal zaken: 
 

1. Zoals jullie waarschijnlijk bekend zal zijn, is er sinds dit voorjaar nieuwe 
privacywetgeving van kracht geworden binnen de EU:  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018). 
Ook de coöperatie Duurzaam Akkrum Nes moet hieraan voldoen. 

          De bijlage bij deze mail bevat ons privacy protocol. 
Hierin staat welke persoonlijke gegevens we van jullie bewaren en hoe we 
hier mee omgaan.  

 
2. De plannen voor de zonneweide tussen de spoorlijn en de rijksweg A32 zijn 

nog steeds actueel. Het aanvragen van de benodigde vergunningen is een 
complexe procedure doordat er meerdere partijen bij betrokken zijn  
(o.a. gemeente Heerenveen, Rijkswaterstaat en Gasunie). 
De werkgroep Leppagreide heeft hier hard aan gewerkt. 
De ontwerpomgevingsvergunning is door de gemeente op 19 september jl. ter 
inzage gelegd voor een periode van 6 weken. 
We hopen, dat we het plan voor de zonneweide nog dit najaar kunnen 
indienen voor SDE+ subsidie. 

 
3. Mocht het u ontgaan zijn: 

Onze eigen energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam heeft sinds dit 
voorjaar een nieuwe naam: Energie van Ons. 
Energie van Ons levert volledig groene stroom, vaak van lokale Noordelijke 
bronnen en compenseert gaslevering door aanplant bos. 
De groei van het aantal klanten in Akkrum en Nes stagneert. In het licht van 
de grote noodzaak tot verduurzaming van onze samenleving (Klimaatakkoord, 
Parijs) vinden wij dit een ongewenste ontwikkeling. Ons doel is uiteindelijk om 
Akkrum en Nes duurzaam te maken. We roepen alle leden en niet-leden op 
om overstappen naar Energie van Ons nog eens te overwegen.  

          De winst van Energie van Ons vloeit terug naar de leden/eigenaars en dus  
          ook naar Duurzaam Akkrum/Nes: per klant ontvangen we € 75 per jaar. 
          Duurzaam Akkrum/Nes moet dit geld statutair besteden aan duurzame  
          projecten in onze dorpen. De kosten voor de voorbereiding van de    
          zonneweide betalen we hier bijvoorbeeld van. 
           
 

          

 

         

         

        

 

 


