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Betreft: actualiteiten over onze werkzaamheden 

Heel, 18-10-2019 

Beste leden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw, 

Dit is de eerste keer dat we u met een brief / email benaderen.  

Sinds de oprichting op 18 september 2018, ruim een jaar geleden, zijn we vooral met de praktische 

uitwerking van onze doelstelling “verduurzaming van de gemeente Maasgouw” bezig geweest. Onze 

focus ligt vooral: Bewustwording – Energie-Besparing – Energie-Opwekking. 

Om de leden ook op het gebied van coöperatieve Energie-Opwekking van dienst te kunnen zijn, hebben 

we de afgelopen weken een aantal stappen gezet. Hierover informeren we nu als eerste onze leden. In 

de komende algemene ledenvergadering kunnen we hierover nog veel uitgebreider op in gaan en 

hierover van gedachten wisselen. 

Deze coöperatieve Energie-Opwekking gaat over opwekking van energie in zonneweides in de 

gemeente Maasgouw en ook in de regio. De hier opgewekte groene stroom zou voor onze leden en 

voor de inwoners van Maasgouw bestemd kunnen zijn. De projecten zijn: 

1. Het initiatief zonneweide Mispadenhof in Maasgouw: in potentie 4.320 panelen. Op jaarbasis zal 

deze zonneweide circa 1.170 MWh produceren, vergelijkbaar met een gemiddeld jaarverbruik van 

ongeveer 330 huishoudens. 

2. Het initiatief zonneweide Linnermolen in Maasgouw: in potentie 740 of 1010 panelen met een 

opbrengst van resp. 175 of 266 MWh, vergelijkbaar met resp. het jaarverbruik van 50 of 76 

huishoudens. 

3. Een mogelijk samenwerkingsproject met 4 andere coöperaties uit Roerdalen, Echt-Susteren, 

Roermond en Swalmen-Boukoul voor een zonneweide op een deel van de voormalige stortplaats 

Montfort in de gemeente Roerdalen. Dit project zou kunnen uitgroeien tot een grootte van 18 

hectaren met de mogelijkheid voor onze coöperatie daarin te participeren, zodat veel huishoudens 

en bedrijven in Maasgouw van groene regionale stroom kunnen worden voorzien, tegen een 

aantrekkelijk stroomtarief. 

Verder oriënteren we ons naar een financieringsmodel (een revolving fund) dat iedereen in Maasgouw 

in staat stelt deel te nemen en te profiteren van de groene regionale stroom en de aftrek van de 

milieubelasting op stroom. 

De realisatie van de projecten binnen de gemeente Maasgouw kan niet zonder instemming en 

medewerking van het College van Burgemeester en Wethouders. In de begrotingsvoorstellen voor 2020 

huldigen wij de voornemens van het College om ambtelijke capaciteit vrij te maken, mits dit betekent dat 

zowel bestuurlijk als ambtelijk tijd wordt vrijgemaakt om de procedures voor de voorgestelde 

burgerinitiatieven in behandeling te nemen. 
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Heel recent hebben we daarom de raadsleden gevraagd hun steun te geven aan dit onderdeel van de 

begrotingsvoorstellen van het College.  

Zodra wij de nodige informatie van de gemeente Maasgouw hebben ontvangen, kunnen wij de 

haalbaarheid (en wenselijkheid) van die projecten aan u voorleggen. 

Tot nu toe konden we deze project-activiteiten niet aan de grote klok hangen, en, door gebrek aan 

feiten en cijfers geen goede voorlichting en discussie met u op starten. Maar, met onze brief aan de 

raadsleden, zijn we min of meer “publiek” gegaan. Een logische vervolgstap is nu, u als lid te informeren 

over deze activiteiten en plannen.  

Wij willen de leden van onze coöperatie en de inwoners van Maasgouw de mogelijkheid geven te 

investeren in één of meerdere zonneweides, en om de groene regionale stroom daarvan, tegen 

voordelige tarieven en voorwaarden af te nemen, met aftrek van de milieubelasting op de 

stroomrekening.  

Op de komende ledenvergadering zullen wij u meer details geven. 

We zijn dus druk bezig en in 2020 gaan we onze zichtbaarheid vergroten door voorlichting geven, inzet 

van energie-coaches, samenwerken met de andere coöperaties en naar verwachting dus de realisatie 

van de twee zonneweides binnen de gemeente Maasgouw. Het bestuur is daarvoor dringend op zoek 

naar ondersteuning, zodat we die activiteiten goed en zorgvuldig kunnen uitvoeren! Veel leden tonen 

actief interesse en dat is natuurlijk heel welkom!  

Maar we hebben meer nodig dan interesse: we hebben medewerkers en mededenkers nodig: 

 1 secretaris/secretaresse in het bestuur; 

 1 of 2 bestuursleden; 

 2 of 3 energie-coaches of energie-adviseurs (dringend! We kunnen nu geen nieuwe aanvragen 

meer accepteren: de huidige adviseur moet stoppen vanwege zijn drukke werkzaamheden) 

 1 website manager; 

 meerdere werkgroep leden. 

Kunt u ons komen helpen met de realisatie van de mooie doelstellingen? 

De ondergetekenden vertellen u graag meer. 

 

Paul Op het Veld, penningmeester Chris Hamans, voorzitter 

Maasbracht Heel 

mobiel: 0644 31 24 00 mobiel: 0648 60 63 63 

e-mail: pm.cdm@duurzaammaasgouw e-mail: vz.cdm@duurzaammaasgouw.nl  
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