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Beste leden van de coöperatie, 

In onze november-nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over een aantal projecten 
waar we druk mee zijn. Er gebeurt heel veel achter de schermen. Beetje bij beetje 
kunnen we u nu meer vertellen over verschillende ontwikkelingen. Ook hoe we u 
toekomstig als coöperatie meer en meer van dienst kunnen zijn. In deze nieuwsbrief – 
vrij lang aan het einde van het jaar - een terugblik op het afgelopen jaar en vooruitzichten 
voor het nieuwe jaar: 

 Terugblik op 2019 

 Voortgang en nieuwe informatie over de zonneweide projecten 

 Samenwerking met de buurcoöperaties 

 Nieuwe subsidie voor kleine besparingsacties 

 Winteractie: besparen door waterzijdig inregelen?  

 Trainingen projectbegeleider coöperaties 

 Belastingdienst en BTW 

 Ledenvergadering en/of Algemene Leden Vergadering. 

1. Terugblik op 2019 

2019 noemen we het best “een interessant eerste jaar”. Het was pionieren met een paar 
heel enthousiaste vrijwilligers. Niet alles verliep zoals we gedacht hadden. We hebben 
veel bemoedigde schouderklopjes ontvangen, maar zoals elke vereniging verzucht: liever 
hadden we meer vrijwilligers die meewerken en meedenken! De coöperatie telt 2 
bestuursleden in actieve dienst: voorzitter en penningmeester. D.w.z. we hebben nu 
feitelijk 3 bestuur-vacatures doordat 2 bestuursleden1, op eigen verzoek en gedwongen 
door persoonlijke omstandigheden, terug willen treden.  
Verder is Jan Geraeds onze energieadviseur. Dus momenteel trekken we met 3 
vrijwilligers de kar! Bij deze dus nogmaals een oproep2 ……………. 
We hebben als startende coöperatie een goede medewerking met, en steun van, de 
Gemeente Maasgouw gekregen. Maar we hebben ook moeten vaststellen dat een 
burgerparticipatie, zoals onze coöperatie is, nog niet echt “ingeburgerd” is bij ambtelijke 
instanties. We zien ook “een verschil in snelheden”. Het zal over en weer een leerproces 
zijn.  
De samenwerking en steun van buur-coöperaties is voortreffelijk en daarnaast hebben 
we veel gebruik kunnen maken van concrete kennis en expertise bij de Natuur-en Milieu 
Federatie Limburg, het Servicepunt Energie Limburg Lokaal, en de koepelorganisatie 
Rescoop-Limburg. 
De coöperatie telt momenteel bijna 50 leden. Ongeveer 15 leden hebben een 
energieadvies aangevraagd. Onze website biedt heel veel informatie, maar behalve 
energieadviezen hebben we als beginnende coöperatie nog niet zoveel te bieden. Zoals 
deelname in coöperatieve projecten voor opwekking en afname van groene stroom, of 
collectieve besparingsmaatregelen of producten. Nog even wachten. Het ontbreekt ons 
ook aan man/vrouwkracht hiervoor en dan is het beter te focussen op een beperkt aantal 

                                            

1 John Wilms en Michel Knoester  
2 Bij deze dus nogmaals een oproep om ons vrijwilliger of bestuurslid te komen helpen! Mob.0648606363 
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mogelijkheden. 
Rond de jaarwisseling 2018-2019 werd de coöperatie de ontwikkeling van en deelname 
in twee zonneweides aangeboden. De ledenvergadering gaf het bestuur volmacht 
hiervoor een (gesubsidieerde) haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Dat betekende 
heel veel werk op een voor ons volledig nieuw werkterrein. Het zijn projecten die in de 
eerste fase zeer vertrouwelijk behandeld moeten worden, maar die, zodra we duidelijk 
kunnen zijn met cijfers en planologische criteria, veel communicatie en afstemming met 
leden en inwoners zullen gaan vragen. Tot nu toe was het dus veel werk, dat moeilijk 
zichtbaar te maken was. 
Tijdens de jaarmarkt in Maasbracht, hebben we in het gemeentehuis een 
duurzaamheidsmarkt georganiseerd met medewerking van de gemeente en enkele 
lokale ondernemers. We moeten bekennen dat de belangstelling en aanloop teleurstelde. 
In november hebben we samen met de gemeente een (rijks-)subsidie aangevraagd en 
die is enkele dagen geleden toegekend. In januari-februari laten we u en de inwoners 
van Maasgouw weten, wat de gemeente en onze coöperatie gaan doen om te helpen bij 
energiebesparing. 
In november zijn we gestart met de voorbereidingen voor een winteractie waarin we de 
leden en inwoners van Maasgouw stimuleren de verwarming efficiënter te maken. 
Over enkele van bovengenoemde maatregelen en werkzaamheden, krijgt u hieronder de 
laatste stand van zaken. 

2. Voortgang en nieuwe informatie over de twee zonneweide projecten. 

In de November-nieuwsbrief (“Projecten”) konden we u iets vertellen over deze twee 
projecten, waarvoor we elk een haalbaarheidsstudie uitvoeren en waarvoor de 
Gemeente Maasgouw uitzoekt of de projecten planologisch inpasbaar zijn: momenteel 
worden beide principeverzoeken door diverse ambtelijke teams en de omgevingsdienst 
behandeld. Die ambtelijke voorbereiding is nog niet afgerond. De Gemeente Maasgouw 
laat weten dat uiterlijk in de eerste week van februari 2020 een formele reactie volgt. Dan 
ook kunnen we u volledig informeren over deze projecten: welke investeringen er mee 
gemoeid zijn, hoe ook leden kunnen investeren, welke financierings-, subsidie- en 
exploitatiemodellen de voorkeur hebben, rendementen, of er een BV of een coöperatie 
voor deze zonneweides opgericht moet worden voor deze onderneming (onder de onze 
Coöperatie Duurzaam Maasgouw), over de verkoop van de opgewekte stroom aan een 
energieleverancier met een extra voordelig tarief voor leden en voor inwoners van 
Maasgouw, enz.  
Maar zoals dat eigen is aan een coöperatie: de leden moeten beslissen. Al met al is het 
geen eenvoudige materie. Daarom willen we u in januari-februari met een 
informatiepakket uitleg geven en een of meerdere voorlichtingsavonden houden over de 
keuzemogelijkheden waarvoor we staan. 
Want waarom doen we dit? Verduurzaming met voordelige groene stroom opgewekt in 
de gemeente Maasgouw en waarvan de opbrengsten weer terug vloeien in de gemeente 
Maasgouw.  
Dus geven we u ook alvast een overweging mee:  
legt u zelf zonnepanelen op uw dak of “neemt” u straks een aantal panelen in een 
zonnepark? Of doet u beide?  
 

https://duurzaammaasgouw.nl/home/onze-nieuwsbrieven/
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Ter oriëntatie: de praktijk leert ons dat het toch begin 2021 wordt alvorens deze groene 
stroom in Maasgouw opgewekt wordt.  
In 2020 gaan we Informatie en voorlichting geven, draagvlak bouwen, haalbaarheid 
onderbouwen, en dan een besluit nemen met de grondeigenaar/initiatiefnemers enerzijds 
en met leden van de coöperatie anderzijds. 
En als dat positief verlopen is moeten we o.a. een energieafnemer en energieleverancier 
contracteren, netwerk aansluiting contracteren (Enexis), technische specificaties 
opstellen, aanbesteding, maar vooral en allereerst het benodigde vergunningentraject 
doorlopen. Dit zal volgens planning nog een groot deel van het komende jaar vullen.  

3. Samenwerking met de buurcoöperaties 

Ook hierover konden we de eerste vorderingen melden in de November-nieuwsbrief 
(“Projecten”): de Coöperatie Duurzaam Maasgouw, de Coöperatie Duurzaam Roerdalen, 
Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' en Energie Coöperatie EOS 
(Swalmen-Boukoul-Roermond) zijn voornemens in januari een intentieverklaring voor 
samenwerking te ondertekenen. Deze coöperaties (oostelijk van de Maas) willen 
samenwerken aan de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten met 
burgerparticipatie (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, zonneweides).  
Ingevolge het Klimaatakkoord krijgt elke gemeente de taak een of meerdere 
grootschalige energieprojecten te ontwikkelen. Wat en waar precies in deze regio wordt 
vastgelegd in de RES, de Regionale Energie Strategie. In het Klimaatakkoord is ook 
aangegeven, dat hierbij per project minimaal 50% burgerparticipatie gerealiseerd moet 
worden. Maar juist voor de grotere projecten in kleinere gemeentes is dat soms moeilijk 
realiseerbaar. En daar azen de grote projectontwikkelaars op. Maar door samenwerking 
met buurcoöperaties zijn ook de kleine coöperaties een krachtige marktpartij: 
bovengenoemde coöperaties werken in een gebied met 134.000 inwoners, 62.000 
woningen, met 64% koopwoningen en 24% huurwoningen / woningbouw-verenigingen. 

De samenwerking betreft: 

1. Het maatschappelijk draagvlak van energieprojecten te onderzoeken, alsmede de 
mogelijkheden tot (co-)financiering inventariseren; 

2. Gezamenlijk een sterk blok te vormen jegens initiatiefnemers van grootschalige 
energieprojecten, om een zo groot mogelijke burgerparticipatie te realiseren; 

3. Waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk ontwikkelkosten en realisatiekosten van 
projecten te dragen; 

4. Communicatie naar interne als externe stakeholders op elkaar af te stemmen; 

Deze intentieverklaring is niet bindend, maar partijen spreken via deze verklaring uit om 
in de realisatie van energieprojecten mogelijk gezamenlijk op te trekken, als dat 
voordelen biedt. (dus het moet niet, maar het biedt de mogelijkheid) 
Als Duurzaam Maasgouw kijken we daarbij naar de mogelijkheid om deel te kunnen 
nemen in het geplande zonnepark op de voormalige “vuilstort Montfort”. Dit om leden van 
onze coöperatie ook hier de mogelijkheid te bieden te investeren in duurzame energie 
en/of hiervan voordelig groene stroom te kunnen betrekken. Onder voorbehoud van 
goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering (ALV) wil de Coöperatie Duurzaam 
Maasgouw deze intentieverklaring ondertekenen.  

https://duurzaammaasgouw.nl/home/onze-nieuwsbrieven/
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4. Nieuwe subsidie voor kleine besparingsoplossingen  

Net voor de Kerstdagen kwam het bericht dat de subsidieaanvraag (Regeling Reductie 
Energiegebruik - RRE) is toegekend! (zie ook November-nieuwsbrief ) Ongeveer 
€90.000, met als doelstelling dat hiermee minimaal 1000 huishoudens/woningen bereikt 
moeten worden, en dat hiermee ook kleine besparingsmaatregelen gesubsidieerd 
kunnen worden. Gelijk in januari gaan we met de gemeente aan de slag dit uit te werken 
tot gezamenlijke acties van de gemeente en de Coöperatie Duurzaam Maasgouw. Wij 
willen graag 1 februari beginnen! 

5. Winteractie: besparen door “waterzijdig inregelen”? 

Als u een groter rendement kunt halen uit uw verwarmingsradiatoren kunt u de 
temperatuur van het verwarmingswater lager instellen en daarmee de verwarmingsketel 
veel efficiënter maken. Met kleine radiator-ventilator-units en een CV-inregelkit en enkele 
uurtjes heen en weer van radiator naar radiator moet u 10-15% gasbesparing kunnen 
behalen! Kijk ook op onze website “radiator-ventilator en waterzijdig inregelen”. 
We zijn nagenoeg akkoord met de leveranciers van genoemde producten om deze via de 
coöperatie met extra korting te kunnen bestellen (ruim 10% op de prijs in de webwinkel - 
vanaf €60 resp. ca. €90). Kleine investeringen-aantrekkelijke gasbesparing-direct 
merkbare comfortverbetering. 
We proberen met deze actie zo snel mogelijk van start te gaan: je hebt de 
wintertemperaturen nodig om de verwarming efficiënt te kunnen inregelen. En dan 
dringen we er bij de gemeente tevens op aan de RRE-actie (zie 3 hierboven) snel van 
start te laten gaan, om ook nog van deze subsidie gebruik te kunnen maken: extra 
voordelig! 

6. Trainingen projectbegeleider coöperaties 

Rescoop-Limburg3 lanceert in 2020 het programma ‘versnelling coöperatieve 
energietransitie’. Binnen dit programma is het de bedoeling in 2020 projectleiders op te 
leiden om de coöperatieve ontwikkeling van energieprojecten te begeleiden. Voor het 
programma zoekt Rescoop momenteel de steun van de provincie. Rescoop-Limburg 
doet een oproep aan coöperaties om mensen aan te melden die deze rol als projectleider 
willen gaan invullen. Ook worden er middelen vrijgemaakt voor het professionaliseren en 
ondersteunen van (vaak door vrijwilligers bestuurde) coöperaties. Als u of iemand in uw 
kennissenkring interesse heeft zich in deze nieuwe functie van projectleider 
energieprojecten te bekwamen, laat het ons dan weten. Het zijn in de regel betaalde 
(deeltijd-)functies, en met het Klimaatakkoord zal de vraag naar dergelijke projectleiders 
zeker toekomst hebben.  
En uw coöperatie, kan zoals uit punt 2 hierboven (project zonneweides) mag blijken, ook 
zo’n projectleider gebruiken!   

                                            

3 RESCOOP-Limburg is een koepelorganisatie van Limburgse energie coöperaties t.b.v. politieke en 
bestuurlijke belangenbehartiging en begeleiding en training van aangesloten energiecoöperaties in 
Limburg. De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is aangesloten bij RESCOOP-Limburg. 

https://duurzaammaasgouw.nl/home/onze-nieuwsbrieven/
https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/warmteafgifte-radiatoren/
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7. Belastingdienst en BTW 

Voor dienstverlening moet BTW afgedragen worden. En over de energieadviezen, die we 
voor € 25 maken, moeten we toch belasting afdragen.  
We hebben heel wat overleg gehad met de belastingdienst, maar met terugwerkende 
kracht moeten we toch 21% gaan afdragen. Een lidmaatschapsbijdrage (€10 jaarlijks) is 
geen dienstverlening of product, en is vrij van btw-heffing. Daarom: het energie advies 
wordt wat duurder. Maar de keerzijde is dat we nu ook btw kunnen terugvragen c.q. 
verrekenen van uitgaven. 
De algemene ledenvergadering moet dit nog formeel bevestigen, maar we zijn 
genoodzaakt de prijs voor een energieadvies voor leden verhogen tot €30 (incl. btw). Tot 
nu toe (1-12-2019) aangevraagde of uitgevoerde adviezen voeren we uiteraard uit voor 
€25. 

8. Ledenvergadering en/of Algemene Leden Vergadering. 

We wachten nog even af om een datum te prikken:  

 Voor een informatieve bijeenkomst: we hebben de gegevens (meer informatie) 
van de gemeente nodig om u te kunnen informeren over de planologische 
haalbaarheid en om die samen te voegen met de economische en financiële 
haalbaarheid van de zonneweideprojecten. Hieruit stellen we een informatiepakket 
samen. U kunt zich met deze informatie voorbereiden op een discussie en 
besluitvorming over de rol en betrokkenheid van de coöperatie in een 
zonneweideproject. Voor een informatie bijeenkomst sturen we op eind januari, 
begin februari. 

 Voor een ALV, Algemene Leden Vergadering met voorlopig als belangrijkste 
agendapunten:  

o en aansluitend op de informatieve bijeenkomst en met de besluiten van de 
initiatiefnemer(s) / grondeigenaar(en) zullen de leden moeten besluiten of 
we als coöperatie verder gaan in de realisatie van deze (een of beide) 
zonneweideprojecten. Voor de ALV sturen we op eind februari (na 
carnaval). 

o Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
 

Tot slot: 

Namens onze kleine groep vrijwilligers,  
- John Wilms, Michel Knoester, Paul Op het Veld, Jan Geraeds en Chris Hamans –  
wensen we u een gezond en voorspoedig 2020 !  
 

Laten we er met z’n allen een duurzaam en energiek jaar van maken! 
 

Heeft u vragen ten aanzien van deze nieuwsbrief of vragen in het algemeen, neem dan contact 
op. Dat kan op de telefoonnummers 0648606363 of 0644312400. Maar ook via het 
contactformulier op onze website of per e-mail: info@duurzaammaasgouw.nl 

https://duurzaammaasgouw.nl/footer/contactformulier/
mailto:info@duurzaammaasgouw.nl

