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Beste leden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw, 
 

Graag uw aandacht voor de volgende nieuwsitems: 

• Planning onder de Corona-crisis 

• Ledenvergaderingen 

• Kortingsartikelen en de RRE-subsidie 

• Project zonneweide Hofstraat Maasbracht 

• Personele zaken 

• Obligatielening Windpark Egchelse Heide 

 

Planning onder de Corona-crisis 
Wij hoeven u niet verder te verduidelijken waarom ieders omstandigheid en agenda veranderd is. Het 
vergt enige creativiteit al onze afspraken, activiteiten en mogelijkheden aan te passen aan de 
beperkende omstandigheden. Dat betekent dat ook onze planning van vergaderingen, overleg en 
bijeenkomsten volledig van tafel ging, en gezocht moest worden naar nieuwe mogelijkheden. (en, alleen 
al gezien onze leeftijd behoren we ook nog tot de risicogroep!) 
O.a. de data voor de energie-voorlichtings-bijeenkomsten in Heel, Maasbracht en Thorn zijn geschrapt. 
Voor het project zonneweide Hofstraat in Maasbracht moesten de omwonenden per brief geïnformeerd 
worden en de publieke informatiebijeenkomst in zalencentrum de Spil afgelast. Ook de informatie voor u 
als lid op dit project en op andere zonneparken waar de coöperatie bij betrokken is moet anders 
vormgegeven worden. En dat geldt ook voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).  
We zullen u per onderwerp informeren hoe we die informatie en afstemming met u gaan organiseren. 
Ook onze energieadviezen (ETAM) vereisen overleg en afstemming met de aanvrager over de 
uitvoering hoe we de specifieke opname van de situatie ter plekke kunnen uitvoeren. 
 

Ledenvergaderingen 
We hadden 2 vergaderingen met u voorzien: één informatiebijeenkomst over de te nemen route en 
besluiten over het zonnepark en een besluitvormende Algemene Ledenvergadering, en waarin ook 
wijzigingen in het bestuur en financiële verantwoording op de agenda staan. Een aantal agendapunten 
kunnen nog wel wat uitstel verdragen, maar voor een aantal projecten moeten de leden besluiten om 
verder te kunnen gaan. We zoeken naar een mogelijkheid om beide ledenvergaderingen met een 
videoconferentie of zelfs een live-stream verbinding te kunnen houden. We hebben daar geen ervaring 
mee, en moeten uitzoeken hoe dat te doen. Het vergt in ieder geval veel voorbereiding. We horen graag 
van u als u ons met uw ervaring kunt helpen! 

 

Kortingsartikelen en de RRE-subsidie 
Sinds 1 februari van dit jaar kunt u met een kortingbon of kortingscode kleine energiebesparende 
artikelen met 20% korting aanschaffen. Een paar dagen geleden is nu ook de gemeentelijke 
subsidieregeling RRE geopend. Met terugwerkende kracht vanaf 1 februari geeft de gemeente 
Maasgouw een éénmalige subsidie van maximaal € 70 bij aanschaf van een of meerdere artikelen 
waarvan het (totale) aankoopbedrag minimaal €70 is. De subsidiepot is € 70.000, maar op is op! Op 
onze website vindt u onze kortingsartikelen, de subsidielijst met alle energiebesparende artikelen en de 
regeling hoe die € 70 van de RRE-subsidie aan te vragen. (klik op de links). We hebben verschillende 
bedrijven in Maasgouw benaderd om ook mee te doen met deze kortingsactie. Zodra weer een 
plaatselijke leverancier met artikelen uit die lijst van gesubsidieerde artikelen ook deelneemt in deze 
promotieactie informeren we u per email. Korting plus subsidie moet u toch doen besluiten zoveel 
mogelijk energie te besparen! En … vertel het ook uw buren, vrienden en familie (in Maasgouw). We 
willen zoveel mogelijk woningeigenaren over te halen, ook met kleine voorzieningen, energie te 
besparen. Ook als ze geen lid zijn van de coöperatie, maar u zult ze ongetwijfeld motiveren dan ook 
voor €10 lid te worden. Hoe meer leden we kunnen opvoeren, hoe aantrekkelijker we ook voor 
leveranciers en politiek zijn!? 

  

https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/
https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/
https://duurzaammaasgouw.nl/financiering-3/rre-maatregellijst/
https://duurzaammaasgouw.nl/financiering-3/rre-maasgouw/
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Project zonneweide Hofstraat Maasbracht 
Het is een lang en moeizaam proces, maar afgelopen maand hebben we een paar essentiële 
vorderingen gemaakt in ons onderzoek naar de haalbaarheid om een zonneweide te realiseren aan de 
Hofstraat in Maasbracht (Brachterbeek) pal aan de oprit van de A2. Net toen de beperkende 
maatregelen van de Coronacrisis van kracht werden kreeg het project ook wat aandacht in dagblad de 
Limburger. Economisch en planologisch ziet het er goed uit. De Gemeente Maasgouw heeft een eerste 
instemming in de procedure verleend en nu kunnen de rapporten voor de onderbouwing van de 
aanvragen van een 10-tal vergunningen en instemmingen opgedragen worden. Echter mits u als lid 
kunt instemmen met een voorstel voor financiering, exploitatie, aandelen en rechtsvorm (een BV of 
afzonderlijke coöperatie onder de Coöperatie Duurzaam Maasgouw). Dat (consensus-)voorstel moet 
komende week/weken opgesteld worden met de grondeigenaar en initiatiefnemer en moeten we u dan 
voorleggen. Ter herinnering: voor de inwoners van Maasgouw hebben we het recht bedongen dat zij  
voor minimaal 50% kunnen deelnemen in het project en daarmee ook de hier opgewekte groene stroom 
voordelig door de inwoners afgenomen kan worden. 
Er zijn nog verschillende “kip-ei” punten. Een daarvan is de vóór-financiering van de eerder genoemde 
rapporten die noodzakelijk zijn om de benodigde vergunningen te verkrijgen en de wijziging van het 
bestemmingsplan te kunnen aanvragen. Als u in die vóór-financiering kunt en wilt bijdragen neemt u 
dan contact met ons op!  
Wanneer en hoe gaan we u informeren over dit complexe ondernemen? Zodra we een consensus-
voorstel hebben, werken wat dat uit tot een duidelijke presentatie. Het ziet er op dit moment niet naar uit 
dat we die met u in een zaal kunnen voorleggen en kunne bespreken. We zoeken nog uit of we dit 
kunnen en mogen organiseren in een video-conferentie. De omstandigheden zijn niet ideaal, de 
belangen zijn groot en de tijd dringt: de SDE++ subsidieaanvraag moet gedaan worden op 29 
september a.s. en daarvoor moet het hele vergunningen pakket inclusief wijziging van het 
bestemmingsplan. Zonder die SDE++ subsidie is productie van groene stroom economisch nog niet 
haalbaar en niet winstgevend.  
Los van alle technische aspecten is realisatie van zo’n project en hele klus. Daarom: kom ons helpen !!! 
Er zijn komt ook een cursus beschikbaar om u op te leiden tot projectmanager voor zulke zon (en wind) 
projecten. En er moeten nog heel veel van die projecten gerealiseerd worden. Een baan met 
toekomstperspectief. Meer weten? Neem contact op.     

  

Personele zaken:  

oproep voor nieuwe bestuursleden 
De coöperatie is nu 50 leden groot! En volgens de statuten van onze coöperatie zijn we er voor die 
leden om energiebesparing en energieopwekking te realiseren. Volgens de statuten “sturen” we dat met 
een bestuur dat bestaat 5 personen. Maar feitelijk draaien we het bestuur met 2 personen: uw 
ondergetekende de voorzitter en penningmeester Paul Op het Veld. Bestuurslid Piet Peters is medio 
vorig jaar om persoonlijke teruggetreden. Bestuurslid John Wilms heeft aangegeven om 
gezondheidsredenen te moeten terugtreden en Michiel Knoester kan het niet meer combineren met zijn 
beroepsmatige werkzaamheden. D.w.z. er zijn 3 bestuursvacatures. 
Daarom: in de ALV willen we 3 nieuwe bestuursleden kiezen en benoemen. Wie stelt zich kandidaat als 
bestuurslid?  

oproep voor werkgroepleden   
Zoals hierboven al genoemd, “besturen” we niet alleen, maar doen we ook bijna alle andere werk. 
Gelukkig hebben we het lid Jan Geraeds die de energieadviezen verzorgt. Maar alle andere zaken 
(secretariaat, website, zonneweide-projecten, kortingsacties, overleg met buurcoöperaties, enz, enz, …) 
wordt door de 2 bestuursleden gedaan. Onze eigen conclusie en beoordeling van de wethouder die ons 
overigens een warm hart toedraagt: onverantwoord en gevaarlijk voor de continuïteit !   
We waarderen dat u lid bent, maar wilt u, en kunt u ook een stukje van verantwoordelijkheid voor de 
coöperatie nemen? Sympathiseren met ons is niet meer genoeg. Kom, en wordt een actief lid! De 
werkzaamheden zijn interessant en uitdagend. Neem contact op! A.u.b. 
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Obligatielening Windpark Egchelse Heide 
De buurcoöperatie Coöperatie Peel Energie verzorgt voor Windpark Egchelse Heide BV (de uitgevende 
instelling) een obligatielening met 5% rente per jaar. De inschrijving is 16 maart geopend. De eerste 2 
weken is voor ruim €1,2 miljoen ingeschreven. De inschrijvingsperiode loopt tot 14 april en er is nog 
€1,3 -1,8 miljoen nodig. Het wervingsgebied voor obligaties wordt nu uitgebreid buiten de gemeente 
Peel en Maas tot de regio (Limburg). 
Misschien zijn er in onze coöperatie leden die nu al duurzaam willen investeren en niet willen wachten 
op een investering in ons eigen project de zonneweide Hofstraat (zie hierboven in de nieuwsbrief)  
Een folder en de uitgebreide Informatiebrochure met de projectgegevens, risico's en 
obligatievoorwaarden is beschikbaar bij Windpark Egchelse Heide BV. 
Het betreft een achtergestelde obligatielening die na de bouwperiode (ca. 1 jaar) in 10 jaar annuïtair 
terugbetaald wordt. 
Voorbeeld: Investeer je € 10.000 dan is de uitkering in het 1e bouwjaar € 500 rente en daarna 10 jaar 
lang € 1.295 rente+aflossing. Dat is opgeteld na 11 jaar € 13.450. 

Bent u geïnteresseerd, ga dan naar www.windparkegchelseheide.nl voor meer informatie.  
Voor vragen kunt u een email sturen naar obligaties@windparkegchelseheide.nl  of bellen met Ton 
Hanssen 0623 02 10 83. 

 

 

 

Chris Hamans, voorzitter Coöperatie Duurzaam Maasgouw 

Reageren, vragen of suggesties: info@duurzaammaasgouw.nl  of tel. 0648 60 63 63 
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