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AGENDAPUNT 3 ALV JAARVERSLAG 2018/2019 – opgesteld augustus 2020 

3. Jaarverslag 
Dit is het eerste jaarverslag van de coöperatie en betreft het verlengde boekjaar september 2018 tot 31 
december 2019. 
Deze periode kan geduid worden als een echte pionier- en oriëntatiefase, waar veel nadruk lag op de 
praktische aanpak van de uitdagingen die de coöperatie gesteld werden. 

3.1. Bestuur 
De coöperatie is officieel opgericht op 18 september 2018. Het oprichtingsbestuur bestond uit de 
initiatiefnemers: Piet Peters, John Wilms, Michel Knoester, Paul Op het Veld, en Chris Hamans.  
Deze bestuursleden staan tot op vandaag (24 augustus 2020) ook nog steeds geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel, de feitelijke situatie is echter inmiddels aanzienlijk anders. 
Piet Peters en John Wilms hebben zich om persoonlijke en/of gezondheidsredenen moeten 
terugtrekken als actieve bestuursleden. Ook Michel Knoester moest zich terugtrekken als bestuurslid en 
energieadviseur omdat onze pionierswerkzaamheden voor hem niet meer te combineren waren met zijn 
eigen, betaalde, werkzaamheden. Sinds eind 2019 trekken Paul Op het Veld en Chris Hamans alle 
taken. Paul Op het Veld en Chris Hamans hebben de secretariaatsfunctie en werkzaamheden gedeeld. 
We zijn er niet in geslaagd de aldus ontstane vacatures op te vullen ondanks herhaalde oproepen 
daartoe. 

3.2. Leden 
Op 31 december 2019 telde de coöperatie 47 leden:  
Beegden 2, Heel 13, Linne 5, Maasbracht 13, Thorn 9 en Wessem 3.  
(inmiddels aug. 2020 totaal 50 leden; incl. 3 opzeggingen; 1 overlijden) 

3.3. Communicatie en Profilering 
Website: Vanaf eind 2019 tot medio 2019 is invulling gegeven aan de website 
www.duurzaammaasgouw.nl. Doel van de website: positionering en profilering van de coöperatie. De 
website bevat veel informatie over de mogelijkheden en technische oplossingen voor besparing en 
opwekking van energie. Ook wijst de site op de mogelijkheden voor subsidiëring van 
besparingsmaatregelen en voor energieopwekking. De website wordt redelijk tot goed bezocht afgezet 
tegen de beperkte bekendheid die we er aan gegeven hebben. De website wordt eigenlijk minder dan je 
zou verwachten bezocht door inwoners van Maasgouw, daarentegen zijn onverwacht veel bezoekers 
(en af en toe reacties) uit de rest van Nederland. We meten regelmatig het site bezoek met Google 
Analytics.  
Pers: Vanaf de website zijn links gemaakt naar LinkedIn en Facebook. Echter een toegewijde kracht 
voor de communicatie en profilering zou hier veel goed werk kunnen verrichten. 
We hebben in 2019 goede contacten gehad met de lokale pers (Via Maasgouw) en ons enkele keren 
kunnen profileren. 
Duurzaamheidsmarkt: Tijdens de Zomer-Jaarmarkt in Maasbracht – zondag heeft de coöperatie zich 
presenteert met een Duurzaamheidsdag. Met medewerking en ondersteuning van de Gemeente 
Maasgouw, Technisch installatiebedrijf Van Lier, Greenpower (Verkoulen), Rockwool, Rabobank, 
Soltronergy en Enexis werden verschillende duurzaamheidsoplossingen tentoongesteld in de hal en 
vóor het gemeentehuis aan de Markt in Maasbracht. Het bleek moeilijk bezoekers te trekken hetgeen 
wellicht ook te wijten was aan hoogzomers temperaturen en het braderiepubliek; de belangstelling was 
gering en leverde uiteindelijk slecht twee nieuwe leden op, ondanks flyering tussen het marktpubliek, 
spandoek, posters, persartikelen (VIA-Maasgouw en Dagblad de Limburger), de gemeentelijke website 
tot en met een uitzending compleet met afgenomen interviews op de lokale TV-stations ML5 en Delta 
Limburg TV. 
Nieuwsrubriek en Nieuwsbrieven: Op onze website plaatsen we kleine nieuwsberichten op gepikt uit 
vakliteratuur en uit eigen contacten. Die zijn of van technische aard, marktontwikkelingen, subsidies en 
relevante politieke ontwikkelingen. Verder zijn we in 2019 begonnen met maandelijks een wat 
uitvoerigere nieuwsbrief, die we per email aan onze leden versturen. Hiermee willen we onze elden 
informeren over de actuele werkzaamheden en ontwikkelingen in en rond de coöperatie zoals de 
zonneweide projecten, maar ook met artikelen waarin we uitleg en betekenis willen geven aan de leek 
over specifieke onderwerpen, relevante ontwikkelingen in de markt 

http://www.duurzaammaasgouw.nl/
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Kortom: met communicatie en profilering verdienen in de ogen van het bestuur meer aandacht maar het 
ontbreekt ons aan menskracht. 

3.4. Energieadviezen:  
gelijk in 2018 zijn met financiële ondersteuning van de Gemeente Maasgouw twee energieadviseurs 
opgeleid (John Wilms en Michel Knoester) die snel aan de slag gegaan zijn met het aanbieden en 
uitbrengen van energieadviezen. Bovendien subsidieert de Gemeente Maasgouw elk uitgebracht 
energieadvies met €50 (maximaal 100 adviezen)  Daarmee is de eigen bijdrage voor de aanvrage geen 
financiële drempel. Zoals eerder aangegeven hebben beide adviseur/bestuursleden hun 
werkzaamheden om persoonlijke redenen helaas in de loop van 2019 moeten stopzetten. We hebben 
met Jan Geraeds echter snel een nieuwe energie adviseur kunnen aantrekken. Eind 2019 waren er 12 
adviezen uitgebracht 

3.5. Projecten:  
nog vóor de officiële oprichtingsdatum van de coöperatie werden we onafhankelijk van elkaar al 
benaderd door twee initiatiefnemers die vroegen of we hen konden helpen met de realisatie van twee 
zonneweides. De jonge en hierin totaal onervaren coöperatie heeft zich bij buur-coöperaties, 
koepelorganisaties en overheden georiënteerd hoe zulke projecten aan te pakken. Vervolgens is een 
subsidieverzoek gedaan bij de Provincie Limburg voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. 
Dat subsidieverzoek werd in mei 2019 toegewezen en hebben we op basis van een aanpak projectplan 
opdracht verleend aan het bureau Soltronergy in Roermond, gespecialiseerd in zonne-energie-
projecten, een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Met de eerste calculaties, inpassingstekeningen zijn 
beide projecten voorgelegd aan de Gemeente Maasgouw voor een principebesluit dat moest bepalen of 
de projecten planologisch inpasbaar geacht worden. Voor het kleinste project Linnermolen was het 
gemeentelijk advies negatief en onzerzijds bovendien economisch niet haalbaar: te hoge kosten voor 
de vaste voorzieningen ten opzicht van het beperkt aantal panelen en dus stroomproductie. Alhoewel 
de officiële standpunten van de Gemeente ten aanzien van die principe verklaringen in 2020 volgden, 
waren de vooruitzichten voor het grotere project Hofstraat dermate positief dat de technische uitwerking 
begroting en onderbouwing gestart werden in november-december 2019. Met de mede-eigenaar en 
grondeigenaar, de familie Kleukers, hebben we eind 2019 de principiële uitgangspunten en 
mogelijkheden van een structuur verkend die uiteindelijk voorziet in een 60% coöperatieve deelname en 
40% door de familie Kleukers, onder te brengen in een nog op te richten gezamenlijke BV. In 2020 (in 
later toegelicht in agendapunt 7) de voortgang van het project.  
De werkzaamheden, het inwinnen van adviezen en know how, de contacten en onderhandelingen zijn 
uitgevoerd door Paul Op het Veld en Chris Hamans. Het aantal uren die in dit project gestoken zijn is 
enorm. Ook hier missen we de menskracht en de actieve inzet van leden 

3.6. Samenwerking:  
Als startende coöperatie hebben we in 2018/2019 veel medewerking en financiële ondersteuning van 
de Gemeente Maasgouw mogen ontvangen. wethouder Johan Lalieu en duurzaamheids-ambtenaar 
Pierre Joosten heeft de coöperatie een rol en positie gegeven in de uitvoering van het beleid tot 
verduurzaming van de gemeente Maasgouw. Een rol die wederzijds gewenning en kennisvergaring 
heeft moeten ervaren: burgerparticipatie en coöperatief denken in verduurzaming is nog niet standaard 
verankerd in ambtelijke regels, werkwijzen en procedures en is anderzijds en ontegenzeggelijk ook een 
leerproces voor de coöperatie. 
Met de buurcoöperaties zijn goede contacten opgebouwd en hebben we veel informatie, aanwijzingen, 
tips en hulp gekregen. Het betreft o.a. ook uitwisseling van ervaringen met instanties, met projecten en 
problematiek met het geven van energieadviezen, subsidie-aanvragen, de rol van coöperaties bij de 
invulling van de Regionale Energie Strategie (RES).  
De Energie Coöperatie Leudal bood ons geheel belangeloos een “LED” project aan: coöperatieve 
inkoop van led-verlichting voor leden inclusief led-adviezen voor particulier en bedrijven. Maar door 
gebrek aan menskracht (een uitvoerend projectleider) hebben we daar geen gebruik van kunnen 
maken. 
Met de buurcoöperaties Roerdalen. EOS/Roerom (Swalmen Boukoul / Roermond) en ESE (Echt 
Susteren Energie) zijn in 2019 contacten gelegd voor een nauwe samenwerking bij de ontwikkeling van 
zonne- en windparken: in Midden-Limburg (en de rest van Limburg) dreigen coöperaties verdrongen te 
worden door grote commerciële partijen die, al dan niet gedreven en mogelijk gesteund door de 
duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente en provincie, het bijna onmogelijk maken c.q. zullen maken 
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als burgerparticipatie te kunnen concurreren in de opwekking van duurzame energie. Om revenuen uit 
de energieopwekking met wind en zon bij de burger en gemeenschap terecht te laten komen willen 
(minimaal) de voornoemde coöperaties uit Maasgouw, Roerdalen, Swalmen-Boukoul en Echt-Susteren 
hun krachten bundelen. De participatie in enkele zeer grote geplande projecten vereist ook een groot 
publiek, wat de afzonderlijke coöperaties niet kunnen werven in hun eigen gemeenten. In 2020 wordt 
geprobeerd deze samenwerking te concretiseren. 
Onze coöperatie is aspirant lid van de koepelorganisatie REScoop-Limburg: de coöperatie van de 
afzonderlijke Noord en Midden Limburgse coöperaties. REScoop-Limburg is eveneens kennisbron 
wind- en zonne-energieprojecten, verzorgt training en opleidingen. REScoop-Limburg vertegenwoordigt 
de leden in de totstandkoming van Regionale Energie Strategie, RES-Limburg.(heel simpel o.a. hoe en 
wanneer gaan we van het gas af). 

 

(tijdelijk secretaris) 
Chris Hamans 


