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Zorgen de energiecoöperaties voor
een ‘stille revolutie’

12 Duurzaamheid

Gedrogen en gedrage de miensen in klein plaatse zich ‘duurzaam’?
Es ich häör gevraog haw of ze ‘doerzaam’ zówwe wille laeve, zówwe mien
oma’s en opa’s (gebaore tösse 1879 en 1890), mie moder en mie vader
(gebaore 1912 en 1914) zich aafgevraog höbbe: ‘Waat is mit dem! Waat wiltj
dae noe?’ ’t Waord ‘duurzaam’ zówwe ze dinkelik gans verkieërd opgevatj
höbbe. Zoea óngevieër: of ze mit get duurs zówwe wille laeve…
’t Begríp ‘duurzaamheid’ is t’r ein vanne lèste tieëntalle jaore. ’t Wáórd
‘duurzaamheid’ kump natuurlik oet ’t Nederlands. Inne Nederlandse dialekte
- zeker inne Limburgse - is ‘t nag ummer get vraemps. ‘t Zal oppen doer waal
ónverangerd inne dialecten opgenómme gaon waere. Mer wo det begrip op
wies, is noe net get waat in klein gemeinsjappen al altied duchtig gedaon
waerdje: nie ks verknoeaje, dinger die se gebroeks zoea sterk meugelik make,
dinger die se neet mieë nuuedig höbs op ’n anger meneer gebroeke, waat
kepot geit weer in orde make. Ich höb nao d’n oorlog es opgrujjendje jóng
vermaakdje bóksen en truie (‘triko’s’ zagte v’r daotaenge) gedrage van mien
jóngste omes. Raejes: dao waas bekans nieks te koup, en Mofert waas zwaor
getróffe. Gelökkig hawwe v’r e paar prima nejtsters inne femielje en waas ’t
hoes van mien opa en oma neet getróffe door bómmen of gernate; det van ós
haw ’n gernaat gadj. Is zunigheid en zörg allein typisch veur miensen oet klein
of zwaor getróffe gemeinsjappe? Natuurlik neet! Ouch in groeate plaatse zeen
en woren altied zat miense die zoea laefdje. Meistal zóllen ‘t toch waal de erm
luuj zeen gewaes die naodachten euver lang gebroek en hergebroek van alles.
’t Spraekwaord zaet neet veur nieks: ‘Prakkezere doon erm luuj’. Det gultj
natuurlik ouch veur prakkezeren dao-euver.
In klein gemeinsjappe, wo-in ederein ederein kintj, en wo-in nuuj bewoners
gaw toet gooj bekindje kónne waere, kump nag get extra’s bie det prakkezere.
Det is, det me gaw en gaer mit ederein kaltj en daodoor dan witj waat angere
misse. En es se huuers waat angere misse, is det gaw aan häör gegaeve, es se
zelf get euver höbs. Waat kóns se allemaol missen of te min höbbe? Vanalles:
greunte, fruit, kleier, zuver waswater (in Mofert waas det altied e probleem!),
stalmès, staokes (meistal hout, gein kaole). Euver ech geldjtekort huuers se
neet mit de luuj te kalle: ederein zal waal èns aan die kwaol lieje. Meh toet de
oprichting vanne boerelieënbenk waas ’t gebroekelik det ‘dieke boeren’ aan
get minder bedeildje luuj geldj lieëndje. ’t Waord ‘hypotheek’ waas in mien
jeug nag zeldjzaam. Dao waas waal ’n anger pakkendje oetdrökking veur:
‘Dae-en-dae zitj bie die-en-die op ’t daak’.
Is det noe op vandaag nag zoea det me drop oet is óm zunig mit gerei óm te
gaon en zich óngerein daomit te helpe? Is det in grótter plaatse ouch nag?
Ich dink det det nag altied euveral besteit. Kiek mer ‘ns wie miense die bie
dezelfdje vereiniginge zeen veurein trèkken en dök zat biespringe! Lèt ‘ns op
wie ajers die ane sjoealdeur häör kinjer kómme bringen en later weer ophaole
mit-ein kallen euver wie ze zich óngerein kónnen helpe. Miense waere neet
gaer gehólpe, mer anger luuj helpe doon ze meistal waal gaer. Miensen höbbe
neet gaer det dinger verslieten of kepot gaon, meh ze gebroeke dinger mit zörg
en knappe waat kepot is weer op. En: zie helpen angeren es det effekes kan.
Mós se dich dao good veur kinne? Nae, gaar neet. ’t Veurnaamste: me mót
ane kal kómme. Es de ieëste sumpel wäörd gewisseldj zeen, kan dao vanalles
oet óntstaon. Taalversjil, versjil van hoedskluuer, versjil van gelouf maak nieks
oet. Zoea kump echte dörpse ‘doerzaamheid’.
Door Pierre Bakkes
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Agenda 2019

Column

Dit is de agenda van interessante
bijeenkomsten. Bijeenkomsten met een
■ zijn onze eigen bijeenkomsten.
De ■ gekleurde bijeenkomsten zijn
bijeenkomsten die worden georganiseerd door
externe partijen.
■ 9 oktober
Algemene Ledenvergadering VKKL
Tijd en locatie volgen
■ 23 november
Landelijk Plattelandsparlement
Boekel, Noord- Brabant
■ 24 september
Oppe Koffie - gemeenschapshuis ’t Trefpunt in
Genhout

Van de redactie

Landelijk is er momenteel veel te doen over
het klimaatakkoord. We zien ons gesteld
voor een grote opgave om aan de Parijse
klimaatdoelstellingen te voldoen. Voor de
een gaan de voorgestelde afspraken niet ver
genoeg voor een schoner en duurzamer milieu,
voor de ander zijn ze veel te hoog gegrepen
en bovendien schadelijk voor het economisch
systeem. Ook op het niveau van onze provincie
Limburg zien we deze worsteling naar voren
komen. Zo dient de provincie zich te houden
aan de landelijke opgave om een duurzame
energietransitie te realiseren. Dit kan middels
opwekking van onder andere wind- en zonneenergie. Deze opgave realiseren in een provincie
waarin de ruimte al tot op de vierkante
meter wordt benut, kan eigenlijk alleen maar
gerealiseerd worden als er lokaal voldoende
draagvlak is voor bijvoorbeeld windparken
en zonneweides. In deze thema editie van de
Kleine Kernen Krant duiken we dieper in op dit
onderwerp: hoe gaan Limburgse dorpen en
buurten om met de energietransitie?
Welke ambities hebben ze en hoe pakken ze
dit aan? Duidelijk is dat er door betrokken
bewoners al op allerlei manieren gewerkt wordt
aan deze transitie. Soms uit bevlogen idealisme,
soms uit economische overwegingen en vaak in
een combinatie van beide. We zien initiatieven
variërend van energiebesparings-werkgroep
van de dorpsraad tot het ontwikkelen van
windmolenparken door een energiecoöperatie.
Op diverse plekken wordt er al volop gepionierd.
En ook hier zien we weer dat initiatieven
van onderop, met steun vanuit de lokale
gemeenschap, leiden tot het meest concrete
resultaat!

Energie & sociale duurzaamheid

- Door Kevin Relouw & Ralph Tangelder -

‘Stille revolutie’ op het
Limburgse platteland?
Op deze zonnige vroege voorjaarsmiddag schuiven
we in hartje Weert aan bij Henk van de Loo en Cor de
Nijs. Onderwerp van gesprek vormen de opkomende
energie coöperaties in Limburg. Henk en Cor zijn beide
initiatiefnemers van het eerste uur op het gebied van
duurzame energie en inmiddels actief in het bestuur
van REScoop Limburg. Henk oorspronkelijk vanuit
WeertEnergie - de energiecoöperatie uit Weert - en
Cor in zijn rol als voorzitter vanuit NEWECOOP - de
Nederweerter Energie Coöperatie.
Wat is een energiecoöperatie?
Een energiecoöperatie is opgezet om op coöperatieve wijze
duurzame energie op te wekken. Op coöperatieve wijze wil zeggen
dat de leden, die zelf in de regio wonen, zich hebben verenigd
voor het gezamenlijke doel. Bovendien stroomt het revenu uit de
coöperatie terug in de lokale economie.

Wie is REScoop Limburg en wat is de aanleiding geweest voor de oprichting?
REScoop Limburg is de koepel van Limburgse energiecoöperaties en
opgericht in 2015 met als doel haar leden te ondersteunen bij het opwekken
van duurzame energie en te fungeren als kennisknooppunt op dit terrein.
“De provinciale opgave op het gebied van verduurzaming vormde de
aanleiding voor de oprichting”, aldus Cor de Nijs. “Midden-Limburg is zeer
geschikt omdat het dunbevolkt is en er de ruimte is. Daarom zien we hier nu
ook de meeste energiecoöperaties oppoppen.” Energiecoöperaties kunnen
lid worden onder de voorwaarde dat hun revenu terugstroomt in de lokale
economie. REScoop houdt zich momenteel bezig met drie onderdelen,
namelijk windenergie opwekken, zonne-energie opwekken en een
kenniscentrum in oprichting. Men leidt projectleiders zelf op, zoveel mogelijk
via ‘practice on the job’. Ook brengt REScoop het netwerk in kaart: wie
moet je bellen voor welke vraag? Vandaaruit wordt nu een deskundigenpoel
opgezet en in de toekomst wil men verder professionaliseren.
Hoe zijn jullie zelf betrokken geraakt bij de energiecoöperatie?
Henk van de Loo woont in Altweerterheide. Dit dorp heeft zich de opgave
gesteld om energieneutraal te worden. Henk: “Je ziet vaak dat gestart wordt
met het isoleren en energie-neutraal maken van woningen. Vervolgens volgt
de stap naar het zelf opwekken van energie. In Altweerterheide is er sprake
van veel eigen woningbezit, waarvan de nodige huizen uit de jaren 60-70,
die op het gebied van energiezuinigheid zo lek als een mandje zijn en
dringend opgeknapt dienen te worden. Bovendien zag Weert Energie
deze opgave als een mooie pilot voor dergelijke projecten in heel Weert.

Vandaaruit ben ik gevraagd voor het bestuur van WeertEnergie.
Cor: “Ik heb een achtergrond in projectontwikkeling in plattelandsgebieden
(o.a. Grensmaas) en ben nu gepensioneerd. Leveroy, het dorp waar ik woon,
is een voorbeeld van een zelfstandig dorp, waar projecten als het runnen van
een eettafel, het opzetten van de kermis en het organiseren van een festival
door de bewoners zelf wordt opgepakt. De lokale betrokkenheid is sterk
omdat je elkaar kent, daardoor is de gemeente niet direct nodig.
De oprichting van NEWECOOP was 2,5 jaar geleden. Er waren al een aantal
mensen in het Nederweertse die vrijwillig bezig waren met het onderwerp,
bijvoorbeeld omdat ze zelf zonnepanelen op het dak hadden liggen. Een aantal
enthousiastelingen heeft toen het initiatief genomen tot de opwekking van
windenergie en vervolgens met de gemeente contact opgenomen met de
vraag: mogen we meedoen met jullie vraag naar indieners voor de realisatie
van windmolenparken? Dat was prima. In Nederweert wilde de gemeente
de opgave toch al realiseren middels lokale betrokkenheid via een energie
coöperatie van de mensen zelf. Nog voor de statuten van NEWECOOP gereed
waren, werd al gestart met de planontwikkeling voor een windpark.”
Wat is het kenmerkende van de coöperatieve aanpak?
Cor de Nijs: “De eigen projectleiders zijn, om het draagvlak van onderop
voor in dit geval windenergie zo groot mogelijk te maken, heel veel gaan
ophalen én planten in kleine cafégesprekjes met groepjes van 10 tot 12
bewoners die we hadden benaderd via de dorpsraden. We gaven uitleg:
waarom een windpark en waarom daar? Maar we stelden ook de vraag:
hoe denken jullie als bewoners erover? Nadat draagvlak (en begrip) was
gecreëerd, werden de voorstellen pas concreter uitgewerkt. Er kwam een
zoekgebied voor windenergie waarin de lijnen - de molens staan in elkaars
verlengde in een ‘lijn’ - werden uitgezet. Daarna volgde weer overleg waarna
we uiteindelijk op één lijn uitgekomen zijn. De grondeigenaren, vier agrariërs,
zijn vervolgens benaderd, waarbij aangegeven werd dat de realisatie
volgens de coöperatieve gedachte wordt uitgevoerd. Dit betekende dat de
vergoeding voor grondeigenaren geen 30.000 euro per jaar bedraagt zoals
in andere niet-coöperatieve projecten, maar hooguit 15.000 euro. De rest
van de middelen gaat naar verbetering van de leefomgeving. Zo kan een
veel groter deel van de bewoners profiteren van windenergie dan alleen de
grondeigenaren en direct aanwonenden.”

“De andere centen gaan we verdelen
onder de mensen in het gebied; die tegen
de molens aan moeten kijken, die er
naast moeten wonen. En die moeten niet
alleen maar de lasten hebben, maar ook
de lusten.” - Cor de Nijs over draagvlak
creëren voor windmolens
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De boeren waren het ermee eens, aldus Cor. “Ze zagen liever dat het
netjes in de buurt geregeld is dan dat ze de rest van hun leven niet meer op
verjaardagsfeestjes konden komen. Betrokkenheid werd gegenereerd via
huiskamergesprekjes. Persoonlijke gesprekken vormen een heel belangrijke
positieve bijdrage, ook richting gemeenteraad. Want die kijkt toch altijd of er
draagvlak is onder de achterban. De dorpsraden gaven daarin een positief
signaal af. Dan is het voor de gemeente heel gemakkelijk om een vergunning
af te geven en konden wij direct aan de slag zonder bezwaarprocedures.”
Wie beslist waar de middelen voor de omgeving aan worden besteed?
Cor: “De coöperatie bepaalt niet wie wat krijgt, maar rijkt wel voorbeelden
aan van verdeelsleutels. De bewoners maken zelf de verdeling via een
gebiedsfonds. De coöperatie betaalt meer afdracht dan de commerciële
bedrijven. Samen bekijk je waar het potje jaarlijks voor wordt ingezet, de
bewoners leveren daarbij zelf ideeën aan. Dit bevalt bij zowel bewoners als
gemeente erg goed. Het moet immers vanuit de burgers zelf komen.” Henk
vult aan: “Bij de postcoderoos regeling (collectieve zonnepanelen) werkt
het idem. Van onderop bouwen is de sleutel tot succes. Samenpakken, idee
uitbouwen en dan naar de gemeente stappen met een concreet plan. Er
zijn nauwelijks bezwaarprocedures, er klinken vooral positieve geluiden. Dit
in tegenstelling tot de aanpak in Venlo. Daar is iedereen op zijn achterste
benen gaan staan. Bij de provincie is dit probleem ook aangekaart door
REScoop; er is een andere aanpak nodig. De provincie erkent dit, waardoor
er meer steun komt voor de coöperatieve aanpak waar wij voor staan.”
Waarom lukt het op de ene plek relatief makkelijk om een project te
realiseren en elders (nog) niet?
Volgens Henk kan de plaatsing het beste in dunbevolkte gebieden. “Het is
een samenspel tussen gemeente, coöperatie en provincie. De overheid
is taak gevend, de coöperatie voert uit. Als je mensen mee wilt krijgen in
je project, zul je ze ook moeten laten deelnemen aan je project. Daarmee
koop je ze niet om; het is een idee van mensen die mee willen werken aan
een windmolen of zonnepark. REScoop heeft een draaiboek coöperatief
ondernemen met wind opgesteld (zie website REScoop), waarin de aanpak
beschreven wordt. Gemeentes kloppen nu ook vaker bij ons aan om advies
in te winnen voor een succesvolle aanpak. De locatie is immers belangrijk.
Dit geldt zeker voor zonneparken: daken en industrieterreinen gaan bij ons
vóór landbouwgrond. In Budel is er een zonnepark (154.000 panelen) dat
staat op de Jarozietvelden die vanwege de vervuiling nergens voor gebruikt
kunnen worden. Prima!! Een zonneweide is bovendien verplaatsbaar; het
zijn allemaal moertjes en boutjes die relatief makkelijk kunnen worden
gedemonteerd.” Over het al dan niet slagen van een energiecoöperatie zegt
Henk: “inmiddels zijn er 8 coöperaties aangesloten bij REScoop Limburg,
waarvan 3 uit grotere steden. Stedelijke coöperaties hebben het lastiger om
draagvlak te realiseren.Ook is er in stedelijk gebied meer energieverbruik.

De 7 coöperatieve principes waarop (burger)energiecoöperaties
zich baseren:
1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie door de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap
(bron: Coöperatief ondernemen met wind, een handreiking voor coöperaties,
REScoop Limburg, 2017)
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Op het platteland daarentegen gebeurt het. Kleine dorpen gaan de
energielasten dragen van de stad.” Cor vult aan: “het aantal zoekgebieden
voor windmolenlocaties is nu beperkt. En natuurgebieden zijn beschermd.
Maar verwacht wordt dat er meer ruimte komt, vanwege de 2e fase van de
Parijse akkoorden. De opgave is eenvoudigweg te groot.”
Hoe krijg je mensen betrokken in de energiecoöperatie?
Henk: “De coöperatie geeft mensen het gevoel dat hun bijdrage dichterbij
is. De aanpak is ook organisatorisch duurzamer. En er is financiële
betrokkenheid bij de coöperatie. Alle mensen hebben één stem, ondanks
de hoeveelheid geld die je erin gestopt hebt. Het is van ons gezamenlijk,
als collectief.” De grote omslag - in de energietransitie - staat voor de
deur. Zo heeft NEWECOOP nu 150 leden in Nederweert. Cor: “In de 2 jaar
dat de coöperatie bestaat, is dit toch netjes. De vaak onbetrouwbare
landelijke overheid werkt echter niet echt mee, is te wisselvallig in haar
beleid op dit onderwerp. Daarom vullen juist de energiecoöperaties de
klimaatdoelstellingen van Parijs concreet in. Omdat we zélf gemotiveerd
zijn het te doen. Als je mensen vraagt: hoeveel stroom verbruik jij zo
ongeveer per jaar? Dan zeggen 9 van de 10 mensen: ik zou het eigenlijk
niet weten. Groene stroom in Nederweert bedraagt nu nog maar 6-7%
van het totaal stroomaanbod in de gemeente. Dit moet veel meer worden
en mensen leveren hieraan, door zelf mee te doen in de coöperatie, een
simpele bijdrage. Dit geeft een goed gevoel: ik ben er onderdeel van, ik
maak de transitie mede mogelijk.” Henk vult aan: “Burgers kunnen met een
coöperatie overzien waar het over gaat: het blijft grijpbaar en vatbaar voor
de mensen. Iets waar ze op kunnen vertrouwen, wat los komt te staan van
provinciale of landelijke politiek. Crowdfunding is de belangrijkste drijfveer
voor de energiecoöperatie. Als het je lukt dit op gang te krijgen, komen de
banken vanzelf in beweging voor een stuk financiering.

“We hebben als gezamenlijke projecten
inmiddels al miljoenen bij elkaar
gecrowdfunded. En dan niet met mensen
die honderdduizend, tweehonderdduizend
euro inleggen, maar gewoon met een
duizend, en een vijfduizend en een
drieduizend euro.” - Cor de Nijs over de
financiering van coöperaties
Iets heel anders: hoe vinden jullie de juiste mensen - bestuursleden en
kader - om de kar te trekken? Wat motiveert deze mensen om zich in te
zetten?
Cor: “We hebben krachtige besturen nodig om de belangen goed te
kunnen behartigen. We willen professionaliseren samen met gemeenten
en provincie, maar die hebben zelf geen richtlijnen vanuit de Rijksoverheid,
waardoor ze er op dit onderwerp maar een beetje bijhangen. De coöperaties
moeten het dus zelf maar oplossen; met de (landelijke) overheid duurt
het te lang. We zijn zodoende een tikkeltje anarchistisch en autonoom.”
Henk verduidelijkt: “De besturen van de energiecoöperaties bestaan uit
vrijwilligers en die zitten aan tafel met duurbetaalde professionals. Dat is
een ongelijk speelveld. Toch reikt onze kennis en doortastendheid verder

dan die van de mensen aan de andere kant van de tafel. En dat weten die
inmiddels heel goed. En ook dat wij het draagvlak hebben van de burgers,
dat zij vervolgens weer nodig hebben om hun beleid te kunnen realiseren.
We hebben mensen die inhoudelijk enthousiast en gedreven zijn. Dat is
anders dan bijvoorbeeld voorzitter van de voetbalclub zijn: dat is toch vooral
gestructureerd en neem je over van je voorganger.”

“Dit vrijwilligerswerk is nieuw; je moet
continue nadenken over wat er vandaag
weer op jouw pad komt. Hoe gaan we
ermee om? Mensen zien het als een
uitdaging, als incidentenactiviteit.”
- Henk van de Loo over de motivatie van de
vrijwilligers binnen de energiecoöperaties

ook weer leges op. Je bent zo een vliegwiel aan het opbouwen: je brengt
zaken op gang, je brengt geld in om de leefbaarheid in kleine kernen te
ondersteunen. Het vliegwieleffect is weg als het geld uit de regio wegvloeit.”
Tenslotte speelt ook de schaal van de coöperatie een rol. Henk besluit: “De
energiecoöperaties bevinden zich hoofdzakelijk binnen de gemeentegrenzen
qua inzet van middelen en woonplaats van leden. Door het succes gaan
commerciële partijen ook coöperaties oprichten. Maar ze zijn het niet!
De commerciële jongens wilden ons graag als visitekaartje gebruiken om
zichzelf naar binnen te praten. Maar daar doen we niet aan mee, we hebben
onze eigen eisen en voorwaarden. We zijn een naam aan het opbouwen bij
de gewone burger, in de kleine kernen en daarbuiten. We willen onze naam
niet verkwanselen, anders staan we zo weer buiten.”
■

Henk vervolgt: “Net als bij het organiseren van een groot feest in het dorp
doen mensen mee. Wat we doen als coöperatie zijn eigenlijk doorlopende
incidentenactiviteiten. En het is ook voor ons niet eenvoudig om de
bestuurders bij elkaar te halen. De leeftijd is gemiddeld hoog. Maar je doet
het wel voor een doel dat veel verder weg ligt, namelijk de toekomst van je
(achter)kleinkinderen. Dit vrijwilligerswerk heeft veel idealisme in zich, je
moet je ideaal erin kunnen vinden. En je moet tegen kritiek kunnen; je wilt
immers overtuigen. Het weerhoud je niet om anderen te willen helpen.
We betrachten daarom ook openheid, er is geen spat concurrentie tussen
de verschillende coöperaties, maar juist collegialiteit. Het samen delen van
kennis en informatie betekent samen sterker staan.”
Hoe zorg je ervoor dat de energietransitie echt toegankelijk wordt voor
iedereen, dus ook voor mensen met een smalle beurs?
Henk noemt het voorbeeld van de energiescan, een manier om de
zogenaamde energielekken in woningen op te sporen. Na het uitvoeren
van zo’n scan is bekend waar de lekken zitten. Henk: “Ik hoor wel eens van
mensen dat ze de isolatie van hun huis graag zouden willen aanpakken,
maar dat ze er geen geld voor hebben. En ze krijgen ook geen extra gelden
vanuit provinciale subsidie of revolverende fondsen, omdat ze al een
geldlening hebben. De grote vraag is dus inderdaad: hoe helpen we deze
mensen? We hebben te maken met oplopende energieprijzen en met niet
geïsoleerde huizen die energie slurpen. Om hier iets aan te kunnen doen,
dienen we als samenleving een andere benadering te kiezen, waarin een
persoonlijke lening niet langer belangrijk is om aan (overheids)middelen te
komen. Door te besparen op energie kun je de isolatie betalen. Echter veel
subsidiemogelijkheden zijn dan weer niet toegankelijk voor mensen met
een smalle beurs vanwege de gevraagde eigen bijdrage. De politiek is hier
nauwelijks van op de hoogte of houdt zich er niet mee bezig. Het beleid
loopt hierin achter.” Cor: “Het geluid vanuit gemeenteland wordt wel
steeds positiever. De gemeente Nederweert wil bijvoorbeeld met een
achtergestelde lening meefinancieren in de energietransitie. Dit betaalt
zich voor de gemeente 5 keer terug, en dat is meer dan het geld ergens te
beleggen. Hiermee ben je als gemeente qua manier van denken al een heel
eind opgeschoten.” Henk vervolgt: “Een molen kost tussen de 3 en 4 miljoen
euro. De gemeente krijgt inkomsten uit de leges op de bouwvergunning.
Nieuwe projecten die uit het rendement van de molen voortvloeien, leveren

REScoop Limburg
REScoop Limburg is de in 2015 opgerichte koepel coöperatie
van Limburgse (burger)energiecoöperaties. Inmiddels zijn er
8 energiecoöperaties uit Weert, Nederweert, Peel & Maas, Leudal,
Roermond, Venlo, Roerdalen alsmede Zuidenwind aangesloten als
lid. Vier andere coöperaties hebben zich als aspirant-lid gemeld.
REScoop ondersteunt haar leden bij het opwekken van duurzame
energie en fungeert als kennisknooppunt op dit terrein. Heb je
zelf ideeën om in jouw dorp of buurt met energie besparing of
duurzame opwekking aan de slag te gaan? Laat het ons dan weten.
We brengen vraag en aanbod graag met elkaar in contact.
Deelnemende energie-coöperaties in Rescoop:
Weert: Weert Energie, Leudal: Leudal energie,
Peel en Maas: Peel energie, Nederweert: Newecoop,
Regionaal: Zuidenwind, Venlo: Samenstroom,
Roerdalen: Duurzaam Roerdalen, Echt: Echt-Susteren Energie.
Aspirant-leden:
Roermond: RoerOmEnergie, Maasgouw: Duurzaam Maasgouw,
Beesel: JorisWektOp, Roermond: EOS
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- Door Monique Steijvers -

Beekse Energiecoöperatie (BEC)
Als er één onderwerp in de schijnwerper van
de politieke belangstelling staat, dan is het wel
de energietransitie. Sinds de opstelling van het
klimaatakkoord buitelen voor- en tegenstanders
over elkaar heen. Het werd één van de belangrijkste
thema’s tijdens de verkiezingen voor de leden voor
Provinciale Staten. Immers, deze Statenleden kiezen
de leden van de Eerste Kamer en het kan wel eens
verdomd lastig worden als de verdeeldheid die
maatschappelijk heerst, doordringt tot de wetgevers.
Er wordt gesproken over Regionale Energie Strategieën en een wijkgerichte
benadering om de woningvoorraad los te koppelen van het gas. Om de
doelen van het klimaatakkoord te kunnen behalen, zal iedereen z’n
steentje bij moeten dragen, daar gaat het in de afspraken rond de CO2
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reductie nu juist om en daar worden we het maar moeizaam over eens.
Wie betaalt hoeveel en waar zetten we dan de grootste stappen mee?
En terwijl grote strategieën worden bedacht, afspraken worden gemaakt,
kaders worden opgesteld, draagvlak wordt gezocht, zijn er bewoners die
niet willen afwachten en het heft in eigen hand nemen en zelf hun eigen
energieopwekking gaan organiseren.
In dat kader sprak ik met Henny Pelsers, een van de initiatiefnemers van
de Beekse Energie Coöperatie in Genhout, een kerkdorp in de gemeente
Beek. Mede initiatiefnemer en voormalig wethouder Jan Bijen uit Genhout
heeft zelf geen mogelijkheden om zijn dak te voorzien van zonnepanelen.
Een ongunstige ligging ten opzichte van de zon en veel prachtige bomen
rondom de woning maken zonnepanelen niet renderend. De buurman van
Jan echter heeft een groot dakoppervlak, geschikt voor panelen én
plannen voor een extra uitbreiding. De buren vinden elkaar al snel in het
idee om de panelen dan maar bij de buurman te installeren. En daar
blijft het niet bij, want de interesse voor zonnepanelen is groot en
de beschikbaarheid van geschikte daken een heel stuk kleiner in het
Genhoutse.

Jan Bijen richt samen met dorpsgenoot Henny Pelsers een
energiecoöperatie op , als blijkt dat er voldoende deelnemers te vinden
zijn voor de aanschaf van een installatie van 600 zonnepanelen. Sjaak
de Zeeuw schuift nog aan als penningmeester en daarmee is er een
compleet vrijwilligersbestuur actief. Henny (ondernemer, ontwikkelaar
zonnepanelen) hanteert inmiddels de voorzittershamer en Jan Bijen is
secretaris van de Beeks Energie Coöperatie.
De coöperatie werkt volgens de zogeheten Postcoderoos regeling (ook
bekend als de Regeling Verlaagd Tarief). Dit betekent dat alle inwoners van
Genhout en de kernen grenzend aan Genhout als lid kunnen deelnemen.
Dat deelnemen bestaat uit het investeren in de aanschaf van minstens vier
zonnepanelen op het dak van anderen (zonparticipaties). Daarnaast heeft
elk lid zeggenschap in de coöperatie over de installatie en verdeling van de
opbrengst. De coöperatie is eigenaar van de installatie en ontzorgt de leden
(bij aanschaf, onderhoud, technische keuzes, subsidieaanvragen, enz.).
“Dat ontzorgen is belangrijk”, geeft Henny ons mee. Het is niet eenvoudig
om een energiecoöperatie op te richten. Een deskundig bestuur is
noodzakelijk, omdat keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van
de techniek (een installatie moet 15 tot 20 jaar meegaan), vergunningen
aangevraagd moeten worden, afspraken gemaakt moeten worden met
de belastingdienst en energiemaatschappijen, en de uitvoering natuurlijk
deskundig moet gebeuren om maximale opbrengst te hebben. Er moet
een juridische entiteit opgericht worden en een sluitende business case
opgezet worden. Al met al een hele ingewikkelde klus, waar de kennis en
expertise van de drie bestuursleden goed bij van pas komt.
Leden delen dus mee in het rendement van de verkoop van de energie
én profiteren van een belastingvoordeel op de energierekening. Zo is het
financieel aantrekkelijker om te investeren in zonnepanelen, dan om het
spaargeld op de bank te laten staan. En ondertussen wekken de leden
10 - 15 jaar hun eigen energie op en laten ze de wereld weer een heel stuk
duurzamer achter voor volgende generaties. Daar moet toch iedereen
warm voor lopen.
Henny ziet vooral inwoners investeren die al bewust met duurzaamheid
bezig zijn, iets ouder zijn en over spaargeld beschikken. Starters hebben
de middelen niet.
De kartrekkers (bestuursleden) zijn voorlopers op duurzaamheidsgebied
én het helpt enorm bij het binnen halen van investeerders als daar iemand
bij zit met enig “aanzien”, aldus Henny. Vertrouwen is belangrijk en Jan
Bijen is als voormalig wethouder bepaald geen onbekende bij de inwoners
van Beek.
De ambities zijn groot bij de Beekse Energie Coöperatie. De aanleg van
de eerste installatie start op dit moment en men praat al over projecten
in omliggende kernen. Er worden hiervoor informatiebijeenkomsten
georganiseerd in de verschillende kernen van Beek.
De opbrengsten van het eerste project komen geheel ten goede aan
de investeerders. Het is echter heel goed denkbaar dat gedeelten van
opbrengsten in een fonds gestort worden, geld dat besteed kan worden
aan projecten in het betreffende gebied zoals de opvang van dakloze
jongeren, oplaadpalen voor elektrische fietsen of de exploitatie van het
plaatselijke zwembad, waardoor dit behouden kan blijven.
Of, en dat zou de energietransitie nog meer helpen, een gedeelte
van de opbrengst gaat in een fonds voor de financiering van
duurzaamheidsmaatregelen voor minder draagkrachtigen of voor die
starters.

Nu nog heeft de gemeente daar zeggenschap over. Om draagvlak voor
verduurzaming te verkrijgen zou het goed zijn om rendementen te
investeren in het gebied waar de investeringen gedaan worden. Geef
inwoners hier zeggenschap over, dan zijn zij sneller bereid om mee te doen.
De boodschap moet goed zijn en inwoners moeten verleid worden, zorg
dat je hun belangen dient, dan sla je twee vliegen in een klap.
Nu is Genhout ook wel een eigengereid dorp met sterke onderlinge
banden. Inwoners organiseren samen grootse evenementen, waar het
hele dorp aan mee doet. Toneelvoorstellingen door alle verenigingen,
highlandgames (Genhout ligt immers hoger dan de andere kernen in Beek)
en de grote vastelaovesoptocht gewoon de zondag vóórdat carnaval echt
van start gaat. Een sterk community-gevoel helpt wel bij het halen van de
opgave. In Noord en Midden Limburg starten door dat grotere aanwezige
gemeenschapsgevoel eerder energiecollectieven. In Zuid Limburg ziet
Henny minder initiatieven van de grond komen. Ook ziet hij op dit gebied
een duidelijk verschil tussen landelijk en stedelijk gebied. Het is gewoon
moeilijker in de steden.
In Zuid Limburg is de keuze aan alternatieven dan ook weer beperkter. Zon
is er de meest voor de hand liggende alternatieve energiebron. Voor wind
en biomassa is er gewoonweg te weinig ruimte.
“Kijkend naar de totale opgave moet er nog veel gebeuren”, concludeert
Henny en het gaat deze initiatiefnemers veel te langzaam en vaak te
stroperig. Coöperatieve energiebedrijven kunnen in belangrijke mate
bijdragen, stimuleer en ondersteun deze initiatieven. Overheden zouden
nog meer dan nu het geval is moeten investeren in bewustwording
(verleiding) bij bewoners en moeten investeren in kennisontwikkeling
en -deling. Én last but not least, zorg voor goede opleidingen. Er is
menskracht nodig voor de energietransitie en die mensen moeten we nú
opleiden.
■
■
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“Als we niets doen halen we het zéker niet.
Je werkt samen aan een gemeenschappelijke
doel. Dat is toch al prachtig!”
- Door Annet Jeucken en Kevin Relouw -

Kronenberg Energieneutraal
In Kronenberg aan de slag met energie en
duurzaamheid. Dat was één van de uitkomsten
van een vragenlijst in het kader van de 3e up date
van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) onder alle
inwoners van Kronenberg. Later werd er een hele
concrete doelstelling aan gekoppeld: samen op
weg naar energieneutraal 2030. We spraken met de
initiatiefnemers over hun drijfveer, hoge ambitie en de
stand van zaken anno 2019.
Piet Selen, Geert Claessens en Rick Thijssen vertellen als drie van de acht
initiatiefnemers vol enthousiasme over het initiatief. In 2014 zaten de
leden van de dorpsraad bij elkaar om te kijken wat ze de inwoners van
Kronenberg in het kader van de 3e up date van het DOP gingen vragen.
Ze wilden naast de standaardvragen ook vragen stellen om te kijken welke
thema’s er nog meer leefden. Dit ging over o.a. een andere invulling van
het kerkgebouw, het versterken van zorgvoorzieningen en aan de slag
rondom energie. Op het thema energie hebben ongeveer 30 personen
positief gereageerd. Dit was voor de dorpsraad een teken dat ze een
thema te pakken hadden. Bij de Landelijke Vereniging Kleine Kernen
(LVKK) werd startsubsidie gegenereerd en kon inhoudelijke expertise
rondom duurzaamheid aangekocht worden.
Na toekenning van de middelen van de LVKK werd onder anderen een
inloopavond georganiseerd. Tijdens de eerste inloopavond werd het
vraagstuk ‘verduurzaming en energieneutraliteit’ verkend met de inwoners
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en aan het einde van de avond werd de vraag gesteld ‘wie doet er mee?’.
Dit resulteerde in een werkgroep van 8 personen onder de vlag van de
dorpsraad. Piet: “maar dan begint het eigenlijk pas. Je weet dat er 30
mensen aangeven iets met duurzaamheid te willen, 6 of 7 personen
geven daadwerkelijk aan mee te willen werken. Maar dan? Wat willen
we precies? Wat verstaan we onder duurzaamheid? Dat proces heeft
tijd nodig.” Het proces kwam in stroomversnelling door de werkgroep
(middels inzet eigen vrijwilligersuren) en cofinanciering door Provincie
Limburg en gemeente Horst aan de Maas. Hiermee konden meerdere
bijeenkomsten worden georganiseerd om draagvlak in het dorp te creëren.
Hierdoor werd de individuele interesse in duurzaamheid omgezet naar
collectieve interesse in het dorp. De werkgroep groeide ondertussen zelf
door naar een zelfstandige stichting, EnergieKronenberg.

“Maar dan begint het eigenlijk pas.
Je weet dat er 30 mensen aangeven
iets met duurzaamheid te willen,
6 of 7 personen geven daadwerkelijk
aan mee te willen werken. Maar dan?
Wat willen we precies? Wat verstaan we
onder duurzaamheid? Dat proces heeft
tijd nodig.”

Besparen en opwekken
Het plan is om 50 procent van het huidige energieverbruik te besparen
en de andere 50 procent zelf op te wekken. In de winter van 2017/2018
zijn de eerste collectieve inkoopacties opgezet om het energieverbruik in
het dorp te verminderen of groen op te wekken door bijvoorbeeld betere
isolatie, plaatsing van zonnepanelen en verbeteren van de installaties in
huis. Geert: “hiermee zien mensen resultaat en dit heb je ook nodig (…).
Inmiddels hebben we verschillende werkgroepen binnen de stichting en
als we bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseren vragen we aan iedereen
om 1 of 2 personen mee te nemen. Hierdoor groeit het echt”. Leden van de
werkgroepen verdiepen zich in inhoudelijke thema’s, bijvoorbeeld: isolatie,
ledverlichting, warmtepomp, opwekking. Hun bevindingen presenteren we
op bewonersavonden en bedrijven worden uitgenodigd op bijvoorbeeld
een ‘energiemarkt’ om uit te leggen wat ze op deze thema’s te bieden
hebben aan de inwoners.
Maar ze hebben ook werkbezoeken georganiseerd naar Saerbeck in
Duitsland en Loppersum om het thema duurzaamheid te verkennen,
waar iedereen in principe mee naar toe kon.
Bovenstaande oplossingen zijn gericht op individuele oplossingen.
De komende jaren richt de Stichting Energie zich daarnaast ook op
collectieve oplossingen. Vragen die hierbij spelen zijn ‘hoe gaan we
van het gas af?’ ‘Wat zijn de toekomstige ( lokale) energiebronnen?’
‘wat betekent dat voor het netwerk?’. ‘Is het een idee om een eigen
zonneweide aan te leggen?’ moeten we niet aan nog grotere schaal
denken? Over de doelstelling ‘Kronenberg energieneutraal in 2030’
zeggen de initiatiefnemers “als we in 2030 energieneutraal zijn is dat
mooi, als we dat niet halen vinden we niet dat we gefaald hebben. We
hebben dan al veel bereikt wat er niet was geweest als we als dorp het

initiatief niet hadden genomen. Het is nog 11 jaar, maar je bent ook
afhankelijk van externe factoren. Ons initiatief overstijgt ook gemeentelijke
coalitieperiodes en is de reden waarom we ook met de gemeente langere
termijn afspraken proberen te maken (…) je gaat in een dergelijk proces
toch weer met het hele dorp aan de slag, je werkt samen aan een
gemeenschappelijk doel. Dat is toch al prachtig!’ 
■

- Door Annet Jeucken-

Gemeenschapshuis de Annendaal
Een gerenoveerd gemeenschapshuis
van en voor iedereen
Gemeenschapshuis de Annendaal in Maria Hoop
(gemeente Echt-Susteren) bestaat al meer dan
30 jaar maar heeft onlangs een verjonging ondergaan.
Een proces dat veel energie, inzet en gedrevenheid
heeft gekost maar uiteindelijk heeft geleid tot een
gemeenschapshuis van en voor iedereen.
Het proces van de verbouwing begon eigenlijk al voordat er überhaupt
gesproken werd over slopen en bouwen. Want duurzaamheid gaat niet
alleen over het verbouwen van een gebouw, maar ook hoe ervoor gezorgd
kan worden dat een gemeenschapshuis in de lengte der jaren open kan

blijven. Berna Mathijssen en Thijs Brouns van Stichting de Annendaal:
Toen er in 2016 een interim dagelijks bestuur aantrad wilden we er voor
zorgen dat het gemeenschapshuis iets van ons allemaal werd. In plaats
van de oude manier van besturen wilden we dat vooral de gebruikers van
het gemeenschapshuis zich eigenaar zouden voelden.
Om tot deze nieuwe manier van werken te komen riep het bestuur de hulp
in van de voorzitter van gemeenschapshuis Sint Joost, Henk Claessen.
Met de hulp van Henk werd er een algemeen bestuur samengesteld waarin
1 afgevaardigde van elke gebruiker van het gemeenschapshuis plaats nam.
Doordat de gebruikers elkaar op deze manier leerden kennen kreeg men
meer oog voor elkaar. De bereidheid om elkaar te helpen groeide en men
voelde zich mede eigenaar van het gemeenschapshuis.
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De hoge stookkosten gecombineerd met klachten van bezoekers over de
kou waren in 2016 aanleiding om een deskundige naar de isolatie van het
gebouw te laten kijken. Toen bleek dat de isolatie niet goed was en er
steeds meer gebreken werden ontdekt ging het interim bestuur in gesprek
met de gemeente.
De gemeente stelde zich, na wat overtuigingskracht welwillend op en
zorgde voor een projectleider. Met behulp van het netwerk en de kennis
van de gemeente en de projectleider werden diverse mogelijkheden
in kaart gebracht en onderzocht. Uiteindelijk werd er een keuze
gemaakt voor het installeren van infrarood verwarming waardoor
gemeenschapshuis de Annendaal het eerste gasloze gemeenschapshuis
van Nederland is! Daarnaast kwamen er ook zonnepanelen, vloerisolatie
en driedubbel glas. Ook werd de keuken vernieuwd en kwamen er grotere
ramen voor meer licht.

Bij de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing werd veel gebruik
gemaakt van de kennis en expertise uit het dorp. Thijs: Je moet niet alles
zelf willen doen maar juist gebruik maken van de expertise van anderen.
Zo ontstonden, mede vanuit het netwerk van de gebruikers van het
gemeenschapshuis, verschillende werkgroepjes. Er was bijvoorbeeld een
werkgroepje met een aantal koks uit het dorp dat zich bezig hield met de
inrichting van de keuken en een groepje dat zich richtte op sponsoring.
Ook bij de uitvoerende werkzaamheden zoals de sloop en opbouw waren
veel vrijwilligers betrokken. Thijs: we hadden een WhatsApp groep waarop
we alle klussen aankondigden. Iedereen die wilde helpen kon zich via
de app aanmelden. Door de inzet van vrijwilligers werden er ook kosten
bespaard. Berna: we hebben aan het begin een offerte tot in detail laten
maken. Daarna zijn we gaan kijken wat we zelf met vrijwilligers konden
doen. Dat wat we zelf konden werd daardoor in mindering gebracht op de
offerte.
Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet werd er aan het einde van
de verbouwing een feest georganiseerd. Thijs: in vrijwilligers moet je meer
investeren dan in het gebouw. Het gebouw is een middel maar het gaat
uiteindelijk om die vrijwilligers.
Als we vragen naar wat laatste tips benoemen Berna en Thijs: neem de
hele gemeenschap mee in het proces en blijf investeren in dat “wij gevoel”.
Zorg er daarnaast voor dat alle kartrekkers op 1 lijn zitten en een
gezamenlijke visie hebben en wees transparant en eerlijk. Wij wisten
soms niet of de fondsen op tijd binnen zouden zijn en we de aannemer op
tijd konden betalen. Door hier eerlijk over te communiceren kweekte we
begrip en medewerking.
De verbouwing is op alle fronten een succes gebleken. Het aantal
gebruikers en bezoekers van het gemeenschapshuis groeit en de reacties
op de verbouwing zijn uitsluitend positief.
Daarnaast was het project de ‘Hoeskamer van Maria Hoop’ de provinciale
winnaar van de wedstrijd Kern met Pit. En als kers op de taart werd tijdens
de landelijke finale ook nog een 3e plek in de wacht gesleept. 
■
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- Door: Kevin Relouw -

Zonnebos Lomm
Toen de dorpsraad in Lomm ter oren kwam dat
de N271 gereconstrueerd zou gaan worden om de
verkeersveiligheid toe te laten nemen, was dit een
uitgelezen kans om de dorpsingang onder handen te
nemen. “We wilde het dorp omhoog tillen. We zijn
het project ‘dorpsingangen’ gestart met als doel
om bij iedere dorpsingang een herkenningspunt te
realiseren. Toen de Rijksweg werd verbeterd, kwam er
voor het dorp plotseling een kans om iets heel moois
te plaatsen”. Dit werd uiteindelijk het Zonnebos: een
kunstwerk op de rotonde bij de ingang van het dorp,
dat ook nog energie opwekt. In gesprek met drie leden
van de dorpsraad: Albert, Sjaak en Wim.
Verplaatsing van de Rijksweg
Het verplaatsen de grenzen van de bebouwde kom van Lomm, zodat de
Rijksweg 50 km/h kon worden, was lang het doel van dorpsraad Lomm.
Deze wens leefde al in 2007. Albert: “de Rijksweg liep langs het dorp en nu
loopt de weg in het dorp. Voorheen was het geen bebouwde kom en werd
er dus 80 km/h gereden. Als je over de weg reed wist je niet dat je door
Lomm was gereden.” De dorpsraad is 12 jaar bezig geweest met aandacht
vragen voor dit thema voordat het uiteindelijk gerealiseerd was. Toen
na lang praten, afstemmen, en lobbyen duidelijk werd dat de Rijksweg
verlegd ging worden, wist de dorpsraad dat ze na konden gaan denken
over een zogenoemde ‘dorpsingang’.
Zonnebos als landmark
De initiatiefnemers vertellen vol enthousiasme over het Zonnebos.
Het enthousiasme zit hem in het uiteindelijke gerealiseerde kunstwerk,
maar zeker ook in het traject dat doorlopen is. Albert: “toen eenmaal
duidelijk was dat de rijksweg verlegd ging worden is er een brainstormgroepje bij elkaar geweest met daarin een aantal jongeren uit het dorp.
Daar is het idee toen geopperd om een soort kunstwerk te ontwikkelen en
om iets met zonnepanelen en een bos te doen.” Wim: “we hebben toen als
dorpsraad gezegd dat het mooi zou zijn als er iets kwam dat Lomm voor
altijd op de kaart zou zetten. Het brainstormgroepje werd uiteindelijk een
werkgroep en de jongeren vonden het heel leuk om mee te denken over dit
kunstwerk.” Gedurende het traject zijn twee inloopavonden georganiseerd

“Heb je het ook gezien op weg hier
naartoe, het Zonnebos? Kan bijna
niet missen toch?”

waar het dorp is geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de Rijksweg
en de ideeën die er waren voor een Zonnebos. Dit was wel een proces van
de lange adem. Niet iedereen was enthousiast over verbouwing van de
Rijksweg. Sjaak: “dit traject heeft denk ik drie jaar geduurd. Met bezwaren,
veranderende zienswijzen. Maar gelukkig is de lange adem van het dorp
beloond.”
In de werkgroep Zonnebos zat een student landschapsarchitectuur die
samen met een klankbordgroep uit het dorp een aantal schetsontwerpen
heeft gemaakt in 3D. Het gerealiseerde Zonnebos lijkt erg veel op de eerste
schetsen. Toen de schetsen klaar waren werd gezocht naar financiers.
Deze vonden ze in de gemeente Venlo, Provincie, de Rabobank en de
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Het vinden van financiers en
het rondkrijgen van de juiste vergunning was niet eenvoudig en vergde veel
tijdinvestering, maar dat het uiteindelijk gelukt is stemt de initiatiefnemers
tevreden. Ook in het dorp wordt met veel bewondering gesproken over het
kunstwerk.
Zonnebos en Duurzaamheid
Ondanks dat het Zonnebos vooral gebouwd is als landmark van het dorp,
levert het ook wel degelijk energie. Aan de rotonde in Lomm ligt een
sauna. De stroom die de zonnepanelen aan het Zonnebos opwekken,
wordt geschonken aan deze sauna. De Sauna geeft de dorpsraad jaarlijks
een bijdrage, waardoor de dorpsraad op haar beurt extra inkomsten
heeft die geïnvesteerd kunnen worden in het dorp. Sjaak: “we kunnen ons
project dus terugverdienen in 1000 jaar. Al denk ik niet dat wij dat nog
meemaken”. Albert: “het gaat er om dat er energie is vrijgekomen in het
dorp om het Zonnebos te realiseren. Dat het Zonnebos ook nog energie
opwekt en dat we daardoor gedeeltelijk zelfvoorzienend zijn, is bijvangst.
Het thema duurzaamheid is in ieder geval wel weer een keer aan de orde
geweest in Lomm.”
■
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Colofon

Duurzaamheid
is een 'hot item'
In deze kleine kernen krant lees je de verhalen
van een aantal verschillende initiatieven die met
het thema aan de slag zijn gegaan. Op de kaart op
deze pagina vind je nog een aantal initiatieven ter
inspiratie. Uiteraard is dit slechts een kleine greep
en gebeurt er veel meer in Limburg!

De Kleine Kernen Krant Limburg is een
uitgave van de Vereniging Kleine Kernen
Limburg en wordt verspreid onder de
leden van de VKKL en abonnees.

Redactie:
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Enkele voorbeelden
1. Weert Energie
Coöperatieve vereniging van leden uit de
omgeving Weert

Met dank aan:
Pierre Bakkes, Henny Pelsers,
Henk van de Loo, Cor de Nijs,
Berna Mathijssen, Thijs Brouns,
Rick Thijssen, Piet Selen,
Geert Claessens, Albert Melskens,
Jac Ewalts en Wim Weijs
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2. Gemeenschapshuis Limbricht
Duurzame renovatie (in uitvoering)
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3. Energiecafé Molenhoek
Ontmoetingsplaats voor mensen die reeds
ervaring hebben met duurzame energie en
voor degenen die hier mee aan de slag willen
en er naar op zoek zijn.

Realisatie:
Weemen web | print | promo
100% eco-proof, weemen.nl
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4 Bee Power
Lokale energiecoöperatie in Venray

Deadline kopij:
Inleveren van kopij voor de volgende
uitgave uiterlijk 15 augustus 2019.

6. Fanfarezaal Hunsel
Omvorming naar duurzame voorziening
van en voor het dorp (in uitvoering)

Abonnementen:
Leden van de VKKL ontvangen de Kleine
Kernen Krant Limburg gedrukt.
Tevens kunnen zij, en andere
geïnteresseerden zich via onze website
abonneren op onze nieuwsbrief.
Op onze website zijn alle uitgaven ook
digitaal te vinden.

7. Gloei Peel en Maas
Netwerkorganisatie, mediator en
verbinder van concrete en innovatieve
duurzaamheidsprojecten in de gemeente
Peel en Maas

VKKL
Bemmelstraat 2 | 5961 HN Horst
077-3978503 | info@vkkl.nl |
www.vkkl.nl

5. De Groene Vogel
Verduurzaming van woningen in
gemeente Beesel

8. Zonnebos Lomm
Kunstwerk tbv de bewustwording
rondom het thema energie

1

6

2

KB nummer: ISSN: 2665-9220
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9. Eerste Maastrichtse
Energie Coöperatie (EMEC)
Een initiatief van Maastrichtenaren die
vinden dat er meer duurzame energie zou
moeten worden opgewekt in de gemeente.
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