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Geacht College, 

 

De Provincie Limburg wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. In 

het Nationaal Energie Akkoord (NEA) zijn daarover afspraken gemaakt met een groot aantal   

vertegenwoordigers van overheden en maatschappelijke organisaties, waaronder IPO en VNG.  

In Limburg werken gemeenten inmiddels regionaal samen aan het behalen van de 

energiedoelstellingen uit het energieakkoord: 14% opwekking hernieuwbare energie in 2020 en 1,5% 

energiebesparing per jaar. Het door de VNG gefaciliteerde project regionale energieallianties 

(energieloket) wordt in 2 regio’s uitgewerkt terwijl de POL uitwerking voor energievisies Limburg in 3 

regio’s is verdeeld. 

 

In gemeenten waar coöperaties actief zijn worden aantoonbaar resultaten geboekt op het gebied van 

energiebesparing, opwekking van duurzame energie en energielevering. De coöperaties spelen 

daardoor een belangrijke rol in de energietransitie. Maar er zit nog veel meer achter. Er ontstaan 

nieuwe samenwerkingsverbanden en dat is goed voor de sociale cohesie in de gemeenschappen. Het 

zelf opwekken en leveren van energie door coöperaties vormt een voortdurende uitdaging om te 

komen tot innovatieve technische oplossingen en nieuwe verdienmodellen. Het mooie is dat er achter 

het opwekken en leveren van energie een interessant verdienmodel zit. Het levert op de korte en 

lange termijn geld op dat de leden van de coöperatie weer lokaal kunnen investeren in 

energiebesparing of- opwekking maar ook op andere wijze ten goede kunnen laten komen van de 

gemeenschap. Geld dat nu veelal belandt bij de grote energieleveranciers en hun aandeelhouders.  

 

Daar waar potentie is voor het opwekken van duurzame energie met behulp van wind- en zonne-

energie via installaties met relatief grote capaciteit, zijn het vaak grotere projectontwikkelaars die 

daartoe het initiatief nemen. Zij zijn in staat op redelijk korte termijn en gebruik makend van 

beschikbaar kapitaal omvangrijke installaties te realiseren. Binnen of in de nabijheid van stedelijk 

gebied hebben omwonenden veelal nauwelijks profijt van deze installaties. Mede-eigenaarschap of 

participatie van omwonenden en/of grondeigenaren kan bijdragen aan het draagvlak van dergelijke 

installaties. Energiecoöperaties kunnen, wanneer zij deze parken (laten) ontwikkelen, dat (mede) vorm 

geven. Zij kunnen bij de ontwikkeling rekenen op de steun van andere Limburgse coöperaties en het 
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Servicepunt Energie Lokaal Limburg van de Natuur en Milieufederatie Limburg, waarbij uiteraard ook 

rekening wordt gehouden met de lokale natuur-en landschapswaarden. 

Door de verdergaande professionalisering van energiecoöperaties en de ondersteuningsstructuur zijn 

zij vaak in staat grotere projecten te realiseren, waarvan ook de omwonenden profijt hebben.  

 

Wij stellen u daarom voor het gemeentebestuur middels een motie te vragen beleidsregels vast te 

stellen, waarin de gemeente haar voorkeur voor coöperatieve ontwikkeling door of tenminste 

participatie van haar inwoners als voorwaarde stelt voor het verkrijgen van een aanlegvergunning of 

tenminste in de criteria bij een aanbesteding opneemt. De participatie dient substantieel te zijn, zodat 

de vermaatschappelijking van de energietransitie geborgd wordt. Bijgaande brochure van RVO 

informeert u nader over de juridische aspecten. 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid een nadere toelichting op dit voorstel te geven. 

 

 

Hoogachtend,  

Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, 

 

Ir. J. H. Heijnen - directeur 

 

Namens: 

Leudalenergie 

Roeromenergie 

Samenstroom 

Joris Wekt Op 

Reindonk Energie 

Peel Energie 

Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC) 

Duurzaam Roerdalen 

Newecoop

 


