Zesde Ledenvergadering coöperatieve vereniging Weert Energie
Donderdag 26 november 2015
Aanvang 19.30 uur
Locatie: NMC, Weert
Aanwezig: 23 leden
Afwezig (m.k.): 17 leden
Afwezig (z.k.): 25 leden.
1.

Opening, welkom aan nieuwe leden en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen, in het bijzonder de nieuwe leden van WeertEnergie, van
harte welkom. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Verslag ledenvergadering 19 mei 2015
Verslag (meegestuurd met de uitnodiging) wordt goedgekeurd. Acties zijn alle
uitgevoerd. Geen wijzigingen of opmerkingen. Hiermee is het verslag vastgesteld.

3.

Activiteitenverslag 2015
De voorzitter licht toe. Een opsomming:
•
15 bestuursvergaderingen
•
1 energiecircus
•
Manifestatie Doe Maar Duurzaam Beurs
•
3 Klimaatfilms in NMC (November)
•
Tentoonstelling Energie: Natuurlijk! en energiemarkt in NMC 22/11/15
•
Mede oprichting REScoop Limburg
•
Bestuur is naar meer dan 20 bijeenkomsten geweest
•
Presentatie bij Regionale Energie Alliantie
•
4 besprekingen met WEOP, naar nieuwe vorm
•
24x bespreking met ambtenaar en 3x wethouder
•
werkgroep communicatie 12 x plus manifestatie
•
werkgroep windenergie 1 x
•
1 marktpresentatie (25/4)
•
5 x overleg met andere coöperaties
•
2 artikelen in kranten, 1 radio
•
2 nieuwsbrieven
•
2 ledenvergaderingen
•
36 afspraken met gemeente, regionale coöperaties, NMC, LNMF, regionale
alliantie duurzame Energie, VITO,
wethouders, provincie, DE Unie, Duurzaam
Bouwloket.
• Energieloket gerealiseerd/ duurzaam bouwloket
•
Projecten: Energiecoach, Energieloket,
Stroomversnelling,
Boer-burgerenergiecoöperatie,
zondaken (sportverenigingen, gemeente),
zonneweides,
energieopslag, windenergie.
Samenwerking met:
• Natuur en MilieuCentrum Weert
• Andere Energiecoöperaties in regio (Leudal, Roermond, Venlo, Cranendonck, Peel en
Maas, Zuidenwind)
•
regionale alliantie duurzame Energie

•
•
•
•
•
•

4.

REScoop Limburg
Duurzaamheidsknooppunt Limburg (Duurzaam Door)
Limburgse Natuur- en Milieufederatie
Gemeenten Weert en Nederweert
Ondernemers Weert e.o. (o.a. WEOP)
VITO (B.)

Bestuur en Coöperatieraad, stand van zaken
Bestuur: momenteel twee vacatures.
Bert ten Haaf (WEOP) assisteert het bestuur als technisch adviseur. Bert stelt zich kort
voor. Hij is de primaire contactpersoon voor vragen vanuit leden op het gebied van
energiebesparing en energieopwekking,

5.

Begroting 2016
De penningmeester licht toe. De begroting beslaat alleen verenigingskosten, nog geen
inkomsten/uitgaven voor (grotere) projecten. Deze worden pas na 2016 verwacht. We
hopen op meer bijdragen in het Duurzaamheidsfonds. De verwachting is een doorgroei
naar minstens 100 leden (met name als WeertEnergie lokaal opgewekte duurzame
stroom gaat leveren, en zelf in windenergie gaat investeren).
Vraag: wanneer is er sprake van dat er winst kan worden uitgekeerd?
Antwoord: Dat geldt alleen voor certificaathouders, waarvan er nu in de vereniging twee
zijn.
De vraag is of we bij het leveren van diensten (bijv. het leveren van stroom) de
voorwaarde stellen dat de afnemer van de dienst lid is van WeertEnergie. Hierover wordt
een discussie met de leden gevoerd; een meerderheid is er voor om lidmaatschap niet als
eis te stellen.
Vraag: is de opslag voor het stimuleren duurzame energie die bij energie-inkoop wordt
gerekend ook geldig als er 100% groene energie wordt geleverd? Zoeken we uit.

6.

Toelichting ontwikkelingen rond REScoop Limburg
REScoop NL is opgericht om er voor te zorgen dat de kennis en
financieringsmogelijkheden op het gebied van windenergie worden gebundeld. Uit de
samenwerking met Rescoop NL, waarvan WE nu lid is, is het initiatief ontstaan om een
regionale samenwerking in coöperatief verband (REScoop Limburg) te starten met
vergelijkbare doelstellingen maar dan regionaal: met name kennisdeling, en het
bundelen van financiering.
De verwachting van de voorzitter is dat er vanuit het initiatief van REScoop Limburg over
enkele jaren een of enkele windmolens worden gerealiseerd in de directe omgeving van
Weert, met als groot voordeel dat het geld dat ermee gemoeid is als zij energie gaan
opwekken binnen de regio blijft en niet ‘weglekt’. Gemeente Weert en Prov. Limburg
staan achter het initiatief en de coöperatieve gedachte.
De eerste pagina’s van de concept statuten van Rescoop Limburg zijn aan de leden
toegestuurd. De voorzitter vraagt aan de ledenvergadering of er bezwaren bestaan tegen
het tekenen van de statuten op 9 december a.s. Er zijn geen bezwaren vanuit de
vergadering.
Vraag: wat is de grootste horde voor het initiatief?
Antwoord: Dat een van de partijen de overhand krijgt, en dat een lokale coöperatie door
kennisachterstand in een nadelige positie komt.

Er komt een discussie over wat er vanuit de vereniging moet worden opgebracht om een
windmolen te kunnen realiseren (voorbeeld: minimaal 100.000 Euro), met een verwacht
gemiddeld rendement van 5%. De voorzitter maakt duidelijk dat hoe groter de
investering vanuit WeertEnergie, hoe beter het is voor de leden . Degenen die investeren
krijgen uiteraard het grootste aandeel vanuit het gerealiseerde rendement. WE zelf zal
als organisatie tussen de 60 en 80 duizend euro inkomsten kunnen hebben. Dit in
vergelijking met de andere initiatieven.
7.

Zelf duurzame energie leveren aan leden en klanten via DE Unie, toelichting stand van
zaken
Er zijn in mei 2 modellen gepresenteerd om lid te worden bij DE Unie en in de toekomst
energie af te nemen:
- instapmodel (volledige handling door DE Unie – voor een maximale periode van 3
jaar)
- eigen benen model (handling door WeertEnergie, kost eenmalig 10.000 Euro voor de
volledige ondersteuning door DE Unie, o.a. software)
In dit verband is van belang dat de Gemeente Weert nu nog gebonden is aan centrale
inkoop van energie van Roermond, Venlo en Weert. De energie die de komende drie jaar
wordt ingekocht wordt verduurzaamd door gebruik te maken van groencertificaten. Er
ligt nu een voorstel van het college om deze groencertificaten om te zetten in
ondersteuning van WeertEnergie voor levering van eigen, lokaal opgewekte duurzame
energie als we daar een garantie van oorsprong tegenover kunnen zetten. En dat kan via
DE Unie. Over drie jaar wordt de inkoop door de gemeente heroverwogen en zal
WeertEnergie meedingen.
We hebben, naast de 10.000 Euro voor het eigen benen model, ook nodig ongeveer
20.000 Euro voor het werven van klanten en het opzetten van een administratie.
Er ontstaat een discussie waarom WE dit zou moeten doen. Er komt een businessplan op
papier waaruit de opbrengsten en kosten moeten blijken. De leden worden opgeroepen
om hierover met het bestuur mee te denken. Wie? Twee leden stellen zich hiervoor
kandidaat. Het businessplan zal naar alle leden worden toegezonden.
De vraag is of we bij het leveren van diensten (bijv. het leveren van stroom) de
voorwaarde stellen dat de afnemer van de dienst lid is van WeertEnergie. Hierover wordt
een discussie met de leden gevoerd; de eis tot lidmaatschap wordt in het pakket
meegenomen.

8.

Uitbreiden lidmaatschap WE naar inwoners gemeente Nederweert
Nederweert heeft geen (initiatief voor een) energiecoöperatie. WE is van plan om in
januari aan de inwoners van N’Weert de mogelijkheid voor een lidmaatschap van WE aan
te bieden, met als doel dat ook N’Weert kan meedoen aan op te zetten
duurzaamheidsprojecten. De vergadering vraagt aandacht voor het meedelen in dit soort
projecten ‘in verhouding’ van het aantal leden Weert/Nederweert. Er is toestemming uit
de vergadering om de werving van leden in N’Weert te starten.

9.

Uitbreiding WeertEnergie Ondernemers Platform (WEOP)
WEOP bestaat nu uit 8 bedrijfsleden. WE assisteert de bedrijven om een gezamenlijke
coöperatie (als juridische entiteit) op te zetten, waar zich meer energiegerelateerde

bedrijven uit de regio bij aan kunnen sluiten. Vanuit de Regionale Alliantie Duurzame
Energie is een subsidie verkregen voor het opzetten van de coöperatie, daarnaast is
subsidie aan de provincie Limburg gevraagd.
10.

Overzicht projecten en activiteiten 2016
De voorzitter licht toe. Wie kennen er belangstellenden (liefst met een technische
achtergrond) om energiecoach te worden? Er is een opleiding, en er zijn gelden voor de
opleiding. Energiecoach is een betaalde baan. Er is ook overleg met Wonen Limburg dat
al energiecoaches heeft (maar deze hebben een andere insteek).
Zonneparken Gemeente Weert: mogelijkheden hiervoor worden over enkele weken
duidelijk (overleg Gemeente Weert). Op dat moment kunnen ook de businessplannen
worden uitgewerkt.
Doe Maar Duurzaam Beurs ook in 2016? Alleen als er meer subsidie komt, en meer
bedrijven willen meedoen.
Het initiatief van klimaatfilms vertonen in 2016 zullen we niet voortzetten in de vorm van
2015. De vertoonde films zullen wel ter beschikking worden gesteld aan het onderwijs.
Stroomversnelling: in winter 2016 gaan we zes Weerter wijken met een warmtecamera
in om energieverliezen in woningen zichtbaar te maken.
De voorzitter doet een dringende oproep aan de leden om het bestuur te assisteren, o.a.
om de website up to date te houden. Eén lid biedt zich aan om ons daarbij te
ondersteunen.

11.

Rondvraag
Vraag: is het interessant om panelen op de Microhal in Moesel aan te brengen na
verbouwing tot een multifunctioneel centrum? Antwoord: Dat is als businesscase
onduidelijk – een vergelijkbaar initiatief in Eindhoven is niet zo gunstig gelopen. WE wil
graag meedenken.
Opmerking vanuit de leden: complimenten aan bestuur voor de grote lijst aan
activiteiten.
Verder geen vragen.

12.

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen.

