Algemene Ledenvergadering van de Energiecoöperatie Echt-Susteren
d.d. 24 juni 2021 – vragen en antwoorden

CONCEPT

CONCEPT

Vragen Pierre Wagemans
Geachte lezer,
Halverwege de digitale ALV kon ik pas aansluiten om reden dat ik nog een andere digitale
vergadering had, ik moest een keuze maken.
Er zijn twee opmerkingen van mijn kant van de inhoudelijke behandeling voor zover ik deze heb
kunnen volgen.
1. Ter sprake kwam de oprichting van een algemeen fonds om revenuen van deelnemers van de
zonneparken te beheren. Omdat het voorlopig om 5 zonneparken gaat lijkt het mij verstandig
om aan elke zonneweide een apart fonds te koppelen en geen algemeen fonds.
Door een fonds aan één zonneweide te koppelen houdt men financieel overzicht per zonneweide en
kan daarnaar handelen en overzicht behouden.
1. Ter sprake kwam ook dat de direct omwonenden, ( is dit een voorwaarde?) kunnen
deelnemen aan een participatieplan van het project zonneweide en kunnen dus op die manier
ook eventueel financieel voordeel behalen. Goede zaak.
De 5 zonneweiden die op de routekaart staan zijn allen gelegen ten noorden of ten oosten van de
kern Echt. Het feit is dat iemand bijvoorbeeld uit de kern Illikhoven die aan de andere kant van de
gemeente woont waarschijnlijk niet kan deelnemen aan het realiseren van een zonneweide door te
investeren omdat die inwoner niet in de directe nabijheid woont van de te realiseren zonneweide.
Het zou zo wel eens kunnen zijn dat er ten zuiden van Echt geen zonneweides komen om reden dat
er bijvoorbeeld geen ruimte is of grond beschikbaar wordt gesteld voor een zonneweide.
De conclusie is dat niet iedereen (financieel) zou kunnen deelnemen omdat direct omwonenden van
een zonneweide voor gaan, tenminste dit meende ik te begrijpen wat in de ALV is gezegd.
Uitgangspunt moet zijn dat iedere inwoner (financieel) mee kan doen en dat dit niet geografisch
bepaald wordt. Iedereen toegang geven zou mogelijk ook meer draagvlak geven.
Hoe ziet de energiecoöperatie dit?

Antwoorden
Hallo Pierre,
De gemeente Echt Susteren gaat het zgn omgevingsfonds beheren.
Dit wordt gekoppeld aan de structuurvisie en gebruikt voor maatschappelijke projecten.
De EC heeft hier geen zeggenschap over.
Een omgevingsfonds is, volgens de definitie in de RES, een door de omgeving zelf te beheren fonds
en niet door de gemeente. Echter de gemeente Echt Susteren ziet dit anders en ik verwacht dat het
fonds gebruikt wordt voor gemeentelijke "maatschappelijke"doeleinden.
In sommige situaties (zoals Hoeve de Ruif - Berkelaar) stort de initiatiefnemer een bedrag in een
lokaal fonds. De gemeenschap kan plannen indienen en deze worden door een bewoners-panel
beoordeelt.
Niet alleen inwoners uit de directe omgeving van een park kunnen investeren maar alle inwoners en
bedrijven uit de gemeente Echt Susteren. Lukt het niet het benodigde bedrag binnen te halen dan
kunnen ook inwoners/bedrijven uit de gemeenten Maasgouw en Roerdalen deelnemen.

Mailwisseling Eric Bongaerts---(lezen van beneden naar boven)
Dag Lens,
Jouw genoemde voorbeelden maken inderdaad duidelijk hoe moeilijk zaken liggen, waarvoor begrip.
Ik kwam gisteren langs een zonnepanelenwoesterij bij vliegveld Volkel. Ik kan er niet aan wennen.
Hopelijk wordt er de komende jaren flink geïnnoveerd en komen er betere oplossingen dan zoals we
nu bezig zijn.
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Mvg,
Eric Bongaerts
Op ma 14 jun. 2021 om 22:00 schreef Algemene Ledenvergadering Echt Susteren Energie
<alv@echtsusterenenergie.nl>:
Beste Eric
De wil bij de EC is er zeker.
De wil moet er ook zijn bij bv eigenaren van loodsen cq bedrijfseigenaren.
Voorbeeld:
1- Wij hebben ruim een jaar geleden kontakt gezocht met de ondernemersvereniging van de Berk.
Na diverse telefoontjes en emails gaf de voorzitter nog steeds geen gehoor.
2- Bedrijven zijn verplicht energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar terugverdient worden
door te voeren. Vanuit de Regionale Uitvoeringsdienst wordt hierop gecontroleerd en gehandhaafd.
Door veel bedrijfseigenaren wordt hier niets aan gedaan
Ook bij huiseigenaren zie je dit fenomeen. Mensen hebben soms 1-2 jaar nodig om daadwerkelijk over
te gaan tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.
Het oplossen van het energievraagstuk op EU nivo heb ik jaren geleden al een keer aangekaart bij de
Provincie
Mijn voorstel was om aan de Duitse zijde van de grens (bij bv Koningsbosch) een aantal windmolens
bij te plaatsen ipv deze ook aan de Nederlandse zijde te plaatsen.
Het over en weer leveren van electriciteit tussen Nederland en Duitsland was de grote bottleneck en
kon ook niet 123 geregeld worden.
NB Enkele jaren geleden speelde het feit dat België problemen had met de levering van electriciteit.
Er was toen een oplossing (een 15 km lange kabel trekken van de Claus-centrale naar het
Belgische net.
Helaas was de grensoverschrijdende levering van electriciteit niet mogelijk.
Maw veel zaken hebben tijd nodig om "te landen". Dit zowel bij EU, land, gemeente , inwoners en
bedrijven.
--Met vriendelijke groeten
Lens Goossens
Eric Bongaerts schreef op 11-06-2021 21:20:
Beste Lens,
De problematiek met het gebruiken van daken is mij geheel duidelijk, maar waar een wil is, is een weg.
Of de gronden niet rendabel zijn hangt helemaal af van de gewassen die erop verbouwd worden. Met
de grondprijzen in NL en intensieve tuinbouw/landbouwgewassen zijn gronden rendabel te maken. Of
zo: https://www.ise.fraunhofer.de/de/leitthemen/integrierte-photovoltaik/agri-photovoltaik-agripv.html
Maakt ook allemaal niet uit, waar je niet op ingaat is de verdere versnippering van ons landschap. Laat
ze maar zonneparken bouwen in uitgestrekte gebieden, zoals bijv. in Duitsland of Frankrijk. Daarom is
een oplossing voor dit vraagstuk in EU-verband nodig en niet op het kleinste lokale niveau. Dit is
kortzichtig. We gaan het energie-vraag in NL niet oplossen, zeker als er geen stimulans is tot energiebesparen. (Toename elektrische auto's, airco's, datacenters, etc.)
Goed om te horen dat er projecten lopen op de Berk en het voormalige rangeerterrein. Dat sluit beter
aan bij de zonneladder.
Met vriendelijke groet,
Eric Bongaerts
Op ma 7 jun. 2021 om 22:13 schreef Algemene Ledenvergadering Echt Susteren Energie
<alv@echtsusterenenergie.nl>:
Beste Eric,
Het betreffende artikel heb ik ook gelezen.
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Er zijn idd legio mogelijkheden.
De Energie Coöperatie Echt Susteren Energie heeft zich hier de afgelopen jaren ook mee bezig
gehouden.
Het beleid wordt bepaald door de gemeente en niet door de EC.
Enkele pilots worden gerealiseerd op "onrentabele" gronden of zodanig ingericht dat er een
combinatie wordt gecreëerd van energieopwekking en groente/fruit teelt.
De EC heeft diverse projecten op daken afgerond ( bv gemeenschapshuis Nieuwstadt en
sportverenigingen)
Ook zijn wij bezig (geweest) met bedrijfsdaken.
Knelpunten hierbij zijn:
- bedrijfsdaken hebben geen prioriteit bij de gemeente (geen steun/samenwerking)
Sinds kort komt hier weer schot in
- de loods waar een bedrijf gehuisvest is is geen eigendom - juridisch moeilijk
( bedrijventerrein Op De Berk – hier is 70% van de loodsen eigendom van de ondernemer)
- loodsen waarvan het dak te zwak cq de electriciteitsaansluiting niet zwaar genoeg is , zijn niet
geschikt. Project wordt hierdoor veelal niet rendabel.
- opbrengsten (dakhuur) voor de ondernemer zijn te laag in verhouding tot de duur van het contract
- ondernemer besluit bv zelf te investeren mbv subsidies
Er gaat dus ook veel tijd en energie verloren aan niet haalbare projecten.
De EC wil bedrijfsdaken benutten voor eigen energievoorziening van de ondernemer en tbv
postcoderoos projecten voor inwoners die geen zonnepanelen op het dak van hun huis
willen of kunnen leggen.
Binnenkort wordt een project gestart op industrieterrein de Berk.
Mogelijkheid is bv ook het oude rangeerterrein in Susteren.
De gemeente is hieromtrent in overleg met Prorail. Deze gaat dit waarschijnlijk zelf
benutten.
--Eric Bongaerts schreef op 30-05-2021 16:42:
Beste,
Waarom strijdt de Energiecoöperatie Echt-Susteren niet meer/actiever voor het volgen van de
zonneladder?
Er zijn legio mogelijkheden voor zonnepanelen binnen het stedelijke gebied (ook langs
wegen/spoorlijnen) van de gemeente Echt-Susteren.
Lees voor de aardigheid eens het artikel in de bijlage.
De voorgestelde plannen voor 5 zonneparken in het buitengebied leiden tot nog meer versnippering
van ons Smalste Stukje Limburg.
Zeer kortzichtig en krampachtig beleid om maar koste wat kost de lokale energiedoelstellingen te
halen. Doodzonde!
Met vriendelijke groet,
Eric Bongaerts
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Vraag Ton Ory mbt petitie zonneparken Echt Susteren
Lens,
Op 31 mei ontving ik een petitie tegen het aanleggen van zonneparken in het buitengebied van Echt
Susteren via de volgende link;
https://www.petitie24.nl/petitie/3861/gn-zonneparken-in-buitengebied-echtsusteren
Volgens mij komt die petitie wat laat want de locatie zijn al min of meer vastgesteld.
Wat me er bovendien aan stoort is dat er geen duidelijk draagvlak, groep afzenders of petitieonderschrijvers, zichtbaar is.
Wie of wat ligt hier aan ten grondslag, is dat individueel belang van dhr. Bongaerts of is er een
gemeenschappelijk(e) doel of zorg?
Willen jullie tijdens de ALV een reactie op deze petitie geven?
Met vriendelijk groet en dank,

Antwoord
Beste Ton
Ik heb al enkele mails gewisseld met Dhr Bongaerts.
Waarom zou de EC hier op moeten reageren. Het is de gemeente die het beleid bepaald en toestaat
dat er zonneparken komen.
Dhr Bongaerts was niet volledig op de hoogte van de zaken die de EC reeds heeft opgepakt.
Ik heb hem ook uitgelegd dat bv het gebruik van daken (particulier en bedrijven) een weg van lange
adem is.
De gemeente zou de EC meer kunnen helpen met het beschikbaar krijgen van bedrijfsdaken.
Onlangs is er een webinar geweest over verduurzaming van industriepark de Berk.
Hiervoor wordt door de gemeente de Stichting Groene Economie Limburg ingeschakeld.
De EC heeft enkele gesprekken met deze Stichting gevoerd maar het ziet ernaar uit dat deze
hun eigen weg gaan (eigen energiecoaches, kiezen zelf installateurs/leveranciers etc).
Wij zouden graag daken beschikbaar krijgen voor postcoderoos projecten voor de inwoners van
Echt-Susteren.

Vraag Jac van de Winkel
J.L.M.W. van de Winkel schreef op 30-05-2021 09:54:
Beste Lens,
Voor de algemene ledenvergadering wil ik me hierbij aanmelden.
.
Vraag: Zijn er plannen om andere vormen van duurzame energie dan wind en zon te gebruiken om aan
de benodigde duurzame energie te komen?
Komt naast restwarmte ook waterkracht ter sprake? Bv vergelijkbaar met een drijvende waterkracht
centrale in Borgharen?
Opmerking: Het is een slechte zaak, dat een buitenlands bedrijf, in de Nederlandse Noordzee een
windmolenpark mag bouwen, terwijl de Nederlandse gemeenten, eventueel met een aantal gemeenten
samen, dat niet mogen.
Met vriendelijke groet,
J. van de Winkel
Hallo Jacques
Op jou vragen kan ik geen antwoord geven.
Deze zou je kunnen stellen aan Sandra Kuipers van de gemeente
---
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Algemene opmerking
Mocht u na het lezen van de vragen/antwoorden nog vragen hebben dan kunt u een mail
sturen naar info@echtsusterenenergie.nl
Hebt u interesse in een bestuurs- of werkgroep-functie kunnen zich eveneens aanmelden
Door een mail te sturen naar bovenstaand email-adres
Met vriendelijk groeten,
Lens Goossens
Secretaris EC Echt Susteren Energie
0624336049

LG-02/08/2021V2

5

