Jaaroverzicht activiteiten 2021
Echt-Susteren Energie Coöperatie ‘Echt Duurzaam’ U.A.

Zonneparken
Parken en totaal oppervlakte:
➢ Energiepark Groensebos BV (St Joost)
➢ Zonneweide Hoeve De Ruif (Berkelaar)
➢ Zonnepark Bosserheide (Koningsbosch)
➢ Zonnepark Dominicusweg (Peij)
➢ Zonnepark Maria Hoop (Maria Hoop)
NB. Aansluitingen stroomnet zijn toegekend

10,36 ha
4,9 ha
7,1 ha
8,9 ha
22 ha

Energiepark Groensebos
ESE activiteit 2021:
➢ Begin 2021: Project BV opgericht Energiepark Groensebos BV
➢ Aandeelhouders: 50% ESE + 50% Energiecoöperatie Groensebos U.A.
➢ NaGa Solar als ontwikkelaar aangesteld
➢ Investeringsraming laten maken door ontwikkelaar
➢ Vergunning ingediend
➢ Netaansluiting contract
➢ SDE++ standaard subsidie ingediend (april 2022 toegekend)
➢ Participatiedocumenten opgesteld (i.s.m. Rescoop Limburg)

4 Andere initiatieven zonneparken
De 4 andere initiatiefnemers zonneparken:
➢ Participatie gewenst door gemeente: 50% lokaal eigendom
➢ Vergunningaanvragen ingediend
➢ SDE subsidie aangevraagd (jan/april 2022 toegekend)
➢ Een profijtplan als onderdeel projectplan opgesteld
ESE activiteit 2021:
➢ Een intentieverklaring met ontwikkelaars en ESE m.b.t. samenwerking
➢ Overleg over samenwerking en ontwikkeling

Gemeente
Gemeente acties 2021:
➢ Gemeente besluit t.a.v. de ontwikkeling van de 5 zonneparken: plaats en grootte
➢ Anterieure-exploitatieovereenkomsten worden afgesloten met initiatiefnemers
➢ Omgevingsvergunningen/bestemmingsplan worden goedgekeurd door de
gemeente/provincie
➢ Ter inzage periode vergunningen: 88 zienswijzen/bezwaren
➢ Publicatie vergunningen (sept)
➢ 3 Vergunningen definitief in december, 2 vergunningen met bezwaren naar Raad
van State, afhandeling 2022

Projecten Gemeente 2021
Windenergie project
➢ Overleg met gemeente over rol ESE
➢ In 2021 zeer beperkte actie, meer discussie in 2020 en in 2022 weer opgestart

Warmtetransitie
➢ Rol ESE moet nog nader bepaald worden
➢ ESE heeft overzicht potentiële diensten gemaakt (energiescans, energiecoach,
energieverkenner)
➢ Wordt in 2022 verder uitgewerkt

Projecten Gemeente 2021
RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen)
➢ Overleg met gemeente en woningvereniging Nester over aanpak project
➢ Subsidieaanvraag bij rijk niet gehonoreerd, betrof huurwoningen, actie vervallen

Verduurzaming huur-/tussenwoningen (eigendom)
➢ Uitvoering Pex Dak voor huur- en eigendom-woningen
➢ Tussenwoningen ontvingen ook aanbod van Pex Dak
➢ ESE kon evt. na uitvoering werkzaamheden eigenaren tussenwoningen
benaderen voor aanbod diensten ESE
➢ Werkwijze voor ESE te omslachtig en arbeidsintensief, niet uitgevoerd

Projecten RvO, MKB 2021
RRE – Regeling Reductie Energiegebruik
➢ Vanwege corona is einddatum project jaar verschoven (31 dec 2021)
➢ 846 van de 1160 aangevraagde vouchers verzilverd
➢ Project afgesloten na goedkeuring accountant (december)
Verduurzaming bedrijven (MKB)
➢ Verduurzaming bedrijven op industrieterrein De Berk
➢ Overleg met gemeente, St Groene Economie Limburg, Ondernemersvereniging
De Berk (40% bedrijven lid)
➢ ESE aanbod van diensten: energiecoach en SCE-project (opvolger postcoderoos)

Projecten Bedrijfsdaken 2021
Collectieve opwek (bedrijfsdaken)
Maessen Boomkwekerij en Plantcentrum
➢ Plan opgesteld en SDE+ subsidie aangevraagd door ESE
➢ Gekozen voor andere uitvoerder, SDE+ overgedragen
Action
➢ Door Corona langdurig uitstel contact
➢ Action heeft minder interesse in uitbreiding door reeds aanwezige zonnepanelen
ZN Reizen
➢ Plan opgesteld, ivm problemen brandverzekering geen actie
Gelissen Paardentransport
➢ Plan opgesteld voor postcoderoos project
➢ Geen vergrote aansluiting op elektriciteitsnet mogelijk

Projecten Algemeen
Energiewinkel opzetten ism gemeente
➢ Mogelijkheden vaste vergader/ontvangst/archiefruimte nog (te) beperkt
➢ Wellicht in toekomst in combinatie met andere soortgelijke activiteiten
gemeente

Energiemarkt ism gemeente
➢ Uitgesteld vanwege Corona
➢ Na diverse uitstel van datum uiteindelijk 21 mei 2022 plaatsgevonden

Werkgroepen/Bestuur
Werkgroep: Besparing en Duurzame Opwek
➢ Slapend, geen acties of bijeenkomsten
Werkgroep: PR en Communicatie
➢ Vanwege corona weinig contact mogelijk geweest buiten bestuur
➢ Website en Facebook hebben een facelift gekregen en up to date
➢ Frequente publicatie van artikelen op website en Facebook
➢ Nieuwsbrief is enkele keren uitgebracht
Bestuur
➢ Benoeming voorzitter Eric van Kaathoven (24/6/2021)
➢ Benoeming penningmeester Raoul Op den Camp (24/6/2021)
➢ Vertrek bestuurslid Jac Kerkhof (31/12/2021), Ton Muller (03/08/2021)
In zijn algemeenheid heeft corona 2021 een moeilijk jaar qua communicatie opgeleverd en
vertraging bij diverse acties, dringend aanvulling gezocht voor werkgroepen en bestuur

Samenwerking/overlegstructuren
Samenwerking met regionale energie coöperaties:
➢ Maasgouw
➢ Roerdalen
➢ RoerOm (Roermond)
➢ EOS (Swalm/Maas/Roer)
Door corona en vertrek bestuursleden in 2021 on hold. In 2022 weer opgestart.

Lid van en overleg met:
➢ SELL/NMFL
➢ REScoop Limburg *
➢ Energie Samen
Vanwege corona en vertrek bestuursleden op laag pitje, weer opgepakt in 2022
* O.a. project participatie opzet Groensebos tijdelijk 2 projectleiders van REScoop

