
Geachte raadscommissieleden

De komende iaren worden cruciaal om de opwarming van de aarde in toom te
houden, Dat zal iedereen hier niet kunnen ontkennen, Dat er zaken aangepakt
moeten worden, spreek dan ook voor zich. Zeker als we de globale, landelijke en
lokale ambities op dit gebied willen halen. ln 2(M0 energieneutraal, zoals u allen tot
doel heeft gesteld, vergt nu al actie. En daarvoor hebben we in Weert niet alleen
politieke wil nodig, maar ook daden. ln samenwerking met bedrijfsleven,
organisaties en inwoners.

WeertEnergie is een initiatief van inwoners om gezamenlijk actie te ondernemen
door niet alleen lokaal duurzame energie op te wekken en te leveren, maar ook om
inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om energie te besparen.
De coöperatie ls een vrijwilligersorganisatie en zet alleen daar waar nodig, externe
betaalde krachten in om pro¡ecten te doen slagen. De coöperatie kent inmiddels
185 leden en dat aantalgroeit gestaag.

De afgelopen jaren hebben we samen met de gemeente al menig project
uitgevoerd op het gebied van energiebesparing en dat willen we de komende jaren
bliiven doen met nog meer maatschappelijke partners. Maar daarvoor is geld nodig.
Geld dat we onder meer halen uit bijdragen van onze leden en - voor de toekomst -
ook uit revenuen van de lokale opwek en opslag van stroom uit zonnepark en
windpark. En er zijn plannen om meer te doen, ls ook nodig gezien de doelstelling.
Je kunt met recht zeggen dat de coöperatie een van de uitvoeringsorganisaties is
die de politieke doelstellingen waar maakt in Weert, Uiteraard SAMEN, want daar
zijn we een coöperatie voor.

Om grootschalig energie te kunnen opwekken heb je als inwonersinitiatief
financiên nodig. Enerzijds haal je die door het uitgeven van certificaten voor leden.
Anderziids zoek ie naar externe financiering waarbij de rente zo laag mogelijk is.
Leden kunnen certificaten aanschaffen van 100 euro per stuk. Tot 5.000 euro kriigt
men daar nu een rendement op van 4%.Dit rendement wordt zelf ieder jaar door
de leden bepaald afhankelijk van de financiële situatie van de coöperatie en de uit
te voeren projecten. Certificaten met een waarde van 5.qr0 euro leveren een vast
rendement op van 5%. lntussen hebben onze leden via deze weg al ruim € 400,m0
geihvesteerd in onze lopende projecten.

De rente bij externe financiering van het zonnepark kan door het toelaten van een
eenmalige L00%garantiestelling door de gemeente met bijna 4%lager uitvallen
hetgeen betekent dat we als coöperatie meer rendement hebben om proiecten
voor de fnwoners van Weert uit te voeren. Maar daar Ís politieke wilvoor nodig.

Ook zul ie als burgercoöperatie strategische samenwerkingspartners moeten
zoeken, die je kunnen ondersteunen wat betreft kennis, ervaring en financiën. DÍe
vinden we tot nu toe in andere regionale en nationale energiecoöperaties.



Daardoor kunnen we nu al energie uit Weert leveren van een van de zonnedaken
bij het zonnepark Altweerterheide. tOO% groene stroom uit Weert voor inwoners
van Weert. Velen maken daar algebruik van.

lnwoners van Weert kunnen op vier manieren direct van het zonnepark profiteren:
1. Zelf meedoen door het kopen van zonnepanelen waardoor ze de

komende 15 jaar geen kosten hebben. ldeaal als je zelf geen
zonnepanelen kunt plaatsen;

2. Door te investeren via de certificaten
3. Door stroom van WeertEnergie af te nemen
4, Via projecten die WeertEnergie vanuit het rendement verder kan

uihroeren ten behoeve van de energietransitie in Weert.

U kunt vanavond een eerste grote stap zetten in het realiseren van uw ambities op
het gebied van energietransitie door in te stemmen met de gevraagde
gemeentegarantie. We zullen als coöperatie er alles aan doen om van die garantie
geen gebruik te hoeven maken. Daaruoor zijn de projecten te solide en zijn onze
samenwerkingspartnens te gerenommeerd. Maar tja, als de zon niet meer schijnt of
de wind waait niet meer, dan kan er van alles gebeuren....

lk dank u voor uw aandacht.


