
Samen op reis naar energieneutraal Weert!

Met het vaststellen van de Weerter Routekaart Energietransitie heeft de gemeenteraad Weert een 
eerste stap gezet richting een structurele, controleerbare en richtinggevende aanpak om te komen 
tot een energieneutraal Weert in 2040. De taken die de gemeente op zich neemt zijn talrijk en 
veelomvattend. De uitvoering van dit beleid kan niet zonder draagvlak en concrete ondersteuning 
van de inwoners en bedrijven van de gemeente.  Het is dan ook noodzakelijk dat anderen met de 
gemeente meekijken en meedenken en haar kunnen ondersteunen in de uit te voeren taken. 

Een daarvan is ontegenzeggelijk de energiecoöperatie WeertEnergie. Een burgerinitiatief dat al vele 
jaren actief is en dat ook al binnen veel projecten samenwerkt met de gemeente. WeertEnergie 
streeft dezelfde doelen na als de vastgestelde Weerter Routekaart Energietransitie, maar steeds 
vanuit haar onafhankelijke positie en kernwaarden ‘open’, ‘voor en door inwoners van Weert’ en 
‘sociaal bewogen’. De burgercoöperatie heeft geen winstoogmerk maar heeft als doel om haar 
revenuen te besteden binnen de gemeente om de energietransitie verder te bevorderen. De 
organisatie draait op vrijwilligers en op lokale of regionale ingehuurde dienstverleners en bedrijven. 
Deze laatsten zijn allen ondergebracht in een afzonderlijke uitvoeringsorganisatie, waar de 
coöperatie 100% eigenaar van is. WeertEnergie telt bijna 400 leden. Die zorgen voor een aanzienlijk 
deel van het benodigde kapitaal om de doelstellingen van de coöperatie te realiseren. Ook nemen zij 
de in Weert opgewekte duurzame energie. 

WeertEnergie en de gemeente werken al jaren intensief samen. Er is bij beide partijen behoefte om 
deze samenwerking minder vrijblijvend te maken door het formaliseren van deze samenwerking en 
het vastleggen van tweejaarlijkse prestatieafspraken. De doelstelling is om de continuïteit in de 
samenwerking ten behoeve van de gezamenlijke energietransitie te waarborgen, draagvlak bij de 
inwoners te vergroten en de economie te bevorderen door revenuen binnen de gemeente te houden 
en nieuwe banen te creëren. Dit alles uiteraard met inachtneming van de 3 kernwaarden van de 
gemeente: eerlijk, kansrijk en groen. 

Door deze samenwerking kan WeertEnergie ook een spilfunctie vervullen bij de ontwikkeling van de 
experimenten voor zon op land. De coöperatie wordt steeds meer benaderd door commerciële 
partijen die samen met hen zonneparken willen ontwikkelen in het kader van het experimentele 
gemeentelijk beleid ‘Extra ruimte voor zonneweides’, dat door de raad op 9 juli 2020 is vastgesteld. 
Dit naast de projecten die ze zelf wil ontwikkelen. Door deze opties te bundelen binnen een 
organisatie ontstaat er voor de gemeente een samenhangend beeld van alle experimenten die 
mogelijk zijn binnen de gemeente. 

De doelen van de energiecoöperatie zijn door de gemeente te beoordelen als invulling geven aan 
haar publieke taak. Deze zienswijze is al door de raad onderschreven in haar raadsbesluit van 18 
december 2018 waar het ging om het geven van een garantstelling voor het verkrijgen van een BNG 
lening t.b.v. het zonnepark Altweerterheide. De publieke functie en taak van de coöperatie wordt 
ook nog eens onderschreven door nieuwe Europese regelgeving van het Europese Hof van Justitie. 
Dit hof heeft geoordeeld dat energiecoöperaties (Citizin energy-communities, artikel 2 (11) IEMD) 
een andere beoordeling verdienen bij de tenders voor het realiseren van zonneparken. Tenminste 
zolang het gaat om een energiegemeenschap met een niet-commercieel doel, ze democratische 
waarden hanteren en open en vrijwillig eigendom, lidmaatschap en bestuur kennen. Er mag in dat 
geval worden afgeweken van nationale wet- en regelgeving geldend voor de traditionele 
marktpartijen. Het gaat hierbij voornamelijk om regelingen betreffende staatssteun.  De lokale 



energieprojecten hebben niet als doel winstgevend te zijn. De energieprojecten moeten bijdragen 
aan de energiedoelstellingen uit de Weerter Routekaart Energietransitie. Het maatschappelijk 
rendement prevaleert boven een financieel rendement. 

Samenwerking

In de Weerter Routekaart Energietransitie heeft de gemeente Weert een ambitieus plan neergelegd 
voor 2030, met een doorkijk naar 2040. WeertEnergie wil zich inzetten om samen met de gemeente 
uitvoering te geven aan het merendeel van deze plannen. Zij wil er mede zorg voor dragen dat 
Weert: 

 50% van de eigen energiebehoefte in 2030 zelf lokaal kan opwekken. Dit door eigen 
projecten, het begeleiden van gezamenlijke projecten met derden (50% lokaal 
eigenaarschapsregeling), het stimuleren van zon op daken en het geven van voorlichting via 
energieloket.

 Het opzetten van een professioneel netwerk van lokale en/of regionale bedrijven die kunnen 
voorzien in de energievoorziening en energiebesparing van inwoners, bedrijven en 
organisaties in Weert

 Het opzetten, onderhouden en inzetten van een kennisplatform op het gebied van nieuwe 
ontwikkelingen die haalbaar zijn voor de energiebehoefte van de gemeente (inclusief 
warmtevoorziening). Het platform bestaat uit leden WeertEnergie, bedrijven en inwoners 
van Weert, die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten.

 Het opzetten en uitvoeren van energieprojecten waardoor ook de minder draagkrachtigen 
binnen de gemeente kunnen profiteren van duurzame energie.

 Het door ontwikkelen van de mogelijkheden die het project Warm Wonen in Weert biedt om 
nog meer draagvlak te creëren bij inwoners en bedrijven om hen ertoe aan te zetten 
maatregelen te nemen voor energiebesparing in hun directe omgeving.  

WeertEnergie wil hiertoe nauw samenwerken met de gemeente, maar ook met bedrijfsleven en 
andere maatschappelijke organisaties. 

De gemeente Weert ziet een geformaliseerde samenwerkingsvorm met de energiecoöperatie 
WeertEnergie als belangrijke factor om de energietransitie succesvol volgens de kernwaarden te 
laten verlopen. Zij ziet in WeertEnergie een belangrijke samenwerkingspartner om de gezamenlijke 
kernwaarden te borgen.  De goede samenwerking met WeertEnergie heeft zich al in diverse 
projecten bewezen. 

Hiervoor is het nodig dat de gemeente met WeertEnergie tweejaarlijks concrete afspraken maakt 
over omvang van het uitvoerend werk en de financiële kosten die dit met zich meebrengt. 

Tevens zet de gemeente een lokaal energiefonds op, waaruit ook de energiecoöperatie kan putten 
om projecten van maatschappelijk nut te kunnen realiseren. Hierbij gaat maatschappelijk rendement 
boven financieel rendement.

Er wordt een overlegstructuur opgezet op alle organisatieniveaus. Overleggen worden volgens 
kernwaarden gevoerd. Tevens zal de gemeente Weert zich, indien gewenst, inzetten om 
WeertEnergie te ondersteunen in haar netwerken, zoals de RES en Provincie Limburg. 



Tenslotte gaan de gemeente Weert en WeertEnergie een gezamenlijk professionaliseringtraject 
doorlopen onder begeleiding van een onafhankelijk externe deskundige om uitwerking aan de 
routekaart te geven voor de komende 10 jaar.
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