
WeertEnergie is een coöperatie 

zonder winstoogmerk waar alle 

inwoners, bedrijven en 

organisaties van Weert en 

omstreken lid van kunnen worden



DOELEN: 

• Duurzame energie 

opwekken

• Ondersteunen bij 

energiebesparing

• Duurzame energie 

leveren



De leden van WeertEnergie 

besteden de winsten om lokale 

duurzame projecten te 

financieren d.m.v. 

duurzaamheidfonds



• Zonnepanelen voor leden

• Zondelen voor zonneparken

• Zondaken voor publieke gebouwen  

en sportgebouwen

• Realisatie van regionale windparken



Realisatie van regionale windparken:

• 1 windmolen levert stroom voor 1200 

huishoudens

• kosten per windmolen 1,3 miljoen

• samen delen, samen financieren

• geld blijft in lokale economie

• Samenwerken om kennis en ervaring te 

delen.



Coöperatieve aanpak: 

• Iedereen kan lid worden (inwoners 

en bedrijven); 

• Autonomie: duurzame energie van 

onszelf, 

greep houden op energiekosten

• Limburgse kracht: 

het geld blijft in de gemeenschap 

Geld  voor  duurzame voorzieningen

• Financieel rendement voor de leden

Voor de vereniging

Voor de lokale samenleving



Klassiek

indirecte participatie

Coöperatief

directe participatie

Doel Profit People en Planet & Prosperity

Mens – milieu – welvaart 

Profit om dat te kunnen doen

organisatie Projectontwikkelaar (+ bank) Coöperatie (burgers/bedrijven 

samen)

Stemrecht Naar aandeel €€€ Democratisch – elk lid één stem

Opbrengst Voor kleine groep Aandeelhouders lokale gemeenschap / leden 

Winstdeling 0 % 100 %

Financiering Inwoners: � Achtergestelde lening

Belegging � Dividend

Inwoners � Mede-eigenaar  

Meerwaarde creatie 

Stroomlevering Door ‘klassieke’ (fossiel) 

energiebedrijf

lokale coöperatie 

kasstromen durf kapitalisten 

grote energie maatschappijen

Binnen de gemeente � lokale 

economie

Energierekening Omhoog Omlaag



Coöpera6ef     →

← Klassiek



Samenwerking in Limburg: o Leudal Energie

o Peel Energie

o WeertEnergie

o Zuidenwind

Sluiten van de keten: Lokale Circulaire Economie in coöperatief 

verband:

o Lokaal opwekken duurzame energie

o Opbrengst blijft in eigen economie

o Lokaal leveren van eigen duurzame energie



Leveren van lokaal opgewekte duurzame energie door aansluiting bij DE Unie, 

de nummer 1 op de ranglijst duurzame energieleveranciers


