
Kom naar onze ledenvergadering 

Waar : De Pinnenhof, Kapelaniestraat 4,   
    Nederweert
Wanneer : 12 september van 19:30 - 21:30 uur

Bestuurlijke organisatie

Drie initiatiefnemers hebben het oprichtingsbestuur 
gevormd. Voorzitter Cor de Nijs, secretaris Albert 
Jansen en peningmeester Leo Roos. Zij hebben zich 
afgelopen periode ingezet om de nodige bestuurlijke 
netwerken op te bouwen, zoals met de gemeente 
Nederweert. Maar ook met de lokale energie-
cooperaties uit de ons omringende gemeenten: 
Weert Energie, Leudal Energie, Peel Energie en 
Zuidenwind. 

Ter behartiging van de algemene belangen van 
deze cooperaties is een overkoepelende cooperatie 
opgericht: Rescoop Limburg. Als lid van Rescoop 
heeft het bestuur van Newecoop ook ambtelijke 
en bestuurlijke gesprekken gevoerd in Maastricht. 
Tevens is NEWECOOP lid geworden van de 
landelijke koepel Rescoop Nederland. Omdat er in 
het hele land veel wordt ge-experimenteerd met 
lokale energiecooperaties is het belangrijk de daar 
opgedane ervaringen te benutten. 

De Provincie Limburg heeft vanwege haar 
betrokkenheid bij de energietransitie organisatorisch 
en financieel bijgedragen aan de bevordering 
van lokale activiteiten met tussenkomst van de 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2017

Nadat op 1 november 2016 bij de notaris de 
statuten van de Nederweerter Energie Cooperatie 
zijn vastgelegd en NEWECOOP zich bij de Kamer van 
Koophandel heeft ingeschreven is een team van 
oprichters aan de slag gegaan om de coöperatie 
vorm en inhoud te geven.  Daartoe is een aantal 
werkgroepen ingesteld die direct aan de slag zijn 
gegaan. Inmiddels telt de cooperatie per 1 augustus 
2017 al 45 leden. Tijd voor een eerste nieuwsbrief 
en een eerste grote Algemene LedenVergadering 
(ALV) op 12 september. 

Missie, visie en ons programma

De tijdelijke werkgroep missie en visie heeft goed 
nagedacht over wat we met NEWECOOP willen 
bereiken en hoe we dat gaan aanpakken. Het 
resultaat is kort en bondig samengevat en kunt u 
terug lezen in de bijlage. Deze werkgroep wordt 
geleid door Paul Emans. www.newecoop.nl

communicatie@newecoop.nl

0628137149  (Leo Roos)

@newecoop

SAMEN LOKAAL 
ENERGIENEUTRAAL
Limburgse Natuur- en Milieu Federatie. Regelmatig 
worden er thema-avonden georganiseerd waar het 
verse bestuur van Newecoop veel heeft geleerd van 
anderen. Newecoop is lid geworden van de Natuur- 
en Milieufederatie Limburg.

Gemeente Nederweert

Omdat de energietransitie een landelijk belang 
is, dat via de provincie en de gemeente wordt 
uitgevoerd, werkt NEWECOOP samen met de 
gemeente Nederweert. Op verzoek van het bestuur 
heeft de gemeenteraad in april jl. ingestemd met 
een startbijdrage van € 5000,- om zaken zoals 
promotie, een website, vergaderingen etc. te 
kunnen financieren. Verder is er maandelijks een 
voortgangsgesprek met wethouder Theo Coumans. 
Daar worden de ontwikkelingen binnen Newecoop 
besproken maar ook activiteiten die de gemeente 
zelf kan uitvoeren. 

Waar de overheden nog uitgaan van energieneutraal 
leven in 2050 heeft NEWECOOP als doel gesteld om 
al in 2030 in de gemeente Nederweert het private 
energiegebruik geheel fossielvrij te laten zijn. De 
snelle ontwikkelingen in technieken moeten dat 
mogelijk maken. Op aandringen van de raad is 
nu ook geld gereserveerd in 2018 voor ambtelijke 
invulling van het duurzaamheidsplan, dat de 
gemeente momenteel samen met omliggende 
gemeenten opstelt.



Communicatie

Een eerste vereiste voor een goede organisatie 
is bekendheid bij de inwoners van Nederweert. 
Er zijn daarom al diverse kennismakingsavonden 
georganiseerd voor de inwoners van Ospeldijk, 
Leveroy, Nederweert-Eind en Ospel waarbij 
NEWECOOP zich presenteerde en er diverse positieve 
gesprekken gevoerd zijn met de aanwezigen. Met 
nieuwe leden als resultaat! Na de vakantie zullen nog 
vergelijkbare avonden worden georganiseerd voor 
de overige dorpskernen. 

Ook is, in samenwerking met de gemeente, een 
avond gesproken met de besturen van allerlei 
verenigingen met accommodaties. Ook dit heeft zeer 
zinvolle gesprekken opgeleverd, die zullen moeten 
worden vertaald in concrete acties. Komende tijd 
wil het bestuur ook in gesprek gaan met industriële 
ondernemers en met de agrarische sector. 

Er is volop gewerkt aan ondersteunende middelen 
zoals presentaties, flyers en rollup-banners. We 
maken volop gebruik van social-media en de laatste 
hand wordt gelegd aan een mooie eigen website! 
Daar kunnen we trots op zijn. Deze werkgroep wordt 
geleid door Roel Teeuwen.

Energiebesparing

Een belangrijke doelstelling van Newecoop is het 
terugbrengen van het lokale energiegebruik. Dit kan 
door particulieren op weg te helpen, maar zeker 
ook door bedrijven en dorpshuizen te voorzien van 
besparingsadviezen. 

In Leveroy is inmiddels het gehele dorpshuis gebouw 
voorzien van zuinige LED-verlichting, wat een flinke 
besparing oplevert in de jaarlijkse exploitatielasten. 
Zeker omdat Newecoop, in samenwerking met 
Leudal Energie  zelf de lampen kan leveren tegen 
gereduceerde prijzen. 
Deze werkgroep wordt geleid door Laurens 
Verstappen

Zon

Door de nog beperkte beschikbaarheid van leden die 
zon-projecten willen ontwikkelen zijn de activiteiten 
van deze werkgroep nog beperkt gebleven 
tot voorbereidingen voor het ontwikkelen van 
zogenaamde postcoderozen. 

Overleg is opgestart met enkele potentiele 
aanbieders van daken en gronden, waar onze leden 
op termijn kunnen gaan investeren in zonnepanelen 
in ruil voor door de Belasting gegarandeerde 
vrijstelling van energiebelasting gedurende 15 jaar. 
De werkgroep heeft tal van zonneactiviteiten in petto, 
die komende jaren ingeburgerd dienen te worden.
Deze werkgroep wordt geleid door Clemens Dijcks.

Wind

De belangrijkste activiteiten worden op dit moment 
uitgevoerd door de werkgroep Wind.
Reden daarvan is dat de overheden hebben besloten 
dat er met name in Midden- en Noord Limburg 
ruimte is voor de plaatsing van 35 grote windmolens 
in 2020. Met name Nederweert komt daarbij 
prominent in beeld. 

De gemeenteraad heeft daartoe uitgangspunten 
opgesteld, waarbij voor Newecoop van belang is dat 
de ingediende projecten veel ruimte moeten bieden 
aan lokaal initiatief, en dat de winsten en de stroom 
zoveel mogelijk binnen de gemeente worden ingezet. 
Een open doel dus voor onze energiecoöperatie. 

De werkgroep heeft zeer veel werk verzet, 
resulterend in het op 22 juni 2017 indienen van 3 
projecten met 4 tot 6 windmolens. Elk potentieel 
project wordt in samenwerking met andere partijen 
ontwikkeld, waarbij Newecoop in samenwerking 
met de coöperatie Zuidenwind steeds 50 % voor 
haar rekening neemt. 

Op 26 september zal de gemeenteraad van 
Nederweert uit de in totaal 13 ingediende projecten 
één project uitkiezen waarvoor de verdere 
vergunningsprocedures mogen worden opgestart. 

De werkgroep doet er alles aan om te zorgen 
dat de keuze gaat vallen op een van de door ons 
ingediende projecten.
De werkgroep wordt geleid door Andres Bauer.


