
 

   

 
 
 

 
PERSBERICHT      Heerlen, 28 september 2017  

 

Stimuleringsproject energiecoöperaties in Parkstad  
Gemeente Brunssum start als eerste met workshops voor inwoners 
  
De Parkstad-gemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld 
en Voerendaal) starten samen met de Stichting Natuur- en Milieufederatie Limburg een project om 
de oprichting van energiecoöperaties te stimuleren. Dit past naadloos in de PALET-ambitie 
(Parkstad Limburg EnergieTransitie) om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Inwoners worden 
door ervaringsdeskundigen geïnformeerd over de ins- en outs van een energiecoöperatie en hoe 
deze kan worden opgericht.  
 
Succesvolle voorbeelden: samenwerken loont! 
Steeds meer inwoners in Nederland pakken zelf de handschoen op en maken op buurt- en 
straatniveau werk van de energietransitie. Zo wordt er collectief op lokale schaal duurzame energie 
geproduceerd, bijvoorbeeld via een nabijgelegen zonneweide. Of worden woningen tegelijkertijd 
geïsoleerd door een collectief geworven aannemer. Ook in de provincie Limburg zijn succesvolle 
energiecoöperaties actief, met name in Noord- en Midden-Limburg. De Stichting Natuur- en 
Milieufederatie is nauw betrokken bij diverse energiecoöperaties en heeft ruime ervaring op dit vlak.  
 
Het oprichten van een energiecoöperatie, hoe doe je dat?  
Tijdens informatiebijeenkomsten over het Zonnepanelenproject Parkstad is gebleken dat veel 
inwoners concrete ideeën hebben over samenwerkingsvormen voor energiebesparing of duurzame 
energieopwekking op buurt-, wijk- of straatniveau. Een energiecoöperatie kan een geschikt 
instrument zijn. Tijdens een drietal workshops worden inwoners geïnformeerd over de ins- en outs 
van energiecoöperaties. Hoe richt je zo’n coöperatie op, wat komt er allemaal bij kijken en welke 
kansen biedt het?  
 
De eerste workshop is in de gemeente Brunssum 
De aftrap van dit project is op 2 november 2017 van 19:30 tot 21:30 uur in de Brikke Oave in 
Brunssum. De andere gemeenten volgen nog dit najaar en in 2018. Tijdens deze eerste van in totaal 
drie workshops in Brunssum worden de ideeën en behoeften van de aanwezigen geïnventariseerd en 
wordt algemene informatie over (de oprichting van) energiecoöperaties gedeeld. Iedereen is 
uitgenodigd, aanmelden kan via www.brunssum.nl/energiecooperatie. Mocht u niet woonachtig zijn 
in Brunssum maar toch geïnteresseerd zijn in deelname aan het project, stuur dan een e-mail naar 
info@parkstad-limburg.nl onder vermelding van ‘PALET Energiecoöperaties’.  
 
 
------------------------------------------------------ einde persbericht -------------------------------------------------------- 
 
Neem voor meer informatie contact op met Volmar Delheij, programmamanager Ruimte en 
Mobiliteit Stadsregio Parkstad, telefoonnummer 045-5700173. Of kijk op:  
http://parkstad-limburg.nl/programmas/ruimte-en-palet/energiebeleid-parkstad-limburg-
energietransitie-palet/ 
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