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Programma

• Welkom

• De energietransitie (Kim Schmitz)

• Wat is de Energie Coöperatie Sittard-Geleen en wat zijn we 
van plan (Peter Markusse)

• De Zuidenwind aanpak (Andres Bauer/Albert Jansen)

• Coöperatief ondernemen, wat levert het op voor de omgeving 
(Andres Bauer/Albert Jansen)

• Wat kunt u doen

• Afsluiting
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Wat is Energie Coöperatie Sittard-Geleen

• Opgericht in september 2013

• Momenteel ca. 30 leden, uit Sittard-Geleen en omgeving

• Samen betaalbare, eigen en duurzame energie

• Energiebesparing en duurzame opwekking

• Energie-ontdek-koffers

• ECSG is een coöperatie, dus een vereniging én een bedrijf

• De ledenvergadering beslist wat de coöperatie doet, elk lid 
heeft één stem

• Iedereen kan lid worden, mits meerderjarig
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Waarom duurzame energie

• Klimaatverandering!

• Windenergie is schoon, duurzaam en robuust

• Opdracht energietransitie: 35 TWh duurzame energieopwek 
op land voor 2030 (ca. 10 miljoen huishoudens)

• Concept Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg: 1,1-1,9 
TWh

• Klimaatakkoord: streven naar 50% lokaal eigendom
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Wat is de ECSG van plan?

• Een windpark (3 molens) in de gemeente Sittard-Geleen

• 3 molens = 30 GWh per jaar = 8.500 huishoudens = 15.000 ton 
minder CO2 emissie per jaar

• In samenwerking met Coöperatie Zuidenwind

• In goed overleg met de omgeving (omwonenden, 
grondeigenaren)

• Burgers aan het stuur
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De voordelen

• Klimaatwinst

• Opbrengst vloeit terug naar de omgeving:
• Naar de leden die geïnvesteerd hebben

• Naar grondeigenaren

• Naar het omgevingsfonds

• Naar projecten van de coöperatie

• Bewoners bepalen hoe het omgevingsfonds besteed wordt

• De leden van de coöperatie bepalen wat voor projecten 
gesteund worden (energie, leefbaarheid)
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Waar?

Drie potentiegebieden:

• Afstand van bebouwing

• Aanvliegroutes MAA

• Gasleidingen etc.

• Natuurwaarde 
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Waar?

Keuze voor gebied(en) maken we samen met omwonenden en 
grondeigenaren

Respect voor lokale situatie, natuur en erfgoed

Burgers worden in alle stappen betrokken
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Zuidenwind

Andres Bauer, alg. bestuurslid

Albert Jansen, secretaris

• De Zuidenwind aanpak 

• Coöperatief ondernemen, wat levert het op voor de omgeving
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Hoe kunt u meedoen?

• Meepraten als belangstellende over locatiekeuze, 
omgevingsfonds etc. 

• Lid worden van de Energie Coöperatie Sittard-Geleen

• Investeren in het windproject (alleen leden)


