


Gennep

Bergen

Dit document vertelt je welke stappen de RES Noord- en 

Midden Limburg het afgelopen jaar zette. Wat hebben we 

bereikt? Waar zijn we trots op? Hoe kwamen we samen 

vooruit? Als projectteam zijn we trots op onze samenwerking, 

met als hoogtepunten:

• Complimenten NP RES! We zijn een landelijke   

 voorbeeldregio voor andere RES-regio’s;

• Projectteam en werkgroepen: verbinden,

 samenwerken, groei aantal deelnemers werkgroepen;

• Onze projectgroep denkt met elkaar mee voor   

 integratie van de verschillende onderwerpen;

• Samen sta je sterk(er): oprichten regionale  

 samenwerkingsvorm, welke in 2023 wordt   

 geformaliseerd;

Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

• We zijn en blijven een lerende organisatie;

• Collectief zorgt voor meer kennis dan die   

 individueel aanwezig is;

• Gemeenteraadsverkiezingen: inwerksessies nieuwe  

 gemeenteraadsleden. Inwerksessies zeven nieuwe  

 wethouders: iedereen is nu op vlieghoogte.

Onze werkgroepen
› RES Werkgroep Communicatie & Participatie

› RES Werkgroep Warmte

› RES Werkgroep Energie besparen

› RES Werkgroep duurzame opwek

› RES Werkgroep duurzame infra

Klik op de gemeentenamen en werkgroepen 

om te kijken waar ze trots op zijn.

Waterschap Enexis
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Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Gebiedsontwikkeling Greenport Venlo
• Zonnedaken op alle logistieke panden;

• Het grootste zonnedak van Nederland;

• Acht windturbines, met de negende in aanbouw;

• Verkenningen naar opslag en omslag van energie.

Pilots aardgas vrije wijk Hagerhof Oost
De gemeente Venlo heeft in het kader van de nationale 

proeftuin aardgasvrije wijken een pilot Aquathermie 

in Hagerhof Oost. De gemeente Venlo zet daarbij in 

om samen met inwoners en andere partners in de 

wijk stappen te zetten op het gebied nieuwe natuur 

(klimaatadaptatie), nieuwe energie (energietransitie) en 

nieuwe gebruik (circulariteit) kennisdeling. 

Gemeente Venlo 
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Onze actieve inwoners
Onder het motto #WijGaanGroen werkt Horst aan de Maas 

aan verduurzaming. Van opwek tot besparing. Dat doen 

we niet alleen.

 

Energieke inwoners initiatieven
Inwoners uit diverse dorpen nemen initiatief om 

woningen te verduurzamen. In het dorp Meterik 

organiseren inwoners bijvoorbeeld informatie-avonden. 

Kronenberg heeft een eigen duurzame huizenroute en 

zelfs een eigen magazine! 

 

Vrijwillige energiecoaches en klussers
In 2022 riepen we mensen op om zich aan te melden 

als vrijwillige energiecoach- of klusser. Hier werd direct 

goed gehoor aan gegeven. De vrijwilligers helpen andere 

inwoners om energie én geld te besparen.

En nog veel meer…
• De collectieve inkoopactie voor woningisolatie die  

 de gemeente in 2022 organiseerde, was succesvol  

 met een groot aantal offerte-aanvragen. 

• We zijn aan de slag met twee energieke   

 gebiedsontwikkelingen. Bij grootschalige opwek met  

 zon of wind laten we opbrengsten maximaal landen  

 in het gebied zelf. Dit doen we in samenwerking met  

 onze lokale energiecoöperatie en inwoners. 

• Tot slot zijn we trots op onze bijdrage aan het   

 landschapskader voor Zon op Land.

Gemeente Horst aan de Maas is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Egchelse Heide Peel en Maas
Dé duurzame aanjager van en voor Peel en Maas. Het park 

levert Peel en Maas méér dan energie. Het produceert 

genoeg groene en lokaal opgewekte energie voor alle 

huishoudens in Peel en Maas. Daarnaast gaat Windpark 

Egchelse Heide de woningen in de directe omgeving 

van het windpark ondersteunen om ‘nul op de meter te 

krijgen’. Ook andere duurzame projecten in de omgeving 

krijgen ondersteuning. Op deze manier kan juist de 

omgeving meeprofiteren. 

Ook goed om te weten: het is mogelijk om te investeren 

in het windpark door obligaties te kopen tegen een 

aantrekkelijke rente van 5% per jaar.

Facts
•  5 windturbines;

•  Ashoogte van 110 tot 140 m;

•  Rotordiameter van 110 tot 140 m;

•  Productie plm. 50.000 MWh/jr;

•  Goed voor plm. 75% van het particulier   

 stroomverbruik in Peel en Maas;

•  Status: in aanbouw/deels gerealiseerd.

Gemeente Peel en Maas 
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

De Groene Strijders, 
help Venray te vergroenen
Groene Strijders zijn inwoners, verenigingen en 

ondernemers die helpen om Venray duurzamer te maken. 

Dat kan op heel veel verschillende manieren. Er zijn 

inwoners die energieneutraal wonen, die minder energie 

verbruiken of die hun tuin vergroend hebben. Er zijn 

ondernemers die materialen hergebruiken of zorgen voor 

minder afval. Er zijn verenigingen die hun accommodaties 

vol leggen met zonnepanelen, die hun leden oproepen om 

zuinig met energie om te gaan. In iedereen schuilt een 

Groene Strijder, daar zijn we stellig van overtuigd. 

Gemeente Venray
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

• De samenwerking met het Energiecafé zorgde voor 

 een goede uitvoering van de RREW. Er zijn   

 gesprekken gestart om de samenwerking verder te  

 intensiveren.

• De Visie op grootschalige duurzame energie is  

 vastgesteld en aan de hand daarvan hebben   

 meerdere geïnteresseerde partijen zich gemeld.

Gemeente Mook en 
Middelaar is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Gemeente Bergen zette qua energieambitie al in 2017 een 

stip op de horizon. Waar we trots op zijn is dat het ons 

gelukt is om met onze aanpak de koers gericht op die 

stip vast te houden. SAMEN met onze burgers hebben we 

flinke stappen gezet.

Energielandgoed Wellsmeer
Het Energielandgoed Wellsmeer springt hierbij het 

meest in het oog. Het landschap draagt fors bij aan de 

RES-opgave grootschalige opwek.

Gemeente Bergen
is trots op ...



Gemeente Gennep



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

• De realisatie van het duurzaamheidscentrum 

 (De Groene Transformator);

• Het energieloket;

• De Energiearmoede aanpak;

• Collegialiteit onderling;

• De ruimte voor discussie en de daaruit voortvloeiend  

 (benutte) mogelijkheden tot samenwerking;

• Realisatie van de Handreiking zon-op-land 

 (ook al heeft die geen “formele” status gekregen).

Gemeente Roermond
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Trots op 2022
• Het Sociale Energiedak, een co-creatie van 

 Nering Bogel, WeertEnergie en gemeente Weert;

• De Warm Wonen Winkel. Hét informatiepunt over  

 duurzaamheid (en energietransitie in bijzonder) in 

 het centrum van Weert;

• De drie windturbines in Weert: 100% coöperatief   

 inclusief omgevingsfonds;

• Het informatiedashboard: dit stelt ons in staat te   

 monitoren en een datagedreven beleid te maken;

• De jongeren klimaatmaand inclusief gesimuleerde  

 klimaattop;

• Het ontwikkelproject publieke ontzorging   

 energietransitie waarmee we instrumenten 

 ontwikkelen om de energietransitie te stroomlijnen;

Gemeente Weert
is trots op ...

• Onze gemeentelijke energie-inkoop vindt 

 100% lokaal plaats;

• De kernwaarden Eerlijk, Kansrijk en Groen waar 

 we tot nu nog geen concessies hoeven te doen;

• Het Energieteam van de gemeente Weert, die dit 

 en nog veel meer allemaal mogelijk maakten!

Waar gaat Weert voor?
• We gaan opschalen in samenwerking met de RES NML;

• Nog een coöperatieve zonneweide realiseren binnen  

 de netcongestie door middel van cable pooling;

• Grootschalige batterijopslag voorbereiden/realiseren;

• Stappen zetten met de transitievisie warmte 

 (ook groengas);

• Waterstof faciliteren bij ondernemers;

• Wij gaan voor een betaalbare energierekening voor  

 ALLE inwoners van Weert;

• Nieuw actieplan met extra capaciteit.

Bekijk hier
de presentatie

file:/Users/jordiputs/Library/CloudStorage/OneDrive-Gedeeldebibliotheken-MarketingMakkers/MM%20-%20Documenten/Klanten/RES/Design%20en%20beeld/2023-01%20Voortgangsrapportage%20-%20RES/aangeleverd%20vanuit%20klant/RES%20VOORTGANGSRAPPORTAGE/weert%20-%20presentatie%202022.pdf


Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Een kleine gemeente die duurzaamheidsopgaven groots 

aanpakt met een visie en een uitvoeringsprogramma. In 

samenwerking met gemeente Venlo maakte gemeente 

Beesel grote stappen en werd er extra geïnvesteerd in 

kennisdeling. 

We realiseerden een kleinschalig zonnepark van 2ha. Drie 

zonneparken zijn vergund, waaronder zonnepanelen op 

parkeren en zon op water.

En niet te vergeten: de opening van het Groene Loket 

inclusief informatiesheets voor inwoners!

Gemeente Beesel
is trots op ...

Ik heb een koophuis

Samen veranderen we jouw huis op 
links, naar het huis van rechts.
Ik heb een koophuis,maar wat kan ik doen om te 
verduurzamen? Geen zorgen, wij helpen je graag. 
Hier vertellen we je alles over welke maatregelen 
je zelf kunt nemen. Maar ook voor welke subsidies 
en leningen jij in aanmerking komt. Of zijn er 
misschien loketten die je verder kunnen helpen?  
GewoonSamenDuurzaam,voor de wereld van morgen.

Vouw mij open!
GewoonSamenDuurzaam,voor de wereld van morgen.

Vouw mij open!Vouw mij open!

Met het verduurzamen van je woning bespaar 
je een hoop geld en energie. In deze plattegrond 
vind je tips in wat je zelf kunt doen, waar de 
gemeente en andere organisaties bij kunnen 
helpen en welke subsidies er zijn.

Kom je er toch niet helemaal uit?
Dan helpen we je natuurlijk graag verder! 
Hiernaast vind je de verschillende punten waar 
je terecht kan met je vragen over duurzaamheid.

Het Groene Loket
Openingstijden: 
maandag en woensdag 10:00 - 12:00 uur
en vrijdag 13:00 - 15:00 uur

De Groene Vogel
Website:  www.degroenevogel.nl
Email:  info@degroenevogel.nl 

Duurzaam Bouwloket Beesel
Website:  www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/beesel 
Telefoon: 072 – 7433956
Contact: https://www.duurzaambouwloket.nl/contact 

Scan de QR-codes 
en ontdek wat je 
allemaal kunt doen!

Wie kan mij helpen?

Bespaartips in huis
Je kunt met kleine maatregelen al 
energie en kosten besparen. Scan de 
QR-code en kijk waar je vandaag al 
mee kunt beginnen.

Ventileren
Een goede ventilatie is belangrijk 
voor onze gezondheid, maar zorgt 
er ook voor we kunnen besparen op 
onze energierekening.

Eigen energie opwekken
Met zonnepanelen of een zonneboiler 
kun je zelf energie opwekken.

Isoleren
Je kunt je woning op meerdere 
manieren isoleren. Hiermee kun je veel 
geld besparen, omdat je door isolatie 
een stuk lagere energiekosten hebt.

Tip
Wist je dat je de BTW van je 
zonnepanelen kunt terugvragen? 
Hoe dat werkt lees je hier.

Inkoopactie
Samen met Winstuitjewoning 
organiseert de gemeente Beesel 
weer een inkoopactie in de eerste 
drie maanden van 2023.

Warmtepomp
Met een warmtepomp kun je jouw 
woning op een duurzame manier 
verwarmen.

Duurzame Thuislening
De Provincie Limburg heeft een 
lening voor duurzame maatregelen. 
Scan de QR voor meer informatie en 
de voorwaarden.

Energiebespaarlening met 0% rente
Als jouw verzamelinkomen lager is dan 
€ 45.014, dan is deze lening misschien 
iets voor jou.

Wat kan ik doen?

Subsidies voor isoleren en 
installaties
Er zijn subsidies die je kunt gebruiken 
voor isoleren en installaties. Scan de 
QR-code voor meer informatie.

Tip:
Als je je huis laat isoleren, 
is de BTW hiervan extra laag. Meer 
informatie vind je hier.

Energiebespaarlening
Het Warmtefonds heeft ook een lening 
voor duurzame maatregelen. Bekijk nu 
alle mogelijkheden en voorwaarden.

Hoe betaal ik dat? 

Oriënteren bij Duurzaam 
Bouwloket
Op de website van het Duurzaam 
Bouwloket vind je welke maatregelen 
je allemaal kunt treffen in huis.

Tip:
De prijzen voor energie zijn fl ink omhoog 
gegaan. Daarom kunnen inwoners met 
een laag inkomen een energietoeslag 
krijgen. Bekijk op onze website of je de 
toeslag aan kunt vragen.

Thermoscan door De Groene Vogel
Een thermoscan meet waar jouw 
woning warmte lekt en laat zien wat je 
kunt doen om warmte in huis vast te 
houden.

Energiescan door De Groene Vogel
Wil je energie besparen en weet je 
niet waar je moet beginnen? Met 
een energiescan weet je direct welke 
maatregelen het meest effect hebben.

Online maatwerkadvies Duurzaam 
Bouwloket
Vul de checklist van het Duurzaam 
Bouw-loket in en krijg snel inzicht in de 
duur-
zame mogelijkheden voor jouw woning.

Eigen middelen of hypotheek
Je kunt ook eigen middelen of je hypotheek 
gebruiken om je huis te verduurzamen. 
Check hiervoor de mogelijkheden met je eigen 
hypotheekverstrekker of fi nancieel adviseur.



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

De energiebespaar brigade
De gemeente Leudal helpt inwoners met advies én 

concrete maatregelen om het energieverbruik te 

verminderen. Daarvoor is in samenwerking met het 

MensOntwikkelBedrijf (MOB) en Leudal Energie de 

Energiebespaar Brigade opgericht die op aanvraag naar 

inwoners thuis komt en aan de slag gaat.

Gemeente Leudal 
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Actieplan Energietransitie 2022-2023
Wij zijn trots op de uitvoering van het Actieplan 

Energietransitie 2022 – 2023, waarin we inwoners en 

ondernemers informeren over en ondersteunen in de 

verduurzamingsslag en ook doelen stellen voor onze 

eigen, gemeentelijke organisatie. 

 

Ook zijn wij trots op de acute ondersteuning die wij 

als gemeente hebben kunnen bieden vanwege de hoge 

energieprijzen. Denk daarbij aan inwoners in energie-

armoede, maar ook de Maasgouwse verenigingen die 

wij via de lokale energiecoöperatie quickscans van hun 

gebouwen aanbieden.

Gemeente Maasgouw
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Samen Doen
In gemeente Roerdalen was veel verzet tegen opwek door 

wind. Door inwoners bewust te maken van de grootte van 

de opgave én een door een handreiking te doen om mee 

te denken over oplossingen langere termijn komen we 

verder. Dit past perfect binnen onze Samen Doen aanpak 

en biedt een basis voor samenwerking voor vele jaren.

Gemeente Roerdalen 
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Onze ondernemers
Wij zijn trots op bedrijven die aankloppen bij onze 

gemeente voor een duurzame warmte oplossing. 

Daarnaast hebben we op het industrieterrein Panneweg 

zelf het Energievraagstuk opgelost én hebben we 

momenteel drie windmolens in werking. 

Gemeente Nederweert
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Echt-Susteren heeft een duidelijke visie op en een 

concreet uitvoeringsprogramma naar energieneutraliteit. 

We durven groots te denken en te doen in het belang 

van onze inwoners. Na vaststelling van visie en beleid 

is de gemeente nu gefocust op de uitvoering. Enkele 

speerpunten:

• Vijf zonneparken vergund (40 hectare);

• Onderzoek haalbaarheid windpark. Intentie: zelf   

 ontwikkelen en investeren, zodat de

 opbrengsten terecht komen bij de inwoners van   

 Echt-Susteren;

• Inrichten ontzorgingstraject, aardgasvrij- checker en  

 energieloket voor verduurzaming woningen;

• Stimuleren energiebesparing en zon op daken;

•  Intensieve communicatie en bewustwording   

 vormt de rode draad door alles heen, bijv. gastlessen  

 op basisscholen.

Gemeente Echt-Susteren 
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Onze samenwerking en het respect en 
vertrouwen in en voor elkaar. 
Ruimte voor diverse perspectieven, belangen en visies 

is de basis voor SAMEN stappen zetten in het realiseren 

van de ambities. De samenwerking en het vertrouwen in 

elkaar zorgen hiervoor. Schuren mag: als je iets schuurt, 

gaat het blinken.

Enexis is trots op …



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Het investeren/doneren in lokale projecten: voedselbank, 

klusbus voor isolatie, het verdubbelen van het 

bijdragefonds dat verenigingen ondersteund.

Energie-coöperaties 
zijn trots op … 



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Energieneutraliteit
Gestage stappen in het energieneutraal 

worden door hogere energie-effici√´ntie in de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties en door eigen opwek 

van duurzame energie.

Facts in 2022
• Zonnepanelenproject “Zon fase 2” voorbereid, 

 aanbesteed en gegund. Realisatie in 2023 van   

 zonnepaneelinstallaties op 4 WL/WBL locaties 

 met in totaal ca. 3.300 zonnepanelen. 

• Implementatie en certificatie CO2-prestatieladder.

• Modulaire en duurzame Verdygo    

 rioolwaterzuiveringen in Panheel en Stein geopend  

 (in navolging op de eerdere realisatie van de Verdygo  

 rioolwaterzuiveringen in Weert en Simpelveld).

• Onderzoek warmtewinning uit afvalwater voor   

 woonwijken.

• Onderzoek drogen van zuiveringsslib met rest-  

 warmte van derden of met warmtepomptechnologie.

• Onderzoek biogas uit zuiveringsslib opwaarderen tot  

 groen gas.

• Onderzoek naar de mogelijkheden voor 

 (participatie in) windenergie.

Momenteel wordt ongeveer 50% van het energieverbruik 

van WL/WBL duurzaam opgewekt middels:

• Het vergisten van zuiveringsslib 

 (productie van biogas).

• 33.000  zonnepanelen op eigen terrein.

• ECI waterkrachtcentrale in de Roer.

Waterschap Limburg is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Alle verbindende momenten die we hadden om een 

beweging op gang te brengen zoals:

• Samenwerking in het sociale domein op het gebied  

 van energie armoede;

• Stakeholderbijeenkomst 11 mei;

• Fietstocht 9 september met ambtenaren en   

 bestuurders;

• Groen gas bijeenkomst 14 oktober, bestuurders,   

 ambtenaren, stakeholders;

• Design thinking verduurzaming gebouwde omgeving  

 met stakeholders;

• De wereld van B met AO leden met introducee en  

 andere gemeente ambtenaren;

En daarnaast de samenwerking met stakeholders op 

onderwerp zoals:

• Participatie coalitie bij lokaal eigendom. Daar   

 hebben ze diverse sessies georganiseerd;

• De partijen die met duurzame bedrijventerreinen  

 bezig zijn denken mee over hoe wij de doelen van de  

 RES samen kunnen realiseren

• Het regulier overleg met de LLTB dat we nu hebben

Daarnaast hebben we een nagedacht over 

jongerenparticipatie en is het eerste interview 

gepubliceerd en komt de tweede er aan.

RES Werkgroep 
Communicatie & Participatie is trots op …



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

Trots op het community of practice platform dat dit jaar is 

gelanceerd! En het overweldigende succes van de kennis- 

en themasessies waardoor we zelfs een stop moeten 

zetten op het aantal.

Trots ook dat we in 2023 met sociale duurzaamheid aan de 

slag gaan.

Trots op onze werkgroep waar elke keer een andere 

werkgroepvoorzitter aanhaakt waarbij we meedenken in 

hoe we stakeholders kunnen betrekken, communicatie 

kunnen verbeteren en daarmee het onderwerp een stap 

verder helpen.

Trots op de samenwerking en het feit dat we in de 

projectgroep nu ook met elkaar mee denken op de 

integratie van onderwerpen. 



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

RES Werkgroep 
Warmte is trots op …

Groengas
Groengas: van polariseren van verschillende meningen 

naar gezamenlijke aanpak groengas (respect voor en van 

elkaar, vertrouwen): dat is de kracht van de RES. Nu gaan 

14 van 15 gemeente samen verder met een volgende stap: 

wat kan groengas voor NML betekenen?

Stappen gezet in groengas, aquathermietool, startwijk 

tvw’s. Dit draagt allemaal bij aan RSW 2.0.



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

De gezamenlijke aanpak verduurzamen: de 30.000 

koopwoningen met de slechtste labels verduurzamen 

we voor 2030.

• De werkgroep heeft door het delen van kennis 

 en ervaring stappen gezet in de bestrijding van  

 energiearmoede. Iedere gemeente ging aan de 

 slag met kleine maatregelen om door middel van  

 energiebesparing de energierekening omlaag te   

 krijgen;

• Stimuleren van energiebesparing bij bedrijven;

• Verbeteren van energietoezicht bij bedrijven.

RES Werkgroep Energie 
besparen is trots op …



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

RES Werkgroep 
duurzame opwek 
is trots op …

• De leadlijst en alle gerealiseerde opwek;

• Het zorgvuldig ruimtegebruik: landschapskader 

 Zon op Land.



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

• Afwegingsmethode;

• Start routekaart gesprekken.

RES Werkgroep 
duurzame infra 
is trots op ...



Trots op de gemeenten van de RES NML 2022

In 2023 gaan we voor: 

• Het opbouwen van een samenwerking met stakeholders in werkgroepen;

• Het fundament verder versterken en borgen in uitvoeringsorganisatie.;

• Olievlekwerking van onze wijze van samenwerken 

 (respect en vertrouwen met en voor elkaar) door inbrengen in PMIEK;

• Een zorgvuldig ruimtegebruik voor wind.

Echt-Susteren

Roerdalen
Maasgouw

Weert

Leudal

Nederweert

Venlo

Beesel

Horst aan de Maas
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