
Nieuwsbrief 1 

Welkom 

Met veel plezier doen wij u hierbij onze 1e nieuwsbrief toekomen. Wij heb-
ben gemerkt dat onder onze (adspirant-) leden veel vragen zijn die wij in de-
ze nieuwsbrief proberen te beantwoorden. Maar ook willen wij gegevens 
met u delen over recente ontwikkelingen en de stand van zaken van ons eer-
ste project Linde 6. Uit de informatie in deze nieuwsbrief blijkt dat de capaci-
teit van dit project binnen een week volledig was overtekend, zodat wij heb-
ben besloten meteen meerdere daken binnen een project te realiseren. Veel 
leesplezier en mocht u nog vragen hebben laat ons dat weten. 

OM | Nieuwe Energie 

Voordat het eerste project operationeel wordt zal Duurzaam Sittard een af-
spraak moeten maken met een energiebedrijf dat alle vergunningen heeft 
voor levering van energie. (gas en elektra) Ook moet een contract zijn afge-
sloten voor de verkoop van de door 
Duurzaam Sittard opgewekte ener-
gie. Dit laatste speelt een belangrijke 
rol in de exploitatie van Duurzaam 
Sittard. Een van de uitgangspunten 
daarbij is dat het te kiezen energiebe-
drijf alleen groene elektra levert en daarnaast ook faciliteiten biedt aan de 
coöperatie Duurzaam Sittard. Op basis van enkele vergelijkingen komt OM | 
Nieuwe Energie daarvoor meer in het bijzonder in aanmerking en het ziet er 
naar uit dat met dat bedrijf afspraken worden gemaakt. In een van de vol-
gende nieuwsbrieven zullen wij u over deze afspraken verder informeren. 

Linde, stand van zaken 

Aangezien we in het eerste project alle aspirant leden willen voorzien zullen 
er andere daken nodig zijn panelen op dak Linde. Bij de presentatie op 24 
oktober jl. gingen wij nog uit van plaatsing van 600 PV op de daken aan de 
Linde 6 te Sittard. Uit overleg met Enexis bleek dat in deze situatie een mid-
denspannings aansluiting nodig was inclusief een trafohuisje. De hierbij ho-
rende kosten zijn aanzienlijk. Parallel hieraan lieten wij onderzoek naar de 
dakconstructie doen, waaruit bleek dat er aanzienlijke investeringen nodig 
zijn om de dakconstructie te verstevigen. Deze kosten worden overigens ge-
dragen door Leon Beursgens en komen niet ten laste van het project! Beide 
consequenties zijn uitvoerig geanalyseerd en er is besloten slechts een deel 
van de beschikbare daken te verstevigingen en geschikt te maken voor PV 
panelen. Dit betekent ook dat volstaan kan worden met een Laagspannings-
aansluiting van Enexis die aanzienlijk goedkoper uitvalt. Naar verwachting 
kunnen dan circa 350 PV panelen geplaatst worden op de daken  Linde 6. 
Onze verwachting is dat het project in het eerste kwartaal van 2019 gereali-
seerd kan worden. Wij houden u op de hoogte! 
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De daken Linde 6 



 

De voorbereidende werkzaamheden inclusief het ontwikkelen van de business case zijn afgerond. Gezien het aantal aspirant 
leden is het vervolgtraject ingezet. Dit betekent dat de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:  

• Uitwerken voorstellen andere dak eigenaren 

• Definitieve offertes leverancier PV panelen  

• Definitieve offerte Enexis  

• Offerte aanvraag meetbedrijf bijvoorbeeld Fudura 

• Overeenkomst energieleverancier 

• Aanvraag offerte verzekeraar, onderhoud 

Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond wordt de definitieve business case opgesteld. 

Voorlichtingsavond 24 oktober 2018 

Op 24 oktober 2018 heeft de eerste voorlichtingsavond plaats gevonden in het auditorium van de Rabobank. Het 
was een druk bezette bijeenkomst waar circa 120 personen aanwezig waren. Het principe van de Postcoderoos 
aanpak werd in een presentatie nader toegelicht. Na de presentatie ontstond een levendige discussie waarbij we-
derzijds ideeën werden uitgewisseld. De presentatie is aan alle deelnemers gezonden en is binnenkort terug te vin-
den op de website www.duurzaamsittard.nl Het Postcoderoos project werd door wethouder Kim Schmitz enthou-
siast onthaald waarbij zij aanbood de daken van de sportaccommodaties, indien geschikt, te benutten voor meer-
dere projecten zodat de gehele gemeente Sittard Geleen kan meedelen in deze benadering. Naar aanleiding van 
deze avond en enkele publicaties hebben 62 personen/bedrijven zich ingeschreven als aspirant lid. Het aan hieraan 
gerelateerde 975 PV panelen overtrof onze verwachtingen!  

Andere daken 

Omdat we in het eerste project circa 950 PV panelen willen realiseren zodat wij alle adspirant leden in de eerste 
fase kunnen bedienen en daarnaast willen opschalen naar projecten om anderen de mogelijk te bieden deel te ne-
men zijn we van start gegaan om te bekijken waar we gebruik zouden kunnen maken van daken. Momenteel zijn 
we in overleg met 3 bedrijven (Colaris, BMM Groen en 1 onderwijsinstelling, DaCapo. Inclusief het project Linde 6 is 
het potentieel van de daken geschikt voor 1.700 PV panelen. 

Tot onze vreugde kunnen we mededelen dat we op 16 november jl. principe overeenstemming hebben bereikt met 
Schildersbedrijf Leo Meures gelegen aan de Milieuparkweg 13 te Sittard om PV panelen op hun dak te leggen.  In 
een intentieverklaring zullen de nodige stappen worden vastgelegd. 

      

       

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsgebouw  

schildersbedrijf Leo Meures 

http://www.duurzaamsittard.nl


 

Het project DaCapo vraagt ook bijzondere aandacht. De onderwijsinstelling zal na het gereedkomen van de (ver)
nieuwbouw) warmte krijgen via Het Groene Net—stadsverwarming— en onderzoekt samen met Duurzaam Sittard 
de mogelijkheid om PV-panelen te plaatsen. DaCapo wil een Bijna-Energie-Neutraal-Gebouw realiseren. Een voor-
beeld voor de omgeving, maar vooral ook een project voor studenten waarvan vele technisch onderwijs volgen. 
Daarnaast willen we graag bekijken welke daken van sportaccommodaties geschikt zijn. Dit zal in overleg met de 
gemeente Sittard Geleen en de Sportstichting gebeuren. Bij elk geschikt dak zullen wij de constructie laten onder-
zoeken. De kosten hiervan worden door de coöperatie betaald en daarin krijgen wij subsidie van de provincie. Het 
is verheugend te constateren dat door bedrijven  spontaan medewerking wordt aangeboden onder andere door 
het beschikbaar stellen van daken. 

Subsidie Provincie Limburg 

Ten behoeve van de voorbereidingskosten hebben wij voor de zomermaanden subsidie aangevraagd bij de Provin-
cie Limburg. Onlangs hebben we hiervoor aanvullende informatie aangeleverd. De kosten voor het oprichten van 
de coöperatie, marketingkosten en onderzoeken naar dakconstructie passen binnen de door de Provincie gesubsi-
dieerde voorbereidingskosten. Daarmee maakt het provinciebestuur duidelijk duurzaamheid en de initiatieven die 
kleinschalig zijn en met betrokkenheid van burgers een warm hart toe te dragen. Inmiddels heeft de provincie de 
regeling uitgebreid en beter afgestemd op de wensen en behoeften van initiatiefnemers. De provincie luistert naar 
de inwoners. 

 

 

 

Website 

Middels de website www.duurzaamsittard.nl zullen we u informeren van de laatste stand van zaken. Voor nadere informatie 
kunt u ook terecht bij info@duurzaamsittard.nl. De website is operationeel en zal binnen afzienbare tijd door ons “gevuld” 
worden 
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