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Missie 
REScoop Limburg is de overkoepelende coöperatie van onafhankelijke burger duurzame energie-
coöperaties in Limburg die samenwerken om de energietransitie in Limburg vorm te geven.  
Zij doet dit door:  

• Haar leden te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.  

• De leden te ondersteunen bij hun plannen voor het lokaal opwekken, leveren en opslaan van 
duurzame energie.  

• Het actief ondersteunen van leden bij initiatieven op het gebied van energiebesparende 
maatregelen en activiteiten. 

• Het ondersteunen van de leden bij  alles wat met de warmtetransitie te maken heeft .   

• Het behartigen van de belangen van de leden in de breedste zin van het woord. 
 
In het bijzonder richt REScoop Limburg zich op het ontwikkelen van lokale zonne- en windparken in 
haar werkgebied.  Principieel uitgangspunt daarbij is dat geldstromen, grotendeels, binnen de 
regionale economie blijven. Daardoor kunnen de leden hun sociaal, maatschappelijke en duurzame 
doelstellingen verwezenlijken en een bijdrage leveren aan de circulaire economie.   
REScoop Limburg is een lerende organisatie die met al hun leden een verdere professionalisering 
nastreeft.  
 
Visie 
De transitie naar  duurzame energieopwekking, duurzaam energie gebruik en energie opslag staat 
landelijk volop in de belangstelling. De omschakeling van gebruik van fossiele brandstoffen naar 
duurzame energie wordt versneld door burgerinitiatieven waardoor een korte energiecyclus in eigen 
hand wordt genomen. In coöperatieve vormen vindt een verdere democratisering van de 
energiecyclus plaats, waardoor de lokale economie ondersteund wordt.   
REScoop Limburg wil een “branche organisatie” zijn voor haar aangesloten leden. Door de 
samenwerking van de verschillende coöperaties binnen REScoop Limburg vindt kennisdeling plaats 
en wordt financiële draagkracht bewerkstelligd.  
Het elkaar ondersteunen bij het ontwikkelen van zonne- en windparken en het in coöperatief 
verband lokaal laten exploiteren hiervan, draagt bij aan de financiële draagkracht van lokale 
initiatieven.  De kracht van de coöperatieve gedachte wordt zo regionaal in de gehele 
energietransitie cyclus benut, waardoor steeds meer regionale energie onafhankelijkheid ontstaat.  
 
 
Doelstellingen 2021-2023: 

1. Het verder ontwikkelen van expertise en uitbouwen van de koepelorganisatie zodat de 
belangen van de coöperaties optimaal behartigd kunnen worden. Streven is dat er in elke 
gemeente een burger energiecoöperatie aanwezig is die tevens lid is van REScoop Limburg. 
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2. REScoop Limburg is als stakeholder vertegenwoordigd in beide Limburgse RES’en waarbij ons 
uitgangspunt is om minimaal 50%, maar liefst 100% lokaal coöperatief eigendom verankerd 
te krijgen in de RES’en. 

 
3. Het in 2021 afronden van de projectleidersopleiding waardoor er voor onze leden voldoende 

projectleiders beschikbaar zijn die coöperatieve wind en zon projecten kunnen ontwikkelen.  
 

4. Het opzetten van het “Projectbureau van REScoop Limburg”, dat in  opdracht van de leden 
lokaal coöperatieve projecten voor zon en wind ontwikkelt. Dit projectbureau bundelt de 
kennis van de projectleiders en stuurt hen aan in de projecten. Partners zijn Energie Samen, 
en de NMFL. Financiële ondersteuning wordt bij de Provincie Limburg aangevraagd. 

 Vanuit het projectbureau de coöperaties begeleiden bij aanvragen voor ontwikkelgelden uit 
 het landelijk ontwikkelfonds.  
 

5. Ondersteuning van onze leden en kennisontwikkeling op het gebied van energiebesparing. 
Op dit gebied werken we nauw samen met NMFL/SELL. Voor opleiding van E-coaches wordt 
samengewerkt met landelijke coöperatie HOOM.  
 

6. Nauw samenwerken met NMFL/SELL bij het oprichten en professionaliseren van 
energiecoöperaties in die gemeenten waar nog geen brede energie coöperaties zijn.  
 

7. Het samen ontwikkelen van expertise. Denk hierbij aan financieel / juridisch / fiscaal, maar 
ook commercieel / marketing en ledenwerving. Indien nodig worden aparte werkgroepen 
gevormd met leden uit de diverse coöperaties. 

 
8. REScoop Limburg ondersteunt haar leden bij het vertalen van de coöperatieve belangen in de 

energietransitie  in de beleidsvorming bij gemeenten en de lokale Omgevingsplannen.  
 
 
 
 


