Jaarverslag 2019 en Jaarplan Samenstroom 2020
Bestuur: besturen Samenstroom, speerpunt 2019 versterken bestuursstructuur:

➢ Bestuur versterken tot 5 leden:
o

Verslag: het bestuur heeft met meerdere mogelijke kandidaten gesprekken
gevoerd. Ook hebben een aantal kandidaten kennis gemaakt met de
werkzaamheden van Samenstroom. Ondanks veel waardering voor de inzet, doel
en aanpak van Samenstroom heeft geen van de kandidaten besloten tot het
bestuur toe te treden. Voornaamste redenen lagen in de huidige drukke
werkzaamheden, privé omstandigheden en nieuwe werkkring. Een aantal is
(actief) lid geworden van Samenstroom of zijn van plan op termijn een bijdrage
te leveren op deelterreinen.

o

Plan: bij benoeming van de drie kandidaten is het bestuur getalsmatig op
voldoende sterkte. Wel zal een taakverdeling binnen het bestuur plaatsvinden
waar “leden” zich toeleggen op uitvoeringsgerichte deelterreinen zoals Deel de
Venlose Zon, Windenergie en energieadvies/buurtaanpak. De
secretariaatsfunctie is nog vacant. Marian Verbunt verzorgt de
ledenadministratie en correspondentie van het secretariaat.

o

Het bestuur zal deskundigen benaderen voor een adviesrol. Te denken valt aan
onder anderen financiële, juridische, belastingtechnische deskundigheden.

o

In het komende jaar zal de samenwerking worden versterkt met collega
energiecoöperaties en andere maatschappelijke initiatieven om de
bestuurskracht te versterken, deskundigheden uit te wisselen en gezamenlijk
projecten en trajecten te initiëren en uit te voeren (samen sta je sterker).

➢ Bestuursaansprakelijkheid is geregeld door een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
➢ Huishoudelijk reglement is vastgesteld door de ledenvergadering.
➢ Schalmoverleg vindt ongeveer 4 x per jaar plaats. Doel besluitvorming in samenspraak
met actieve leden. Alle leden zijn welkom.
➢ Er zijn geen nieuwe subsidies (provincie, gemeente) aangevraagd vanwege het
beëindigen van regelingen en het (voorlopig) ontbreken van nieuwe
subsidiemogelijkheden.
➢ Contributie 2020, voorstel is handhaven op 10,- p.p.
➢ Samenwerking tussen Samenstroom UA. en Greenchoice:
o

Verslag: Met Greenchoice is op 15 mei 2019 een partnerovereenkomst gesloten.
Als vervolg van de overeenkomst kan Samenstroom aanspraak maken op een
fee/tegemoetkoming voor leden van samenstroom die stroom en/of gas van
Greenchoice afnemen. De vergoeding is €12.50 voor elektriciteit en €12,50 voor
gas tot 50 leden die afnemer van Greenchoice zijn. Bij hoger aantal leden wordt
de vergoeding hoger. Samenstroom zal aan leden die nog geen klant zijn bíj
Greenchoice vragen of zij ermee in kunnen stemmen dat Greenchoice aan hen

een digitale mailing stuurt, met daarin een aanbod voor het afnemen van
producten of diensten van Greenchoice.
o

Plan: Een aanvraag voor vergoeding van leden/klanten Greenchoice is ingediend.
De hoogte van de tegemoetkoming is nog niet bekend. Tevens wordt in 2020
samengewerkt bij de inrichting van postcoderoos en Windpark
Greenport/Heierhoeve.

➢ Ondersteunende systemen inrichten
o

Verslag: Econobis is door het bestuur op voorstel van de ledenvergadering
aangeschaft en wordt in 2020 verder geïmplementeerd. Hiermee wordt de
ledenadministratie, documentbeheer, correspondentie en de inrichting van
(postcode)projecten verbetert. Hay Spee is hiervoor onze contactpersoon.

Werkgroep wind,

➢ Verslag: meerdere onderhandelingsronden met consortium Greenchoice, Windunie
en ABN/AMRO. Het aanbod van het consortium beperkte zich in 1e instantie tot een
financiële participatiemogelijkheid voor deelnemers (omvang ca. 8,5 Miljoen). Voor
de coöperatie stond daar een beperkte tegemoetkoming tegenover. De drie
samenwerkende coöperaties hebben aangegeven dat hiermee niet tot onvoldoende
invulling kan worden gegeven aan het doel: projecten realiseren in de gemeenschap
voor duurzame energie en leefbaarheid. Hierop is door het consortium een opening
geboden voor de coöperaties om in grotere mate deel te nemen in het park (inleg).
Hiertoe is onder andere ondersteuning nodig vanuit de betrokken overheden
(gemeenten en provincie).
➢ Plan 2020: Gewerkt wordt aan een businessplan en een principeovereenkomst met
de overheden en het consortium vóór de zomervakantie 2020.
➢ Overleg met buurtschappen over inzet leefbaarheidsfonds Windpark in
samenwerking met Reindonk energie.
o

Verslag: Met de buurtschappen in Venlo Heierhoeve en Boekend is overleg
gevoerd en een bewoners-presentatie gehouden over de participatie in het
Windpark en de inzet van het Leefbaarheidsfonds. Afgesproken is dat het
overleg wordt voortgezet nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan
over de ingediende bezwaren.

o

Uitspraak Raad van State is positief voor de ontwikkeling van het Windpark,
alle bezwaren zijn afgewezen.

o

Plan: Nadat een principeovereenkomst tot stand is gekomen worden de
gesprekken over het leefbaarheidsfonds met de betrokken buurschappen
rondom het Windpark weer opgepakt. Het overleg is gericht op een
gezamenlijke aanpak om de beschikbaar komende middelen in onderlinge
samenspraak te besteden aan projecten in de buurtschappen. Ingaande
2022.

o

Kosten, p.m. afhankelijk van voortgang realisatie en afspraken. Financiering
onkosten uit vergoeding Windpark voor Leefbaarheidsfonds richtbedrag
2020: € 2000,-

➢ Mogelijkheden deelname in Windpark nader uitwerken met (toekomstige ) partner.
o

Plan 2020: In samenspraak met energiecoöperatie Zuidenwind wordt in 2020
nagegaan hoe kan worden samengewerkt op het gebied van participatie in
grotere energieopwekking in de regio. Zuidenwind heeft hierin ervaring en
kan Samenstroom hierin ondersteunen/ontlasten. Opbrengsten kunnen in
onderling worden toebedeeld aan kansrijke projecten.

➢ Communicatie en presentatie participatiemogelijkheden aan groter publiek en
bedrijfsleven
o

Bezoek aan Windräder Straelen met delegatie gemeenteraad Venlo,
presentatie participatiemogelijkheden.

Werkgroep Deel de (Venlose) zon

➢ Verslag 2019: In juni 2019 heeft Samenstroom een Intentieverklaring getekend met
de gemeente Venlo en “Deel de Zon”. Doel is Doel van de samenwerking is
“Zorgdragen voor een hoger aandeel duurzame energie-opwekking d.m.v.
zonnedaken, het zorgdragen voor een duurzame en flexibele manier van
energieopslag van deze zonne-energie en het vergroten van het aandeel elektrisch
vervoer in de modal split. Hiermee wordt bijgedragen aan een integrale oplossing
voor de realisatie van energieneutrale buurten, wijken, steden. Samenstroom zet
zich in om waar mogelijk zonnedaken te realiseren en de bewoners bij het project te
betrekken. Op dit moment zijn er twee, nog niet op zonnedaken aangesloten,
buurauto’s gestationeerd in Venlo.
➢ Plan 2020: is zo veel mogelijk mensen/leden van Samenstroom voor de buurauto te
interesseren en daarmee meer elektrische deelauto’s in de buurten te krijgen.
Gelijktijdig spannen we ons in om zonnedaken tot stand te brengen op o.a.
gemeenschapsvoorzieningen en scholen. Hierover moeten gezamenlijke afspraken
worden gemaakt met de besturen van gemeenschapsaccommodaties en de
scholenkoepels.

Zonnedaken/postcoderozen

➢ Overleg en samenwerking scholenkoepel Kerobei & Fortior over energiemaatregelen
scholen. In 2019 zijn de mogelijkheden verkend om de duurzaamheid van de
gebouwen en de betrokkenheid van ouders kinderen te verbeteren.
o

Plan 2020: een symposium in samenwerking met de scholenkoepels bij de
gemeente Venlo voor een gezamenlijke aanpak. Samenstroom kan hierbij
met een aanbod van de schooldakrevolutie zorgdragen voor zonnepanelen.

➢ Zon op Steijl: Subsidieaanvraag bij provincie is gehonoreerd voor onderzoek zaken
kloostergebouwen Steijl en organiseren van burgerparticipatie en mogelijk inrichten
van postcoderoos. Onderzoek levert op kortte termijn 1 geschikt dak op met
mogelijkheid van een postcoderoosregeling voor participatie en financiering. OP
langere termijn zijn wellicht meerdere daken geschikt. Met inwoners van Steijl zijn
informatiebijeenkomsten belegd met als doel inwoners van Steijl te betrekken bij het
initiatief. In 2020 werken we aan het inrichten van de postcoderoos voor Steijl en
omliggende postcodes. Hiertoe moet een sub-coöperatie worden opgericht.
➢ Verder zijn er verkennende onderzoeken naar mogelijke zonnedaken uitgevoerd in
Belfeld (Hamar), Tegelen (Faasen) en Velden (Vilgaard). In 2020 wordt hier waar
mogelijk en nuttig projectmatig invulling aan gegeven in samenwerking met dorps-en
wijkorganisatie/accommodaties.
➢ Mogelijke deelname/overname zonneweide “t Brook”, uitrol postcoderegeling of
andere participatiemogelijkheden aanbieden. In 2019 zijn hier geen ontwikkelingen
geweest, voor de naaste toekomst wachten we deze verder af.

Wijk en dorpsaanpak / Werkgroep Duurzaamheidsloket Venlo

➢ Doel van het duurzaamheidsoverleg met de gemeente Venlo: Contouren bespreken
voor een aanpak om op korte termijn een start te kunnen maken met de Infovoorlichtings-loket-functie.
o Verslag: Met de gemeente zijn meerdere overlegmomenten geweest. Door
Samenstroom is defunctie van duurzaamheidsmakelaar nader uitgewerkt.
Deze aanpak is door de gemeente (voorlopig ) niet verder uitgewerkt. Door
de gemeente is voorrang is gegeven aan uitvoering de Regeling Reductie
Energiegebruik (RRE). Hiertoe is een externe projectleider aangesteld.
➢ In december 2019 is door een van de leden van Samenstroom in de wijk Groenveld
van Venlo een project opgestart om bewoners van 100 woningen te ondersteunen
bij het verduurzamen van de eigen woning. Ook worden bewoners gestimuleerd
bewuster om te gaan met het gebruik van energie. Na 1 jaar wordt geëvalueerd wat
het effect is het project in termen van minder energiegebruik. Het project wordt
ondersteund door de gemeente.
➢ Aanpak 2020: Momenteel ligt de prioriteit van de gemeente op het inrichten van het
duurzaamheidsloket en de inrichting van de RRE-regeling. De gemeente heeft een
subsidie van het Rijk ontvangen voor de facilitering van (kleine) energiebesparende
maatregelen. Particuliere woningeigenaren kunnen vanaf medio maart een aanvraag
indienen. Nadat het duurzaamheidsloket én RRE-regeling zijn ingericht, zal de rol van
de duurzaamheidsmakelaars worden onderzocht, geïnventariseerd (belangstelling)
en geïmplementeerd. “
➢ Plan 2020: Waar mogelijk sluit Samenstroom aan op initiatieven van bewoners in
wijken en buurten, met name op verzoek en in samenwerking met
bewoners(organisaties). Met “potentieel kansrijke” wijken kunnen we op korte
termijn starten. Initiatieven waar leden van Samenstroom zijn betrokken zijn:
Klingerberg/Boekend (i.v.m. leefbaarheidsfonds van Windpark), Belfeld, Groenveld ,
Hout- Blerick, Velden en Groenveld. Daarnaast is Samenstroom gevraagd voor advies

door bewonersnetwerk Venlo-Zuid inzake de pilot van gemeente en Woonwenz voor
het aardgasvrij maken van Hagerhof-Oost. Samenstroom ondersteunt waar mogelijk
de bewonersinitiatieven en stemt deze af met gemeente, scholenkoepels, Deel de
zon en gemeenschapsaccommodaties.

Communicatie

➢ Verslag 2019: Op meerdere infomarkten (Global goals, Belfeld, Steijl, ’t Ven, Velden) en
het Zomerparkfeest heeft Samenstroom zich gepresenteerd. Naast ledenwerving is er
ook informatie en advies gegeven over maatregelen voor energiebesparing en duurzame
energie. Er zijn nieuwe flyers gemaakt en meerder pp-presentaties. Ook is meegewerkt
aan het verwerven van speeltoestellen over duurzaamheid door de gemeente. Deze
kunnen in de komende tijd worden ingezet bij publieksactiviteiten.
➢ Door meerdere actieve leden is voor de 3e keer vier dagen lang een infostand met
speeltoestellen bemenst op het ZPF. Naast naamsbekendheid en informatie/advies zijn
er meerdere leden en belangstellenden geworven.
➢ Er is met leden en belangstellende een (fiets)excursie georganiseerd naar de Windräder
in Straelen. In 2020 zal in overleg met de leden weer een (recreatieve)( activiteit voor de
leden worden georganiseerd.
➢ Plan 2020: Er is behoefte aan een meer planmatige aanpak van de communicatie en
presentatie van Samenstroom in relatie met de activiteiten. Hiertoe wordt een
werkgroep geformeerd. Mogelijk worden specifieke werkzaamheden professioneel
“uitbesteed”. Van belang is het actualiseren van pagina’s sociale media, webportal
Samenstroom en folder/informatiemateriaal. Meer aansluiting op de huidige en
geplande activiteiten met name de bewonersactiviteiten en concrete initiatieven zoals
postcoderozen, windpark en Buurauto/MyWheels.
➢ Deelname aan infomarkten en activiteiten in relatie met duurzaamheid, leefbaarheid in
de buurten. Onder ander KuCuLoere festival Venlo-Zuid op 4 juli.
➢ Deelname aan ZPF 2020 wordt geëvalueerd met ZPF.
Bestuur Samenstroom, februari 2020
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