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Weer weerrecords
We hebben een lange en mooie zomer achter de rug. Dankzij de vele
zonuren leverden mijn 12 panelen zo’n 10% meer stroom op dan
gedurende dezelfde maanden van het jaar ervoor. En dat wás al een
zonnig jaar.
Maar is er wel echt reden voor, daar zo blij over te zijn, als je je
tegelijkertijd realiseert, dat dit een bewijs temeer is van verandering
van het klimaat? Een verandering die nauwelijks meer sluipend te
noemen is, zo rap als die zich nu lijkt te voltrekken.
Wat in elk geval niet helpt, is het moede hoofd in de schoot te leggen.
Wij als bestuur willen samen met jullie, de leden, stappen zetten om die
verandering het hoofd te bieden. Vaak zullen het slechts kleine stapjes
zijn. Maar dan hopen we, dat die navolging krijgen.
Het bestuur heeft in oktober 2 verse krachten gekregen, zij stellen zich
aan u voor. De uitbreiding vormde ook een moment van bezinning: het
bestuur kan wel van alles menen, maar wat vinden de leden belangrijk?
Zo ontstond de behoefte tot een vorm van ledenraadpleging. Dat deden
we op onze laatste ledenvergadering. De leden konden van een viertal
‘strategieën’ aangeven, welke 2 zij voorrang wilden geven. De uitslag:
1. realiseren van kleinere zonnecentrales in de wijk, bijv. op daken
van buurthuizen
2. het verder ontwikkelen en uitdragen van onze visie en aanpak
3. bedienen van individuele bewoners bij energievragen
4. realiseren van grote(re) zonneweides
voor nadere cijfers zie verderop in de nieuwsbrief
Nieuw was ook het idee van introducés: leden konden bekenden
meenemen. Voor beide partijen een verfrissende kennismaking en
zeker iets om te herhalen.
De uitspraak van de leden was in overeenstemming met de
oorspronkelijk geformuleerde missie van EMEC: zoveel mogelijk panelen
op zoveel mogelijk daken. Vanaf het begin gold ook als doelstelling, de
burgers meer zeggenschap te geven over de opwek van hun energie én
om de voordelen van die lokale opwek ten goede te laten komen van
die burgers. Postcoderoosprojecten zoals dat in Meerssen voldoen
volledig aan dat criterium.
Alex Peters, voorzitter
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Guido Heijnen
Geboren en getogen in Meerssen ben ik in mijn jeugd al veel bezig geweest
met de natuur en het milieu: buiten struinen, vogels kijken, vleermuizen tellen.
Daarbij zag ik met lede ogen, hoe toen al veel natuur verdween. Het was
logisch, dat ik biologie ging studeren en daarna heb ik meer dan 20 jaar
gewerkt als milieutechnoloog. In die functie kon ik een steentje bijdragen aan
het saneren van de meest vervuilende industrie van Noord Nederland. Na een
aanvullende studie waterzuivering kon ik me breder inzetten voor de
verbetering van het milieu. Op dit moment heb ik als ZZP’er een rol als
2
adviseur bij een groot biogasproject.
Al sinds 1992 heb ik zonnepanelen de eerste generatie! op mijn dak en dat
verder uitgebreid tot 100% eigen opwekking. Na terugkeer naar Meerssen in
2011 hebben we meteen ons dak vol gelegd. Met een laatste paneel op het
bestuurscentrum zijn we nu ook zelfvoorzienend in stroomgebruik.
Vlak na de oprichting van EMEC ben ik lid geworden, omdat het mij bijzonder
interesseerde, hoe we via deze coöperatie de omgeving sneller zouden kunnen
verduurzamen. In 2015 Stichting Duurzaam Meerssen opgericht en vanuit die
positie heb ik EMEC naar Meerssen gehaald om hier het eerste postcoderoos
project te starten. Dat is met veel inspanning gelukt. Het dak van het
gemeentehuis wordt binnenkort vol gelegd met 250 panelen. Door deze
samenwerking met EMEC heb ik gezien met welke expertise en energie EMEC
bezig is, haar visie en missie te verwezenlijken.
Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen door het verder invullen van de
agenda van EMEC en vooral door te proberen, in de komende periode een
aantal projecten te verwezenlijken. Een tweede postcoderoos project in
Meerssen? Wie weet. Ik hoop, dat meerdere leden van EMEC mijn
enthousiasme delen en het bestuur bij de komende projecten willen steunen.
Die steun hebben we nodig om succesvol te zijn.

Theo Braam
Als trotse ouder van 2 dochters en 1 zoon vind ik het belangrijk om mijn
kinderen dezelfde onbezorgde jeugd te bieden die ik zelf heb genoten, met
veel buiten spelen in de natuur in Kanne onder de rook van Maastricht. Maar
dat is helaas niet meer vanzelfsprekend. Daarom zijn we naar de ‘bosrand’ van
Bunde verhuisd.
Om op professioneel vlak een positieve bijdrage te leveren heb ik ook 2 jaar
geleden besloten om mijn eigen adviesbureau te starten, waarmee ik mij richt
op het begeleiden van ondernemers in de transitie naar volhoudbaar
(duurzaam) ondernemen. In deze nieuwe uitdaging combineer ik mijn kennis
en ervaringen uit de onderhouds-consultancy (Stork) en procesoptimalisatie in
productie (Philips).
In de vorige eeuw heb ik mijn werktuigbouwkundige ingenieurstitel behaald.
Verder doe ik aan sporten (hockey, pilates, hardlopen en skiën), ben ik
geïnteresseerd in survival (Bear Grylls is mijn topper) en ga ik graag met mijn
gezin er op uit.
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brandgevaar panelen
Leo van Kampenhout
treedt terug uit bestuur

Waar op te letten bij aanschaf van panelen?
We krijgen vaker vragen over de mate van veiligheid van zonnepanelen.
Met het wegvallen van de anti-dumping maatregelen is deze markt weer
open voor alle producten. Het gevolg is een prijzenslag, waarbij kwaliteit
de dupe wordt: zowel voor het product als in de installatie. Veiligheid is
hiermee in het geding. EMEC pleit voor strikte regels en naleving van
voorschriften.
Er is een negatief beeld ontstaan over de panelenbranche. Zonne-energie
is betrouwbaar, mits materiaal en installatie veilig zijn. Budgetpanelen van
Aziatische herkomst worden aangeboden met vijfentwintig jaar garantie.
De praktijk is dat deze garantie vaker nergens valt te verhalen. Onderzoek
wijst uit, dat brand veelal ontstaat door ondeugdelijke installatie en/of
slechte kwaliteit van de elektrische componenten. Slechte connectoren of
losse contacten kunnen een vlamboog veroorzaken en zo de kunststof
achterzijde van de panelen doen ontbranden. De consument is altijd de
dupe.
Budget-panelen mogen dan aantrekkelijk in prijs zijn, de kwaliteit is voor
de consument niet te controleren. Keurmerken (CE, IEC61215) worden
door fabrikanten zelf aangebracht. Wat de consument wel eenvoudig kan
controleren, is de achterkant van het paneel: bestaat die uit folie of is die
van glas? Glas-glas panelen zijn veiliger dan zonnepanelen met een
kunststof achterzijde, omdat glas - ook bij oververhitting – in tegenstelling
tot het kunststof - geen vlam kan vatten. Daarbij zullen in het geval van
brand spanningsrails open komen te liggen, met als gevolg dat het gehele
systeem onder spanning komt te staan. Met glas-glas zonnepanelen
waarborg je de nodige veiligheid voor je panelen, je installatie en voor
jezelf.

Omdat Leo in de afrondende
fase
van
zijn
promotie- 3
onderzoek is gekomen, ziet hij
niet voldoende tijd om zijn
bestuurslidmaatschap
naar
behoren in te vullen. Dit
dilemma speelde al iets langer,
maar de geringe bestuurscapaciteit vóór de laatste ALV
was voor hem reden, langer aan
te blijven. 16 Oktober heeft hij
definitief besloten, af te treden
als bestuurder.
Zijn huidige taken zullen door
het
bestuur
overgenomen
worden. Wij danken Leo voor
zijn enthousiasme en inzet voor
EMEC gedurende zijn EMEC
jaren en wensen hem veel
succes met zijn promotie (dat als
onderwerp heeft: computermodellen in klimaatsverander
ing).
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HeatingProfs nieuwe
partner EMEC
Vanaf oktober is HeatingProfs
partner van EMEC, op een
gebied waar we nog geen
partner hadden: de infraroodverwarming.
Wij geloven in dit concept en
bieden onze leden de kans,
zich hierop te oriënteren.
Tegen
een
jaarlijkse
vergoeding bieden wij het
bedrijf een link op onze
website om hun producten te
presenteren. Hier hun verhaal:

Infrarood verwarming:
eenmaal eraan gewend, wil je niet meer zonder
de traditionele manier
De meeste huizen worden verwarmd met behulp van de traditionele
CV- installatie: door verbranding van aardgas wordt het water
verwarmd tot de gewenste temperatuur. Dat water stroomt via
leidingen door de diverse radiatoren en die geven dan de warmte af
aan de ruimte waarin zij hangen. Het verschil in temperatuur tussen
bron en omgeving veroorzaakt een stroming: de warme lucht stijgt op,
koelt af en daalt weer. Niet alleen is deze stroming te voelen, zij is ook
te zien aan het stof dat wordt aangezogen en meegevoerd (kijk maar
eens achter de radiatoren). Nu het gebruik van aardgas omlaag moet
en de prijs ervan zal stijgen, is het tijd voor ons alternatief.
infrarood-verwarming
Infrarood-verwarming op onze aarde is al zo oud als die aarde zelf: de
warmte die de zon afgeeft. Zo verloopt ook de warmteoverdracht van
het infrarood-paneel, niet indirect via de omringende lucht, maar
direct naar objecten en personen. Dat wordt dan ook als een
behaaglijke warmte ervaren. Doordat je tevens alleen die ruimte
verwarmt waar je verblijft en gedurende de tijd dat je er bent, valt er
in vergelijking met de CV wel tot 50% per jaar op energiekosten te
besparen.
HeatingProfs nodigt u van harte uit, een kijkje in onze showroom te
komen nemen naar onze diverse modellen en systemen. Maak dan
even een afspraak, zodat we de tijd voor u hebben. Ons adres:
Kloosterbaan 25, 6044 XZ Roermond
tel. 06 5195 8209
info@alternative-heating.nl
https://alternative-heating.nl
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Samenvatting Visiedocument
Het “Ambitiedocument EMEC 2018” bevat inzichten over duurzaamheidsthema’s. Het document is
niet limitatief en enkel bedoeld als zienswijze hoe EMEC in haar rol als energie-coöperatie, samen
met de leden noodzakelijke duurzaamheidsdoelstellingen kan realiseren.
Ontwikkeling
Het document gaat in op ontwikkelingen die op ons af komen in energietransitie en mogelijkheden
die op het gebied van een duurzame samenleving ontstaan. Rentmeesterschap en respect voor
onze leefomgeving staat centraal in alle thema’s.
Kernthema
De volgorde van denken en handelen is essentieel om duurzaam resultaat te boeken.
Vraagbeperking gaat altijd voor méér opwekken. Gedrag en omstandigheden zijn succesfactoren. In
de keuze van opwekking speelt zonnewarmte en -straling de hoofdrol. Wind-, waterstroom en
bodemwarmte zijnTIPS
afgeleiden
TER hiervan. Fossiele energie enkel toepassen met hoog rendement, als
het niet anders kan.
VOORKOMING VAN
Maastricht, Meerssen en Margraten-Eijsden
ZONNEWEIDES
Het stedelijk en landelijk gebied heeft voldoende potentie om energieneutraal te kunnen worden.
Advies van EMEC
Overheden, industrie en burgers dragen nu onvoldoende bij om de energietransitie in het huidige
volgen
tempo tot een succes te maken. Versnellen is absoluut noodzakelijk. Het beleid leunt teveel op het
Energiebesparing
inzetten van
marktpartijen en tevan
weinig op burgerparticipatie. Draagvlak bij burgers en bedrijfsleven
alle
woningen
en MKB
is vanuit de
basis
te ontwikkelen.
Overtuigen en inspireren ontbreekt. EMEC kan een rol spelen,
samen metLED
buurtraden,
gemeente, verenigingen etc.
in alle armaturen
Zonnedaken
Aanschaf AA+
Alle daken van Maastricht, Meerssen en Margraten-Eijsden zijn, rekening houdend met een lagere
apparaten
energievraag, in staat om in de eigen energievraag te voorzien. Lokale daken worden nauwelijks
Zonnepanelen
op alle
benut. Hectares
daken worden
niet gebruikt. Stimuleren van particulier, bedrijf en coöperatie is
daken
noodzakelijk voor draagvlak. Zonnedaken voor buurthuizen, vastgoed en dubbel bodemgebruik
passen hierin.
Eigenaars
Monumenten en
beschermd stadsgezicht.
zakenpanden
In het stedelijkmotiveren
gebied en tot
dorpskernen is het beleid dat zonnepanelen niet of slechts met
uitputtende procedures
getolereerd worden. Deze panden zijn moeilijk te verduurzamen.
deelname
Aanpassing van regels is noodzakelijk, dusdanig dat een logische beslisboom door iedereen
Verruiming
regels
voorbiedt tot oplossingen op niet zichtbare daken en achter
hanteerbaar
is die meer
ruimte
beschermde
monumentale panden
gelegen bijgebouwen.
stadsgezichten
en
Andere energiebronnen.
monumentale
panden
Rioolwater,
restwarmtestromen,
bodemopslag en energiebuffering algemeen zijn nauwelijks
onderzochte alternatieven. EMEC pleit voor een gedegen studie waarbij deze potentie in kaart
wordt gebracht en integraal ingezet wordt in de energietransitie mogelijkheden.
Verdienmodel EMEC
Tot dusver ontvangt EMEC lidmaatschapsgeld van leden. Dit is de enige inkomstenbron, behoudens
donaties van partners. EMEC opereert in de markt en heeft geen gelijkwaardige opponenten.
Ondernemers hebben een verdienmodel. De vraag van EMEC aan gemeenten is een vergoeding van
activiteiten op basis van vermeden CO2 met een kostendekkende startsubsidie. Deze inkomsten zijn
noodzakelijk om gewenste activiteiten te ontplooien.
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Resultaat enquête ALV 8 okt.
Er waren 21 leden van de 74 (28%) aanwezig. Daarnaast waren er 6
genodigden. Aan de stemming hebben er 25 kunnen meedoen, elk
met 2 stemmen. Niet iedereen heeft dubbel gestemd, sommigen
waren zo geanimeerd aan het napraten, dat stemmen er bij inschoot.
Er zijn 37 stemmen uitgebracht, de verdeling daarvan was als volgt:
- zonnecentrale op daken van bijv. buurtcentra:
- beschrijven en uitdragen van de eigen missie:
- maatadvies voor particulier/beoogd lid:
- grotere zonneweide:

16x = 43%
13x = 35%
7x = 19%
1x = 3%

MEDEDELINGEN
een avond om naar toe te komen

di 6 nov Sint Janskerk
PGMH discussieavond
met Jelle Vegt
eerste gesprek met
Buurtcentrum Atrium is
geweest
eerste gesprek met Centre
Manjefiek is geagendeerd
gesprekken met gemeente
Maastricht worden vervolgd
di 6 nov
stadsronde Lanakerveld
met inbreng van EMEC
de energietransitie zit in een
acceptatie- en versnellingsfase,
het is zaak, nu de juiste
beslissingen te nemen op basis
van correcte en onafhankelijke
informatie
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