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• De ambitie van Weert

• De rol van Weert Energie

• De rol van Kennisplatform



De ambitie van Weert

• De Gemeenteraad van Weert heeft in 2021 een Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie aangenomen. 

De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn: “De jaarlijkse energiebehoefte voor wonen, ondernemen, 

mobiliteit is gelijk aan de jaarlijkse hernieuwbare opwekking”.

• Omdat veel zaken nog niet duidelijk kunnen zijn, is de routekaart noodgedwongen een zeer globale indicatie, 

maar de richting is duidelijk:

- De komende jaren tot 2030 bereiken van 30 tot 50% energiebesparing, met name in de energiebehoefte van gebouwen.

- Onderzoeken van opties voor alternatieve energiebronnen zodat vanaf 2030 gebouwen van het gas kunnen worden gehaald.

- Eigen opwekking van energie in Weert, voorlopig op basis van PV en windenergie.

• De Gemeente Weert heeft het voornamelijk over “stimuleren en faciliteren” om de ambitieuze doelen te 

bereiken. Er is bewustwording nodig en de Weerter bevolking en ondernemers zullen zelf keuzes moeten 

maken om de energietransitie succesvol te maken.



De ambitie van Weert (2)

• Er is nog werk te doen aan een nadere invulling van de ambitie:

- Hoe kunnen we meten hoever we zijn op onze routekaart?

- Wat is nodig om het tussendoel voor 2030 te behalen en hoe ambitieus is dat?

o Welke stimuleringsmaatregelen zijn het meest effectief?

- Hoe bereiken we onze lange termijn ambitie door een periodieke concretisering en indien noodzakelijk bijstelling van de doelen? 



De rol van Weert Energie

• De coöperatie Weert Energie heeft als doelstelling een actieve rol te spelen in de uitvoering van de 

Energietransitie in Weert. 

• Er zijn al een aantal belangrijke concrete projecten gerealiseerd
• de zonneweide in Altweerterheide 

• de drie windmolens in aanbouw bij de A2. 

• Warm Wonen Weert is een belangrijk programma gericht op energiebesparing.

• Weert Energie heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd met studies en energie 

projecten.  De gemeente Weert ziet Weert Energie als een belangrijke partij om samen met de Gemeente 

Weert de details van de Routekaart verder in te vullen.



Hoe gaan we samen succes bereiken?

• Een “learning by doing” aanpak is de beste aanpak.
- De Routekaart definieert het einddoel en “Horizonnen” 2030 en 2040

- Werken vanuit een definitie van waarde-creatie en bijhouden van prioriteiten

- Periodiek opleveren en frequente evaluatie van het resultaat met belanghebbenden 

Periodieke evaluatie van de samenwerking in het team (retrospectief)

- Periodiek herijken van de doelen en prioriteiten.



Thema’s voor Kennisplatform

• Alternatieve energie en energiedragers (waterstof, warmtenetten, etc.)

• Energiebesparing (isolatie, ventilate etc.)

• De optie Kernenergie in de energietransitie

• Model “Weert per wijk” , helpen met energietransitie, meten waar we zijn

• Mobiliteitsplan

• Netwerk van collega’s & strategieontwikkeling

• Communicatie en voorlichting

Overige relevante projecten

• Demoprojecten




