
Subsidiewijzer – interview Hay Nelissen en Frank van Bussel, Duurzaam Roerdalen 

Duurzame energie: de kracht van samen 

Roerdalen moet inzetten op duurzame energie. Althans, als het aan Hay Nelissen en Frank van Bussel 

ligt. Daarom zijn zij, met nog vier bestuursleden, gestart met het initiatief Duurzaam Roerdalen. De 

coöperatie staat nog in de kinderschoenen. Hay, mede-initiatiefnemer: “We onderzoeken momenteel 

de kansen in onze gemeente in de meest brede zin, van een windmolenpark tot voorlichting over 

ledlampen.” 

Beide heren hebben zowel vanuit  persoonlijke belangstelling als maatschappelijke betrokkenheid 

interesse in het onderwerp. Hay: “Het balletje is gaan rollen na een voorlichting van de gemeente en de 

Natuur- en Milieufederatie Limburg. We zijn gaan onderzoeken waar  mogelijkheden liggen.” Duurzaam 

Roerdalen kijkt zowel naar mogelijkheden om energie op te wekken als naar bewustwording. De 

organisatie hoopt burgers bewuster te maken van het klimaat. “Mensen inspireren en draagvlak creëren 

voor dit onderwerp, dat is belangrijk.” 

Het dak van de buurman 

Hay geeft een voorbeeld: “Ik heb thuis te veel schaduw op mijn dak voor zonnepanelen. Mijn buurman 

heeft echter een groot dak dat volop zon geniet. Het zou mooi zijn als je in zo’n geval afspraken kunt 

maken met je buurman, of zelfs met een hele buurt, om gezamenlijk duurzame energie op te wekken. 

We willen graag de mensen laten samenwerken. Samen kun je meer dan alleen.”  

Frank, secretaris, vult aan: “Iedereen die we over het initiatief vertellen, is enthousiast. Zo gaf onze 

notaris bijvoorbeeld aan dat hij nog meters dak over heeft, waar hij nu niets mee doet. Jammer, daarom 

kijken we waar wij kunnen bijdragen. We hopen dat burgers op termijn minder afhankelijk zijn van 

energieleveranciers en zelf collectief energie opwekken én opslaan.”  

Leefbaarheid 

De organisatie denkt er ook aan om duurzaamheid te koppelen aan leefbaarheid. Hay: “Stel, je wekt met 

een buurt energie op en verkoopt het teveel aan energie. Deze winst kun je teruggeven aan de buurt, 

bijvoorbeeld door te investeren in een speeltuin. Dit zijn aspecten die we in deze opstartende fase 

onderzoeken.” Frank: “We zijn wel realistisch: we denken groot, maar beginnen klein.”   

Participatiesubsidie 

Om te kunnen starten met het project heeft Duurzaam Roerdalen een participatiesubsidie aangevraagd 

bij de gemeente. Op termijn is het de bedoeling om volledig op eigen benen te staan. Frank: “Voor grote 

projecten zoeken we investeerders. Daarnaast kunnen burgers lid worden van Duurzaam Roerdalen. 

Leden zijn mede-ondernemer, zonder grote financiële verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling dat zij 

fungeren als ambassadeur.” Iedereen kan lid worden van het initiatief en zijn of haar steentje bijdragen. 

“Ons ultieme doel? Iedere inwoner lid!”, zegt Hay ambitieus.  

 

 


