
 
Maastricht -  

Alleen al 3000 winkels en horecabedrijven telt Maastricht. Waarom kopen die allemaal 
apart energie in? Na een noodkreet van ondernemers is het Energie Collectief 
Ondernemers Maastricht (ECOM) opgericht. 
 
Veel winkeliers  en horecabedrijven kampen met een coronas chuld plus  de fors  
ges tegen energieprijs . Ook in Maas tricht. Het Centrummanagement gaat ze nu 
helpen om gezamenlijk energie in te kopen. Vas tgoedondernemer Leon Maas  kwam 
op het idee na de collectieve ops talverzekering van de pandeigenaren in de 
binnens tad. „Dat s cheelt vaak 30 tot 50 procent aan premie, met als  gevolg dat het 
ledenaantal van de Vereniging Eigenaren Binnens tad Maas tricht verveelvoudigde.” 

Samenwerking 

In overleg met Theo Thuis , toezichthouder bij het Centrummanagement, komt er een 
energiecollectief voor in principe álle Maas trichts e ondernemers . Het 
Centrummanagement coördineert. Het betreft een s amenwerking met 
NieuweStroom, een landelijke energieleverancier voor ondernemers , die in de 
binnens tad huis t. Er werken inmiddels  a l 160 mens en. „Sinds  de Oekraïnecris is  zijn 



we enorm gegroeid”, vertelde Patrick J ans en deze week tijdens  een informatie-
bijeenkoms t. 

 

 
 
Theo Thuis (helemaal links) en Leon Maes (derde van rechts) luisteren toe. — © De Limburger 
Het bedrijf rekent de inkoopprijs  voor energie een-op-een door. De klant betaalt de 
actuele energieprijs , die bij gas  per dag vas tligt en bij s troom zelfs  per uur. „Want als  
je je energietarief bij een aanbieder langer vas tlegt, betaal je extra voor die zekerheid. 
Onze afrekening fluctueert per maand, maar op de lange termijn ben je bij ons  
goedkoper uit.” Antiquair Nol Beckers , tevens  raads lid voor het CDA, verklaart al een 
tevreden klant te zijn. „Op jaarbas is  s cheelt me dat honderden euro’s .” 

App 

Een ‘facturatiemachine die gas  en s troom in- en verkoopt’ noemt NieuweStroom 
zichzelf los jes . De crux: ondernemers  kijken op een app wanneer s troom en gas  het 
goedkoops t zijn. „Overdag is  het verbruik tus s en 12.00 en 16.00 uur het laags t en dus  
ook de prijs ”, vertelt Tom Abeling. „Het loont a ls  ondernemer om in die uren de 
koeling iets  kouder te zetten of de verwarming iets  hoger.” 

Lees  ook: 2000 ondernemers  uit Maas tricht betalen extra belas ting voor ‘goede 
doel’: upgrade binnens tad en bedrijventerreinen 

Potentieel enkele duizenden nieuwe klanten, dat is  voor NieuweStroom natuurlijk ook 
interes s ant. Maas tricht telt a lleen al drieduizend winkeliers  en horecabedrijven, daar 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221014_93895699
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221014_93895699


komen diens tverleners  en ambachten nog bij. Wie lid is  van een Maas trichts e 
ondernemers vereniging krijgt –  via het collectief - 15 procent korting op de 
ops lagkos ten en vas te leverings kos ten. Voor niet-leden (ongeveer de helft van de 
ondernemers ) geldt 5 procent korting. 

 
 
Astrid Verberne. — © De Limburger 
Daarnaas t s topt NieuweStroom nog eens  5 procent in een verduurzamings pot. 
Centrummanager As trid Verberne wil s traks  gezamenlijk zonnepanelen gaan kopen 
en over een aantal jaren energieops lag (batterijen). Op korte termijn zijn ondernemers  
gebaat bij een energieadvies  op maat. „De gemeente overweegt die s can te 
s ubs idiëren” zegt Verberne. 

Cheyenne Smit en Winny Thys mans  van kleding- en juwelenwinkel Follies  luis terden 
tijdens  de informatiebijeenkoms t aandachtig toe: „Dit klinkt interes s ant, we gaan 
zeker een afs praak maken.” 
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