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In de regio
Noord-Holland:
Herbert Faber, tel. 06-31938199, herbert.faber@xs4all.nl
Amsterdam:
Siward Zomer, tel. 06-37350569, siwardzomer@windvogel.nl
Reeuwijk, Bodegraven:
Arie Groenveld, tel. 0172-612086, arie.groenveld@telfort.nl
Dick van Elk, tel. 0182-394289, dick@advidata.nl
Gelderland:
Frits Ogg, tel. 06-29012544, fritsogg@gmail.com
Jan van Egmond, tel. 0578-660060, janvanegmond4@gmail.com
Drenthe, Groningen en Limburg:
Albert Jansen, tel. 06-330 99 553, albert.jansen@windvogel.nl
Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@windvogel.nl
Zuid-Holland:
Gijs Labaar (regio Rotterdam, tel. 06-83341096, gijs.labaar@windvogel.nl
Henk Jan Visser (Z-Holland Noord), henkjan.visser@windvogel.nl tel. 0703191404
Utrecht: René Spriensma, rene.spriensma@windvogel.nl tel. 06-15147447
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Waar ging de ALV op 24 september over?
Op zaterdag 24 september was er weer een Algemene Ledenvergadering. Voor wie er niet bij is geweest, volgt er nu een korte weergave van de middag. Er waren 24 leden aanwezig. Het concept-verslag kunt u terugvinden op de website, en zal ook
verstuurd worden ten behoeve van de volgende Algemene Ledenvergadering.
Siward Zomer vertelt de laatste stand van zaken over de projecten waar De Windvogel
bij betrokken is:
Windpark Neer
In samenwerking met Burgercoöperatie Zuidenwind, heeft een goede start gemaakt
met het bereiken van haar eerste miljoen kWh en produceerde boven de verwachting.
Siward geeft, als reactie op de vraag naar zijn "twee petten", aan dat hij het voorzitterschap van coöperatie Zuidenwind neerlegt, omdat er intussen een goede vervanger gevonden is: John Schoonbroodt.
Windpark Zeewolde
De ontwikkeling van het windpark verloopt volgens plan. De Windvogel hoopt voor
meer dan ééntweehonderste mee te kunnen doen in de exploitatie. De ontwikkelvereiniging is nu in onderhandeling met de rijksoverheid als grondeigenaar over de grondvergoedingen. Intussen is met behulp van vijf burgercoöperaties samen een bestaande
turbine aangekocht om ook mee te kunnen doen in windpark Zeewolde. De Windvogel
doet niet mee omdat zij al een turbine heeft in het gebied.
Lansingerland
Samen met de lokale coöperatie wordt onderhandeld over de locatie met ontwikkelaar
en grondeigenaren, met als uitgangspunt dat de gemeente burgerparticipatie heeft
voorgeschreven.
Emmen
De gemeente Emmen is nog druk bezig het proces met burgers vorm te geven. De hoge
milieueisen (één kilometer afstand tot woonbebouwing en maximum tiphoogte 150 m)
maken het ingewikkeld om tot een haalbaar en rendabel plan om te komen.
Den Haag
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Het PV-panelenproject op de Visafslag Scheveningen is naar een andere ontwikkelaar
gegaan, te weten Eneco.
Windpark Drentse Monden
Rekening gehouden wordt met een investering van 106 miljoen voor 16 turbines met
een IRR) van ruim 15% (Internal Rate of Return: is een verhouding om de rendementsverwachting te berekenen van een belegging of investering). Het eigen vermogen
wordt opgehaald uit de deelnemers in de BV, waaronder De Windvogel, en leningen
van De Windvogel, een DE-Fonds en de hypotheekbank. Op de vraag of het voor een
Windvogellid beter is direct of indirect (via het Fonds) te investeren, geeft Siward aan
dat 'direct' voor leden van De Windvogel gunstiger is vanwege het directe rendement
en de eigen leden-invloed met de mogelijkheid van herinvestering in nieuwere duurzame projecten. De verwachting is dat begin 2018 extra ledenleningen nodig zijn om
voluit mee te kunnen financieren.
Financiën
Het meevallende jaarresultaat van 2015 is het gevolg van een aantal zaken: ondanks
het goede windjaar met teleurstellend lage stroomvergoedingen en in verhouding
hoge afschrijvingen per kWh viel het resultaat mee (t.o.v. begroting 2015]. Dit kwam
door enkele gunstige leningen en de lagere rente-uitkering aan leden. Het voorstel van
het Bestuur is om de Jaarrekening 2015 goed te keuren en het resultaat ten
laste van de Algemene Reserve te brengen. De leden stemmen in.
Zonneparken Duitsland
Na de toelichting op de balans worden enkele vragen beantwoord over de Duitse deelnemingen in de zonneparken. Samengevat: door herstructurering is er een nieuwe situatie ontstaan met een goed rendement vanwege de langlopende subsidie van de
Duitse overheid en de bijna afgeloste bankfinanciering. Eén KG is 100% Windvogel en
de andere voor 67% eigendom.
Kascommissie
Het bestuur stelt voor om voor het jaar 2016 N. Schoorlemmer en W. Jongepier tot leden van de Kascommissie te benoemen. Dit voorstel wordt gesteund door 22 leden en
één onthouding en één tegenstem en is daarmee aangenomen.
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Begroting 2017
In de bestuursvergadering van 10 november 2016 is de begroting 2017 uitgebreid besproken en vastgesteld.
Bij het samenstellen van deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:










De Windvogel exploiteert op dit moment vier windturbines. Daarnaast nemen we
deel in Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV met een aandeel van 25 %.
Geen rekening gehouden is met de gewenste en mogelijke uitbreiding van het
aantal windturbines in exploitatie.
De raming van de stroomproductie is gebaseerd op de gemiddelde productie van
de afgelopen jaren
De opbrengsten wegens stroomproductie zijn geraamd op basis van de nu bekende prijzen per kWh. In het meerjarenperspectief is gerekend met een prijs per
kWh van € 0.030.
De raming van de exploitatiekosten is gebaseerd op het huidige uitgavenniveau en
rekening houdend met de nu lopende contracten. Dat is inclusief de lopende contracten voor machinebreuk/bedrijfsschadeverzekeringen.
Onder deze kosten is ook begrepen de vergoeding voor het beheer van de Windturbines die wordt betaald aan Stroomversnelling BV, te weten € 0.005 per kWh.
De boekwaarde van de windturbines wordt afgeschreven met € 0.036 per kWh. Bij
deze methode is de boekwaarde van alle windturbines per ultimo 2021 volledig afgeschreven.

Investeringen in 2016 en 2017
De Windvogel is we betrokken bij een aantal projecten waarin we (gaan) deelnemen.
Der Sonnevogel GmbH
De Windvogel neemt deel in een tweetal Duitse vennootschappen die Solarinstallaties
exploiteren. Te weten Plusenergie GmbH & CO KG en Plusenergie Dahlia GmbH & Co
KG. Ook zijn aan deze KG’s leningen verstrekt.
Begin 2015 bleek dat financiële herstructurering van deze KG’s noodzakelijk. In het kader van deze herstructurering is in november 2015 een nieuwe GmbH opgericht (Der
Sonnevogel), waarmee de beide KG’s zullen gaan fuseren.
Op 16 maart 2016 werd Der Sonnevogel GmbH ingeschreven in het Duitse handelsregister.
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Hoewel inmiddels met de diverse aandeelhouders (Kommanditisten) overeenkomsten
zijn afgesloten, laat de formele afwikkeling van deze overeenkomsten op zich wachten.
Alle overeenkomsten moeten, voorzien van de nodige handtekeningen worden verwerkt in het Duitse Handelsregister. Daarbij doen zich de nodige vertragingen voor.
In de begroting 2017 en in de balansprognoses is wel rekening gehouden met de resultaten van de afgesloten overeenkomsten.
De Windvogel verstrekt aanvullend kapitaal voor de financiering van de uitkoop van
enkele andere aandeelhouders van deze KG’s en de afkoop van een hoogrentende lening. Voor de overname van de aandelen van Kommanditisten is € 162.000 aanvullend
kapitaal benodigd.
Voor de financiering van de overname van enkele hoogrentende leningen verstrekt De
Windvogel aanvullende leningen tot een bedrag van € 325.933.
Drentse Monden
De Windvogel heeft al in 2013 een intentieverklaring getekend met Duurzame Energieproductie Exloërmond BV voor het realiseren van een windpark in de Drentse veenkoloniën. Op dit moment wordt de intentieverklaring uitgewerkt naar een samenwerkingsovereenkomst. Inmiddels is in december 2016 de SDE+ toegekend en de vergunning verleend.
Zoals de situatie nu is zal De Windvogel deelnemen in DEE BV en streeft daarbij naar
deelneming met een evenredig aandeel in het benodigd eigen vermogen van deze BV.
In het meerjarenperspectief houden we rekening met een inbreng van kapitaal van €
300.000 en een achtergestelde lening van € 1.700.000.
Daarnaast zal een Fonds zorgdragen voor een substantieel deel van het benodigd eigen
vermogen. Naar verwachting zal het park in 2020 in exploitatie worden genomen.
Windpark Zeewolde
Onze windturbines De Appelvogel en De Elzevogel zijn betrokken bij de sanering en opschaling van het windmolenbestand in Zeewolde. In 2015 is De Windvogel lid geworden van de Windvereniging Zeewolde. Onze windturbines worden ingebracht om voor
sanering en de saneringsvergoeding in aanmerking te komen.
De Windvogel neemt als lid van de Windvereniging Zeewolde een aandeel in de op te
richten Windpark Zeewolde BV.
De opzet van de financiering van dit park is dat alle leden naar evenredigheid hun bijdrage leveren in de financiering van het park. In het meerjarenperspectief houden we
rekening met uiteindelijk een aandeel van € 100.000 in de BV en een bedrag van €
1000.000 aan leningen. Financial close is in 2019, start exploitatie in 2020.
A1 Brutomarge molenexploitatie
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Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten verwachten we in 2017 een brutomarge op de molenexploitatie van € 173.365 negatief. Ten opzichte van de geraamde brutomarge 2016 ad € 111.065 is dat fors meer nadelig.
Dat is het gevolg van:
De lagere prijs per kWh. Voor 2016 is gerekend met € 0.030
per kWh tegen € 0.035 in 2015.
Nadeel € 39.300
Wegvallen MEP Appelvogel
Nadeel € 21.175
In principe wordt in de brutomarge op de molenexploitatie dekking gevonden voor de
algemene beheerskosten (geraamd op € 73.900 per jaar) en het nadelig rentesaldo.
Deelnemingen
In de begroting is rekening gehouden met de uitkering van dividend van onze deelneming in Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV en Der Sonnevogel GmbH.
Schatting € 25.000.
A2 Algemene Beheerskosten van de coöperatie
De Algemene Beheerskosten omvatten de algemene kosten van de coöperatie, zoals
kantoorkosten, verenigingskosten, kosten bestuur, accountant etc. De raming voor
deze beheerskosten is eveneens gebaseerd op het huidige uitgavenniveau, rekening
houdend met de lopende verplichtingen. Voor 2017 is in deze raming rekening gehouden met een budget van € 10.000, zijnde de afschrijving op de kosten van de te starten
ledenwerfcampagne. In het meerjarenperspectief houden we voor 2017 en 2018 rekening met een investering van 2 maal € 50.000, benodigd om de groei naar 10.000 leden
te realiseren.
A3 Rentesaldo
Het rentesaldo is samengesteld uit het verschil tussen de rente die wordt ontvangen
op de spaarrekeningen en de rente die wordt vergoed aan de leden over de door hen
verstrekte leningen bedraagt in 2017 negatief € 5.833. In het meerjarenperspectief is
gerekend met een rentepercentage van 2%, welk percentage uiteraard te zijner tijd
nog door de Algemene ledenvergadering moet worden vastgesteld. In de begroting
2016 was al rekening gehouden met rente verschuldigd over nieuw aan te trekken leningen voor onze projecten in Drenthe en Zeewolde. Gelet op de huidige stand van zaken verwachten wij eerst in 2018 rekening te moeten houden met extra rentelasten
over de nieuw aan te trekken leningen.
A4 Vennootschapsbelasting (Vpb)
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Doordat we in 2012 een behoorlijk negatief resultaat hebben geboekt, zijn we de komende jaren geen Vpb verschuldigd (verliescompensatie).
Tekort begroting 2017
Het verwachte tekort voor 2017 komt uiteindelijk uit op € 243.118, ongeveer € 40.000
meer dan geraamd voor de begroting 2016.
Deze stijging wordt, samengevat veroorzaakt door:
Brutomarge molenexploitatie
nadelig
Algemene beheerskosten
nadelig
Rentesaldo
voordelig

€ 62.310
€ 8.700
€ 31.300

Prognose resultaat 2016
Het resultaat over 2016 zal nog ongeveer € 14.690 voordeliger uitkomen dan was voorzien bij de begroting.
Dit is het gevolg van een aantal factoren:
Hogere algemene beheerskosten
(ledenwerf-campagne en juridische procedures)
nadelig € 13.450
Te optimistisch geraamde dividenduitkering
deelnemingen
nadelig € 25.000
Meer rentevergoeding leningen Duitse
deelnemingen
voordelig € 16.800
Geen rentekosten nieuwe leningen
voordelig € 25.000
Minder nadelig resultaat molenexploitatie
(lagere lasten)
voordelig € 11.800
Overige verschillen
voordelig € 460
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Enquête Ledencommunicatie
Onze coöperatie staat de komende jaren voor grote veranderingen en investeringen.
Het Algemeen Bestuur wil u daarom zo goed mogelijk informeren en betrekken bij de
ontwikkelingen in de nieuwe duurzame energieprojecten. Onze coöperatie gaat meeinvesteren in twee grote windparken in Drenthe en Zeewolde. Daarnaast willen we een
aantal kleinere windprojecten zelf opzetten of samenwerkend met lokale coöperaties
of projectontwikkelaars realiseren. Om meer leden en leningen te werven, starten we
in 2017 een ledenwerfcampagne.
Wilt u deze enquête invullen en opsturen zodat wij u zo goed mogelijk
kunnen informeren over de nieuwste ontwikkelingen?
NB: u ontvangt deze enquête ook per mail als u staat ingeschreven voor
de digitale Windvaan. Opsturen gaat dan automatisch en kosteloos met
één druk op de knop.

Vraag 1: Windpark Drentse Monden
Windpark Drentse Monden (Borger-Odoorn, Drenthe) is de eerste grote investering.
Daar worden we medeaandeelhouder van de BV en verstrekken als coöperatie ook een
aanvullende lening. Het kan daarmee voor De Windvogel en haar leden het meest rendabele windpark worden. Naast de coöperatielening willen we ook een AFM-goedgekeurde fondslening mogelijk maken, speciaal voor Windvogelleden en omwonenden.
Ik wil informatie ontvangen over het windpark Drentse Monden via:
[meer keuzes mogelijk]
□
Artikelen in ons kwartaalblad De Windvaan
□
Bericht per mail over de investering (Windvlaag)
□
Projectbrief met Windvogel Leningreglement
□
Fondslening met AFM-goedkeuring en Projectbrochure
□
Avond over de mogelijkheden in Utrecht
□
Actueel verhaal op de website
□
Algemene Ledenvergadering in Utrecht
□
Bijzondere Ledenvergadering in Drenthe

Vraag 2: Windpark Lansingerwind
De eerstvolgende lokale burgermolens die we samen met een jonge lokale coöperatie
gaan realiseren komen in de gemeente Lansingerland, ten Zuiden van Zoetermeer
(Zuid-Holland). Daar maken we goede kans de ruimte te krijgen, met medewerking van
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de gemeenteraad en projectontwikkelaar, om voor en door burgers windenergie te realiseren samen met de lokale coöperatie Nieuwe Lansingerstroom (NLS). De verdeling
van aandelen van en leningen aan het windpark (van 3 à 4 molens) is nog niet bepaald.
Ik wil bij voorkeur informatie ontvangen over het windpark Lansingerland middels:
[meer keuzes mogelijk]
□
□
□
□
□
□

Artikelen in ons kwartaalblad De Windvaan
Bericht per mail over de investering (Windvlaag)
Actuele verhalen over de ontwikkelingen op de website
Projectbrief met Windvogel Leningreglement
Fondslening met AFM-goedkeuring en Projectbrochure
Avond over het windpark in de omgeving Zuid-Holland

Vraag 3: Windpark Zeewolde
In 2019 gaan we mee-investeren in het opschalingsproject bij Zeewolde (Flevoland).
Wij hebben daar in 2011 een bestaande windmolen gekocht van inmiddels twaalf jaar
oud die meedoet in de opschalingsactie van tweehonderd kleine molens verspreid op
boerengronden naar honderd grote windmolens. Mogelijk wordt het het grootste
windpark op land. Wij kunnen daar onze ledenleningen ruim inzetten.
Ik wil informatie ontvangen over het windpark Zeewolde via:
[meer keuzes mogelijk]
□
□
□
□
□
□
□

Artikelen in ons kwartaalblad De Windvaan
Avond over de mogelijkheden in Flevoland
Bericht per mail over de investering (Windvlaag)
Actueel verhaal op de website
Projectbrief met Windvogel Leningreglement
Brochure over Windpark Zeewolde
Algemene Ledenvergadering in Utrecht

Vraag 4: Ledenwerfcampagne
Bij de Ledenwerfcampagne spreken wij u graag aan als ambassadeur van coöperatie De
Windvogel. In 2017 en 2018 willen we veel meer leden aan ons binden die leningen
aan ons verstrekken voor duurzame energie projecten met een hoog rendement. Daarvoor kunnen wij u extra informatie en middelen toezenden: folders, brochures en achtergronden van onze coöperatie.
Ik wil informatie ontvangen over de Ledenwerfcampagne via:
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[meer keuzes mogelijk]
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Bericht per mail over de Ledenwerfcampagne (Windvlaag)
Flyer over de campagne per post
Zelf meedoen met werving
Actueel verhaal op de website
Inspiratieavond over de Landelijke Campagne in Utrecht
Beschrijving in ons kwartaalblad De Windvaan
Evenement over duurzame energie via De Windvogel
Algemene Ledenvergadering in Utrecht
Bijzondere Ledenvergadering Elders

Vraag 5: Ledenwebsite
In het najaar van 2016 hebben we de ledensite opgeschoond. Op de ledensite kan ieder lid zijn of haar gegevens, zoals die bij De Windvogel bekend zijn, inzien, verbeteren
en uitbreiden. Wij zijn benieuwd of de ledensite voor u werkt, en of u zou wensen dat
de ledensite nog meer functies biedt.
□
□
□
□
□
□

Ik heb de gegevens die De Windvogel van mij heeft gecontroleerd en
aangevuld op de ledensite
Ik wil de ledensite ook als netwerkmogelijkheid gebruiken zodat ik
andere leden in mijn buurt kan vinden
Ik gebruik sociale netwerken van De Windvogel liever als netwerkmogelijkheid (Facebook, LinkedIn)
Ik kan niet op de ledensite komen ondanks De HELP-knop
Ik kan niet op de ledensite komen ondanks gegevens-vergeten-knop
Daarom vul ik hieronder mijn adresgegevens in

Naam:
Adres:
Email:

Vraag 6: Algemene Ledenvergaderingen
In de jaren 2014 en 2016 en heeft het Bestuur van De Windvogel meerdere Ledenvergaderingen in een jaar georganiseerd. Voor een coöperatie is deze vergadering het belangrijkste besluitvormende orgaan. Daarom willen we graag dat er veel leden komen.
Wat vindt u van de Ledenvergaderingen?
[meer keuzes mogelijk]
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□
□
□
□

Ik ontvang de uitnodiging voor De Windvogel Ledenvergadering op tijd
Het programma van de Ledenvergadering is goed, doorgaan zo
Het programma van de Ledenvergadering is voor verbetering vatbaar,
suggesties:
Kies een interessant discussiethema
Nodig boeiende sprekers uit
Kies een echt vernieuwend thema over Duurzame Energie
Het programma van de Ledenvergadering is voor mij niet van belang

□
□
□

De vergadervorm van de Ledenvergadering is goed, doorgaan zo
De vergadervorm kan moderner denk aan elektronische Live-Streaming oid
De vergadervorm is voor mij niet van belang

Het tijdstip van de Ledenvergadering op zaterdagmiddag
[maak een keuze]
□
Is geheel naar wens, doorgaan zo
□
Is voor verbetering vatbaar, kies een avond op een werkdag
□
Is voor verbetering vatbaar, kies een moment in de zomer
□
Is voor verbetering vatbaar, kies een moment in het najaar
Open ruimte voor opmerkingen en suggesties:

Einde Enquête – Bedankt voor het invullen!
Deze enquête is voor mij een uitnodiging om actiever te worden!
Neem contact met mij op via:
Naam:
Email:
Enquête insturen per post: Haal deze pagina’s uit De Windvaan, plak een postzegel en stuur op naar: De Windvogel, Postbus 2183, 2800 BH Gouda.
Enquête insturen per mail: U ontvangt via de digitale Windvaan een link voor de
enquête via uw email, het invullen wijst dan vanzelf.
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Van de voorzitter
Afscheidscolumn voor coöperatie Zuidenwind.
Op 10 oktober ben ik afgetreden als voorzitter van Zuidenwind. Anderhalf jaar geleden namen drie Tukkers het bestuur over van een Limburgse windcoöperatie. Gerard Jansen (die notabene geboren is in hetzelfde Twenste dorp als
ik) en Albert Jansen uit Nijverdal kregen de schone taak om
het vastgelopen windproject nieuw leven in te blazen.
Dat was soms even wennen. Familiebanden, lokale kennissen, jong zeer en oud zeer wilden nog wel eens door elkaar
lopen. Het voordeel was dat wij ‘van buiten’ kwamen en onze eigen lijn konden trekken. Ik denk dat dit het project terug op de rails gebracht heeft, met als doel het weer
in lokale handen terug te geven wanneer het project weer loopt. We hebben nu een
bijzonder goed lokaal bestuur en commissies met alle benodigde kennis voor een windcoöperatie. En niet te vergeten, een goed draaiende molen!
Zoals ik al aangaf in de ledenvergadering heb ik meer uit dit voorzitterschap gehaald
dan dat ik ingebracht heb. Ik heb hier voor het eerst een windturbine gebouwd en van
kortbij alle aspecten van de financiering en bouw meegemaakt. Met dank aan de
enorme kennis en ervaring van Albert Jansen, de molenaarscommissie en Hans Tacq.
Voor mij was het soms letterlijk in veel gevallen erbij zitten en luisteren. Mijn rol was
het inbrengen van de coöperatieve gedachte in het project.
Nu zat die gedachte er natuurlijk al in doordat het project al eigendom was van de cooperatie Zuidenwind. Maar die gedachte was niet toegepast op de totstandkoming van
de molen. Dankzij de inzet en het begrip van Hennie Korten als direct omwonende
kostte het ons daar maar drie bijeenkomsten om van individuele afspraken naar collectieve projecten te komen. Met als resultaat een glasvezelcoöperatie.
Mijn hoop is daarom ook dat ik een versterkte coöperatieve gedachte achterlaat in
Limburg. Een zaadje dat zich de komende 100 jaar uitspreidt over vele delen van de
Limburgse economie. Er lopen nu al nieuwe windprojecten in de regio, sommigen
waarvan de uitkomst 100% coöperatief eigendom zal zijn.
Ik ben daarom ook zeer verheugd met mijn opvolger John Schoonbroodt. Een man met
een coöperatief hart die uit de coöperatieve sector komt. Als echte Limburger kan hij
zijn lokale contacten inzetten om Zuidenwind te laten groeien en de coöperatieve economie te verspreiden.
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Ik ben en blijf lid van Zuidenwind en zal als lid betrokken blijven bij de coöperatie waarbij ik jullie ongetwijfeld blijf zien op de ALV’s in de toekomst. Ik dank jullie allen voor
jullie vertrouwen in mij als bestuurder en de kennis die ik daardoor heb mogen opdoen.Met coöperatieve groet,
Siward Zomer, oud-voorzitter Zuidenwind U.A.

Uit de regio
Rijne Energie
Rijne Energie is een brede en groeiende groep inwoners uit de gemeentes rondom Rijnenburg die grootschalig duurzame energie willen opwekken.
De groep inwoners van Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein willen zelf
schone energie opwekken in Rijnenburg. Rijnenburg is een open gebied
met een woningbouw bestemming.
Realisatie daarvan is echter uitgesteld
tot minstens 2030. In de tussentijd is
de open ruimte van Rijnenburg te gebruiken als energiepark. Wij willen samen met de omwonenden een energiepark inrichten, op weg naar klimaatneutraal Utrecht 2030.
Waarom in Rijnenburg?
Rijnenburg is voorbestemd voor grootschalige woningbouw maar daar zal de eerste 20
jaar geen of zeer beperkt sprake van zijn. Het bouwen van energieproductie is dan een
goede activiteit voor in ieder geval de “tussentijd”. Rijnenburg biedt ook ruimte biedt
voor andere activiteiten dan energie, bijvoorbeeld recreatie en economische bedrijvigheid. Er is maatschappelijke interesse in andere activiteiten die versterkend op elkaar
kunnen uitwerken. Daarnaast is Rijnenburg als geschikt gebied voor windenergie aangemerkt in de Structuurvisie van de Provincie Utrecht.
Waarom veel?
16

De Windvaan

december 2016 nr. 4

Utrecht heeft als ambitie Klimaatneutraal te zijn in 2030. Momenteel is de duurzame
energieproductie in Utrecht minder dan 3%. Dat is veel te weinig. Met een aantal grote
windmolens en zonnevelden willen we de productie in één klap enkele procenten hoger krijgen. Rijne Energie wil de omliggende wijken van energie voorzien, dat zijn circa
60.000 huishoudens.
Rijnenburg als een gebied waar je graag bent of naar toe gaat
Het landschap gaat sterk veranderen door de komst van windmolens en zonnevelden,
daarom wil Rijne Energie met de inwoners, gemeenten en bedrijven samenwerken aan
een goed ruimtelijk plan. Met dit plan wil Rijne Energie de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten versterken, recreatie bevorderen, de inwoners direct laten
meedoen, en een economische impuls geven aan de gevestigde bedrijven.
Samenwerkingsproject
Rijne Energie is een samenwerking van de coöperaties Energie-U, Uwind en De Windvogel. Daarnaast zijn de Energieambassadeurs IJsselstein en de nog op te richten cooperatie Samen Duurzaam Nieuwegein nauw betrokken. Greenpeace en NMU (Natuuren milieufederatie Utrecht) ondersteunen dit bewonersinitiatief. Vanuit de Windvogel
zijn Utrechters Inge Verhoef en René Spriensma betrokken.
Wil je ook meedoen? Neem contact op via rijne.energie@gmail.com.

Windpark Drentse Monden en Oostermoer
Subsidie toegekend
De SDE subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) voor de
bouw van windmolens in Windpark
Drentse Monden en Oostermoer is
in december van dit jaar toegekend. Dit is een belangrijke stap die
van het windpark financieel mogelijk maakt. De initiatiefnemers bereiden zich voor op de bouw van het park. De enige
belemmering kan nog een negatieve uitspraak van de Raad van State zijn. Die uitspraak
wordt verwacht in de zomer van 2017.
Bezinningsperiode
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Op dinsdag 20 december stemde de Tweede Kamer in ruime meerderheid voor een
motie die oproept tot een bezinningsperiode en een onderzoek naar alternatieve energieproductie. De vergunning voor het windpark was eerder al afgegeven. Minister
Kamp moet nog reageren op deze motie. Meest voor de hand liggend alternatief zijn
solarparken. Er is dan 450 MW aan panelen nodig; dat komt neer op een oppervlak van
8 vierkante kilometer oftewel meer dan 1000 voetbalvelden. Een combinatie met landbouw is niet meer mogelijk. De Windvogel en de andere initiatiefnemers blijven zoveel
als mogelijk in dialoog met de bewoners van het gebied.

Lansingerwind
Samenwerking burgers en bedrijven
In Lansingerland zijn diverse gemeentelijke sessies georganiseerd om te komen tot samenwerking tussen de grondeigenaren en de verschillende initiatiefnemers. De wens is dat de burgercoöperaties de Windvogel en
Nieuwe Lansinger Stroom een
aandeel krijgen in de exploitatie,
evenals de commerciële projectontwikkelaars.
Grondpositie verwerven
De burgercoöperaties hebben echter geen grondpositie; de gemeente en de projectontwikkelaars wel. De burgercoöperaties onderhandelen nu met de andere partijen
om toch een positie te krijgen, zodat ook burgers voordeel kunnen hebben van de toekomstige windmolens.
Inloopavond gemeente
De gemeente organiseert op 17 januari 2017 een tweede inloopavond over windenergie. Ook De Windvogel zal hierbij aanwezig zijn.
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Windpark Zeewolde
Op 18 november zetten de bestuursleden van Ontwikkelvereniging Zeewolde
hun handtekening onder de oprichtingsdocumenten van Windpark Zeewolde
BV. Ruim 200 bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het projectgebied én een burgerwindcoöperatie
zijn nu aandeelhouder geworden en financieren samen Windpark Zeewolde. Nog niet
eerder is er een Nederlands windpark ontwikkeld met zoveel aandeelhouders uit de directe omgeving.
B.V.
Afgelopen 1,5 jaar konden alle bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren
uit het ontwikkelgebied (het gebied ten noordwesten van Zeewolde tot het oosten van
Almere) lid worden van de Ontwikkelvereniging. De vereniging is nu overgegaan in een
B.V. omdat de vergunningaanvraag (24 november aanstaande) moet worden ingediend
door de entiteit die het Windpark gaat exploiteren. De leden financieren samen de
ontwikkeling van Windpark Zeewolde; Windpark Zeewolde wordt dus letterlijk door
het gebied ontwikkeld. Dat is voor een park van deze omvang uniek, en zal een forse
impuls aan de regionale economie gaan geven.
Burgerwindcoöperatie
Ook de bewoners in de directe omgeving van het park krijgen de kans om deel te nemen in de bouw van het windpark. In 2017 wordt er een burgerwindcoöperatie opgericht voor bewoners uit Almere en Zeewolde, die net buiten het ontwikkelgebied wonen, maar wel zicht krijgen op de nieuwe molens. Door deel te nemen in de burgerwindcoöperatie kunnen zij mee-investeren in het park, en voordeel behalen met en inbreng hebben op het bestuur van de coöperatie. Nu is het al mogelijk mee te doen in
via De Windvogel die twee windmolens in het gebied heeft.
Informatiebijeenkomsten
In oktober zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest, waarin de initiatiefnemers
en betrokken overheden bewoners hebben geïnformeerd over de plannen rondom het
windpark. Momenteel wordt het ontwerp-inpassingsplan opgesteld, dat in februari samen met de ontwerp-vergunningen ter inzage wordt gelegd. In februari volgen dan
weer nieuwe informatiebijeenkomsten, zodat mensen zich goed kunnen laten informeren voordat zij een eventueel formele zienswijze gaan indienen
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Locaties voor windmolens op gemeentegrond
De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft laten onderzoeken welke rol
het aanbestedingsrecht, het staatssteunrecht en het omgevingsrecht spelen bij de uitgifte van locaties aan burgers. Onderstaand schema geeft weer hoe coöperaties van
burgers meer kans maken op een grondpositie voor windmolens.
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Van de molenaars
De Amstelvogel

(Ouderkerk a/d Amstel)
Ontvangen informatie van molenaar Arjan Boomars
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De Gouwevogel

(Gouda)
Ontvangen informatie van molenaar Harry van den Hooren
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De Appelvogel

(Zeew
Ontvangen informatie van molenaar Jan Hoogendoorn
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De Elzevogel

(Zeewolde)
Ontvangen informatie van molenaar Jan Hoogendoorn
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Kado voor je (klein)kinderen?
Geef een lidmaatschap van De Windvogel kado. Vul onderstaande bon in en stuur deze op.
De Windvogel investeert met geld van haar leden in duurzame, schone energie. Momenteel beheert onze coöperatieve windmolenvereniging vier windmolens: één in Ouderkerk a/d Amstel,
één aan de Goudsekade in Gouda en twee molens in Zeewolde. Daarnaast zijn we ook mede-eigenaar van een gezamenlijke burgerwindturbine in Neer, Limburg en hebben we drie grote zonnedaken in Duitsland, vlak over de grens.
We zijn altijd op zoek naar plekken waar we meer windmolens kunnen plaatsen. En daarvoor uiteraard ook naar meer leden!
Stuur onderstaande coupon naar de ledenadministratie van De Windvogel,
Graaf Janstraat 219, 2713 CL Zoetermeer.

Ja, ik vind duurzame energie belangrijk
Ik geef mij op als lid of donateur van de Windvogel en stort op IBAN:
NL87 INGB 0000 3701 58 t.n.v. de Windvogel te Reeuwijk een bedrag van:
Lid:

Inleg

€

50,-

Lening...... X € 50,- €...........,Totaal

€...........,-

Naam:.........................................................................................
Straat:.........................................................................................
Postcode:..........................................Plaats:..............................
Telefoonnummer:.......................................................................
E-mailadres: ..............................................................................
Ik wil eerst meer informatie ontvangen
Bent u al lid en wilt u uw lening verhogen? Dat kan. Stort het extra bedrag op IBAN: NL87 INGB 0000 3701 58 t.n.v. De Windvogel te Reeuwijk met vermelding van uw lidnummer en NAW-gegevens, en u ontvangt een schriftelijke bevestiging van de verhoging.
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Zon en wind voor iedereen

Dit blad is gedrukt op papier
dat is vervaardigd volgens de
nieuwste, minst milieubelastende productiemethode, waarbij de kwaliteit een belangrijke
plaats inneemt.
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