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In de regio

Noord-Holland: 
Herbert Faber, tel. 06-31938199, herbert.faber@xs4all.nl  
Amsterdam:  
Siward Zomer, tel. 06-37350569, siward.zomer@windvogel.nl  
Evert-Jan van Latum, evertjan.vanlatum@windvogel.nl  
Bodegraven- Reeuwijk: 
Jan Bouwens jjob@xs4all.nl 
Gelderland: 
Frits Ogg, tel. 06-29012544, fritsogg@gmail.com  
Jan van Egmond, tel. 0578-660060, janvanegmond4@gmail.com  
Drenthe en Utrecht: 
Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@windvogel.nl  
Limburg 
Albert Jansen, tel. 06-330 99 553, albert.jansen@windvogel.nl 
Zuid-Holland: 
Gijs Labaar (regio Rotterdam), tel. 06-83341096, gijs.labaar@windvogel.nl  
Henk Jan Visser (Z-Holland Noord), tel. 070-3191404, henkjan.visser@windvogel.nl  
Utrecht:  
René Spriensma, tel. 06-15147447, rene.spriensma@windvogel.nl 
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Van de redactie 
 

 
 
De uitslag van gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart j.l. gehouden werden, laat 
een mooi beeld zien: lokale partijen winnen en groene partijen winnen. Dat past na-
tuurlijk prachtig bij De Windvogel: samen met bewoners meer duurzame energiepro-
jecten ontwikkelen. 
 
Leuk om te vermelden is dat Inge Verhoef, onze communicatiemedewerkster en pro-
jectontwikkelaar, in de gemeenteraad van Bunnik is verkozen. Zij stond op de lijst voor 
P21, de lijstverbinding van o.a. GroenLinks en PvdA. 
 
Op de vraag of ze dan nog wel tijd heeft voor De Windvogel antwoord ze beslist: “ Na-
tuurlijk, windmolens bouwen en feestjes organiseren rond nieuwe windmolens is mijn 
missie!” 
 
Zo positief beginnen we de eerste Windvaan van het jaar graag.  
Veel leesplezier gewenst! 
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Van de voorzitter  
 

Zoals u misschien weet ben ik naast mijn functie van voorzitter 
van De Windvogel, directeur van ODE Decentraal. Dit is de bran-
chevereniging van de energiecoöperaties in Nederland. In die 
functie zit ik aan de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord 
om de belangen van de energiecoöperaties te behartigen. 
Vijf jaar geleden stond ik als kersverse voorzitter van De Wind-
vogel aan de zijlijn van het eerste Energieakkoord te kijken hoe 
er een omslachtige postcoderegeling bedacht werd “om de co-
operaties ook iets te geven.” Het is nu een wereld van verschil.  
 

Ten eerste omdat de energiecoöperaties zich bewezen hebben. Zo hebben onze col-
lega’s in Goeree-Overflakkee en Zeeland (Deltawind en Zeeuwind) een prachtig project 
van meer dan 100 MW gebouwd. De energiecoöperaties in Limburg hebben vanuit het 
niets, na de bouw van onze Coöperwiek een groeispurt van jewelste gemaakt en heb-
ben een goeie 30 MW aan windprojecten losgetrokken. Ze zijn nu overal de vergunnin-
gen aan het voorbereiden. In Zuid-Holland pakken de lokale coöperaties, met onze 
steun, hun rol in windprojecten. In totaal zijn er in Nederland nu zo’n 400 energieco-
operaties met honderden zon- en windprojecten.  
 
Ten tweede omdat iedereen die aan die Elektriciteitstafel zit weet dat we niet op de 
oude voet kunnen door ontwikkelen. We kunnen niet meer vanuit grondposities aan 
de slag en dan aan het eind de burgers erbij vragen. Daar komt dan mijn ervaring als 
voorzitter van De Windvogel handig van pas. Wij pleiten al 26 jaar voor een aanpak 
waarin burgers centraal staan. Het meest recente is de fijne samenwerking met de ge-
meente Bodengraven-Reeuwijk, waar we in een goed georganiseerd proces samen met 
bewoners locaties voor wind- en zonneparken aanwijzen en afwegen.  
 
Ik hoop dat dit Klimaatakkoord  -als we er met de partijen uitkomen-  de geschiedenis 
in zal gaan als het keerpunt in de ontwikkeling van grootschalige energie in Nederland. 
Waar de ontwikkeling weer terug wordt gegeven aan burgers. Dat zij vanuit hun eigen 
kracht duurzame energie in hun omgeving kunnen bouwen. Niet alleen, maar samen 
met marktpartijen. Zoals De Windvogel nu als gelijkwaardige partner samenwerkt met 
Eneco, Raedthuys en De Windunie.  
Als dat lukt breekt er een gouden eeuw aan voor energiecoöperaties, waarin hard ge-
werkt zal moeten worden, veel geïnvesteerd en veel gebouwd. De Windvogel doet dit 
al 26 jaar en we zijn er klaar voor, juist om die nieuwe golf van energiecoöperaties te 
helpen hun eigen projecten te bouwen.       
                                                                                                                             Siward Zomer 
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Voorinschrijving nieuwe windmolens geopend 
 
We hebben goed nieuws. U kunt in het najaar van 2018 weer investeren via participa-
ties. Ook kunt u dan uw participatie verhogen met elk gewenst bedrag. De reden daar-
voor is dat we over een jaar nieuwe windmolens gaan bouwen. Een aantal windpro-
jecten die al jaren in voorbereiding zijn, zijn in een fase gekomen dat we grotere voor-
bereidingskosten hebben. Het gaat om onze windparken Drentse Monden en Zee-
wolde. Daarnaast komen ook Ridderkerk en Vlaardingen steeds meer richting bouw-
fase. 
 
Voorinschrijving  
De Windvogel wil alvast inventariseren hoeveel leden geïnteresseerd zijn om te inves-
teren en aan welk bedrag zij dan denken. U krijgt de gelegenheid zich aan te melden 
voor de voorinschrijving tot 1 mei. Leden die zich inschrijven en direct storten krijgen 
voorrang op andere leden en op nieuwe leden.  
U kunt zich op drie manieren aanmelden voor de voorinschrijving en aangeven hoeveel 
geld u wilt investeren in het najaar van 2018: 

- via de ledenwebsite https://dewindvogel-site.e-captain.nl/ 

- een mail sturen naar penningmeester@windvogel.nl  

- een brief naar Postbus 2183, 2800 BH Gouda 

 
Benodigd ledenkapitaal 
In totaal verwachten wij 3 miljoen euro te gaan investeren in nieuwe windprojecten 
aan de start van 2019. Een groot aantal leden heeft al een participatie of lening uit-
staan bij De Windvogel. We verwachten tegen die tijd zo’n € 1,2 tot € 1,65 miljoen aan 
ledenkapitaal te hebben. Dit betekent dat u nog € 1,35 tot 1,8 miljoen kunt investeren 
via participaties in 2018. Als dit bedrag bereikt is, stellen wij een participatiestop in om 
te voorkomen dat we teveel kapitaal op de bank hebben staan. 
 
Verwachte investeringen in onze nieuwe windparken 
Hier ziet u alvast de belangrijkste projectinvesteringen die op stapel staan. In ons On-
dernemingsplan komt een uitgebreid overzicht van al onze projecten en verwachte in-
vesteringen voor de komende vijf jaar. Dit plan ontvangen alle leden vóór de Algemene 
Ledenvergadering van 23 juni 2018. 

• Windpark Drentse Monden eind 2018 : investering € 2.500.000 

• Windpark Zeewolde in 2018 en 2019 : reservering € 2.000.000 

 
 

https://dewindvogel-site.e-captain.nl/
mailto:penningmeester@windvogel.nl


De Windvaan april 2018 nr. 1 

 

 7 

 
Ons rentebeleid 
De Windvogel heeft al jaren een stabiele organisatie. Dat komt doordat wij gestaag, 
zorgvuldig en doelgericht naar meer windmolens en zonnevelden bouwen. Uw investe-
ring is daarmee een investering in de toekomst, waarin we zorgen voor een schone en 
democratische energievoorziening. 
We verwachten de eerstkomende twee bouwjaren in ieder geval de bekende twee 
procent rente uit te kunnen keren. Daarna zal de rente met draaiende nieuwe wind-
parken langzaam doorstijgen, met vijf procent als streefrente. Zoals u van ons gewend 
bent keren we pas rente uit als het verdiend is. 
 
ALV misschien bij windmolen de Amstelvogel op 23 juni 2018 
Op de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2018 bespreken we het ondernemings-
plan inclusief het financieel plan voor de komende jaren. Alle leden krijgen dit tijdig 
toegestuurd. De verwachte investeringen en opbrengsten per project voor de ko-
mende 5 jaar kunt u daarin overzichtelijk terugvinden. Investeren kan niet per project 
maar u investeert in de hele coöperatie De Windvogel, wat als voordeel heeft dat ri-
sico’s gespreid zijn over al onze duurzame energieprojecten. Tijdens de ALV kunt u al 
uw vragen stellen over de projecten en de participatie in De Windvogel.  
 
Start Ledenwervingscampagne in 2018 
In 2017 heeft marketingbureau PR Mansion een verkenning gedaan voor een leden-
werfcampagne. Resultaat is een concept voor een campagne die zowel lokaal als lande-
lijk inzetbaar is. De Windvogel heeft een unieke marktpositie. Wij zorgen niet alleen 
voor meer duurzame opwek in Nederland, maar organiseren ook dat de zeggenschap 
lokaal geregeld is en dat mensen kunnen participeren. We reserveren windmolenposi-
ties voor burgers, en investeren in de buurt van de windmolen.  
 
Wij willen graag meer leden verwelkomen en daar is marketing bij nodig. Voor onze 
marktpositie, voor draagvlak rondom nieuwe windprojecten en ter voorbereiding op 
nieuwe investeringsrondes, is het van belang dat wij meer leden hebben. Onze duur-
zame energieprojecten vragen in verschillende projectfasen om verschillende investe-
ringen. Per jaar wordt ingeschat hoeveel kapitaal van huidige leden nodig is en welk 
aantal nieuwe leden daarop aanvullend nodig is. 
 
De campagne die in 2018 gestart wordt, is met name gericht op ledengroei, en nog niet 
primair op de financieringsvraag. Aan de hand van het aantal leden met een participa-
tie wil nemen in het najaar van 2018, en de hoogte van het totaalaantal participaties, 
maken we een inschatting van het extra benodigd leningenkapitaal. De campagne kun-
nen we opschalen al naar gelang het extra aantal nieuwe leden. 
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De Windvogel weer terug op haar geboortegrond  
Van 80 kW toen naar een gebiedsproces voor 0,5 PJ schone stroom nu 
 
Coöperatieve vereniging De Windvogel is weer terug op haar geboortegrond, in de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daar werd de windcoöperatie in 1991 opgericht en 
van 1993 tot 2016 draaide daar onze eerste windmolen: De Windvogel, een Lagerwey 
van 80kW. Nu helpen we samen met de lokale coöperatie de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk in het proces naar een klimaatneutrale gemeente. De Windvogel trekt 
daarbij de kar van het proces naar duurzame opwek uit zon en wind. 
 

 
Deel van de oude Lagerwey windturbine van De Windvogel in Bodegraven, vlak nadat 
deze in 2016 om veiligheidsredenen was afgebroken. 

 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft grote ambities om in 2035 klimaatneutraal 
te zijn, maar locaties voor duurzame energieprojecten zijn nog niet vastgelegd. De 
Windvogel heeft een eigen procesaanpak ontwikkeld om grootschalige duurzame ener-
gieprojecten te ontwikkelen samen met bewoners. Deze aanpak heeft de gemeente nu 
omarmd. 
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Uitgangspunten 
De coöperatieve procesaanpak van De Windvogel heeft als doel de lokaal-betrokkenen 
mede-eigenaar van het vraagstuk en daarmee ook van de oplossing te maken: dus van 
het ontwikkelde duurzame energie resultaat. We werken met drie belangrijke uit-
gangspunten:  
1. Geen grondspeculatie: alle grondeigenaren in een gebied besluiten samen wat de 
verdeelsleutel wordt voor de grondopbrengsten. Op die manier wordt voorkomen dat 
grondeigenaren tegen elkaar worden uitgespeeld. Dit is belangrijk voor de sociale sa-
menhang in een gebied. 
2. Eén plan, één aanspreekpunt. Ook als er op meerdere plekken duurzame ontwikke-
lingen plaatsvinden blijft samenhang het uitgangspunt. Door te werken met een aan-
spreekpunt zorg je ervoor dat de gemeente met een partij te maken heeft die namens 
alle initiatiefnemers spreekt. Dit zorgt voor helderheid en bevordert de voortgang. En 
het zorgt ervoor dat verschillende projecten niet met elkaar gaan concurreren. 
3. De opbrengsten van het project worden lokaal ingezet. Zo profiteert iedereen van 
de duurzame energieprojecten en versterkt deze ontwikkeling de regio. 
 

In drie bijeenkomsten komen tot locatiekeuzes 
Het proces van De Windvogel bestaat uit drie soorten bijeenkomsten. Elk project en 
elke locatie is weer anders, maar deze bijeenkomsten vormen de basis van het partici-
patieproces. Voor de procesaanpak is het belangrijk dat er nog iets te kiezen valt voor 
de bewoners, en dat de gemeente ambities geformuleerd heeft, die vastliggen in be-
leid. Zoals de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij hebben in haar beleid opgenomen 
dat ze in 2035 klimaatneutraal willen zijn. Voor de opgave in deze gemeente betekent 
dat dat er 0,5 PJ stroom duurzaam opgewekt moet worden met windenergie en zonne-
energie. Dit kan bijvoorbeeld door 78 hectare zonnevelden aan te leggen en 10 wind-
molens te bouwen. De circa 15.000 huishoudens van de gemeente moeten daarnaast 
ook 7000kWh per jaar per huishouden aan energie besparen. 
 

Stap één: doelstellingen 
In de eerste bijeenkomst worden de duurzame doelstellingen van de gemeente toege-
licht. Wat heeft de gemeente vastgelegd in haar beleid en wat betekent dat voor de 
besparings- en opwekopgave? Deze bijeenkomst is in de gemeente Bodegraven-Reeu-
wijk in vijf dorpskernen gehouden. De tweede en derde bijeenkomst worden centraal 
georganiseerd. Maar dit kan per gemeente anders zijn. 
 
In verschillende presentaties wordt onderbouwd en visueel gemaakt:  
- Welke belemmeringen er lokaal zijn voor windenergie en zonnevelden  

- Wat de benodigde hoeveelheid energie is voor de gemeente  
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- Hoeveel energie windmolens en zonnevelden produceren en hoe zich dat verhoudt 
tot het ruimtegebruik  

- Wat de verschillen en de voor- en nadelen zijn van windenergie en zonnevelden  
 

Daarnaast wordt ook ingegaan op de kansen die de ontwikkelingen bieden aan de ge-
meenschap. 
Met al deze kennis in het hoofd gaan de deelnemers van de bijeenkomst in groepjes 
uiteen om stippen op de kaarten te zetten om aan te geven waar zij de meeste kansen 
zien voor zon en voor wind. 
 

Stap twee: afwegen 

Bij de tweede bijeenkomst worden de in de eerste sessie opgehaalde locaties bespro-
ken. De deelnemers gaan dan afwegingen maken op basis van met elkaar vastgestelde 
criteria. De criteria zijn bijvoorbeeld: afstand tot woningen, geluid, slagschaduw, land-
schap, ecologie, hoeveelheid opwek, businesscase en hoeveelheid grondgebruik. Ver-
volgens is ter bespreking wat de stappen zijn om tot een plan te komen. Wie zijn de be-
trokken stakeholders? Zijn er mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren? Wie 
moeten er benaderd worden voor het vervolgtraject?  

Hier wordt druk gediscussieerd over de beste locaties voor wind en zon in de gemeente. 

Foto: Benjamin de Groot 
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Stap drie: scenario’s 
In de derde en laatste bijeenkomst gaan de deelnemers verschillende scenario’s ont-
wikkelen voor de locaties die zijn overgebleven. Bewoners gaan aan de slag met de in-
richting van de locaties en de omgeving. Met hulptools als 'Rom3D' of 'Windplanner' 
kunnen ze zich een beeld vormen van hoe het er in het landschap er straks uit komt te 
zien. 
 
Deze laatste bijeenkomst richt zich op vier uitgangspunten: 

1. De ruimte; waar kunnen de installaties staan, wat is acceptabel voor de omge-
ving.  

2. Integrale planvorming: Denk aan verbetering van natuur of omgevingsin-
richting in de directe nabijheid.  
 

3. Coöperatie: Hoe organiseren we de coöperatie en het participatiemodel voor 
inwoners en lokale ondernemers en welke andere duurzame energieprojecten 
kunnen hierna opgepakt worden.  

4. Leefbaarheid: Welke problemen of verbeterpunten zijn er aan te wijzen in de 
gemeente die ondersteuning kunnen krijgen met een gedeelte van de op-
brengsten van de nieuwe duurzame energieprojecten. 

 

Afspraken 
De Windvogel heeft afgesproken om dit proces met inwoners en lokale ondernemers 
samen met de gemeente te begeleiden, zonder financiële vergoeding. Hiervoor stelt 
De Windvogel wel voorwaarden. De gemeente legt de juiste beleidskaders vast en de 
leden van De Windvogel krijgen in samenwerking met de inwoners van Bodegraven 
Reeuwijk de kans om voor een deel mee te investeren. 
Uiteindelijk wordt het eigendom van de duurzame energieprojecten economisch en ju-
ridisch overgedragen aan de lokale coöperatie. De Windvogel blijft voor 20% eigenaar 
van de duurzame energieprojecten. Dit garandeert de continuïteit van de coöperatie 
en zo kunnen we meer projecten vanuit onze eigen procesaanpak ontwikkelen. 
 

Belangstelling 
De belangstelling voor de bewonersavond in Bodegraven was groot. Zo’n 70 bewoners 
waren op de informatieavond afgekomen. In de weken daarvoor waren ook al drukbe-
zochte bijeenkomsten in de andere dorpskernen gehouden. Aanvankelijk kwamen er 
na de presentaties van de gemeente over de opgave, en van De Windvogel over de 
werkwijze, kritische vragen en opmerkingen uit de zaal. Je kon merken dat niet ieder-
een enthousiast was over het idee dat er windmolens gebouwd moeten worden in de 
gemeente. Maar dit was zeker niet de sfeer die de overhand kreeg. Na de pauze gingen 
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de bewoners juist constructief aan de slag met het zoeken naar geschikte locaties voor 
wind en zon. Al hun vragen, zorgen en kritiekpunten konden zij ook vermelden op de 
kaarten.  
 
Wethouder Kees Oskam is duidelijk over de opgave van zijn gemeente.  “Dit is de op-
dracht die onze gemeenteraad heeft gekregen; in 2035 is Bodegraven-Reeuwijk kli-
maatneutraal, dus daarmee gaan we aan de slag. Je kunt natuurlijk de vraag stellen 
over windmolens, vind je ze mooi, of vind je ze lelijk? Maar er speelt eigenlijk een veel 
belangrijker vraag: vind je ze nodig? En daarop is mijn antwoord: ja!” 
 
Aan het einde van de avond werden de gebiedskaarten met elkaar vergeleken. Opval-
lend veel overeenkomsten. Wat natuurlijk niet zo vreemd is in een dichtbevolkt land 
als Nederland. Ook waren er meteen al ideeën voor drijvende zonneparken in combi-
natie met natuurontwikkeling. Al eerder waren er andere mooie ideeën opgehaald 
voor warmte-koudeopslag bij de surfplas en zonnepanelen boven een parkeergarage. 
 
In mei wordt de tweede fase van het proces in Bodegraven Reeuwijk afgerond. Ook 
daarvan houden we u op de hoogte.   
 

 
                De kaartjes met symbolen voor windenergie en zonne-energie worden  
                verschoven op de kaart om de beste locaties te vinden. 
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Projectennieuws 
 

Lansingerland 
In Lansingerland werkt de Windvogel samen met coöperatie Nieuwe Lansingerstroom 
onder de naam Lansingerwind aan burgerwindmolens in de gemeente. Energiebedrijf 
Eneco wil ook windmolens bouwen in Lansingerland. Daarom worden gesprekken ge-
voerd om te komen tot samenwerking, waarbij de verdeling van de opbrengsten voor 
beide partijen goed uitvalt. Lansingerwind wil dat de opbrengsten ten goede komen 
aan de inwoners en dat er nieuwe duurzame energieprojecten gefinancierd kunnen 
worden 
 
Toetskader 
De gemeente Lansingerland werkt aan een toetskader voor windenergie. Ook Lansin-
gerwind praat mee over dit beleidskader, in de zogeheten Reflectiegroep. Lansinger-
wind pleit ervoor dat er goede uitgangspunten komen voor burgerparticipatie en deel-
name van de inwoners in de nieuw te bouwen windmolens. Doordat inwoners zelf via 
de coöperatie windmolens exploiteren, worden zij eigenaar van de lokaal opgewekte 
energie en kunnen op democratische wijze beslissen over de geldstromen. 
 

Vlaardingen 
De Windvogel en coöperatie Vlaardings Energie Collectief 
(VEC) vragen de gemeente om mee te werken aan hun 
plan voor een windpark in het Oeverbos. De gemeente 
heeft al duidelijk aangegeven dat ze de coöperatieve aan-
pak wil volgen. Inwoners krijgen zo de gelegenheid mee te 
doen en optimaal te profiteren. In de gemeente liggen de 
locaties al wel min of meer vast. Het Oeverbos is eigendom 
van Staatsbosbeheer. In het proces wordt ook bekeken op 
welke manier er vanuit de opbrengsten van het nieuwe 
windproject een bijdrage aan de natuur geleverd kan wor-
den.  
  

 
Samen optimaal ontwerp maken 
Op 31 januari was er een kick-off bijeenkomst waarvoor bewoners en belanghebben-
den uitgenodigd waren. Op deze avond werd er meer informatie gegeven over het pro-
ces. De coöperaties gaan samen met belanghebbenden uit de omgeving op zoek naar 
de meest optimale opstelling in een Ontwerpatelier. Daarvoor krijgen inwoners van 
Vlaardingen opnieuw een uitnodiging via de pers en de website van de gemeente. 
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Verdere verduurzaming en natuurontwikkeling  
De VEC wil de opbrengsten van het windproject inzetten voor verdere verduurzaming 
en natuurontwikkeling, naast rente of dividend uitkeren aan die leden van de coöpera-
tie wanneer zij financieel participeren. Dat wordt duidelijker als de opstelling van de 
gemeente bekend is, het type turbine en de bouwkosten. 
  

De kick off bijeenkomst van 31 januari in Vlaardingen 

Vergunning 
Het is nu nog niet precies bekend om wat voor bedragen het gaat. Dat wordt duidelij-
ker als de opstelling bekend is, het type turbine en de aanloopkosten. Voorlopig wordt 
er nog niet gebouwd: eerst moet de vergunning nog worden aangevraagd en daarvoor 
worden de milieueffecten onderzocht in een MER-studie. Op dit moment is het princi-
peverzoek ingediend bij de gemeente. We verwachten in 2021 te kunnen starten met 
de bouw. 
 

Drenthe (Drentse Monden en Oostermoer) 
De Raad van State heeft een positieve uitspraak gedaan over windpark Drentse 
Monden en Oostermoer. Het Rijksinpassingsplan en alle vergunningen zijn daarmee 
onherroepelijk geworden. Dit betekent dat wij, samen met de andere initiatiefnemers, 
gaan starten met de voorbereidingen voor de bouwfase.  
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Participeren 
Via de Windvogel kunnen burgers participeren in dit windpark. Het is een heel moeilijk 
proces geweest. Ons uitgangspunt is echter steeds gebleven dat als het windpark er 
komt, dan krijgen omwonenden de mogelijkheid om te participeren.  
Top down 
Het is een project dat gerealiseerd wordt via de Rijkscoördinatieregeling (RCR). De 
Windvogel had hier maar weinig mogelijkheden om aan te sturen op bewonerspartici-
patie. In elk geval is hier glashelder geworden dat top down projecten doordrukken ex-
tra weerstand oproept. 
Op dit moment treffen we voorbereidingen voor een bewonersavond. 

 
Zeewolde 

Op maandag 12 maart 2018 is de definitieve overeenkomst tussen Windpark Zeewolde 
B.V., Raedthuys en Eneco (dat recent de activiteiten van De Wolff overnam) onderte-
kend. Daarmee is geborgd dat Raedthuys en De Wolff al hun oude turbines saneren. 
De komende maanden worden er een aantal juridische zaken voorbereid. 
 
Hoe het park er uiteindelijk uit komt te zien wordt ook steeds concreter. Alle onder-
zoeken voor archeologie, niet-gesprongen explosieven en ecologie lopen op dit mo-
ment.  
 

 
De Appelvogel 

Onze windturbines De Appelvogel en De Elzevogel zijn betrokken bij de sanering en op-
schaling van het windmolenbestand in de gemeente Zeewolde. In 2015 is De Windvo-
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gel lid geworden van de Windvereniging Zeewolde, omdat wij twee turbines in eigen-
dom hebben in dit gebied. Deze windturbines worden voor sanering en bijbehorende 
vergoeding ingebracht. 
 
De financieringsbehoefte voor ons deel in het windpark is: voor 2018: € 200.000,- en 
voor 2019: € 1.800.000,-. We reserveren in totaal € 2.000.000. 
 

Leiderdorp 

Rijnland Wind Coöperatie u.a is een regionale energiecoöperatie, opgericht door bur-
gers uit de regio Holland Rijnland, bestaande uit 14 gemeenten. Rijnland Wind ziet con-
crete kansen voor burgerwindmolens in een aantal gemeenten waaronder Leiderdorp. 
De baten van deze windmolens worden zo veel mogelijk bestemd voor de directe ge-
meenschap. Inwoners van de regio hebben zo direct profijt van nieuwe windmolens.  

 De coöperatie ontwikkelt, financiert, be-
heert en is eigenaar van de windmolens. U 
kunt zelf actief zijn in Rijnland Wind, door u 
aan te melden via rijnland-
wind@gmail.com.   
 
Holland Rijnland wil in 2050 een energie-
neutrale regio zijn. In 2025 moet dan min-
stens 2,5 PJ duurzaam opgewekt worden, 
waarvan 0,8 PJ met windenergie (82,5 

MW). Dit betekent dat er tussen de 25-36 windturbines bij geplaatst moeten zijn in 
2025. In Leiderdorp is een locatieonderzoek uitgevoerd en heeft de gemeenteraad 
aangegeven dat ze de mogelijkheden in de polder Achthoven nader wil onderzoeken.  
 
Met name de locatie ten noorden van de Vadedo plas tussen de A4 en de rivier de 
Does heeft op dit moment de voorkeur. Rijnland Wind is in gesprek met de gemeente 
over een overeenkomst en een Plan van Aanpak voor windenergie in Leiderdorp. De 
Windvogel ondersteunt Rijnland Wind in de projectontwikkeling. 
 

Utrecht 

In Utrecht zijn een aantal scenario’s in de maak voor grootschalige energieopwekking 
in Rijnenburg en Reyerscop. Deze worden na de zomer aan de gemeenteraad voorge-
legd ter beoordeling. De raad weegt af welk scenario zij het meest wenselijk vindt en 
kijkt daarbij naar de energieopwekking, de recreatie , het landschap, de natuurwaar-
den, hoe de participatie geregeld is en naar mogelijke gevolgen voor omwonenden.  
 

De oprichting van Rijnland Wind 

mailto:rijnlandwind@gmail.com
mailto:rijnlandwind@gmail.com
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Scenario’s zijn ontwerpen van energielandschappen met daarin zonnevelden en/of 
windmolens, waarin de meerwaarde en ook de effecten op het gebied en op de omge-
ving in kaart worden gebracht. Rijnenburg is een gebied van 1200 hectare dat ooit be-
doeld was voor woningbouw maar nu is omgedoopt tot een pauzelandschap voor 
grootschalige opwekking. Er moet in de scenario’s wel rekening gehouden worden met 
eventuele toekomstige woningbouw na 2030. De gemeente Utrecht heeft de regie 
over de totstandkoming van de scenario’s. 

De Windvogel werkt mee aan deze scenario’s samen met het bewonerscollectief Rijne 
Energie, een lokale coöperatie in oprichting. We kijken daarbij vooral naar de energie-
opwekking, naar de participatie en naar de meerwaarde die er voor het gebied ont-
staat door in coöperatief verband eigenaar te worden. We willen dat deze ontwikkeling 
substantieel bijdraagt aan de energiedoelstellingen van Utrecht en omgeving en een 
vliegwiel is voor verdere verduurzaming en een mooier ingericht gebied.  

Iedereen uit de omgeving van Rijnenburg kan straks lid worden van de lokale coöpera-
tie en investeren naar eigen draagkracht.   

Ridderkerk 

In Ridderkerk werkt De Windvogel samen met lokale coöperatie De Groene Stroom en 
projectontwikkelaar Engie. Op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zijn daar drie wind-
molens gepland. 
 
Engie heeft voor twee van de drie molens 
een omgevingsvergunning aangevraagd en 
die is verleend door de provincie. De derde 
windmolen vraagt wat meer tijd omdat er 
een aantal ruimtelijke belemmeringen moe-
ten worden opgelost voor de geplande lo-
catie. De planning is dat in elk geval twee van de drie windmolens eind 2019 draaien. 
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Website energieopwek.nl laat stormrecords zien 
 
Er woedden flinke stormen in Nederland in januari van dit jaar. Voor de opwekking van 
windenergie waren dit topdagen, want de storm zorgde voor een record aan wind-
kWh’s. Zo wekten de windturbines in Nederland op 3 januari windenergie op voor 
877.000 inwoners. 
 
De recordopbrengst van 3 januari komt vooral omdat de storm zo lang aanhield. Deze 
informatie komt van lector duurzame energie Martien Visser. Hij houdt in taartdia-
grammen de opgewekte energie uit zon, wind en biomassa bij op de website energie-
opwek.nl. 
Aan de Hanze Hogeschool berekent de lector met zijn studenten de duurzame opge-
wekte energie in Nederland. De studenten vroegen hem zo vaak om het aandeel van 
verschillende energievormen dat hij samen met hen maandelijkse updates ging publi-
ceren in het innovatielab van de Groningse Hogeschool.  
 
Toen Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, daar 
lucht van kreeg, vroeg hij Visser om met financiële hulp van de SER de metingen toe-
gankelijk te maken voor heel Nederland. Dit heeft dus geleid tot de site www.energie-
opwek.nl. 
 
In de taartdiagrammen op de website van Visser is ook de energie te zien die is opge-
wekt uit biomassa en zon. Daar gaat hij nog andere duurzame energiebronnen aan toe-
voegen, zoals geothermie en warmtepompen.  
 

 
Op de website wordt duidelijk in beeld gebracht hoeveel duurzame energie per dag in Nederland 
wordt opgewekt en uit welke bronnen 

http://www.energieopwek.nl/
http://www.energieopwek.nl/
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Herhaalde oproep: Stap over op participaties! 
Bouw mee aan nieuwe projecten! 

 
Veel leden van De Windvogel zijn al overgestapt van lening naar participatie. Daar-
mee bouwen we samen aan prachtige windprojecten. Met ons participatiesysteem 
kunnen we effectiever en doelmatiger ons ledenkapitaal inzetten voor de projecten.  
Zonder uw participaties kan De Windvogel komend jaar mogelijk niet investeren in 
bijvoorbeeld windpark Drentse Monden of Windpark Zeewolde. Dat zou een gemiste 
kans zijn! 
 
Het is daarom heel belangrijk dat ook u uw lening omzet in een participatie.  
Wilt u graag samen met De Windvogel nieuwe projecten ontwikkelen? Ga dan naar de 
beveiligde ledenwebsite https://dewindvogel-site.e-captain.nl/. Hier kunt u eenvou-
dig aanvinken dat u uw lening omzet in een participatie op uw naam.  
 
De participaties voldoen aan alle regels van de huidige financiële wetgeving, dus we 
zijn helemaal up to date. Eigenlijk zijn er maar twee verschillen met het oude leningen-
systeem: de looptijd is niet vastgelegd en u kunt uw participatie tussentijds beëindigen 
door een verzoek aan het bestuur te doen (jaarlijks wordt op de ALV een bedrag gere-
serveerd voor participaties die uitgekeerd kunnen worden), of door uw participatie 
over te dragen aan een ander Windvogellid.  
 
Op de website leest u precies hoe dat in z’n werk gaat. En u vindt daar ook alle ant-
woorden op veel gestelde vragen over de participaties.  
 
Wij onderhouden een participatie-register waarin alle gegevens staan zoals wij die van 
onze leden hebben geadministreerd. Deze gegevens vormen de basis voor de jaarlijkse 
rente-uitkering op uw participatiebedrag.  
Als u bent ingelogd op de beveiligde ledenwebsite kunt u meteen controleren of wij de 
juiste gegevens van u hebben, zoals uw adres en IBAN-nummer. Mochten er wijzigin-
gen zijn, dan kunt u dit daar eenvoudig zelf aanpassen. 
We hebben er heel veel zin in om weer te gaan bouwen! Wanneer u snel uw lening 
omzet in een participatie, zoals de ALV dit in november voorstelde, dan kunnen we uw 
investering weer opnieuw inzetten in vele nieuwe windmolens en in zonnevelden! 
 

Bouwt u weer met ons mee? Ga snel naar https://dewindvogel-site.e-captain.nl/  
Log in en vink aan dat u akkoord gaat met de omzetting van uw lening naar een par-
ticipatie. 

https://dewindvogel-site.e-captain.nl/
https://dewindvogel-site.e-captain.nl/
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Productiecijfers van onze windmolens 

Productie Amstelvogel in 2017: 3.738.288 kWh  
 

 
Productie Gouwevogel in 2017: 741.658 kWh  
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Productie Elzevogel in 2017: 1.469.338 kWh  
 

 
Productie Appelvogel in 2017: 974.554 kWh  

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Appelvogel
verwacht cumulatief 2018 cumulatief 2017

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Elzevogel
verwacht cumulatief 2018 cumulatief 2017



De Windvaan april 2018 nr. 1 

 

 22 

CWW bedankt Harry van den Hooren 
 
Coöperatie Windenergie Waterland bedankt Harry van den Hooren voor zijn toege-
wijde inzet voor hun windmolens. Op 1 januari heeft Harry van den Hooren de surveil-
lance van de windmolens overgedragen aan Windunie Beheer.  
 
Harry raakte bij CWW betrokken toen zij in de aanloop naar opschaling van hun vorige 
molens op zoek waren naar een projectbureau dat deze klus voor ons wilde klaren. Via 
een oud-bestuurslid van de CWW kwamen ze in contact met De Windvogel die kort 
daarvoor eenzelfde molen had geplaatst als CWW voor ogen had. De Windvogel had 
daarvoor uit eigen geledingen een projectbureau opgericht: Stroomversnelling. De 
twee mensen die voor het project van CWW werden ingeschakeld waren Jaap Hoogen-
doorn en Harry van den Hooren. Na een goed gesprek kwamen CWW en Stroomver-
snelling overeen dat zij de kar gingen trekken voor de opschaling van het project van 
Windenergie Waterland. Dit hebben ze met veel enthousiasme en betrokkenheid ge-
daan.  
Het resultaat: in 2011 staan de twee Enercon molens op de Nes, aan de kop van de 
Markerdijk.  
 
Gedurende het traject bleek voortdurend hoe onontbeerlijk de expertise van Jaap en 
Harry was. Aan tal van voorwaarden moest worden voldaan en grote obstakels moes-
ten worden weggenomen. CWW: “Eén ding stond voor ons als een paal boven water: 
Harry laat zich geen nee verkopen!” 
 
De molens kwamen er en Harry was bereid om de surveillance op zich te nemen. Hij 
hield nauwgezet in de gaten of de productie overeenkwam met wat Enercon garan-
deerde, hij hield toezicht op het onderhoud en zag er vooral ook op toe dat er gedaan 
werd wat er beloofd was. Maandelijks stuurde Harry ons gedetailleerde productiegege-
vens van de molens en hij hield de coöperatie scherp op tal van zaken die met de turbi-
nes te maken hadden. 
 
CWW: “Vorig jaar gaf Harry aan dat hij zijn focus wilde gaan richten op zijn familie en 
zijn werkzaamheden bij ons wilde overdragen.” CWW heeft vervolgens in Windunie 
Beheer een professionele partij gevonden. CWW: “Maar we weten zeker dat we Harry 
zijn enthousiasme en vastberadenheid gaan missen.” 
 
BRON: CWW  
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Dit blad is gedrukt op papier 

dat is vervaardigd volgens de 

nieuwste, minst milieubelas-

tende productiemethode, waar-

bij de kwaliteit een belangrijke 

plaats inneemt. Ledenadministratie: 
Graaf Janstraat 219 
2713 CL Zoetermeer  
Tel. 079 - 3168652 
 

Secretariaat: 
De Windvogel 
Postbus 2123 


