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Colofon	
 
De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief 
bezit van windmolens. 
 
Het bestuur van De Windvogel: 
Laetitia Ouillet, voorzitter 
Martien Vogelezang, secretaris 
Frank Schoenmakers, penningmees-
ter 
Albert Jansen, projecten 
Rens Beijer, projecten 
Evert-Jan van Latum, projecten 
Henk Jan Visser, projecten 
 
Molenaars: 
Harry van den Hooren 
Jan Hoogendoorn 
Broos de Groot 
Arjan Boomars 
 
Postadres: 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 
info@windvogel.nl 
 
Bezoekadres: 
Europalaan 400 
3526 KS Utrecht 
tel. 030-3200702 
 
Ledenadministratie: 
info@windvogel.nl 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 
 
 
 

 
Redactie Windvaan: 
Inge Verhoef, Laetitia Ouillet & Koosje 
de Beer 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 
redactie@windvogel.nl 
 
Kopij voor de Windvaan: 
Kopij mag worden gemaild of opge-
stuurd naar het redactieadres. De re-
dactie behoudt zich het recht voor 
plaatsing te weigeren en teksten in te 
korten. 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Like ons op  
Facebook.com/dewindvogel 

 

Volg ons op Twitter:  
Twitter.com/de_windvogel 
 

 
Bezoek ook eens onze web-
site www.windvogel.nl 
 

 

Of abonneer op onze digitale 
nieuwsbrief 
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ALV De Windvogel 2021 

• De vergadering is zaterdag 26 juni om 11:00 uur online te volgen via een Zoom- 
link. Graag aanmelden via info@windvogel.nl. Als u Zoom voor de eerste keer 
gebruikt, dient u het programma te installeren. U krijgt de link naar de vergade-
ring tijdig toegestuurd, samen met een link naar de online stemmogelijkheid.  

• Om er zeker van te zijn dat eventuele vragen goed beantwoord kunnen worden, 
kunt u vragen die u heeft over de stukken uiterlijk maandag 21 juni per mail te 
sturen naar info@windvogel.nl. 

• vanaf 16 juni staan de stukken voor de ALV op de website.  
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Interview	Laetitia	Ouillet	
 

Herijking strategie op ALV: Welke vlucht 
maakt De Windvogel de komende vijf jaar? 
 
Na verschillende interviews met geïnteresseerde 
leden en drie ledensessies heeft het bestuur van 
De Windvogel een strategiedocument opgesteld 
om op de ALV van 26 juni te bespreken. Een do-
cument dat volgens voorzitter Laetitia Ouillet een 
goede voorzet is voor een inhoudelijke discussie. 
“Ik ben heel benieuwd naar de reactie van alle le-
den. Waar vliegt De Windvogel de komende jaren 
naartoe?”  
 
Hoe positioneer je je als landelijke coöperatie 

voor burgers in een speelveld, waarin lokale initiatieven hun vanzelfsprekende 
aanspreekpunt zijn? Hoe ga je om met de professioneel georganiseerde weer-
stand tegen energieopwek met wind en zon op land? Waar staat De Windvogel 
überhaupt voor? In drie bijeenkomsten sprak het bestuur met de leden over 
deze en andere thema’s. Inspirerende sessies die volgens voorzitter Laetitia 
Ouillet een goede basis vormen om een herijking van de strategie te bespreken 
op de ALV van 26 juni. “Het idee is om onze koers te bepalen – niet voor de 
heel lange termijn, want daarvoor gaan de ontwikkelingen en innovaties rond 
duurzame energieopwek te snel -  maar wel voor de komende vijf jaar.” 
 
Zwakte-sterkteanalyse 
Voordat wij in de drie grotere sessies met leden in gesprek gingen, heeft het be-
stuur eerst tien geïnteresseerde leden geïnterviewd, blikt Laetitia terug. “Wij 
hebben hen gewoon de open vraag gesteld: ‘Wat doen wij goed, wat gaat min-
der?’ om zo onze eigen zwakte-sterkteanalyse te kunnen maken. Het was mooi 
om te zien dat er geen schokkende dingen uitkwamen, maar wel aanknopings-
punten om in een bredere setting over verder te praten.” 
 
Lokale participatie 
In de sessies met leden erkende iedereen het belang van lokale betrokkenheid 
en is er verder gesproken over hoe De Windvogel kan samenwerken met lokale 
energiecoöperaties en welke meerwaarde een landelijke burgercoöperatie kan 
bieden. Het Klimaatakkoord gaat uit van een evenwichtige eigendomsverdeling 
in een gebied, waarbij gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom van de ener-
gieproductie in de omgeving. In dit verband zijn de projecten met Rijne Energie 
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in Utrecht, Zuidenwind in Limburg en VEC in Zuid-Holland mooie voorbeelden 
van succesvolle samenwerkingen, stelt Laetitia. “Bij elk van deze initiatieven 
heeft De Windvogel met de kennis en ervaring die wij in huis hebben als het 
gaat om financiële en juridische zaken, maar vooral ook op het gebied van om-
gevingscommunicatie haar toegevoegde waarde bewezen. De volgende stap is 
dat wij dit soort samenwerkingsverbanden meer gaan standaardiseren en struc-
tureren. Nu vinden wij elke keer het wiel opnieuw uit en dat kost tijd en geld.”  
Ook als het gaat om lokale participatie in bredere zin is het zinnig om een koers 
te bepalen, is haar vervolg. “Wanneer is er wel of niet sprake van lokale partici-
patie? Als twee boeren samen met een grote leverancier een windmolen plaat-
sen, is dat lokaal? Doen wij daaraan mee? In hoeverre willen wij zeggenschap 
hebben? Het bestuur ziet er naar uit om deze strategie op de ALV aan de leden 
te presenteren.” 
 
Welke rol speelt De Windvogel? 
Een andere groot maatschappelijk thema waarover het bestuur op de ALV van 
gedachten wil wisselen is de rol van De Windvogel in de brede en soms heftige 
maatschappelijke discussie over windmolens en zonnevelden op land. Laetitia: 
“Wij merken dat de weerstand groeit en dat tegenstanders zich steeds beter or-
ganiseren. De vraag is welke rol De Windvogel hier moet innemen. Wat is ons 
verhaal? Hoe brengen wij dit in de media en – nog belangrijker- hoe zorgen wij 
ervoor dat niet de lokale energiecoöperaties de zwarte piet krijgen toegespeeld, 
iets want nu wel gebeurt?”  
Het vertellen van dit verhaal raakt aan De Windvogel als organisatie, zo heeft 
het bestuur begrepen na feedback van de leden tijdens de sessies, zegt Laeti-
tia. “De leden kwamen met waardevolle tips en stelden vragen als: Waar staat 
De Windvogel voor? Wat is onze toegevoegde waarde? Is De Windvogel met 
3500 leden groot en krachtig genoeg? Halen wij wel alles wat mogelijk is uit de 
interactie met de leden? Het bestuur heeft deze thema’s in het strategiedocu-
ment verwerkt.”    
 
Uitbreiding bestuur 
Uit alle ledensessies kwam naar voren dat de achterban betrokken is en betrok-
ken wil blijven bij De Windvogel. De wens voor meer ledenavonden en werk-
groepen met leden is goed gehoord en ook de tip om kritisch te kijken naar de 
communicatie-uitingen neemt het bestuur ter harte. “Veel extra taken, waarop 
wij hebben geanticipeerd met ons voorstel om het bestuur uit te breiden”, licht 
Laetitia toe. “Met de huidige grootte van het bestuur is het niet mogelijk om op 
een goede manier invulling te geven aan de strategische thema’s die er nu lig-
gen. Op de ALV zullen wij de kandidaten graag voorstellen. Wij hebben onwijs 
veel reacties gehad op onze oproep om ons te komen helpen.” 
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Wind op land 
Het bestuur verwacht dat het strategisch document houvast biedt voor de ko-
mende vijf jaar. Uitgangspunt is dat De Windvogel zich voorlopig concentreert 
op zon- en windprojecten op land, zegt Laetitia tot slot. “Vanzelfsprekend heb-
ben wij ook gesproken over andere mogelijkheden zoals investeren in warmte 
en duurzame energieopslag. Toch zien wij voor de komende jaren vooral onze 
meerwaarde bij wind- en zonprojecten op land. Het laaghangende fruit is al ge-
plukt, wat betekent dat de overblijvende projecten complex zullen zijn. Volgens 
ons is dat juist de uitdaging waarvoor De Windvogel is opgericht. In deze pro-
jecten komt onze kennis en expertise goed van pas. Ik geef direct toe dat wind 
op land eindig is. Daarom is deze strategie ook eindig. Het kan zijn dat De 
Windvogel zich over vijf jaar opnieuw moet uitvinden.”  
 
Het strategiedocument van De Windvogel staat op de website 
 

Onderzoek	opschaling	De	Amstelvogel	
 
Er komt een onderzoek naar de mo-
gelijkheden om onze windmolen de 
Amstelvogel op te schalen.  
De bedoeling is dat de molen vier 
keer zoveel stroom gaat produceren. 
Voor het zover is wordt eerst de im-
pact van een grotere turbine op de 
natuur en de omgeving onderzocht. 
 

Wiekeren	in	2021	
	
De participatieronde 2021 is geo-
pend. In totaal kan er voor iets meer 
dan €600.000 ingeschreven worden 
om in 2021 te participeren. Als lid 
kunt u via de besloten ledensite 
nieuwe participaties nemen. 
Meer informatie op de website. Zie 
ook pagina 15 van deze Windvaan. 
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Bestemmingsplan	‘Windpark	Oeverwind’	definitief	
 
Het bestemmingsplan ‘Windpark Oeverwind’ is definitief, dat verklaarde 
de Raad van State op 12 mei jl. Dit maakt de weg vrij voor de komst van 
onze twee burger windturbines in recreatiegebied het Oeverbos langs het 
Scheur in Vlaardingen. 
 

De provincie Zuid-Holland heeft 
deze locatie aangewezen als loca-
tie voor een windpark. Bij besluit 
van 17 oktober 2019 heeft de ge-
meenteraad van Vlaardingen het 
bestemmingsplan “Windpark Oe-
verwind” vastgesteld. Dit plan voor-
ziet in de bouw van twee windturbi-
nes met een tiphoogte van maxi-
maal 141 m en een beoogd geza-
menlijk vermogen van maximaal 7 

MW aan de hoofdvaarweg het Scheur. 
 
Initiatiefnemers 
De initiatiefnemers van het plan zijn Coöperatie Vlaardings Energie Collectief 
(VEC), een lokaal energiecollectief met projecten voor zonne- en windenergie, 
en De Windvogel. De Windvogel is hierin een samenwerkingspartner vanwege 
de ervaring die zij al hebben met windenergieprojecten voor en door burgers. 
De Windvogel helpt in de ontwikkeling en krijgt een aandeel in het eigendom en 
bestuur. De windturbines moeten burgermolens worden. Via het lidmaatschap 
kunnen alle inwoners, bedrijven en instellingen meedoen en participeren in 
windenergie. Van de opbrengsten van het park wordt een deel in een omge-
vingsfonds gezet en tevens in het Natuurwind concept waarbij energiecoöpera-
ties en Staatsbosbeheer samenwerken. Het project heeft al SDE+ subsidie toe-
gewezen gekregen. 
 
Bezwaar 
De eigenares van een restaurant in het recreatiegebied (Midden Delfland B.V.) 
was tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. De uitspraak stelt dat de eigenares vreest 
dat de komst van het windpark het Oeverbos zal aantasten en daarmee nega-
tieve gevolgen heeft voor haar restaurant. Ook maakt zij zich zorgen over ge-
luid- en lichthinder, gezondheid en veiligheid. 
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Daarnaast wordt door haar gevreesd dat er uiteindelijk meer windturbines ko-
men omdat in de Visie ruimte en mobiliteit van de provincie Zuid-Holland staat 
dat de locatie het Oeverbos geschikt wordt geacht voor de bouw van maximaal 
vijf windturbines. De Afdeling stelt dat dit onzeker is. Vanwege de aanleg van de 
Blankenburgverbinding (dat op zijn vroegst in 2024 gereed zal zijn) kunnen in 
het gebied op dit moment niet meer dan 2 windturbines komen. Pas na de reali-
satie en oplevering van de Blankenburgverbinding kan beoordeeld worden of er 
nog twee windturbines op de locatie het Oeverbos kunnen worden gerealiseerd, 
zo staat in de plantoelichting. De realisatie van een vijfde windturbine is volgens 
de plantoelichting niet mogelijk vanwege de bouw van een crematorium aan de 
rand van de naastgelegen gemeente Maassluis. 
 
De Afdeling heeft in haar uitspraak het beroep van ongegrond verklaard. Bron: 
RvS 
 
 
 

 Windvogel	laat	van	zich	horen	op	opiniesite	Joop	
	

Inge Verhoef 
van De Windvo-
gel breekt sa-
men met Josje 
Fens en Joost 
Brinkman een 
lans voor de lo-
kale energieco-
operaties op 
opiniewebsite 
Joop van BNN 
Vara.  
 
Inge, Josje en 
Joost zijn alle 
drie betrokken 

bij het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Lees het artikel via het 
nieuws op de website of direct op joop.bnnvara.nl onder ‘Opinie’ met als zoek-
term ‘Inge Verhoef’. 
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Agenda	zaterdag	26	juni	2021 

ALGEMENE LEDENVERGADERING COÖPERATIE DE WINDVOGEL BA 
Datum : zaterdag, 26 juni 2020, 11:00 uur. 
Plaats : ZOOM (zie website voor details voorbereiding) 
1. Vaststelling agenda 
. 

2. Ingekomen stukken Mededelingen   

• Links ten behoeve van deelname Ledenvergadering en Stemming; 
• Notulen ALV 10 oktober 2020, concept okt 2020[zie website]; 
• Jaarverslag incl. Jaarrekening 2020 [zie website]; 
• Concept Ondernemingsplan-2021 Informatie Memorandum en Financieel Plan 

2021 [zie website];  
• Strategie Document 

3. Notulen ALV 10 okt 2020    
  

4. Jaarverslag en -rekening 2020 en Bestuursvoorstellen 
4.1   Jaarverslag en Toelichting Jaarrekening 2020 
    Penningmeester geeft een toelichting  
4.2 Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening 2020 
 Mondeling verslag FAC. 
 Dé Charge van het Bestuur. 
4.3 Voorstellen inzake: Bestemming saldo, Rente 2020 en Aflossingen 
4.4 Samenstelling Bestuur 

   Herbenoeming van bestuurslid Laetitia Ouillet  
   benoeming van drie nieuwe bestuursleden  

benoeming van FAC-leden 

5.  Financieel Plan 2020  
5.1  Informatie Memorandum en Ondernemingsplan 2021;  

6. Strategie en Projecten 
  Bespreking Toekomststrategie en Projecten 

7. Rondvraag 
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Kort	Jaarverslag	2020 ‘DE WINDVOGEL’ 

 
Algemeen 
 
In het jaar 2020 is het ledenaantal van coöperatie De Windvogel met 48 leden 
toegenomen tot 3391.  
Deze toename kan in verband gebracht worden met het natuurlijk verloop, de 
wervingscampagne 'Wiekeren', het aantrekkelijk aanbod van de participatiemo-
gelijkheid op basis van het Financieel Plan 2020 en de nieuwe initiatieven en 
ontwikkelingen in 2020. 
 

 
 

Twee Ledenvergaderingen:  
De verslagen van de reguliere ALV op 27-06-2019 en de ALV van 10-10-2020 
staan op de website. Beide vergaderingen waren digitaal. Op de ALV van okto-
ber vorig jaar is de Jaarrekening 2019 definitief vastgesteld. 
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Algemeen Bestuursvergaderingen: In totaal zijn er zes bestuursvergaderin-
gen geweest. Het bestuur heeft de volgende besluiten genomen en voorstellen 
gedaan :  

 
o het voorstel aan ALV om voor elk lid een basisbedrag aan participatie moge-

lijk maken; 
o de reparatie van onze molen de Gouwevogel is op 24 januari 2020 afgerond, 

inclusief de certificering voor de komende vijf jaar; 
o het in voorbereiding op de bezwaarprocedure tegen de Omgevingsvergun-

ning en Wijzigingbestemmingsplan voor twee windturbines van Windpark 
Oeverwind in Vlaardingen laten onderzoeken van mogelijke planschade-
claims; 

o de uitvoering van het Financieel Plan 2020-21 met de participatieronde vol-
gens het Informatie Memorandum I.M. 2020 zoals vastgesteld in de ALV in 
juni. De participatieronde is volgens aangepast plan tot 66% volgestort. Van-
wege de vertraging door corona in de Raad-van-State-bezwaarprocedure is 
gekozen voor een voortzetting met een tweede ronde in 2021; 

o de voortzetting van leveringscontracten van onze molens met de energiele-
veranciers Anode Energie, DVEP, Nieuwe Stroom en Megawind; 

o het voorstel aan ALV om bij elk project waar De Windvogel samenwerkt met 
een lokale coöperatie ook een lokaal fonds in te richten voor duurzame initia-
tieven en daar toezicht op te houden; 

o de actualisering van het Ondernemingsplan waarin diverse onderdelen pro-
ductiemiddelen, manier van werken en strategie beschreven staan; 

o de uitvoering van de gewenste terugbetalingen van verstrekte leningen en 
participaties aan leden; 

o de benoeming van Laetitia Ouillet tot voorzitter van De Windvogel; 
o de huur van een nieuwe kantoorruimte aan de Europalaan 400 in Utrecht en 

een archiefruimte in Hazerswoude-Rijndijk; 
o de inzet van een externe kracht voor communicatie-werkzaamheden na een 

vacature-selectie; 
o het bekendmaken van de vacature voor bestuursleden met twee criteria: of-

wel vrouw, ofwel man-<35 jaar;  
o de deelname in Utrecht, Amsterdam en Diemen met samenwerkingsover-

eenkomst met lokale initiatiefnemers 
o het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie in 

Ridderkerk vanwege het uitblijven van voortzetting en deelname in een ge-
zamenlijke exploitatie-vennootschap; 

o de start van een discussie over de toekomst van De Windvogel met be-
stuursleden en alle geïnteresseerde leden in meerdere sessies;  
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Overzicht geproduceerde elektriciteit MW-uren vanaf 2008 - 2020  
Der Sonnevogel GmbH 

 

Totaal overzicht van geproduceerde MW-uren door de PV-solarinstallaties, zo-
als die vanaf 2018 zijn geëxploiteerd door onze Duitse dochter 'Der Sonnevogel' 
GmbH. In de eerste maanden van 2020 is op locatie Albers een defect opgetre-
den waardoor productie gemist is. In maart 2020 is de productie hersteld. 
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Overzicht van geproduceerde elektriciteit in MW-uren vanaf 2009 door 
onze windmolens 

De Gouwevogel, De Amstelvogel, De Appelvogel en De Elzevogel 

In 2018 is een mankement ontdekt aan De Gouwevogel dit heeft geleid tot vrij-
wel geen productie in het jaar 2019. Vanaf eind januari 2020 heeft hij weer ge-
produceerd.  
 

Het jaar 2020 is voor windenergie een topjaar. Totale productie uit de vier mo-
lens komt op 8.981,7 MWh. waarvan er twee molens ( Gouwevogel en Elzevo-
gel ) elk een maand niet meededen.   
 
Productie per molen:  
De Gouwevogel:  821,7 MWh.,  
De Amstelvogel:  4.914,8 MWh.,  
De Appelvogel:   1.310,4 MWh. en  
De Elzevogel:   1.934, 8 MWh.  
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Financieel	Jaarverslag 
 
Er wordt momenteel met man en macht aan het financiële  jaarverslag gewerkt. 
Ik verwacht dat het concept verslag 16 juni beschikbaar is op de website om te 
downloaden. Onze accountant is dan nog wel bezig met de beoordeling, maar 
hopelijk is dat ook voor de ALV afgerond.  
 
Waarschijnlijk eindigen we net met een positief resultaat in 2020 
Grootste onbekende is nog hoe hoog het resultaat uit het project in Drenthe 
(DEE) is en hoeveel we daarvan in onze jaarrekening mogen meenemen. Dit 
wordt deze dagen in overleg met de accountant bepaald. Maar als alles volgens 
verwachting is eindigen we net met een bescheiden winst van zo’n 10K. 
 
Rentevoorstel 2%   
Wij stellen over 2020 een rente vergoeding van 2 % voor (2019 was ook 2%) op 
de leningen en participaties van de leden. 
 
Renteontwikkeling 
In 2019 hebben we enkele miljoenen euro’s geïnvesteerd in de projecten Wind-
park Drentse Monden en Windpark Zeewolde. De bouw van deze projecten zijn 
inmiddels In volle gang. Vanaf 2021 kunnen we projectrendement verwachten 
van deze windparken. Daarnaast gaan we ook weer zelf (samen met VEC) twee 
molens in Vlaardingen bouwen. De vooruitzichten zijn daarom zodanig dat de 
uit te keren rente aan leden langzaam zal kunnen doorstijgen naar een streef-
rente van 5% de komende jaren. 
 
Participaties en leningen 
In 2020 is € 897.305,00  aan extra participaties gestort, en € -27.909,80 terug-
betaald op verzoek van het lid. Het huidige participatie saldo bedraagt: € 
4.473.743.49. Onder het oude leningreglement staat nog € 992.485,66 aan 
saldo. In 2020 is € 12.894,50 aan leningen terugbetaald en € 44.678.31 omge-
zet in participaties. 
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Financieel	plan	en	participatieronde	2021 
 
Financieringsvoorstel aan de ALV 
Ook in 2021 kan er weer geïnvesteerd worden. Ditmaal ook voor een molen die 
we weer zelf gaan bouwen (samen met de lokale coöperatie VEC in Vlaardingen). 
 
Participatieronde 2021 
Oktober 2021 streven we naar een bedrag van €600.000 aan nieuwe participa-
ties. Als lid heeft u nu al de mogelijkheid om er als eerste bij te zijn door u voor 
in te schrijven via de besloten ledensite, per mail of brief. In oktober wordt u dan 
gevraagd uw storting te doen. U kunt zich op drie manieren inschrijven en aan-
geven hoeveel geld u wilt investeren in 2021: 
– via de ledenwebsite www.windvogel.nl met de button “Mijn Windvogel” 
– een mail sturen naar penningmeester@windvogel.nl 
– een brief naar Postbus 2183, 2800 BH Gouda 
Meer informatie over de participatie ronde 2021 en de spelregels vindt u in het 
Informatiememorandum: Zie onze website: www.windvogel.nl. (vanaf 16 juni). 
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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	be-
langrijke	plaats	inneemt.	

De Windvogel  
Ledenadministratie: 
Graaf Janstraat 219 
2713 CL Zoetermeer  
Tel. 079 - 3168652 
 
Secretariaat: 


