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Algemene Leden 
Vergadering
Op dinsdag 31 mei 2011 
houdt de CWW een 
Algemene 
Leden Vergadering 

Adres:
Het Mirror Paviljoen
Waterlandse Zeedijk 1
Monnickendam
De aanvang is 20 uur

U bent van harte welkom!

  Bestuur CWW

  Wouter Tillemans, voorzitter:  0299 655371
  Gerard Meijssen, penningmeester: 06 54982544
  Aart Bark, algemene zaken: 0299 653652 
  Piet Visser, molenaar: 0299 60168
  Hans Mars, secretaris: 0299 350266 

 Redactie Nieuwsbrief
 Hans Mars 0299 350266
 jh.mars@telfort.nl
 Secretariaat CWW
 Postbus 162
 1140 AD Monnickendam

In november 2011 staan er twee 
nieuwe molens op de Nes. Na een 
jarenlange strijd hebben we het 
dan eindelijk voor elkaar. Het re-
sultaat mag er wezen: twee turbi-
nes van 2.3 megawatt vermogen 
die het jaarverbruik van bijna 4000 
huishoudens dekken!

Wat gaan we nu verder doen als 
CWW? Zeker is het de eerste jaren niet aan 
de orde om op zoek te gaan naar nieuwe loca-
ties voor molens. Ons huidige project is voorlo-
pig groot genoeg voor ons. Maar om nu achter 
over te gaan leunen is niet onze ambitie. We 
zijn een vereniging die in haar statuten heeft 
opgenomen dat ze zich bezighoudt met het 
stimuleren van duurzame energie in binnen- en 
buitenland. We hebben in het verleden onder 
meer verschillende projecten in Afrika ge-
steund. Ongeveer 8 scholen hebben we daar 
voorzien van zonnepanelen of een windmolen. 
Verder hebben we samen met de gemeente 
zonnepanelen geplaatst op de brandweerka-
zerne in Ilpendam en we hebben een educatief 
project betaald op een basisschool in Monnic-
kendam.
Door de schaal van ons nieuwe project zal 
de financiële ruimte om dit soort projecten 
te ondersteunen in de nabije toekomst fors 
toenemen. Het is dus zinvol om stil te staan bij 

Shubi heeft in Afrika meerdere windmolens geplaatst met een 
subsidi van de CWW
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hoe we dit willen gaan vormgeven. Hierover zijn er 
in bestuur ideeën ontstaan die u verderop in deze 
Nieuwsbrief kunt lezen. Verder kunt lezen wat er 
al aan stappen is gezet in het traject rondom de 
nieuwe molens.

 Feestcommissie

De plaatsing van de nieuwe molens willen we niet  
ongemerkt voorbij laten gaan. We willen dit met 
een feestelijke ingebruikname vieren. Nu is de 
officiële overdracht gepland op 23 november en 
dit is in de regel qua weersomstandigheden geen 
ideale datum om op de Nes een partytent neer te 
zetten. We hebben daarom besloten om het feest 
te verplaatsen naar voorjaar 2012. Graag willen we 
uit de leden een feestcommissie samenstellen die 
zich met de organisatie gaat bezighouden van dit 
evenement. Op de Algemene Leden Vergadering 
zullen we hiervoor een oproep doen. Uiteraard 
kunnen leden zich ook rechtstreeks bij het bestuur 
opgeven.    

Voortgang nieuwe turbines

In de bijzondere algemene ledenvergadering van 
November 2010 presenteerden wij u de financiële 
onderbouwing voor het project. Alle leden werden 
ook uitgenodigd om mee te doen in de financiering. 

Het bestuur heeft alle inschrijvingen gehonoreerd. 
In totaal is er een bedrag van ruim 498.000 euro 
geleend aan de coöperatie door de leden. 

Operationele voortgang
De oude turbines zijn eind februari verwijderd en 
hebben nog 16.500 euro opgebracht. De eerste 
stap voor de bouw van de nieuwe turbines is de 
aanleg van een infrastructuur om de turbines te 
plaatsen. Er zal een weg vanaf de proviciale weg 
naar de tubinesplaatsen moeten worden aangelegd 
en de dijk zal waar nodig verstevigd moeten wor-
den om de kranen te kunnen plaatsen.
Vervolgens kunnen de funderingen worden ge-
maakt. Na de zomervakantie zal dan worden 
begonnen met het plaatsen van de turbines.

De planning is nog steeds dat de turbines in novem-
ber in gebruik kunnen worden genomen.

Investering
Uit de post onvoorzien van 250.000 euro is 76.000 
euro gereserveerd voor de aankoop van een zoge-
naamd inkoopstation (een elektrische transformator). 
Bij het opstellen van de begroting was deze post niet 
meegenomen. Verder is  de eerste indicatie dat de 
uitgaven voor de civiele werken hoger zullen uitvallen 
dan de begrote 70.000 euro. 
We verwachten wel dat de totale investering binnen 
de de begroting van 5.100.000 euro zal blijven.

Stimulerings maatregelen overheid
In november 2010 ontvingen wij reeds de SDE toe-
zegging voor de periode november 2011 t/m oktober 
2026. In deze periode zullen wij, afhankelijk van de 
marktprijs, een vergoeding krijgen over maximaal 
8.096 MWh per jaar. De voorlopige vergoeding voor 
2011 is vastgesteld op 68 euro per MWh, wat neer-
komt op 550.528 euro op jaarbasis..
Recent hebben wij ook de beschikking ontvangen 
voor de Energie Investering Aftrek. We hebben het 
recht om 2.760.000 euro ten laste van onze winst van 
dit jaar en de komende 8 jaar te brengen. 

Recht van opstal
Het recht van opstal om de turbines te mogen plaat-
sen zal eind april of begin mei notarieel worden vast-
gelegd. De vergoeding die de coöperatie daarvoor 
verschuldigd is bedraagt 72.529 euro. Dit is lager dan 
de begrote 100.000 euro per jaar.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering zal uitge-
breid stil worden gestaan bij de werkelijke investe-
ringsuitgaven t.o.v. de begroting en zal de een upto-
date exploitatiebegroting worden gepresenteerd.
Beide rapportages zullen een week voor de vergade-
ring op de website worden geplaatst.

Hoe verder met de coöperatie?

Regelmatig keert de vraag terug wat het lidmaat-
schap van de coöperatie eigenlijk inhoudt. Ooit is 
de club opgericht om windenergie in Waterland te 

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 
april 2010 en van de speciale vergadering van november 
2010 kunt u nalezen onze website. Tevens zullen deze 
notulen op schrift aanwezig zijn op de komende 
Algemene Leden Vergadering op 31 mei. 
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realiseren. Ieder lid werd ook leenlid.
Enkele jaren geleden hebben we de statuten gewij-
zigd o.a. om het lenen en het lid-zijn los te koppelen 
en om de doelstelling van de coöperatie te verbre-
den.
Aan het einde van het jaar zal de opschaling naar 
de 2 Enercon E-70 gerealiseerd zijn. De verwach-
ting is dat het een zeer rendabel project zal zijn. 
In de Algemene Leden Vergadering willen wij met u 
een antwoord gaan zoeken op een aantal vragen. 

Wat gebeurt er met de winsten die de coöperatie 
behaalt?
In de statuten staat nu dat het batig saldo ten 
gunste komt van de leden. Naast dat het geheel 
onduidelijk is hoe die leden de winst zouden moeten 
delen, is het nooit de doelstelling geweest van de 
coöperatie om winsten voor de leden te realiseren.

Het bestuur wil voorstellen om dit jaar nog in een 
bijzondere Algemene Leden Vergadering de sta-
tuten te wijzigen. Het voorstel zal zijn om het batig 
saldo ten goede te laten komen aan een nog op te 
richten stichting die zich bezig zal houden met het 
stimuleren van onder meer duurzame energie in 
Waterland en daar buiten.

Wat zouden de stichting en de coöperatie kun-
nen doen?
Energie en duurzaamheid zijn voor een ieder be-
langrijke thema’s. De stichting heeft de middellen en 
de coöperatie de mensen om invulling te geven aan 
deze thema’s. Om de mensen te binden zou de fo-
cus moeten liggen op lokale initiatieven. Het bestuur 
denkt daarbij aan:
• Het (renteloos) financieren en/of subsidieren van 
duurzame energieprojekten in Waterland.
• Organiseren en/of financieel mogelijk maken van 
lezingen, debatten en seminars over duurzame 
energie in de regio Waterland of daarbuiten. 
• Organiseren en/of financieel mogelijk maken van 
onderwijs projecten op het basis- en middelbaar 
onderwijs in de regio.
• Steunen van duurzame initiatieven in de breedste 
zin van het woord.

Leden die willen mee denken over hoe de coö-
peratie de nieuwe fase in te loodsen van maat-
schappelijk actieve club, zijn harte welkom.

Op de Algemene Leden Vergadering op 31 mei wil-
len wij met u discussiëren over het bovenstaande.

Het is leeg op de NES

Zoals u misschien met eigen ogen hebt gezien, zijn 
onze molens weg. Vorige maand zijn ze afgebroken.  
Het broedseizoen is aangebroken en binnen die peri-
ode mogen wij niet bouwen op de Nes. Vandaar dus 
dat we onze oude molens nu al moesten weg laten 
halen.
De molens zijn verkocht aan Green Energy Services, 
een bedrijf uit Friesland. Dit bedrijf gaat de molens 
reviseren en daarna doorverkopen. Green Energy 
Services exporteert molens over de hele wereld. Het 
zou zo maar kunnen dat onze molens een tweede 
jeugd gaan krijgen in Canada.
 
Weinig nieuwe turbines in 2010  

In Nederland is de capaciteit windenergie in 2010 
slechts met 30 megawatt toegenomen. Dit is een 
laagterecord. Als je dit afzet tegen de opschaling 
van ons park van 750 kilowatt naar 4.6 megawatt, 
dan moge duidelijk zijn hoe weinig dit is. Als wij onze 
nieuwe molens in 2010 hadden kunnen plaatsen dan 
was de nationale groei van windenergie 13 procent 
hoger geweest.
Het onzekere subsidieklimaat heeft een belangrijke 
rol gespeeld in deze geringe toename. Het stopzet-
ten van oude regeling en onduidelijkheden over een 
nieuwe regeling, maakten initiatiefnemers terughou-
dend.

zo gaat het er binnenkort aan toe op de Nes
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Even leek de toekomst voor windenergie in Ne-
derland  gitzwart toen onze nieuwe premier in de 
aanloop naar de verkiezingen riep dat windmolens 
alleen op subisidie draaiden. Maar de soep wordt 
nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. On-
dertussen is er een nieuwe regeling gekomen en 
ook wij als CWW komen in aanmerking voor een 
gunstige stabiele subsidiestroom. 
En ondanks de woorden van de premier en het feit 
dat gedoogpartner PVV niets ziet in windenergie, 
lijkt minister Verhagen zich in ieder geval in woord 
sterk te willen maken voor meer windturbines op 
land. Als antwoord op kamervragen, zei hij het 
volgende: “Om een stijging van 9% naar 35% 
hernieuwbare elektriciteit in 2020 te kunnen rea-
liseren, is verdere groei van windenergie op land 
als relatief goedkope duurzame elektriciteit, onmis-
baar.”
Maar deze mooie woorden hebben er nog niet 
toegeleid dat er tientallen projecten op stapel 
staan voor de komende jaren. Het vertrouwen is 
er nog niet. Misschien dat het daarom ook eens 
hoog tijd wordt dat Den Haag iets gaat doen aan 
de complexe regelgeving. Het vooruitzicht van een 
jarenlange procedurestrijd  werkt namelijk ook niet 
motiverend om aan de slag te gaan met windmo-
lens.

Zonne-energie
De Nieuwsbrief krijgt veel vragen over zonne-energie 
en wat de mogelijkheden zijn voor particulieren. Eind 
2010 is de subisieregeling voor zonnepanelen voor 
particulieren afgeschaft. Dit neemt niet weg dat als je 
geïnteresseerd bent in het plaatsen van zonnepanelen 
het goed is om je licht op te steken op het internet. Er 
zijn bijvoorbeeld collectieve inkoopinitiatieven geweest 
waarbij een ieder kon intekenen op een aantal pane-
len. Deze panelen werden vervolgens in China besteld 
en door de omvang van de bestelling viel de prijs al-
lerzins mee.

Maar er zijn meer mogelijkheden zoals het leasen van 
panelen. De Zonnefabriek heeft in samenwerking met 
Greenchoice het initiatief Zonvast ontwikkeld. Binnen 
dit concept betaald Zonvast de aanschaf en de instal-
latie van de panelen. U betaalt Zonvast vervolgens per 
opgewekte kWh 23 cent terug. Dit komt overeen met 
de prijs die u betaald voor grijze stroom. Dus netto 
gaat u niets meer betalen. Deze prijs staat vast voor 
een periode van 20 jaar. Na deze periode bent u eige-
naar van de panelen. Zonvast stelt wel als voorwaarde 
dat u minstens een jaar klant bent van Greenchoice 
en dat uw dak gunstig is voor zonne-energie. Voor 
meer informatie: www.zonnefabriek.nl.

Toch is niet alle subsidie stopgezet. Locaal zijn er nog 
wel potjes. Zo heeft de gemeente Edam-Volendam 
een regeling voor particulieren die zonnepanelen op 
hun dak willen plaatsen. In deze gemeente kun je tot 
2500 euro krijgen. Echter: op is op.  Bij mijn weten 
zijn er geen andere gemeenten in de regio die er een 
dergelijke regeling op na houden maar als dat wel zo 
is dan horen we dat graag.

Voor scholen is het overigens interessant om aan te 
kloppen bij de provincie. Noord Holland heeft 1 miljoen 
euro gereserveerd voor scholen die zonnepanelen 
willen plaatsen. De formule komt er op neer dat de 
provincie tweederde van de investering vergoedt.

zo zag het er tot voor kort uit op de Nes

Wilt u als uw adres of 
emailgegevens 
veranderen ons 
daarvan op de hoogte 
brengen via
www.cwwaterland.nl


