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Algemene Leden 
Vergadering
Op dinsdag 17 april 
2012 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

Foto’s: Harry van den Hooren en 
Ewoud Hooijberg

Op 12 mei zetten we een grote 
tent neer bij de Nes en zal de 
feestelijke ingebruikname van 
de molens zijn. Er zijn versnape-
ringen, toespraken en muziek. U 
bent van harte uitgenodigd. Het 
feest zal in de middag zijn.
Aangezien de parkeeerruimte beperkt is, ad-
viseren we u nu alvast zoveel mogelijk met de 
fiets of het openbaar vervoer te komen.
Bus 311 van EBS (Amsterdam Centraal Sta-
tion - Marken) heeft 700 meter voor de molens 
een halte. Vandaar af wijst het zich vanzelf 
want de molens kunt u niet missen. 
Binnenkort ontvangen alle leden nog per-
soonlijk een uitnodiging per post. 

De nieuwe molens 
draaien volop
De molens zijn 11 januari door Enercon of-
ficieel over gedragen aan de CWW. De laatste 
weken van 2011 hebben ze zich al kunnen 
bewijzen in zwaar weer. De decemberstormen 
hebben ze glorieus doorstaan. En ondanks het 
feit dat ze vanwege technische test- en opstart-
procedures maar voor 90 procent beschikbaar 
waren, hebben de molens in december een 
kleine 1,5 miljoen kWh geproduceerd. Dat is 
al meer dan de oude molens in een heel jaar 
opbrachten. 
In deze Nieuwsbrief presenteert de Stichting 
Duurzaam Waterland zich, de stichting die 
door de CWW is opgericht. Verder kunt u de 
notulen lezen van de laatste ALV. De financiele 
stukken kunt u lezen op de website (cwwater-
land.nl). 

Nieuwsbrief
Coöperatie Windenergie Waterland

Feest!!!
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De Coöperatie heeft een prettig probleem. Ze 
verdient meer dan ze uitgeeft – waar vindt men dat 
nog heden ten dage?

Antoine Maartens 

Het was goed mogelijk geweest het overschot op te 
potten of onder de leden van de Coöperatie te verde-
len. Maar de ALV heeft in oktober 2011 besloten om 
een stichting op te richten om deze overschotten te 
verdelen. In eerste instantie gaat het om 200.000 euro 
per jaar, erg veel geld dus.

Deze stichting is in november 2011 officieel opgericht 
met de notaris en met inschrijving bij de KvK en heet 
Stichting Duurzaam Waterland (SDW). De SDW komt 
jaarlijks met een plan. Dit plan moet worden goedge-
keurd door de ALV van de Coöperatie. Zo niet, dan 
vindt geen overschrijving van fondsen plaats. Uiter-
aard hoort bij het maken van plannen ook het doen 
van verslag van het vorige jaar. Het bestuur van de 
SDW heeft zelf de beschikking over initiatieven die 
niet verder gaan dan 5.000 Euro. Dit in overleg met 
het bestuur van de Coöperatie. Er zijn nog een aantal 
andere veiligheidsmaatregelen genomen om te zorgen 
dat de Coöperatie de regie houdt over wat er bij de 
SDW gebeurt. Deze zitten vooral in de personele sfeer 
en zijn vastgelegd in de statuten. Deze statuten zijn 
uiteraard openbaar. 

In die statuten staat de doelstelling van de SDW als 
volgt:

1. Het bevorderen van duurzaamheid in het alge-
meen en het bevorderen van duurzame energie 
en efficiënt gebruik van energie in het bijzonder en 
voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide 
zin des woords verband houdt of daartoe bevor-
derlijk kan zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang en heeft 
het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door 
onder andere:
- het ondersteunen van duurzaamheid en in het 
bijzonder van duurzame energie projecten in de 
gemeente Waterland. Deze ondersteuning kan 
bestaan uit het beschikbaar stellen van eigen ex-
pertise of expertise van derden op kosten van de 
Stichting en van gedeeltelijke financiering tegen 
lage rente of zonder rente; 
- het organiseren en/of financieel mogelijk maken 
van onderwijsprojecten op basis en middelbaar 
onderwijs in de regio Waterland gericht op duur-
zaamheid; 
- het organiseren en/of financieel mogelijk maken 
van lezingen, debatten en seminars in de regio 
Waterland of daarbuiten die betrekking hebben op 
duurzaamheid; 
- het vergroten van het draagvlak voor duurzaam-
heid en duurzame energie in het bijzonder in de 
regio Waterland en daarbuiten; 
- het subsidiëren van duurzame energie projecten 
in ontwikkelingslanden. 

Bij het bestuur van de SDW hebben wij nu het 
idee opgevat om deze doelstelling voor 2012 als 
volgt in te richten – althans zo gaan we het op 17 
april in de ALV van de Coöperatie voorstellen:
1. Bevoordeling van de leden van de Coöperatie.
2. Educatie aan kinderen in de leeftijdsgroep 8 tot 
14 jaar.
3. Uitvoering van een aantal praktische projecten 
in de regio Waterland.

Ad 1: De leden van de Coöperatie hebben het 
bestaan van de molens bij Marken mogelijk ge-
maakt. Hoewel het niet de bedoeling is “de buit” 
te verdelen onder de leden, lijkt het ons niet raar 
om hen daarvoor te waarderen met ondersteuning 
van projecten in de particuliere sfeer die voldoen 
aan de doelstelling van de SDW. We onderzoe-
ken welke maatregelen handig zouden kunnen 
zijn  (denk aan PV, isolatie, zonneboilers etc.). We 
onderzoeken hoe we zo gunstig mogelijk kunnen 
schenken.

Ad 2: Jong geleerd = Oud gedaan: de Coöperatie 
heeft i.s.m. met de ideële organisatie ‘Duurzame 
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Pabo’ een onderwijsprogramma ontwikkeld dat 
leerlingen van groep acht verteld over energiege-
bruik, ‘peak oil’ en energieopwekking. Het bestaat 
uit vier sessies van dik een uur en een bezoek aan 
de molens.

De SDW neemt dit programma nu over van de Coö-
peratie en wel voor een flink aantal jaren. We heb-
ben ook de middelen om dit geheel aan te bieden, 
kosteloos en met aanbrengen van zichtbare energie 
voordelen voor de betrokken school (zoals plaatsen 
van PV panelen op schooldak met aflees-paneel 
binnen het gebouw).

Ad 3: Praktische projecten zijn er zat in en om de 
regio Waterland. Denk bijvoorbeeld aan het zwem-
bad van Monnickendam. Hier komen wellicht veel 
PV panelen en een stel zonnewarmte panelen op 
het dak.
Het bevorderen van plaatsen van PV panelen op 
daken bij groepen buren. Bedoeling is om onwe-
tendheid en te hoge installatie kosten te vermijden. 
(Er wordt al met enige lokale installateurs besproken 
wat aanpak zou moeten zijn bij deze actie).
Er is al een eerste project gerealiseerd met SDW 
bemoeienis en geld en dat betreft de verlichting van 
de Historische Haven in Monnickendam. Er zijn in 
december een 50-tal LED-‘kogel’ bollen geschonken 
aan de organisatie die de verlichting verzorgd gedu-
rende winteravonden bij de haven. Het heeft goed 
gewerkt en ook de zeer lage -20 C temperaturen 
van februari goed doorstaan.

Momenteel is de Stichting ook al voorzien van 
een heuse website: www.sdwaterland.nl 

In de komende jaren na 2012 zal er bij voortduring 
aandacht blijven bij SDW voor alternatieve vormen 
van energie opwekking maar ook over efficiënt 
energie gebruik. Allereerst zal er veel aandacht ge-
schonken worden aan het bevorderen van zonnepa-
nelen voor ‘groene’-elektriciteit (PV: photovoltaisch) 
opwekking, welke op de daken geplaatst worden bij 
burgers, of boven op bedrijfsgebouwen. Dit zal in 
2012 het grootste deel van het werk zijn van SDW 
en via huis-aan-huisbladen en voorlichtingsbijeen-
komsten zal dit alles gepromoot worden.

Daarnaast zal er (over enige jaren) een start ge-
maakt kunnen worden met heel andersoortig pro-
jecten dan PV-Energie, en dat kan zijn Openbaar 
Vervoer, Huurauto, e-fietsen, LED-verlichting, broed-
vogels, visserij, fietspaden, lokale melk en kaas 
productie, natuurterreinen, alternatief toerisme, etc.

Groen licht voor Windpark Noord-
oostpolder
Mei 2012 start de bouw van in totaal 86 windturbi-
nes langs de dijken van de Noordoostpolder. Na 
een lange procedure, maakt een uitspraak van de 
Raad van State dit mogelijk.
Er komen 38 molens binnendijks. Dit wordt de 
Enercon E126 (de grote broer van onze nieuwe 
molens) met een vermogen van 7,5 MW. Verder 
worden er 48 molens buitendijks geplaatst van 
fabrikant Siemens.Dit zijn molens met een vermo-
gen van 3,6 MW. De wiektip van de Enerconmolens 
komt op bijna 200 meter en dat is dubbel zo hoog 
als onze molens.
Het park gaat 400.000 huishoudens van stroom 
voorzien en hiermee maakt Nederland een behoor-
lijke inhaalslag op het gebied van windenergie. In 
Nederland staat nu ongeveer 2000 MW aan vermo-
gen windenergie opgesteld  en met dit park komt er 
in een klap 450 MW bij.

De leden van het bestuur van de SDE zijn:

- Wijnand Oussoren, voorzitter
- Johan Horjus
- Jan Tessel
- Antoine Maartens
- Vincent Koerse

Het bestuur is te bereiken via email adres:   
info@sdwaterland.nl



                            Nieuwsbrief CWW maart 2012 pagina 4

                      

Notulen Algemene Leden Vergadering CWW van 31 Mei 2011
1. Opening

Om 20.05 wordt de vergadering geopend door Wouter Tillemans, de voorzitter.  De notulen worden ge-
maakt door Gerard Meijssen. Van het bestuur zijn verder aanwezig Piet Visser en Aart Bark. Hans Mars is 
afwezig met bericht. Aanwezig naast de 4 bestuursleden zijn 25 leden.

2. Goedkeuring notulen van de ALV van 27 April 2010

De notulen worden goedgekeurd

3. Jaarverslag

Wouter doet verslag van de activiteiten van de CWW. De status van het project tot aan 31 Mei om nieuwe 
turbines te plaatsen wordt uiteengezet.

Vanuit de zaal worden de volgende vragen gesteld (na de vraag wordt het antwoord van het bestuur ver-
meld):
a. Welke middelen hebben we om ervoor te zorgen dat Alliander op tijd de kabel heeft gelegd? We heb-
ben een toezegging van Alliander dat zij hun werkzaamheden half Oktober zullen hebben afgerond onder 
voorbehoud van omstandigheden (evt problemen bij het verkrijgen van vergunningen) die buiten hun macht 
liggen.  De coöperatie kan niets afdwingen. We blijven continu in gesprek met Alliander om direct op de 
hoogte te zijn van eventuele problemen en om druk uit te oefenen opdat de werkzaamheden z.s.m. worden 
afgerond.
b. Worden er maatregelen getroffen om schade door evt kruiend ijs te voorkomen? De turbines komen op 
een sokkel te staan, in geval van kruiend ijs zal het risico op schade beperkt zijn.
c. Wordt er een hek geplaatst zodat de turbines niet voor het publiek toegangelijk zijn om het risico op van-
dalisme te verkleinen? Het bestuur zal zich hier over buigen.

4. Financien

Gerard Meijssen geeft een toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.  De leden hebben 
geen verdere vragen.
De kascommissie doet verslag van haar bevindingen. Ze adviseert de ALV de jaarrekening goed te keuren.
De ALV keurt de jaarrekening 2010 goed en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit de Ewout Hooijberg (2e keer) en  Johan Horius (1e keer).

Gerard Meijssen presenteert vervolgens de begroting over de periode Januari 2011 t/m Oktober 2011.  Hij 
licht toe dat in een extra ALV eind September de begroting over de eerste expolitatie periode van de nieu-
we turbines (Nov 2011- Dec 2012) zal worden gepresenteerd.

De ALV keurt de begroting over de periode Januari 2011 t/m Oktober 2011 goed.

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


