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Het is alweer enige tijd gele den dat u de
laatste nieuwsbrief kreeg. Dit is vooral
gelegen in het feit dat er weinig nieuws
is. Uitbreiding van het aantal molens zit
er voorlopig niet in omdat de Provincie
de deur op slot heeft gedaan.
Onze molens draaien onder tussen naar
behoren. Ondanks het feit dat 2017 een
slecht windjaar was en de prijzen voor
stroom laag zijn, konden we ook dit jaar
weer 100.000 euro schenken aan de
Stichting Duurzaam Waterland (SDW)
en 20.000 euro aan maatschappelijke
organisaties. Over dit laatste kunt u meer
teruglezen in deze nieuwsbrief. Voor de
initiatieven van de SDW verwijs ik u door
naar hun website (sdwaterland.nl).

Locatie: Mirror Paviljoen
Waterlandse Zeedijk 1
Monnickendam

Aanvang 20 uur
Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.

Vaststellen notulen ALV 2017
Inhoudelijk jaarverslag
Financiën
Bestuursverkiezing
Rondvraag

Pauze
Stichting Duurzaam Waterland
1. Jaarverslag
2. Financiën
3. Ambities
Presentatie over windmolens op zee
door Antoine Maartens
Wilt u de financiële stuken voor de ALV
inzien mail dan naar jh.mars@telfort.nl

Bestuur CWW
Wouter Tillemans, voorzitter
0299 655371
Robert Zwiers, penningmeester
06 52410698
Piet Visser, molenaar
06 46701389
Hans Mars, secretaris
0614770199
Redactie Nieuwsbrief
Hans Mars 0614770199
jh.mars@telfort.nl
Secretariaat CWW
Postbus 162
1140 AD Monnickendam

Wilt u als uw (email-) adresgegvens veranderen dit doorgeven via cwwaterland.nl
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Harry bedankt
Op 1 januari heeft Harry van den Hooren de surveillance van onze windmolens overgedragen aan Windunie Beheer. Harry is bij onze coöperatie betrokken geraakt toen wij in de aanloop naar opschaling
van onze vorige molens op zoek waren naar een
projectbureau dat deze klus voor ons wilde klaren.
Via een oud bestuurslid van de CWW kwamen we
in contact met de Windvogel, een coöperatie uit
Zuid Holland die toen recentelijk eenzelfde molen
had geplaatst als wij voor ogen hadden. De Windvogel had hiertoe uit eigen geledingen een projectbureau opgericht: Stroomversnelling. Het gezicht
van Stroomversnelling was voor ons Jaap Hoogendoorn en Harry van den Hoorn. Na een goed
gesprek met deze beide heren kwamen we overeen
dat zij voor ons de kar mochten trekken. Dit hebben ze met veel enthousiasme en betrokkenheid
gedaan. Het resultaat: twee Enercon molens op de
Nes. Gedurende het traject bleek voortdurend hoe
onontbeerlijk hun expertise was. Aan tal van voor-

wilde overdragen. In windunie Beheer hebben wij een
professionele partij gevonden die ons volle vertrouwen
krijgt maar ik weet zeker dat we Harry zijn enthousiasme en vastberadenheid gaan missen.

De Coöperatie Windunie is de koepel van particuliere windturbine eigenaren in Nederland waarvan ook
de CWW lid is. De Windunie behartigt de belangen
van haar leden richting de politiek, onderhandelt over
vergoedingen voor stroom en bundelt expertise op
het gebied van windenergie. Door de jaren heen zijn
er meerdere bedrijven en adviesbureaus ontstaan in
de geledingen die onder gebracht zijn in de Winduniegroep. Een van deze bedrijven is Windunie Beheer dat
per 1 januari de taken van Harry heeft overgenomen.
Windunie Beheer biedt een modulair pakket aan
waarbij de klant zelf kan bepalen wie welke taken op
zich neemt. In principe kan (bijna) alles overgedragen
worden maar wij hebben er voor gekozen om zoveel
mogelijk op de oude voet verder te gaan. Dit betekent
dat met name het operationeel management van de
turbines bij Windunie Beheer komt te liggen.

Sponsor actie

Jaap en Harry
waarden moest worden voldaan en grote obstakels
moesten worden weggenomen. Een 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 overeen kwam met
wat Enercon garandeerde, 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 productiegegevens van de
molens en hij hield ons scherp op tal van zaken die
met de turbines te maken hadden.
Vorig jaar gaf Harry aan dat hij zijn focus wilde gaan
richten op zijn familie en zijn werkzaamheden bij ons

In 2017 heeft de CWW totaal 20.000 euro geschonken aan organisaties en verenigingen in Gemeente
Waterland en Edam-Volendam die een maatschappelijk doel dienen. Maar liefst 33 aanvragen kwamen
in aanmerking voor een subsidie. Het gaat om heel
uiteenlopende initiatieven op het gebied van sport,
cultuur en media.
In de aanvraag moeten de organisaties kenbaar
maken waarvoor ze het geld willen gaan inzetten.
Het is niet de bedoeling dat het gebruikt wordt om de
dagelijkse gang van zaken te financieren maar het
moet een duidelijke meerwaarde hebben. Dit kan van
alles zijn zoals het organiseren van eenmalige evenementen of het verduurzamen van het toiletgebouw
van een voetbalclub. Maar ook een schroef-saltoband
voor een gymnastiekvereniging en de organisatie van
een ‘tuintonen-festival’ in Watergang passeerden de
revue.
Als tegenprestatie vragen wij als CWW publiciteit. Te
denken valt aan naamsvermelding op een website,
het ophangen van een CWW spandoek tijdens evenementen, het vermelden van de subsidie in het verenigingskrantje enz. Verderop in deze nieuwsbrief staat
de oproep voor de actie van dit jaar.
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Algemene ledenvergadering 20 april 2017
Aanwezig: 28 leden plus bestuur
De notulen van de vergadering over 2015 worden goedgekeurd
Algemeen jaarverslag
De opbrengsten over 2016 vielen tegen. Het was een slecht windjaar en de prijs voor stroom is laag. De molens hebben 9.567.424 KWh geproduceerd. De prijs die we ontvingen voor een KWh was rond de 3,75 cent
De stroom verkopen we via de Windunie Pool. Dit is een bundeling van 170 producenten van windstroom
die samen jaarlijks goed zijn voor 400 GWh. Door deze samenwerking kunnen we een beter prijs bedingen.
Greenchoice is de grootste afnemer.
Ook in 2016 konden organisaties die een maatschappelijk doel dienen zich inschrijven voor een subsidie van
maximaal 1000 euro. Het totale budget was 20 duizend euro.
De commissie bestaande uit twee leden van de CWW en een bestuurslid hebben uit de vele aanvragen 33
organisaties geselecteerd. Ook voor dit jaar is er weer een budget van 20.000 euro beschikbaar en vanaf het
najaar kunnen organisaties zich inschrijven.
Een lid vraagt of wij deze organisaties niet kunnen vragen hun achterban te mobilseren om zich sterk te maken voor
windenergie in Waterland. Het is nu al zo dat we van deze organisaties een tegenprestatie vragen in de vorm van publiciteit voor de CWW maar dit nemen we ook mee.
Vooralsnog is er ondanks alle inspanningen van ons geen uitzicht op uitbreiding van het aantal molens bij de
Nes. Bij de Provincie zit de deur potdicht.
Een lid vraagt of wij de mogelijkheid hebben overwogen om zonnepanelen neer te leggen op de strekdam.
Met deze gedachte spelen we inderdaad.
Een lid vraagt of we de landelijke politiek hebben benaderd met betrekking tot het rigide beleid van de provincie. Dit is
indirect gebeurd via de gemeente Waterland maar ook gemeente Amsterdam heeft zich via deze weg laten gelden. Echter
zonder resultaat.
Een lid wijst ons op het Nordsea Energy Lab : een maatschappelijk innovatieplatform dat Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheden verbindt. Het Lab stimuleert en ondersteunt bij maatschappelijke innovaties die
nodig zijn om de Noordzee als duurzame energiebron optimaal te ontwikkelen.
Wij nemen hier noritie van.
Een lid wijst ons op de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op het terrein van de voormalige vuilstort in Overleek.
We nemen dit mee.
Financieel jaarverslag
De kascommissie betstaande uit de heren Budding en Dutman hebben geen onrechtmatigheden geconstateerd in de boeken. De vergadering verleent het bestuur decharche.
De nieuwe kascommissie bestaat uit de heer Dutman en mevrouw Meeuwe.
De begroting voor 2017 wordt goedgekeurd door de leden.
De Stichting Duurzaam Waterland krijgt wederom een gift van 100.000 euro.
Bestuursverkiezing
De heer Rob Zwiers wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe penningmeester van de CWW. De
vergadering stemt in.
Tot slot presenteert de SDW haar plannen voor komend jaar.
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Windenergienieuws
Meer stroom door wind en zon biomassa dan
kolen
Voor het eerst was in 2017 de productie van
stroom met wind, zon en biomassa in de EU
hoger dan met kolen. Het aandeel wind, zon en
biomassa was 20,9% van de totale stroomproductie. Steen- en bruinkolen had een aandeel was
20,6%. Vijf jaar gelden was het aandeel kolen nog
het dubbele van duurzaam.
Duitsland spant de kroon ruim 38 procent stroom
uit duurzame bronnen. Als het om alleen wind
gaat is Denemarken koploper: ruim 43 procent.
Snelle groei wind op zee
Eind 2017 was wereldwijd 17.600 MW offshore
windenergievermogen geplaatst. De op dit moment belangrijkste landen voor offshore windenergie zijn de UK, Duitsland, Nederland en China.
De VS en Taiwan zullen zich in de komende jaren
tot belangrijke landen ontwikkelen. Tot nu toe
heeft zich offshore windenergie op Europa geconcentreerd. Met name werden in de Noordzee de
meeste offshore windparken geplaatst.

Bruinvissen
Uit tellingen in de Belgische wateren bleek dat Bruinvissen vooral tijdens de bouw windparken mijden. Ook
de eerste tijd daarna waren de aantallen lager dan
normaal. Echter, na enige tijd treedt er gewenning op
en komen de bruinvissen terug. De verwachting is
dat het aantal zal toenemen omdat prooirijkdom rond
windparken hoog is vanwege de beperkte verstoring
door scheepvaart.
Tien jaar geleden werd nog aangenomen dat windturbines ‘catastrofale effecten’ zouden hebben op de
bruinvispopulatie. De praktijk wijst gelukkig anders uit.

Sponsoring door de CWW

De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) sponsort initiatieven op het
gebied van duurzaamheid via de Stichting Duurzaam Waterland (SDW).
Maar ook dit jaar heeft de CWW een eigen sponsorbudget voor maatschappelijke organisaties in de regio. Daarmee willen we zoveel mogelijk mensen
uit de gemeenten Waterland en Edam-Volendam laten meeprofiteren van de
opbrengsten van onze windmolens bij Marken. Voor 2018 hebben we 20.000
euro voor dit doel gereserveerd.
We zoeken projecten en initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en
een positieve impuls geven aan het sociaal cultureel leven in de gemeenten Waterland
en Edam-Volendam. De organisaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn en geen
winstoogmerk hebben.
Sponsorgeld aanvragen is eenvoudig. Stuur een mail naar: jh.mars@telfort.nl. Beschrijf
in deze mail uw organisatie, de bestemming van het sponsorgeld en het gewenste bedrag.
Per project kan maximaal 1.000 euro aan sponsorgeld worden aangevraagd. Op 15 april
2018 is de sluitingsdatum, daarna maken we een selectie. We streven naar een mooie
verdeling over de regio. Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u terecht op
cwwaterland.nl en via jh.mars@telfort.nl
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