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De rechtbank wijst 
alle bezwaren van 
Vereniging  
verantwoord Beheer
IJsselmeer af

Stand van zaken

Sinds enige tijd verschijnt er 
weer een Nieuwsbrief. Het hele 
afgelopen jaar hebben we in 
de wachtkamer gezeten van de 
rechtbank. Maar daar is nu ein-
delijk verandering in gekomen
De rechtbank wijst alle bezwa-
ren van Vereniging verantwoord 
Beheer IJsselmeer af. 

Onlangs heeft de rechtbank in Haarlem de 
bezwaren van de Vereniging verantwoord 
Beheer IJsselmeer (VBIJ) tegen de afgifte van 
de bouwvergunning voor onze nieuwe molens, 
ongegrond verklaard. Dit betekent dat er einde 
is gekomen aan een lange periode van onzeker-
heid. 

VBIJ heeft wel bezwaar aangetekend tegen de 
uitspraak bij de Raad van State. De kans dat 
VBIJ gehoor zal vinden, is echter erg klein.
Wij gaan in ieder geval vol volle goede moed 
aan de slag. 

We nodigen u middels deze Nieuws-
brief uit voor de algemene ledenverga- 
dering op 27 april in het Mirror Pavil-
joen (zie hiernaast) waar we graag 
met u van gedachten wisselen over de 
toekomst.

Het bestuur van de CWW

In memoriam: Jaap en Geert

Vorig jaar april is Jaap van der Pol overleden. Jaap 
heeft enkele jaren in het bestuur van onze vereni-
ging gezeten. Verder was hij een actief lid dat altijd 
wilde meedenken. Hij was verantwoordelijk voor de 
vormgeving van de Nieuwsbrief en hij heeft onze 
huisstijl ontworpen.

Begin van dit jaar is Geert van Driel overleden. 
Geert was in de beginjaren van onze vereniging 
bestuurslid. Hij was een man met veel visie en dit 
droeg hij uit naar ons. Hij hield ons scherp en 
voorzag ons van argumenten om onze standpunten 
kracht bij te zetten.

Algemene ledenvergadering

Op 27 april 2010 houdt de CWW 
haar jaarlijkse 
Algemene LedenVergadering 
Adres:
Het Mirror Paviljoen
Waterlandse Zeedijk 1
Monnickendam

De aanvang is 20 uur
U bent van harte welkom!
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Notulen algemene ledenvervadering 19 mei 2009 

Aanwezig: 18 leden plus bestuur 

De voorzitter heet iedereen welkom 

De notulen van de jaarvergadering over 2007 worden goedgekeurd

Jaarverslag
De molens draaien goed. Er zijn kleine reparaties geweest. Sinds plaatsing hebben de molens samen meer dan 
23 miljoen kilowattuur elektriciteit opgewekt.
Het huidige bestemmingsplan dat voorziet in molens met een masthoogte van 40 meter is voor ons gewijzigd 
om de weg vrij te maken voor de plaatsing van 2 hogere molens, de Enercon E70 die een masthoogte heeft van 
ca. 65 meter. De bouwvergunning die al in september 2007 is afgegeven, is echter aangevochten door de Ver-
eniging verantwoord Beheer IJsselmeer. Na enige vertraging is de zitting op 19 mei geweest. De uitspraak volgt 
in principe binnen zes weken.
Als de uitspraak positief voor ons uitvalt dan kunnen we voorzichtig het bouwtraject in werking stellen. We moe-
ten wel rekening houden met het feit dat VBIJ het hogerop kan zoeken.

Nieuwsbrief
Bij het uitblijven van nieuws hebben we besloten om de Nieuwsbrief op te schorten. Zodra er een uitspraak is in 
de rechtszaak zal u hierover worden geinformeerd via een Nieuwsbrief.

Leden
Het bestuur vraagt de leden de CWW tijdig op de hoogte te brengen in geval van verhuizing. De website zal bin-
nenkort geheel vernieuwd worden. Hierbij zal het accent vooral op informatie over de CWW komen te liggen.

Subsidies
De subsidie die de CWW in 2007 aan de gemeente heeft verstrekt voor zonnepanelen op de brandweerka-
zerne in Ilpendam is aangewend. De panelen zijn geplaatst en de kazerne is zelfvoorzienend qua elektriciteit. 
De stichting Shubi heeft van ons in 2008 een subsidie ontvangen voor de realisering van een Energy Tower in 
Tanzania. Het project is in gebruik genomen en Cor Pouw van Shubi zal in de pauze een film laten zien over de 
totstandkoming.

Financien
Het financiel jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. De rente over 2009 wordt vastgesteld op 5,5 
procent. De kascommissie heeft bij haar controle geen onrechtmatigheden ontdekt. De vergadering verleent 
de penningmeester decharche. De nieuwe commissie bestaat uit de heren Harry Mars en Wijnand Oussoren. 
Reservelid is de heer Johan Horjus.

Rondvraag
Een lid vraagt of het bestuur bekend is dat er voor de Purmer plannen bestaan om hier een windmolenpark te 
realiseren. Expertise uitwisseling kan voor beide partijen voordelig zijn. 
- Dit is het bestuur bekend en er is contact geweest tussen de secretaris en de projectleider. 
Een lid vraagt of het bestuur voor ogen heeft hoe de deconstructie van de oude molens in zijn werk zal gaan. 
Kunnen oude funderingen bijvoorbeeld gebruikt worden en hebben de molens nog een marktwaarde?
- De funderingen kunnen helaas niet gebruikt worden omdat de nieuwe molens niet op exact dezelfde plek 
komen en omdat ze een zwaardere fundering nodig hebben. Voor de oude molens hebben al meerdere partijen 
zich gemeld. Onze micons krijgen een tweede leven elders. 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
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Duurzame energie in Duitsland

Jan en Katie Mars, leden van de CWW, wa-
ren onlangs in Noord Duitsland en verbaas-
den zich over de vlucht die duurzame energie 
hier heeft genomen. Honderden windturbines 
kwamen ze tegen en ook een varkensboer-
derij met 2000 zonnepanelen op het dak. Zij 
konden niet anders constateren dan dat hier 
de dingen groots worden aangepakt.

De oppositie tegen windmolens is in Duitsland veel 
minder dan in Nederland. Een van de oorzaken hier- 
voor is het feit dat veel windprojecten lokaal verankerd 
zijn. De mensen in de buurt kunnen er financieel van 
mee profiteren. Een andere oorzaak is dat het subsi- 
dieklimaat in Duitsland veel betrouwbaarder is dan in 
Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat Duitsland in korte 
tijd een van de koplopers is geworden in de wereld op 
het gebied van windenergie.

Dat zonne-energie ook groots wordt aangepakt bij onze 
oosterburen is minder bekend. De subsidie per opge-
wekte KWh is in Duitsland veel hoger dan in Nederland 
en er was geen plafond aan het aantal aanvragen. 
En ook zijn de energiebedrijven verplicht om groene 
energie voorrang te geven op het net waardoor afname 
gegarandeerd is. In korte tijd is het aandeel zon in de 
Duitse elektriciteitsmix sterk toegenomen. Duurzame 
energie is een sector geworden in Duitsland waar hon-
derdduizenden banen zijn ontstaan. Het mes snijdt dus 
aan twee kanten.

Jan en Katie vragen aan een Duitse boer of de natuur 
te lijden heeft gehad van de windmolens achter zijn 
boerderij. Dit ontkent de boer. Het land waar de molens 
staan is verder gevrijwaard van activiteiten. Het is een 
plek geworden waar veel wild zit: herten en zwijnen. 
Die zaten daar voorheen niet in de huidige aantallen.

                   
                    

molens in Duitsland 

schuur met zonnepanelen

JanTessel is lid van de CWW en de volgende bijdrage     
over LED-lampen is van hem. De nieuwsbrief staat  open 
voor bijdragen van leden. 

LED ‘bol’: ‘licht energiege-
bruik weer met 50% naar 
beneden’

“geen goede reden meer om LED verlichting 
niet te gebruiken”

Al reeds 3 jaren is het woord ‘LED’ bij de meer milieu-
bewuste mensen ook gemeen goed geworden. Maar 
velen vernemen vooral de nadelen ervan. In dit artikel 
een poging om meer ‘licht’ te werpen op deze nieuwe 
materie, die vrij zeker over 10 jaren echt algemeen 
gebruikt zal worden. Op internet is het aanbod mond-
jesmaat en dan vaak samen met een lamp-armatuur. 
Maar die worden vrij duur aangeboden. 
LED zou duur zijn: de winkelprijs is circa 3x een 
‘spaarlamp’ namelijk rond Euro 7/LED gloeilamp van 
1,2 W. Dit komt overeen met circa 3 W spaarlamp. En 
wat u nu leest is dat er 50% besparing is op energie 
verbruik. Dit resulteert ook in een besparing op ge-
bruikskosten van Euro 10-20 / jaarbasis. Kortom LED 
is niet duur! LED is goedkoop! 
Tevens is het belangrijk te weten dat een LED ‘bol’ 
circa 5x langere levensduur heeft dan een zuinige 
‘spaarlamp’.  Kortom bij LED geldt zeer zeker: duur-
koop = goedkoop!
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LED licht is niet prettig van kleur: hierop is te ver-
melden dat er momenteel LED gloeilampen zijn 
met een warmte-waarde van K(elvin) 3200. Een 
K tussen 3000 en 3400 is overeenkomstig prettig 
warm wit licht. De fabrikant moet dat vermelden 
op zijn productdoosje en kan dat ook omschrij-
ven als ‘warm-wit’. 
LED licht schijnt in een bundel: we zijn gewend 
aan spaarlampen, die vrijwel met 360 graden 
licht uitstralen. En inderdaad schijnt één enkele 
LED-unit vrijwel recht voor zich uit. Maar door 
in een goede LED ‘bol’ meerdere LED-units in 
meedere richtingen te plaatsen gaat toch het 
effect optreden dat een LED ‘bol’ ook alle kanten 
opstraalt. 
LED ‘bol’ heeft andere fitting: het is zo dat u 
een LED ‘bol’ ook met de bekende E14, E27 en 
GU10, MR16, MR11 fittingen kunt kopen. En 
dan kunt u die ‘bollen’ gewoon in uw bestaande 
armaturen indraaien. Wel is het ‘dimmen’ van 
LED ‘bol’ een apart technisch verhaal en wordt 
hier volstaan met vermelden dat dit reeds ook 
verkrijgbaar is.  
Bij het schrijven van bovenstaande tekst reali-
seert de schrijver zich dat het wellicht ook weer 
leidt tot meer ‘mist’ bij dit eigenlijk zo nuttige 
onderwerp. Daarom een goede tip die u vrij 
makkelijk zou kunnen opvolgen: er is een web-
winkel die eigenlijk al bijzonder goed u van LED 
‘bollen’ kan voorzien.. Bij aanschaf van Euro 50 
aan LED ’bollen’ krijgt u het ook gratis thuisbe-
zorgd. Deze web-winkel is: www.ledgloeilamp.
nl  Als u nu eerstens 8x een LED-‘bol’ van 1,2W 
met doorsnee 50mm en warm-wit bestelt (op 
hun site vermeld als: “Warm-witte 1,2 Watt LED 
Gloeilamp (E27)” met prijs Euro 6,95) , dan kunt 
u die vaak al bij enige punten in uw eigen huis 
indraaien. Als dit aantal te groot is dan kunt u 
die overtollige ‘bol’ misschien aan familielid of 
buur cadeau doen. Deze Euro 50 zal zeker na 2 
jaren terug verdient zijn door een lagere energie 
rekening. NB: onthoudt dat deze 1,2 W LED-‘bol’ 
ongeveer zelfde licht geeft als een 6W spaar-
lamp (of circa 30W ‘oude’ gloeilamp).

Zie verder: http://nl.wikipedia.org  bij ‘ledlamp’;  
www.zonnepanelen.wouterlood.com  (discussie 
over LED verlichting) 
www.groenestroomshop.nl  (zoek bij kogelkop-
lamp; goede site met betere producten); www.
overtoom.nl  (Philips LED is 100mm lang; kost 
Euro 8,85 en geeft wit TL-licht) 
In Monnickendam is er recent (sinds december 
2009) een redelijk LED ‘bol’ aanbod bij de be-
kende ‘D1’-supermarkten.

Jan Tessel

LED lamp

Project Energy
Tower Kisasa Deaf 
School Dodoma 
Tanzania 2008. 
Het project wordt gesponsord door de C.W.W. 
Voor dit project heb ik €6500 mogen ontvangen en 
daar wil ik een “Energy Tower” voor bouwen. De 
ontwikkeling van de school in Kisasa  vereist meer 
elektriciteit door de toename van het gebruik van 
computers, audio apparatuur en ook verlichting. 
Hoewel er zuinig met energie wordt omgegaan is 
er toch steeds meer behoefte aan energie die niet 
kostbaar is. Uiteraard zijn zonnepanelen en wind-
molens niet goedkoop maar het is wel een een-
malige investering die naar verwacht mag worden 
minstens 20 jaar nagenoeg onderhoud vrij is. De 
Energy Tower zal bestaan uit een constructie van 
ongeveer 8 meter hoog met in het midden op de 
“eerste” etage een watertank van 1000 liter,  acht 
accu’s en het controle paneel. Daarboven de 9 
zonnepanelen en twee windmolens die tezamen 
onder ideale omstandigheden goed zijn voor 
ongeveer 1100 watt/uur continue gedurende de 
dag en afhankelijk van de wind  ‘s avonds en ‘s 

Op de laatste Algemene Ledenvergadering heeft Cor 
Pauw een presentatie gehouden over een van zijn 
projecten in Afrika. Hier volgt een kort verslag voor de 
Nieuwbrief.  
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nacht voor ongeveer 400/500 watt. Natuurlijk is niet 
de verwachting dat dit altijd  voldoende is voor het 
dagelijkse gebruik maar zeker is dat dit wel nage-
noeg het gemiddelde verbruik zal kunnen dekken. De 
opgewekte energie die overdag over is wordt opge-
slagen in de  accu’s . Deze accu’s kunnen gedurende 
de perioden dat er niet of nauwelijks energie wordt 
opgewekt toch voorzien in een redelijke behoefte. Het 
gebruik/verbruik zal ook moeten worden afgestemd 
op de beschikbaarheid. Op dagen dat er voldoende 
zon en/of wind is kun je acties nemen waarvoor meer 
elektriciteit nodig is. Op dagen waarop minder ener-
gie beschikbaar is zal naar andere activiteiten moe-

ten worden overgegaan.
De basis constructie zal licht schuin omhoog gaan en op 
drie meter komt het platform met de watertank, accu’s, 
de laadcontrollers  en de 1200 watt inverter. Daarboven 
het “power“ platform met de zonnepanelen en de wind-
molens. 
Na ruim een week is het hele systeem operationeel en 
dat betekent dan ook: project “Energy Tower” voltooid. 
Het is een mooie constructie geworden met een aantal 
extra mogelijkheden.

Cor Pauw

Met enige regelmaat duiken er in de media ge-
ruchten op dat er gerommeld wordt met onder-
zoeksresultaten van klimaatstudies. Het zou al-
lemaal wel meevallen met het klimaatprobleem. 
De grootste sceptici beweren zelfs dat weten-
schappers willens en wetens de boel belazeren 
om hun baantje veilig te stellen. En de media... 
de media verlenen keer op keer dit soort men-
sen een podium.

Het IPCC of het Intergovernmental Panel on Climate 
Change is een organisatie van de Verenigde Naties, op-
gericht in 1988, om de risico’s van klimaatverandering 
te evalueren. Het panel bestaat uit honderden experts 
uit de hele wereld, vanuit universiteiten, onderzoeks-
centra, ondernemingen, milieu-organisaties en andere 
organisaties. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, 
maar evalueert onderzoek dat is gepubliceerd in we-
tenschappelijke tijdschriften.Sinds zijn oprichting heeft 
het IPCC een reeks rapporten gepubliceerd die gelden 
als referentiewerken voor beleidsmakers, wetenschap-
pers, studenten en andere specialisten. Deze rapporten 
hebben een grote invloed op het milieubeleid van vele 
regeringen. De rapporten komen om de 4 à 5 jaar uit. 
Het laatste rapport is in verschillende delen uitgekomen 
in 2007. 
De wetenschappers van het IPCC staan in contact met 

Klimaat
      bedriegers

                De Energy Tower in aanbouw
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duizenden andere wetenschappers wiens werk zij 
evalueren en die op hun beurt de rapporten van het 
IPCC van commentaar voorzien. Zodoende is er een 
wereldwijd netwerk ontstaan van experts dat zich 
bezighoudt met klimaatverandering. 
Onlangs zijn er emails gelekt naar buiten waaruit zou 
blijken dat er met onderzoeksgegeven gesjoemeld 
wordt en is er aan het licht gekomen dat er in die 
tienduizenden bladzijden onderzoek een paar foutjes 
zaten. Prompt duiken alle media er boven op.  Uiter-
aard mag dit in alle redelijkheid onderzocht worden 
maar deze aandacht is buiten alle proporties
Op televisie verschijnen allerlei mensen die beweren 
dat die wetenschappers er  achter gekomen zijn dat 
de conclusies die indertijd getrokken zijn met be-
trekking tot het klimaat, helemaal niet kloppen. Alle 
duizenden betrokkenen zouden een berichtje hebben 
gekregen waarin zij gesommeerd werden dit onder de 
pet te houden. Een ieder die uit de school wil klappen 
wordt monddood gemaakt.
Dit is een absurde werkelijkheid die doet denken aan 
de Da Vinci Code, maar die door bijvoorbeeld Leon 
de Winter in het NRC Handelsblad en Hans Labohm 
bij Twee Vandaag ons als waarheid wordt voorgehou-
den. Zijn deze heren wetenschappers in het veld? 
Nee, de eerste is schrijver die vanwege zijn angst 
voor de islam naar de Verenigde Staten is gevlucht.  
De tweede is econoom op wiens c.v. eigenlijk niets 
anders terug te vinden is dan het schrijven van kriti-
sche stukjes over het broeikaseffect. Deze schamele 
geloofsbrieven beletten de media er echter niet van 
om hen keer op keer een podium te geven om hun 
complot denken  te ventileren.
Enerzijds kun je dit opvatten als een zwaktebod 
– klaarblijkelijk zijn er geen serieuze wetenschappers 
te vinden die deze boodschap willen uitdragen -  maar 
dat zal de verveelde televisiekijker een worst zijn. Die 
gaat de dingen vanzelf wel geloven als hij ze maar 

vaak genoeg hoort.   
Dat bewees VVD-kamerlid Helma Neppérus die 
zich wel kon vinden in deze standpunten en vond 
dat het IPCC maar eens goed naar deze kritiek 
moest luisteren.  Alsof wetenschap net zoiets is als 
politiek: je roept maar wat en als niemand je tegen-
spreekt dan zal het wel zo zijn. Al die onderzoeken 
zijn reeds lang en breed getoetst en gewogen. Dat 
er hier en daar een foutje in is geslopen doet niets 
af aan de hoofdconclusie. Maar de NOS vond het 
niet de moeite om haar hier op te wijzen. Het lijkt 
er zelfs op dat de televisie behagen schept in het 
opvoeren van dergelijke zonderlingen. Het klimaat-
probleem is echter een te serieuze zaak, nieuws-
redacties moeten hun cynische genoegens elders 
botvieren.  
Daarom was het een hele opluchting dat weerman 
Gerrit Hiemstra in een reactie hierop wel de dingen 
bij hun naam noemde. Volksverlakkers noemde hij 
deze klimaatcritici en daarmee slaat hij de spijker 
op de kop. 
Er zijn al genoeg mensen in de wereld die dagelijks 
de gevolgen van de klimaatsverandering ondervin-
den. Droogte in Afrika kost duizenden levens en 
rond de Noordpool zien Inuit  hun dorpen  verdwij-
nen in zee. Dramatische gevolgen voor de Wes-
terse Wereld laten nog op zich wachten en zolang 
zullen er mensen blijven roepen dat klimaatsveran-
dering allemaal onzin is, propaganda van de Linkse 
Kerk.
En als de klimaatcritici het echt niet meer weten 
dan komen ze steevast met een bejaarde geoloog 
op de proppen die ons uitlegt dat er miljoenen jaren 
geleden palmbomen op de polen groeiden. Dus als 
de polen al zouden smelten dan is dat de normaal-
ste zaak van de wereld.

Hans Mars     

                                                             extreme temperaturen op Groenland
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De Chinezen komen er aan

China heeft Spanje van de derde plaats ver-
drongen in de ranglijst van grootste windener-
gieproducenten. De VS zijn nog steeds de 
grootste en Duitsland bleef China nipt voor. 
Het opgesteld vermogen in China is nu ruim 
25.000 MW.  De VS hebben ruim 35.000 MW 
en Nederland 2200 MW. (bron: WSH)
Wereldwijd kende windenergie in 2009 een 
groei van 31 procent.

Windpark in China

Groen gas
Energieaanbieders hebben een nieuw 
product, namelijk groen gas. In eerste 
instantie denk je aan biogas maar dat is 
meestal niet het geval. Maar wat is het 
dan wel? Enig surfen op het internet 
maakt al snel duidelijk dat het hier om 
uiteenlopende producten kan gaan

Greenchoice, aanbieder van duurzame ener-
gie, heeft drie verschillende varianten van 
‘groen gas’ in haar pakket:

1. Biogas, dit is gas gewonnen uit vergassing 
van GFT of bijvoorbeeld koemest.

2. Bosgecompenseerd gas, dit is gewoon 
aardgas maar de gebruiker betaalt (al dan 
niet) een toeslag die gebruikt wordt voor de 
aanplant van bossen elders in de wereld. Hier-
bij is het idee uiteraard dat er evenveel CO2 
wordt opgenomen door nieuw aangeplante 
bomen als er vrij komt door de verbranding 
van het gas. 

3. Energiegecompenseerd gas, dit is gewoon 
aardgas maar de gebruiker betaalt een toe-
slag die gebruikt wordt voor investeringen in 
duurzame energie. 

Het moge duidelijk zijn dat  hier om verschil-
lende zaken gaat en uiteraard lopen de prijzen 
van deze producten uiteen. Variant 2 is bij 
Greenchoice niet duurder dan ‘gewoon’ gas 

maar de andere varianten kosten wel iets meer.

Nuon op haar beurt verkoopt gas met een na-
tuurcertificaat. Dit komt neer op hetzelfde als de 
tweede variant hierboven. Nuon spreekt niet over 
‘groen gas’ maar over groener gasgebruik.
Eneco verkoopt ecogas en dit komt neer op vari-
ant 3. Op het internet is terug te vinden dat Eneco 
druk doende is biogas (variant 1) te ontwikkelen  
maar vooralsnog biedt ze dit nog niet aan op haar 
website.
Essent heeft ‘groen voor gas’ op de menukaart 
gezet. Ook dit komt neer op variant 3. 
Essent noemt dit letterlijk “een milieu vriendelijk 
alternatief voor gewoon gas”. Het gaat hier uiter-
aard wel om gewoon gas maar de klant betaalt 
hier iets extra voor wat Essent investeert in onder 
meer windenergieprojecten in China en Nieuw 
Zeeland.
Uiteindelijk kan dus alleen de Biogas van Green-
choice echt aanspraak maken op het label Groen 
gas. Bij de andere varianten gaat het gewoon om 
aardgas. Het groene zit alleen in het feit dat de 
leverancier meestal op de kosten van de klant 
een investering doet in duurzame energie.
U en ik weten dat een lening aan een windener-
gie coöperatie zoals de onze een mooi rende-
ment oplevert. En daarnaast steunt de CWW ook 
duurzame energieprojecten in de derde wereld 
zoals de Energytower van de stichting Shubi. Je 
kunt je dus met recht afvragen of het niet veel lu-
cratiever is om je gasverbruik te vergroenen door 
zelf een investering te doen in duurzame energie, 
dan dit over te laten aan een energeigigant.        
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De Coöperatie Windenergie Waterland u.a. 
plaatst windturbines met geld dat door de leden 
aan de vereniging is geleend. Deze leningen 
worden met rente terugbetaald. Verder steunt 
de vereniging duurzame projecten in de derde 
wereld, wil ze mensen bewust maken van de ac-
tuele milieuproblemen en een positieve bijdrage 
leveren aan een duurzame toekomst.

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 
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Wilt u de Nieuwsbrief voortaan per E-mail 
ontvangen in plaats van de post?
Laat het ons dan even weten 
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