Nieuwsbrief
Coöperatie Windenergie Waterland

Vanwege het coronavirus wordt de
Algemene Leden Vergadering van
2020 opgeschoven naar een nog nader
te bepalen moment.
Onder de gegeven omstandigheden is het uiteraard niet
mogelijk om een ALV te organiseren. We hebben als bestuur de intentie om op een later tijdstip dit jaar alsnog
een jaarvergadering te houden maar concrete toezeggingen daarover kunnen we nog niet doen.
De kascommissie bestaande uit de heren W. Oussoren en
E. Heusinkveld heeft de jaarrekening over 2019 goedgekeurd.
Wilt u als lid de financiële stukken voor de ALV
inzien mail dan naar jh.mars@telfort.nl

Meer molens bij de Nes
Vanuit Den Haag is Nederland onderverdeeld in
Regionale Energie Strategie (RES) gebieden.
Waterland valt onder regio Noord Holland zuid.
Maatschappelijke organisaties, individuele burgers
en bedrijfsleven zitten in het kader van de RES
met elkaar om de tafel om plannen uit te denken
hoe de klimaatdoelen van de regering vorm te geven. Voor windenergie is bij veel van deze partijen
weinig ruimte.
De federatie Natuur en Milieu Noord Holland
waarin veel lokale organisaties vertegenwoordigd
zijn, heeft op een kaart van Noord Holland aangegeven waar zij het wenselijk acht dat er onder
voorwaarden windturbines geplaatst kunnen worden. In eerste instantie stond de Nes hier niet op
aangezien onze locatie onder Natura 2000 valt. Na
een constructief gesprek wil de federatie de Nes
de status van onderzoekslocatie geven. Hiervoor
zijn twee redenen. Het gaat bij ons om een burgerinitiatief en er staan al windturbines.
Het is nu aan de gemeenteraad om het concept
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van de RES goed te keuren. Maar ook dit loopt in
‘coronatijd’ begrijpelijkerwijs forse vertraging op.
Op zijn vroegst zal er in het najaar meer duidelijkheid zijn.
Op het moment dat de Gemeente het concept
heeft goedgekeurd kunnen wij een aanvraag doen
voor uitbreiding van het aantal molens bij de Nes.
Hiervoor hebben wij ons projectbureau van de
Windunie gevraagd enkele scenario’s te ontwikkelen. Ook hebben we regelmatig contact met deze
over welke strategie we gaan volgen en hoe en
wanneer we zaken willen gaan communiceren.
Het zal hoe dan ook een moeilijk proces zijn, er
zal forse oppositie komen. Maar wij hebben er alle
vertrouwen in omdat we weten dat we een heel
goed verhaal hebben, een verhaal dat we overtuigend voor het voetlicht kunnen brengen.

Wilt u als uw (email-) adresgegevens veranderen dit doorgeven via cwwaterland.nl
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Sponsoractie 2020
Zoals elk jaar hebben we vanuit de CWW een sponsorbudget van 20.000 euro om cultuur-maatschappelijke
organisaties te ondersteunen. Het aantal aanvragen
voor sponsoring was ook dit jaar weer aanzienlijk. Maar
liefst 46 organisaties klopten bij ons aan voor een bijdrage. De initiatieven liepen uiteen van archeologische
verenigingen, zangkoren, toneelclubs, muziekkorpsen,
festivals en sportverenigingen. En ook stonden veel aanvragen in het teken van 75 jaar bevrijding.
Maar ook hierbij ging de coronacrisis niet ongemerkt
voorbij. Het stond al snel vast dat de feestelijke bekendmaking van de toekenningen niet kon door gaan. Verder
kwamen we voor dilemma’s te staan. Wat doen we met
de aanvragen die een evenement betreffen?
We hebben alle aanvragers benaderd met de vraag hoe
zij aankijken tegen de huidige stand van zaken. Is het
evenement afgelast of is er een (coronaproof) alternatief
bedacht?
Verschillende aanvragers, trokken zich terug en we
hebben te kennen gegeven dat deze mensen van harte
welkom zijn om volgend jaar weer mee te dingen.
De volgende initiatieven zijn in aanmerking gekomen
voor sponsoring:

Een van de initiarieven die wij sponsoren is Maatschap Terlouw. Dit is een boerenbedrijf op Marken. De
eigenaren zaaien langs het ﬁetspad dat naar de vuurtoren loopt bloemen. Aangezien het om een ﬂinke afstand
gaat, zijn er forse kosten mee gemoeid. Vorig jaar kon
het bedrijf rekenen op een subsidie van Wereld Natuur
Fonds en dit jaar dus op de CWW.
Naar verwachting zal in Juli weer een bloemenzee te
zien zijn langs het ﬁetspad. Los van het feit dat dit een
lust voor het oog is, is het ook een hele goede habitat
voor insecten en vlinders. En de bijen van de nabijgelegen bijenhouderij kunnen er hun hart ophalen.

Vrijheid 75 jaar Edam
Stichting Joods Verleden Edam
Stichting Het Kloppend Hart
A Walk About Music
Edams Mannenkoor Excelsior
Stichting Kerkelijke Monumenten Edam
Tennis Vereniging Ilpendam
André Peereboom
Stichting Marker Reddingboot
Marker Evenementen Stichting
Christelijke Muziekvereniging ‘Juliana’
Marken voor haar Markers
Tennis Club Marken
IJsclub Marken
Stichting Eilandraad Marken
Christelijke Oranjevereniging ‘Marken & Oranje’
Maatschap Terlouw
Vereniging Volksvermaak Middelie
Muziekvereniging ‘Olympia / Con Brio’
Waterlandse Hockey Club
Verzorgingshuis ‘Evean Swaensborch’ - vrijwilligers
Cantorij Monnickendam
Vereniging Oud Monnickendam
Soudbites Festival 2020
Sociaal Cultuur Centrum ‘De Bolder’
Stichting De Pinguïns
Turnvereniging Sint Mauritius
Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland
Fanfarecorps Zuiderwoude
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Algemene ledenvergadering 18 april 2019
Aanwezig: 28 leden (inclusief bestuur)
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd.

Algemeen jaarverslag
- 2018 was een goed windjaar. De molens hebben 11,2 miljoen KWh elektriciteit opgewekt
- We zijn een nieuw stroomcontract aangegaan met de Windunie.
- De molens hebben naar behoren gepresteerd. Er is weinig storing geweest.
- Met een nieuw provinciaal bestuur ontstaat er wellicht ruimte voor meer windenergie. We zien kansen voor
uitbreiding op de Nes.

Sponsoractie actie
- De sponsoractie was een succes, er waren heel veel aanvragen.
Vraag: is het niet beter om het geld gelijkelijk te verdelen onder alle aanvragers zodat er niemand afgewezen hoeft te
worden? Nadeel hiervan is dat het bedrag per organisatie erg laag wordt. Het idee was om organisaties de mogelijkheid te bieden om eens iets extra’s te doen en dat vervalt dan.

Financiën
- Vanwege omstandigheden is er geen verslag van de kascommissie. Wel wordt het verslag van de accountantscontrole van de ING aan de leden overlegd.
De vergadering verleent het bestuur decharche.

Bestuursverkiezing
- Hans Mars treedt af en stelt zich herkiesbaar. Hij wordt met algemene stemmen herkozen.

Zonnepark tussen de molens
- Het bestuur legt het plan aan de leden voor om ruim 1500 zonnepanelen tussen de molens neer te leggen.
De vergadering stemt hiermee in
Vraag: kunnen burgers hierin participeren? Dan zou het een postcoderoos moeten worden en dat is op deze lokatie
moeilijk.
Vraag: op de Bukdijk wordt ook een project ontwikkeld. Maakt dat hiervan deel uit? Nee, dat staat los van elkaar.
Vraag: is er de mogelijkheid om panelen op het water neer te leggen? Dat zal op bezwaren stuiten vanwege Natura
2000.
Vraag: is er een mogelijkheid om bij de molens zelf waterstof te maken? Is erg duur.
Vraag: heeft een toekomstige gemeentelijke herindeling gevolgen voor onze ambities? Dat is moeilijk te zeggen, in ieder
geval gaat het nog jaren duren voordat dat actueel is.

Wijnand Oussoren oprichter van onze coöperatie en voorzitter van de SDW,
treedt af. Wijnand wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet.
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Warmtescans
Met geld van SDW, en dus eigenlijk van de CWW,
kwam er in 2014 een mooie infrarood- warmtecamera beschikbaar voor het bestuur van SDW. Als
bestuurslid van SDW had ik ingezien dat het gebruik van infraroodscan techniek zeer waardevol is
om te meten wat een temperatuur
van muur, raam, deur, dakkapel
etc kon zijn. Voor €1200 kwam die
IR-camera en ik nam het op mij
om er mee actief te zijn. Al vanaf
2014 kom ik bij mensen thuis om
samen met hen door de woning te
lopen en de ‘lekken’ qua isolatie in
kaart te brengen.
Elke winter kom ik bij 60-80 woningen in onze CWW regio van
Zuiderwoude tot Oosthuizen. De
mensen kunnen met de informatie
van de warmtescan dan jaarlijkse
besparingen realiseren van meer dan 100m3 gas
(€75 per jaar bij een woning van na 1990) tot soms
wel meer dan 1500m3 (€1125 per jaar bij een oude
monument-woning in Edam).
Inmiddels ben ik mijn diensten gaan uitbreiden tot
het schrijven van een onafhankelijk ‘Plan van Aan-

pak’ om te adviseren bij het verbouwen van een woning
richting het tijdperk van ‘Warmtepomp’. Dit wordt geheel
op maat geschreven op basis van een infrarood-scan van
de woning en een gesprek omtrent de eigen wensen van
de bewoners.
En in 2019 schreef ik een boek (prijs €8) over mijn bevindingen omtrent verduurzamen van
woningen. Hiermee bereikte ik Nederlanders door het gehele land en daarbij zitten ook vele groepen van Energie-Coaches. Voor dergelijke groepen
in Eindhoven en Lochem heb ik een
powerpoint presentatie gegeven.
Daarmee geef ik hen de kneepjes van
het warmte scannen door.
Het huidige scan-seizoen is weer
voorbij. Het moet buiten onder 10
Celsius zijn voor een goede scan.
Maar in november 2020 ga ik weer
verder. Ik vind het leuk om mensen te
helpen in huidige tijd van verduurzamen.
Door een subsidie van SDW wordt
een scan uitgevoerd met €30 korting.
(Zie verder Energie-Waterland.nl). Dus ook op deze wijze
komt het ‘duurzame’ geld van onze eigen ‘wind-turbines’
u ten goede.
Jan Tessel
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