
Organisatie Duurzame Energie 
(ODE) blaast in 2013 haar 
windsector nieuw leven in door 
aansluitend op en gesponsord 
door REScoopEU een Nederlands 
REScoopNL op te zetten. Het doel 
is stimuleren en ondersteunen 
van lokale energiecoöperaties. 

Eén van de initiatieven die al 
snel door REScoopNL werd 
ondersteund ligt in Limburg. 
Daar is in korte tijd een puur 
coöperatieve windturbine uit de 
grond gestampt: de Coöperwiek, 
waar coöperatie Zuiden wind 
voor de helft eigenaar van is. 

WindNieuws spreekt met 
Albert Jansen, secretaris in het 
bestuur van energiecoöperatie 
Zuidenwind, over Zuidenwind, 
wind in Limburg en het ontwik
kelen van de Coöperwiek.

opgerichte coöperatie Zuiden wind ziet de 
mogelijkheid om daar een puur coöpe
ratieve windtur bine als vijfde turbine 
te gaan bouwen. 

Omdat de onderhandelingen met de 
initiatief nemers van de vier turbines wat 
lastig lopen schiet REScoopNL te hulp. 
Er wordt daarmee een samenwerking 
gerealiseerd met de al bestaande coöpe
raties De Windvogel en Meerwind. 

Een plek is een begin, maar dan? 
“Het heeft 12 jaar na het eerste initia
tief geduurd voordat de vier turbines 
van Yard, die later aan Toyota verkocht 
werden, er stonden. Wij wilden het 
anders doen: niet de op brengsten naar 
Japan, maar een lokale en coöpera tieve 
aanpak, direct met en voor de omwo

DOOR TiTia van LEEuwEn

Coöperatieve 
wind in het 
zuiden

H
et eerste Limburgse wind
park, met vier turbines, 
wordt in 2012 in Neer, 
gemeente Leudal, geopend. 
Het is een initiatief van 

twee ondernemers die daarbij samen
werking zochten met ontwikkelaar Yard 
Energy. In 2016 zijn de turbines aan het 
Japanse Toyota concern verkocht. Het 
heette indertijd een lokaal initiatief, 
maar het is niet van de lokale burgers. 

De burgers kwamen pas bij de vijfde 
turbine aan bod. Precies te midden van 
de bestaande rij van vier turbines lag 
namelijk nog een open plek. De eige
naar van die grond deed in eerste 
instantie niet mee. Maar in 2014, als 
de andere turbines al draaien, komt hij 
alsnog met zijn grond los. De in 2011 
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nenden. Toen zijn we met REScoopNL 
aan de slag gegaan. We hebben een 
nieuwe bouwvergunning voor een 
vijfde turbine aangevraagd en SDE.

Met de hulp van REScoopNL kregen we 
de financiering rond: de coöperaties 
Meerwind en De Windvogel stonden met 
hun eigen vermogen garant. Daarnaast 
kochten we de twee initiatiefnemers van 
de eerste vier turbines uit. In februari 
2015 werd op de jaarlijkse algemene 
leden  vergadering van Zuidenwind 
groen licht gegeven voor de start van 
de Coöper  wiek. Er werd toen een finan
cieel plan aangenomen. In diezelfde 
periode waren er ook vernieuwingen 

binnen het bestuur van Zuidenwind. Zo 
begonnen we aan de nieuwe turbine. 
Niet de Enercon 86, waarvan er al vier 
staan, maar een grotere: de E92. Vanaf 
september 2015 staat de Coöperwiek te 
draaien. Zuidenwind is voor 50 procent 
eigenaar van de turbine, Meerwind en 
De Windvogel elk voor 25 procent.”

En de buren?
“Voor de buren wilden we sowieso iets 
extra’s doen. In maart 2015 zijn we met 
hen gaan praten. Uit de gesprekken 
bleek al snel dat het internet in de regio, 

met verspreid liggende woningen, een 
probleem is. Toen kwamen we op het 
idee van een gezamenlijk glasvezelpro
ject voor de omwonenden. Met hulp van 
REScoopNL werd de Rabobank ingescha
keld en er werd een aparte coöperatie 
rond het glasvezelproject opgezet. De 
buurt is daarmee ook meer georgani
seerd geraakt. Men koopt inmiddels al 
meer zaken samen in, zoals een geza
menlijk AED apparaat voor reanimatie. 
Boven dien maken we nu met de turbine 
jaar lijks winst. Die steken we in lokale 
projecten”.

De financiering van de Coöperwiek
De bank is bereid om een lening van 
twee miljoen euro te verstrekken wan
neer de coöperatie zelf één miljoen bij 
elkaar brengt. De leden van Zuidenwind 
brengen geld in via leningen. Elk lid 
leent minimaal 50 euro aan de coöpe
ratie. In korte tijd had Zuidenwind 

meer dan 200 leden. Meerwind en De 
Windvogel dragen bij door elk garant 
te staan voor 450.000 euro. Zo hoefde 
Zuidenwind met haar leden feitelijk nog 
maar 100.000 te ver werven. De toestro
mende leden brachten echter maar liefst 
500.000 euro bij elkaar. Dat betekende 
dat De Windvogel en Meerwind voor 
minder geld garant hoefden te staan.

De Coöperwiek
Albert Jansen is trots op de Coöperwiek 
en op het proces waarmee de turbine 
is gerealiseerd. Hij noemt het een voor  

beeld voor alle andere projecten. Dat 
voorbeeld zit volgens hem in drie uit
gangs punten, namelijk in de snelheid 
van de realisatie, in de coöperatieve 
aanpak en in de wijze van omgaan met 
de buurt, de omwonenden. Belangrijk 
vindt hij ook dat je als coöperatie een 
eigen aansluiting van je turbine op het 
openbare elektriciteitsnet hebt. Je moet 
je eigen turbine zelfstandig kunnen 
beheren en exploiteren. Zuidenwind 
werkt ook met eigen molenaars.

Jansen vertelt dat de provincie Lim
burg de drie uitgangspunten die bij de 
Coöper wiek worden gehanteerd heeft 
overgenomen in haar beleid. “Ze stellen 
deze sinds 2016 als voorwaarde voor het 
verkrijgen van planologische medewer
king voor nieuwe windmolenparken. Oók 
voor de windplannen van de coöperaties 
en gemeenten waarmee Zuidenwind 
samenwerkt.” 

Inmiddels is voor die samenwerking 
REScoop Limburg als koepel opgericht. 
Daarin wordt met energiecoöperaties in 
de gemeenten Weert, Nederweert, Leu
dal en Peel en Maas, samengewerkt. Die 
andere coöperaties waren vooral met zon 
bezig, maar hebben in de loop van 2016 
ook windturbineplannen ontwikkeld. 
Rescoop Limburg is nu het centrale aan
spreekpunt voor de provincie geworden.

in Limburg moeten in 2020 95,5 
Mw in wind gerealiseerd zijn, er 
staat slechts 12,3 Mw volgens 
de monitor 2016
“De ontwikkelingen gaan nu wel veel 
sneller. Op dit moment staat er inder
daad nog weinig. Ook omdat de laatste 
jaren een aantal kleine, oudere turbines 

ODE Decentraal Trainingen: Financiering van coöperaties
Hoe je precies de financiering voor een coöperatief project regelt is vaak een 
ingewikkeld proces. Veel energiecoöperaties zoeken naar de juiste financiële 
constructie. Je wilt flexibel zijn in de samenwerking, maar de constructie 
moet ook weer conform de Wet Financieel Toezicht zijn. Dit is een zeer 
complexe wet. 

ODE Decentraal is samen met HIER opgewekt nu bezig om trainingen voor 
te bereiden en gesprekken met de DNB aan te gaan om de informatie voor
ziening aan de sector over dit onderwerp op te starten.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden over dit onderwerp, stuur dan een 
mail naar ODE Decentraal:  info@duurzameenergie.org

Albert Jansen snijdt de taart aan tijdens 
de feestelijke opening van de Coöperwiek

“De Coöperwiek is een 
voorbeeld voor alle 
andere projecten”
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zijn afgebroken. Als we de coöperatieve 
plannen en de plannen waarin coöpe
raties deelnemen, optellen gaan we 
richting de helft van wat er in 2020 in 
Limburg moet staan. En dat zijn turbines 
zonder tegenstand, omdat het in goed 
overleg met de buurt gaat. Ik ken ove
rigens op dit moment geen plannen in 
Limburg die niet van coöperaties zijn, of 
waar coöperaties niet aan meedoen. 

De provincie heeft inmiddels ook een 
extern panel van drie deskundigen inge
steld die de plannen toetst. Daardoor 
krijgen de plannen meer kwaliteit. Daar
naast wordt er een voorfinancieringsre
geling voor coöperaties ingesteld.”

Komen er nieuwe Coöperwieken?
“Er komen er twee bij op de bestaande 
rij. Daarvoor moet een nieuwe manier 
van financiering gevonden worden. 
We hebben voor 2019 nog twee miljoen 
euro nodig. Met de grondeigenaren zijn 
we al rond. En ook met het probleem 
van de radar. In monitor 2016 worden 
radars als een groot probleem in Limburg 
gezien, maar dit is altijd wel op te lossen” 
(zie ook WN 20164, red.). 

“Het is nog niet bepaald of we naar 
twee turbines van samen 6 MW erbij of 
samen 8,5 MW gaan. Overigens moeten 
we niet te veel fixeren op het aantal MW; 
het vermogen. Het gaat uiteindelijk om 
de productie van een turbine. En die is 
van meer factoren afhankelijk. Naast het 
vermogen gaat het ook om de locatie, 
hoogte, windsnelheid, de rotordiameter 
en om verdere innovaties.’ 

D
e Coöperwiek heeft een masthoogte van 98 meter. De tip
hoogte is 144 meter. Enercon bouwde de turbine in het 
windpark Neer. Het maximale vermogen van de windturbine 
bedraagt 2,5 MW, dat is de opbrengst bij krachtige wind. 
Hij levert stroom naar gelang het waait, maar naar schatting 

per jaar ca. 4,5 miljoen kWh (90 procent kans). Dat is genoeg voor onge
veer 1.200 huishoudens. 

(Sinds kort wordt de hoeveelheid opgewekte energie van bijvoorbeeld 
windturbines door de NWEA niet meer in energiegebruik van huis houdens 
uitgedrukt, maar in het gemiddelde stroomgebruik per Neder lander, zie 
hiervoor het artikel op de NWEApagina van deze WindNieuws, red.)

De gemiddelde windsnelheid op ashoogte (98 meter) is zo’n 6 meter/
seconde. De Coöperwiek heeft een iets grotere rotor dan de andere vier 
windturbines (92 meter in plaats van 82 meter), waardoor er genoeg 
stroom wordt opgewekt om het project rendabel te maken.

De Coöperwiek is uitsluitend in eigendom van burgers. Coöperatie Zuiden
wind bezit 50 procent van de aandelen en de coöperaties De Wind vogel 
en Meerwind hebben elk 25 procent. Deze beide coöperaties hielpen 
Zuidenwind bij de bouw en de financiering van de turbine.

REScoopEu: European Federation of Renewable Energy Cooperatives
REScoopEU is de Europese koepel van landelijke REScoop organisaties. Ze willen 
de spreekbuis zijn van burgers en energiecoöperaties naar de Europese politiek.
Daarnaast is het doel om nieuwe landelijke REScoops te helpen met opstarten 
en te zorgen voor verdere ondersteuning bij hun taak om nieuwe duurzame 

energiecoöperaties te helpen. REScoopNL is de Nederlandse tak met als doel het helpen en ondersteunen van 
lokale energiecoöperaties bij het realiseren van duurzame energieprojecten.

REScoopNL is een onafhankelijk en zelfstandig onderdeel van ODE Decentraal, en heeft geen winstoogmerk. 
REScoopNL wordt ten behoeve van projectontwikkeling financieel ondersteund door de Stichting DOEN!
REScoopLimburg is de Limburgse afdeling van REScoopNL, specifiek ten behoeve van de Limburgse 
energiecoöperaties

FEDERATION OF GROUPS AND COOPERATIVES OF CITIZENS FOR RENEWABLE ENERGY IN EUROPE

RESCOOP. EU

9

WINDNIEUWS - NR.4  2017


