Persuitnodiging 7 februari 2015
Burgercoöperatie Zuidenwind gaat een nieuwe windmolen bouwen. Dat hopen we op 7 februari
tijdens de Algemene Ledenvergadering vast te stellen. U bent van harte uitgenodigd om na afloop
van deze vergadering vragen te stellen over dit Limburgse burgerinitiatief voor duurzame energie.

Locatie: d’n Haammaeker, Hoogstraat 2 in Neer
Aanvang : 12:30 uur

De eerste Limburgse burgerwindmolen
Dit is de eerste Limburgse windmolen in eigendom van burgers. Zuidenwind is een groep Limburgers
die zelf energie willen opwekken en de handen ineen slaan voor meer duurzame energie in Limburg.
Iedereen kan investeren in deze burger-windmolen. De windmolen is eigendom van iedereen die lid
wordt van onze coöperatie.

Burgercoöperaties in Nederland helpen mee
Onze nieuwe windmolen wordt de vijfde in het al bestaande windpark in Neer. Om de windmolen te
bouwen, maken we gebruik van de kennis en ervaring van de coöperaties Meerwind en Windvogel.
Zij hebben al meerdere burger-windmolens gebouwd. De leden van de drie coöperaties worden
gezamenlijk eigenaar van de molen, zorgen via leningen voor het investeringsbedrag en beslissen
samen wat er met de opbrengst gebeurt.

Hoe is het geregeld?
Alle ruimtelijke procedures zijn afgerond en de bouwvergunning is op 9 juli 2014 afgegeven door de
Gemeente Leudal. Er zijn met de netbeheerder Enexis afspraken gemaakt over de aansluiting op het
elektriciteitsnet. De stroom wordt geleverd aan het net tegen het normale tarief. Ook is er SDE+subsidie aangevraagd en verkregen (SDE+ is de landelijke subsidieregeling voor duurzame energie).

De windmolen
We willen een windmolen die qua vormgeving het beste past in het windpark Neer. De masthoogte is
circa 100 meter. Het maximale vermogen van de windmolen is 2,5 Megawatt (MW). Dit staat
ongeveer gelijk aan 10.000 zonnepanelen. Ze levert aan stroom per jaar circa 4,5 miljoen kWh,
genoeg voor ongeveer 1200 huishoudens.

Vragen voor de pers:
Joost van der Stappen, woordvoerder: 06-29905885
Siward Zomer, voorzitter Zuidenwind: 06-37350569
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