
           
 
 
Onderwerp:  Coöperatief Windpark in Peel en Maas 
 

Peel en Maas, 15-09-2016        Markt 6, 6088 BP  Roggel 
 www.rescooplimburg.nl
    
Geachte heer/mevrouw, 
 
Via deze brief hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor een gesprek over de ontwikkeling van een coöperatief 
windpark in Peel en Maas. De Gemeente Peel en Maas wil medewerking verlenen aan de ontwikkeling van een 
nieuw windpark wanneer burgers daarbij actief betrokken zijn. Op 24 maart 2016 nam de gemeenteraad hierover 
een besluit.  
 
Het gebied rond de Eerselsberg in Maasbree lijkt een geschikt gebied voor het realiseren van een windpark.  
Omdat u volgens onze gegevens eigenaar bent  van gronden in dit zoekgebied, ontvangt u deze uitnodiging.  
 
REScoop Limburg is een samenwerkingsverband van Limburgse Burger Energiecoöperaties. De coöperaties 
Zuidenwind en Peel Energie werken daarbinnen intensief samen aan een nieuw windpark in Peel en Maas.  
Zuidenwind heeft in 2015 de ‘vijfde’ molen van Windpark Neer gebouwd, gefinancierd door haar eigen leden, meest 
burgers uit de omgeving (www.zuidenwind.org). Peel Energie (www.peelenergie.nl)  streeft ernaar om Peel en Maas 
op termijn energieneutraal te maken. Naast het stimuleren/realiseren van duurzame projecten zijn zij een lokale 
leverancier van duurzame energie. 
Samen met u willen deze coöperaties een nieuw windpark van ca. 3 windturbines ontwikkelen en realiseren.  
 
Aangezien voorbereidingen voor zo’n windpark zorgvuldig moeten gebeuren, willen wij als eerste met u onze 
plannen bespreken. Wij willen graag met u als grondeigenaar in gesprek over de wijze waarop we samen met u 
gestalte kunnen geven aan de totstandkoming van zo’n windpark. Wij stellen ons een manier voor waarbij 
grondeigenaren, omwonenden en burgers in de regio, de coöperatieleden, samenwerken. Zodat iedereen er baat bij 
heeft. Wij noemen dat de “coöperatieve aanpak”. 
 

Daarom nodigen wij u van harte uit voor een bijeenkomst op woensdag 28 september 2016, 
om 20.00 uur bij Niens Horeca, Baarlosestraat 4 in Maasbree 

 
Deze bijeenkomst wordt uitsluitend voor de grondeigenaren in het zoekgebied georganiseerd en is besloten en 
vertrouwelijk van aard. Daarom verzoeken wij u  om uw komst te melden. Dat kan door een email te sturen aan  
rescooplimburg@gmail.com , of telefonisch contact op te nemen met Ton Hanssen, tel. 06-23021083. Ook als u 
meer wilt weten over deze aanpak of als u vooraf een individuele afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen. 
S.v.p. ook melden wanneer u niet komt. 
 
Graag zullen wij u verwelkomen op  28 september aanstaande. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Coöperatie REScoop Limburg,  
De voorzitter          Secretaris 
 
 
 
Har Geenen          Peter Gloudi 
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Vergoedingen 
Verdeling definitief

1= projectenreservering: 10% totaal bedrag (resteert 90%)

2= molens/infra vs alle grondeigenaren: 50-50% (resteert 45%)

3= per eigenaar vs oppervlakte grond: 50-50% (resteert 22,5%)

4= verhouding bos vs landbouwgrond 1: 4



           
 
 
 
 
 
Aan de bewoners van dit huis 
     
  
Onderwerp:  Coöperatief Windpark in Maasbree?     
  
Peel en Maas, 05-10-2016         
     
Geachte heer/mevrouw, 
 
Via deze brief hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor een publieksbijeenkomst over de mogelijke 
ontwikkeling van een coöperatief windmolenpark in Peel en Maas. De Gemeente Peel en Maas wil medewerking 
verlenen aan de ontwikkeling van een nieuw windpark wanneer burgers daarbij actief betrokken zijn en er 
voldoende draagvlak is. Op 5 april 2016 nam de gemeenteraad hierover een besluit.  
Het gebied rond de Eerselsberg in Maasbree lijkt een geschikt gebied voor het realiseren van een windpark.  
U ontvangt deze uitnodiging omdat u in de omgeving van dit zoekgebied woont. 
 
REScoop Limburg is een samenwerkingsverband van Limburgse burger-energiecoöperaties. De coöperaties 
Zuidenwind en Peel Energie werken daarbinnen intensief samen aan een nieuw windpark in Peel en Maas.  
Zuidenwind heeft in 2015 de ‘vijfde’ molen van Windpark Neer gebouwd, gefinancierd door haar eigen leden, 
meest burgers uit de omgeving (www.zuidenwind.org).  
Peel Energie (www.peelenergie.nl)  streeft ernaar om Peel en Maas op termijn energieneutraal te maken.  
Naast het stimuleren/realiseren van duurzame projecten zijn zij een lokale leverancier van duurzame energie. 
Samen met de inwoners willen deze coöperaties een nieuw windpark van ca. 3 windturbines ontwikkelen. 
 
Aangezien voorbereidingen voor zo’n windpark zorgvuldig moeten gebeuren, willen wij onze plannen met u 
bespreken in deze bijeenkomst. Vanuit de coöperatieve gedachte stellen wij ons een manier voor waarbij 
grondeigenaren, omwonenden en coöperatieleden er allen baat bij hebben. Voor omwonenden zal er bij realisatie 
een gezamenlijk project kunnen worden opgestart, waarvoor u wordt uitgenodigd suggesties te doen. 
 

Daarom nodigen wij u van harte uit voor een bijeenkomst op woensdag 12 oktober 2016, 
om 19.30 uur bij Niens Horeca, Baarlosestraat 4 in Maasbree 

 
Voor vragen kunt u telefonisch contact op te nemen met Ton Hanssen, tel. 06-23021083 of een email te sturen 
naar rescooplimburg@gmail.com. 
 
Graag zullen wij u verwelkomen op  12 oktober aanstaande. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Coöperatie REScoop Limburg,  
De voorzitter          Secretaris 
 
 
 
Har Geenen          Peter Gloudi 
 

RESCOOP- LIMBURG   IS DE COÖPERATIEVE SAMENWERKING VAN DE LIMBURGSE ENERGIE COÖPERATIES    
 

Markt 6, 6088 BP  Roggel 

www.rescooplimburg.nl 
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COÖPERATIEVE ONTWIKKELING

Windpark de Kookepan

Grondeigenaren en omwonenden voorjaar 2017

Herinnering
Wat hebben 
we gedaan?
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Windpark de Kookepan
Echt coöperatief:
-met de leden van de energiecoöperatie Leudal Energie, gesteund 
door REScoop Limburg-coöperaties als Zuidenwind, Peelenergie en 
WeertEnergie
-met de grondeigenaren in zoekgebied
-met de omwonenden en lokale groepen
-met de overheden en bedrijven



Structuur de Kookepan
Opbouw structuur:

1) Bestuur Coöperatie Leudal  BV De Kookepan
2) Projectgroep, bestaande uit:

1) Joost van der Stappen
2) Har Geenen
3) Jan Vossen

3) Windwerkgroep, bestaande uit leden van Leudal Energie
4) Werkgroep per thema, bijvoorbeeld natuur en landschap



Ontwikkeling van
de locatie Kookepan

Mei 2016 projectstart met bijeenkomsten grondeigenaren 
en omwonenden

September 2016: op verzoek gemeente: aanmelding ingeleverd, 
extra: planologische medewerking  verzocht

Vanaf november 2016: afwikkeling discussie grondeigenaren
voorbereidingen ontwikkelingstraject gestart:
onderzoeken, financiering, turbine, locaties

Januari 2017: natuuronderzoek opdracht plus inventarisatie 
radaronderzoek

Maart 2017: windpanelgesprek en wachten op gemeente



Type windmolens 

Hoogte gondel 120-135 meter

Wiek 55-70 meter

Jaarproductie 6,5 tot 10 miljoen 
kWh

levensduur 20 jaar

kosten v.a. €3,5 miljoen p.s.



VOORBEELD
Plaatje
indicatief



De gemeente Leudal 
beslist : procedure

2017

11 mei : collegebesluit wordt aan de coöperatie doorgegeven; 
advies : kansrijk

22 juni : inleveren van aangepast/ uitgewerkt verzoek voor 
planologische medewerking

27 september : raadsbesluit over keuze



De gemeente 
beslist



Overheid : past 
vergoedingen aan

Grondvergoedingen gaan omlaag
- 2015:  0,39 cent / kWh opgewekt / jaar
- 2018*:  0,29 cent / kWh opgewekt / jaar
Per turbine van 5 miljoen kWh x 0,4ct = €20.000 / jaar naar 
€14.500 /jaar

SDE subsidies gaan omlaag
-2015 : opbrengst incl. subsidie max. 9,8 cent / kWh opgewekt / 
jaar
-2018* : opbrengst incl. subsidie max. 8 cent / kWh opgewekt / 
jaar

Gevolgen: grotere windturbines !
NB: * cijfers 2018 nog niet definitief



Hoe Verder na 
Raadsbesluit?



De coöperatie 
Profijt plan 

• Iedereen kan lid worden

– Lidmaatschapsgeld 

– Leden zijn mede eigenaar van de coöperatie

– Leden mogen geld lenen aan de coöperatie

• De coöperatie investeert in duurzame 
(energie) projecten (lokaal en regio)

• Omwonenden en grondeigenaren doen 
voorstellen voor (duurzame) projecten 



Omwonenden

Samen projecten oppakken
3 subgroepen:
- De Kappert / Rotonde : grootste groep
- Richting Kessel-Eik
- Richting Egchel (Heideweg/Neerseweg/Gruise Epper)
Per groep komen tot (set van) projecten voor de komende jaren

Voorstel uitvoering: apart omgevingsfonds, bestuurd door de commissie 
met omwonenden, dorpsoverleggen en Leudal Energie (vrijwillig)

Jaarlijks voor projecten  ter beschikking €1,00 per Mwh (200% van de 
NWEA-norm,   40 - 50 cnt / Mwh ), totaal ca.€20.000

Contactpersonen gevraagd!!



De coöperatie 
Profijt plan 

• Financiering totale kosten € 12.000.000 (schatting)
– Via leningen leden: € 2.000.000  5 % (Leudal Energie)

– Via obligaties en bank € 10.000.000 

• Revenuen 
– Leden leningen € 100.000 /jaar

– Revenuen  grondeigenaren €60.000 tot 100.000 €/jaar

– Omwonenden: Extra aandacht voor woningen tot ca.750m 
(molens zijn hoorbaar): evt. investeringen in geluidsbeperking

– Revenuen omwonenden in omgevingsfonds €20.000 / jaar, in 
projecten

– Winst coöperatie wordt gestopt in nieuwe energieprojecten



Hoe verder : stand
onderzoeken



Geluids-
indicatie



Opdracht verstrekt voor:
- Quick scan flora en fauna
- Vleermuizen onderzoek
Afgerond 2017 (nog geen resultaten)

Extra:
Begeleidingsgroep formeren voor natuur en 
landschapsopwaardering Kookepan (Studiegroep 
Leudal, IKL, gemeente, . . .)

Natuur-
onderzoek



Radarcheck 1
3 x lagerwey



Radarcheck 2
3 x Enercon



Conclusie

Geluid: en schaduw: geen beperkingen verwacht

Natuur: nog geen resultaten

RADAR:
- Radar is belangrijke beperking
- Nog geen  opstelling gevonden

ALS GEEN OPSTELLING BINNEN ZOEKGEBIED WORDT 
GEVONDEN, MOET KEUZE GEMAAKT WORDEN:
- A) van 3 naar 2 molens (extra groot)
- B) 3 molens houden, maar minimaal 1 buiten 

huidige zoekgebied 



Afweging / 
voorkeur ?

2 molens (extra groot)

- Productie: 2x 9.000 MWh 
= 18.000 MWh

- Niet overeenkomstig 
beleid landschap 
gemeente/provincie

- Minder opbrengst = 
kleinere bedragen aan 
grondeigenaren en leden 
coöperatie, minder 
projectengeld en minder 
winst

3 molens houden

- Productie: 3x7.500 MWh 
= 22.500 MWh

- minimaal 1 buiten 
huidige zoekgebied 

- 4 tot 6 nieuwe eigenaren 
betrekken/ laten delen

- Onderzoeken 
uitgebreider (geluid, 
natuur, archeologie)



Planning op 
hoofdlijnen

- Begin 2018: alle onderzoeken klaar, definitieve 
bepaling locaties en turbines

- Maart/april 2018 : ruimtelijke onderbouwing 
klaar: indiening vergunningsaanvraag

- Mei-augustus 2018: definitieve afspraken met 
de grondeigenaren (waar molens op komen

- September/oktober 2018 aanvraag subsidie uit
- januari 2019 financial close
- alles is ‘rond’, start voorbereiding bouw
- januari 2020 klaar: productie begint



Hoe verder : vragen 
& afspraken



afspraken

• Leden voor commissie omgevingsfonds
• Zodra de gemeente besloten heeft, worden de 

omwonenden geinformeerd
• Zodra er duidelijkheid over de turbines (grootte, 

aantal en plaats) is, worden de omwonenden 
geïnformeerd

• Informatie vanaf vandaag  Per email!! (of per post 
als dat niet kan)

• Bijeenroepen omwonenden..
• Andere afspraken. . . .




