Visie en missie van Zuidenwind
1. Doelen
De doelstelling van de coöperatie is in de statuten als volgt verwoord:
De coöperatie heeft ten doel:
a) het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen.
b) het op duurzame wijze produceren en doen produceren van energie, direct of indirect ten
behoeve van de leden, alles in de ruimste zin, in de provincie Limburg en aangrenzend
gebied.
c) Het bevorderen van het efficiënt gebruik van energie.
2. Onze visie
Duurzaamheid is het sleutelwoord voor het oplossen van ons energievraagstuk en de daaraan
gekoppelde klimaatproblemen. Naast een efficiënt en spaarzaam gebruik van energie zal het
aandeel van duurzame bronnen in de totale energievoorziening drastisch moeten toenemen.
Binnen 30 jaar zullen we geheel op hernieuwbare bronnen moeten overstappen.
Deze energietransitie zal democratisch moeten worden georganiseerd met een doorslaggevende
rol voor burgers en coöperaties.
Voor deze energietransitie zullen we alle mogelijkheden moeten benutten die de natuur en de
techniek ons bieden. Opwekking van energie uit wind is ook in Limburg een rendabele optie.
Door spreiding van projecten over heel Nederland draagt iedereen zijn steentje bij. Bovendien is
er bij een goede spreiding van energieprojecten minder transport van energie noodzakelijk.
Zuidenwind zet zich daarom ten volle in voor meer windenergie in Limburg en het zuiden van
Nederland.
3. Onze missie
Zuidenwind pakt nieuwe kansen op voor het bevorderen van windenergie in het zuiden van
Nederland. Dat doen we zelfstandig én in nauwe samenwerking met andere coöperaties. In elk
geval doen we dit samen met de lokale gemeenschappen. Onze kennis en ons vermogen kunnen
zelfstandig worden ingezet of als ondersteuning worden aangeboden bij gezamenlijke projecten.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Een verdere toename van het aantal leden vergroot de
kracht van onze coöperatie. Ook leden die niet financieel willen participeren maar om andere
redenen de democratisering van de energietransitie en de komst van meer windenergie
toejuichen, zijn daarom nog steeds zeer gewenst.
Het zou zonde zijn als de bij Zuidenwind opgebouwde kennis en ervaring niet ter beschikking kan
worden gesteld aan pioniers elders in deze regio. Met steun van Zuidenwind (zowel kennis als
financiën), kunnen elders in de regio mogelijk nieuwe windmolens gerealiseerd worden. Onze
coöperatieve kringen-organisatie voorziet op een eenvoudige wijze in deze steun.
De kennisoverdracht naar andere coöperaties organiseren wij met de Zuidenwind-academie. Zo
promoten wij actief de coöperatieve werkwijze elders.
Onze missie - met volle kracht doorgaan op de ingeslagen weg van de Zuidenwind methode verdient te meer steun, nu onlangs is vastgesteld dat de doelen van het Klimaatakkoord van
Parijs uit 2015 bij lange na niet gehaald dreigen te worden. Alle zeilen zullen moeten worden
bijgezet om de opwarming van de aarde in 2050 tot een stijging van maximaal 2℃ t.o.v. 1990 te
beperken.

