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Voorwoord

John Schoonbroodt – voorzitter

Geachte leden,
Het jaar 2020, gaat de boeken in als het jaar waarin corona het leven in ons land bepaalde. Als de dag
van gisteren herinner ik me de 12de maart. We hadden met de Rabobank contracten getekend met
betrekking tot de financiering van windpark Heibloem en op dezelfde avond moesten we een beslissing nemen over het al dan niet laten doorgaan van een fysieke ALV in Baexem. Veel Voors, maar nog
meer Tegens en de eindconclusie was dan ook: “laten we verstandig zijn en de zaak cancelen”. Dit
was het begin van een nieuwe vergadermethode waarover we nog steeds enthousiast zijn. Hadden
we, voor corona, ca. 80 leden van de 580 in de zaal, met de nieuwe livestreammethode en de bijbehorende manier van stemmen per e-mail bereiken we meer dan 400 leden. Met andere woorden een
grote verbetering van de democratie binnen onze coöperatie. Als Bestuur hebben we dan ook het
gevoel dat we nog steeds een goed contact hebben met onze achterban, al zorgen nieuwsbrieven en
onze internetsite uiteraard ook voor een versterking van deze beleving. Blij word ik ten slotte van de manier waarop onze diverse com28 juli 2021
missies (op basis van vrijwilligers) met veel plezier en eigen initiatief
aan de slag zijn, bij bijvoorbeeld het aanleggen van het voedselbos
De Coöperatieve
bij de nieuwe turbines.

Vereniging
Zuidenwind u.a.

Los van corona ging het werk gewoon door en zijn we aan het eind
van dit jaar voor 100% eigenaar van vijf, hopelijk goed, functionebestaat 10 jaar.
rende windturbines. De eerlijkheid gebied te vermelden dat de uiteindelijke oplevering en in gebruikstelling van windpark Heibloem
meer tijd vroeg dan ik zelf had verwacht. Ook zijn we in 2020 bezig geweest met zonne-energie bij
onze turbines. Concreet door in te schrijven op een tender van de gemeente Leudal en door een
overleg met onze leden over dit onderwerp. Vooralsnog geldt in deze het spreekwoord: ‘schoenmaker blijf bij je leest’ en zal Zuidenwind (voorlopig) geen verdere initiatieven ontwikkelen. Ook Zuidenwind heeft, net als veel andere partijen, veel moeite met het bestemmen van vruchtbare landbouwgrond tot productie-omgeving van zonne-energie.
Zoals bekend bouwen we, samen met WML, in de buurt van het Platveld (gemeente Meijel) vier
windturbines van hetzelfde type Nordex als in Heibloem. Op 8 maart aanstaande begint hiervoor het
transport van de wieken (12 nachten) en de torendelen. IJs en weder dienende, zouden deze turbines halverwege 2021 moeten draaien. Daarnaast zijn we volop bezig met nieuwe plannen. Het gebied ‘De Pielis’ in de gemeente Bergeijk is uitermate geschikt voor de plaatsing van windturbines
(18). De contacten met het gemeentebestuur en de bewoners zijn van dien aard dat daar mooie ontwikkelingen tot stand komen.
Bijna tot slot wil ik nog heel graag vermelden dat ons Bestuur vrij uitvoerig met leden heeft gesproken over het duurzaamheidsfonds en hoe dit aan te wenden. De input was erg waardevol en constructief. We zullen er in de uitvoering zeker rekening mee houden.
Kortom, ondanks de perikelen met corona, toch ook veel en positief nieuws over de ontwikkelingen
bij onze actieve coöperatie. Genoeg in ieder geval om er bij ons 10-jarig bestaan in juli 2021, op een
gepaste manier, aandacht aan te besteden. U zult er vast en zeker nog wel het een en ander over lezen.
Ter afsluiting bedank ik dan ook iedereen die, hoe dan ook, heeft bijgedragen aan het positief functioneren van en de positieve ontwikkelingen bij onze mooie Coöperatie Zuidenwind.
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1-

Leren van de nieuwe verhoudingen corona-lessen en ontwikkeling

2020 zal voor Zuidenwind het jaar blijven waarin we geleerd hebben gebruik te maken van digitale
communicatie. De eerste les trokken we met de ALV van maart 2020 waarin bleek dat veel meer leden aan de stemming deelnamen dan bij een uitsluitend fysieke vergadering het geval zou zijn geweest.
In september was er een grote opkomst tijdens de ALV die via onlinestreaming werd uitgezonden.
Deze werkwijze is in 2020 ook in de statuten verankerd. Het betekent echter concreet, dat het democratisch gehalte van onze vereniging er wel bij vaart en er via elektronische weg vergaderd en vooral
ook gestemd mag worden.
Bestuursvergaderingen en commissievergaderingen worden nu ook deels digitaal gehouden. Dat
scheelt de leden tijd en reizen en is dus ook duurzamer naast dat het eenvoudiger is om ons werk te
doen. Deze digitale verworvenheden zullen we nu ook verder gebruiken in onze werkwijze.
De voortgang van de bouw van de windparken leed nauwelijks onder de corona-crises. Wij hopen
ook dat we na 2021 elkaar weer gemakkelijker fysiek kunnen ontmoeten.

a. Doelstellingen en Duurzaamheidsfonds
We konden enkele inhoudelijke gesprekken voeren met leden over belangrijke onderwerpen, zoals
de doelstellingen van de coöperatie en de daarbij behorende discussie over de bestedingen van een
in te stellen duurzaamheidsfonds. Hoe we met onze middelen omgaan op de middellange en lange
termijn leverde een boeiend gesprek op. Het verslag van dit gesprek hoort bij de vergaderstukken
van de Algemene vergadering.
De discussie leidt ertoe, dat onze wijze van werken verder uitgeschreven wordt naar aanleiding van
dat gesprek. Het gesprek met de leden over de inzet van het duurzaamheidsfonds en onze doelen en
werkwijze wordt ook in 2021 voortgezet. Digitaal, dat spreekt voor zich.
De Financiële commissie heeft dit onderwerp ook ter harte genomen. Het bestuur zal samen met de
Financiële commissie in 2021 een tweede doelstellingen/duurzaamheidsfonds gesprek met de leden
organiseren, waarbij we ook concreet bezien hoe we de uitkomsten kunnen vastleggen in de organisatiedocumenten zoals Huishoudelijk reglement en statuten.

2-

Hoe draaiden de drie molens van Zuidenwind?
a. Productie van de Coöperwiek

Voor de Coöperwiek was 2020 een prima windjaar. Met een productie van meer dan 5,2 miljoen kWh
is de oorspronkelijke verwachting flink overtroffen. De productie in 2020 was maar liefst 11% hoger
dan in 2019. Door een lagere energieprijs viel de opbrengst van de stroomverkoop enigszins tegen.
Ondanks een iets hogere rijkssubsidie, was de uiteindelijke jaaropbrengst in 2020 toch nog een fractie lager dan in 2019. In nevenstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de opbrengsten in
2019 en 2020.
De Coöperwiek
2019
2020
%
Stroomproductie in kWh
4.731.845 5.251.361
0,11
Samengevat: de Coöperwiek presTotale financiële opbrengst
€ 517.709 € 514.626
-0,006
teert tot nu toe boven verwachting.
Verkoop
van
stroom
(APX)
€
203.311
€
185.209
-0,089
Bij een vergelijking met de twee
Ontvangen subsidie (SDE)
€ 314.398 € 329.417 + 4,8 %
nieuwe molens van Heibloem valt
een jaarproductie van ruim 5 miljoen kWh van de Coöperwiek natuurlijk in het niet tegen de verwachte jaarproductie van meer dan 20 miljoen kWh voor de twee nieuwe molens in Heibloem. Desondanks is er alom tevredenheid over deze windmolen, die dateert van 1 september 2015.
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b. Productie van beide molens in Heibloem

Een vergelijking met een voorgaande Molens (T1 en T2) in Heibloem
2020 (vanaf 1 juni)
13.386.031
periode is nog niet te maken. De twee Stroomproductie in kWh
€ 1.132.958
molens in Heibloem draaien namelijk Totale financiële opbrengst
€ 561.818
pas sinds 1 juni 2020. In zeven maan- Verkoop van stroom (APX)
Ontvangen
subsidie
(SDE)
€ 571.140
den tijd was de totale productie met
ruim 13 miljoen kWh al meteen indrukwekkend. De verwachting is dat beide molens op jaarbasis meer
dan 20 miljoen kWh zullen produceren. Dat is voldoende elektra voor ruim 6.000 huishoudens. In financiële zin was de totale opbrengst € 1.132.958

3-

Activiteiten molenaars en molengidsen

Binnen de coöperatie waren er begin 2020 vijf molengidsen (Jo Hobus, Léon Porankiewicz, Lei Veugelers, Eric Visschers en André Vollenberg) en vijf gecertificeerde molenaars (Andres Bauer, Jos Hannen,
Alex Janssen, Bas Korten en Jo Kunnen) actief. Zij zien er op toe, dat alle bezoeken aan de molen en
aan de gondel op een deskundige en veilige wijze verlopen.
Toen op 17 februari 2020 alle molenaars en molengidsen bij elkaar waren om de komende activiteiten
te bespreken, wees er nog niets
Op zaterdag 14 maart 2020 hebop, dat dit jaar door de coronaben onder leiding van Alex Janssen en Jo Kunnen nog twee leden
crisis anders zou verlopen dan
van Zuidenwind een bezoek aan
gehoopt en voorzien. Alle gede gondel van de Coöperwiek
plande bezoeken van scholen
kunnen brengen, daarna waren
en groepen moesten na 15
er helaas geen bezoeken aan de
maart 2020 geannuleerd worgondel meer mogelijk.
Op deze middag dag werd ook de
den. Ook gold dat voor enkele
rescue barrel (een ton met redlezingen met daaraan gekopdingsmateriaal) mee naar benepeld een bezoek aan de Coden gebracht om op cursus mee
operwiek. Slechts drie ‘open zate gaan trainen. De rescue barrel
staat nog steeds beneden in de
terdagen’ konden medio 2020
molen.
plaatsvinden. Het aantal bezoeFoto:
Het coronavirus maakte nadien
kers was begrijpelijk minimaal.
de laatste bezoeker boven op de gondel van
de Coöperwiek tot nu toe (14 maart 2020)

helaas alle verdere activiteiten in
de molen onmogelijk.

a. Het dashboard van de Coöperwiek op 31 december 2020
Het was op 31 december 2020 nagenoeg windstil, toen bijgaande foto werd gemaakt. Het bovenste cijfer (0,4) geeft de actuele windsnelheid op 100 meter
hoogte aan.
De wieken draaiden op dat moment niet (0,0).
- Er was dus ook geen productie / power (0).
- Het aantal operationele uren sedert 1 september 2015 bedroeg: 43.707 uren.
De totale productie sedert 1 september 2015 bedroeg: 25.357.388 kWh.
Omgerekend ruim 4,7 miljoen kWh per jaar.
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b. Hercertificeringen

Omdat klimcertificaten van molenaars maar twee jaar geldig zijn, waren er in 2020 trainingen met een
hercertificering noodzakelijk. Medio 2020 hebben Andres Bauer, Jos Hannen, Alex Janssen, Albert Jansen en Bas Korten na een training – vanzelfsprekend coronaproof - hun hercertificering behaald.
Jo Kunnen heeft vanwege zijn leeftijd besloten om van een nieuwe hercertificering af te zien.
Aan de groep van gecertificeerde molenaars konden in 2020 twee nieuwe leden van Zuidenwind worden toegevoegd. Na een tweedaagse training ontvingen Léon Porankiewicz en Will Theelen hun klimcertificaat. Helaas hebben zij tot nu toe hun geleerde kwaliteiten nog niet kunnen laten zien.

c. Coöperwiek als modelmolen en Werkgroep Operationeel Beheer

In de molenaarscommissie is afgesproken om alle educatieve activiteiten en alle bezoeken in de toekomst bij de Coöperwiek te concentreren. Bezoeken aan de nieuwe molens van Heibloem zijn om veiligheidsredenen niet mogelijk.
De rol van de molenaarsgroep is om onze wijze van werken te laten zien, excursies te ontvangen en
mensen uit te leggen hoe een windmolen werkt en wat coöperatie-eigendom betekent. Het praktische
onderhoud van de molen komt bij de nieuwe Werkgroep Operationeel Beheer te liggen. Deze werkgroep houdt contact met het stroombedrijf, de turbineleverancier en regelt alle technische zaken.

4-

Duurzaamheid en ontwikkelfonds van EBN

Tijdens de planontwikkeling van windpark Heibloem werd het plan opgevat om het dorpshuis energieneutraal te maken. Het aanbod van Zuidenwind zette een ontwikkeling in gang in Heibloem, maar
ook bij de andere aandeelhouders van de Coöperwiek. Het resultaat was dat in de EBN-bv een reserve is opgebouwd, bestemd voor duurzame ontwikkeling in de regio en voor de ontwikkeling van
nieuwe projecten.

a. Dorpsontwikkeling HELD in Heibloem

De financiële reserve van De Coöperwiek is door Zuidenwind ingezet om de dorpsontwikkeling van
Heibloem te steunen. Aanvankelijk ging het om het gesprek tussen de partijen in het dorp over de
toekomst van het dorp. Het bracht de verschillende verenigingen en de dorpsraad bij elkaar en leidde
tot de oprichting van HELD – de dorpscoöperatie ‘Heibloem Leefbaar en Duurzaam’. Parallel daaraan
ontstond het gesprek tussen het dorp en de partijen op het Widdonkterrein dat aan de andere kant
van de provinciale weg grenst aan het dorp Heibloem. In de historie van Heibloem spelen dit terrein
en de jeugdzorgvoorzieningen die zich daar bevinden een belangrijke rol. Het dorp dankt haar ontstaan eraan. In 2020 werkte HELD samen met het Centrum Jeugdzorg en andere partijen aan een
(stedebouwkundige) toekomstvisie van het dorp en het Widdonkterrein. Centraal stond daarbij het
oprichten van een Multifunctionele Accommodatie, die ook gebruikt zou kunnen worden als buurtcentrum voor het dorp. Het opstellen van deze visie en de organisatie van het overleg is financieel
gesteund vanuit het duurzaamheidsfonds van De Coöperwiek. Alhoewel in het plan niet direct een
financieel beroep wordt gedaan op de gemeente Leudal, heeft het bestuur van die gemeente zich
zelf nog niet tot een waardering en steun aan deze visie- ontwikkeling kunnen zetten.

b. Ontwikkeling nieuwe projecten

De kosten van ontwikkeling van nieuwe (windenergie)projecten wordt nu betaald uit de reserves van
De Coöperwiek en ook uit de reserves van Burgerwindpark Heibloem bv. Zodra duidelijk is dat een
traject gestart kan worden voor het indienen van een principeverzoek voor planologische medewerking of het aanvragen van een bouwvergunning, wordt het project nauwkeuriger gepland en begroot,
en krijgt het de status ‘project in voorbereiding’. De kosten van dergelijke projecten komen ten laste
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van de reserves van EBN bv en van Heibloem bv.
Het project Bergeijk heeft in 2020 de status ‘ Project in voorbereiding’ gekregen. Het werk voor het
project wordt bekostigd volgens een door de bestuurders goedgekeurde begroting.

5-

De bouw van onze nieuwe parken Heibloem en Ospeldijk
a. Bouwteam

De bouw van onze nieuw parken verloopt vlot en goed georganiseerd. Vrijwilligers van Zuidenwind
vormen een bouwteam, waarin alle deskundigheid om een bouw goed te laten verlopen aanwezig is.
Bas Korten (HBO bouwkunde) was de projectleider in Heibloem en Theo Ratering (ervaren in civiele
projecten) doet dat in Ospeldijk. Gesteund door de elektrisch deskundigen Jo Hobus en Wil Theelen,
de bouwkundigen Hans Tacq, Jos Hannen en Jos Kusters zijn we in staat dagelijks toezicht te houden.
Bijzondere aandacht besteden we aan het veiligheidsplan (Hans Tacq en Jos Hannen) en het contact
met de directe omgeving. Andres Bauer is onze omgevingsmanager, die het contact met de verschillende buren onderhoudt. Marcel van Essen treedt voor ons op als turbine-inspecteur. Het bouwteam
werkt onder verantwoordelijkheid van Albert Jansen.
Deze organisatie is in de loop van de bouw van Heibloem ontstaan en biedt ons nu veel voordelen bij
de bouw van Ospeldijk. We opereren professioneel en kunnen ook onze toezegging naar WML goed
waarmaken.

b. Maart 2020

Een drukke maand – het begon met de aankoop, samen met WML, van vier Nordex-turbines voor
Ospeldijk. Een leuke gebeurtenis die ook de pers haalde.
De zaterdag daarop mochten we 700
mensen ontvangen op het bouwterrein van Heibloem tijdens de open
dag. Het terrein leende zich ook perfect voor een dergelijke manifestatie. Tijdens de open dag kwamen
veel leden kijken hoe groot onze
nieuwe turbines nu echt zijn, en er
kwamen ook veel leden van collegacoöperaties en gemeentebestuurders die hun bewondering uitten
over de professionele aanpak van
Zuidenwind. Immers pas in 2017
ontstond het eerste idee om dit
Het Projectteam:
windpark te bouwen, en nu na drie Bas Korten ZWND Andrei Tavirlau (Nordex) Albert Jansen bestuur ZWND
jaar was de bouw in volle gang.
De grote onderdelen lieten een imponerende achter bij de bezoekers.

c. Heibloem zonproject en beleidsgesprek met onze leden

De gemeente Leudal schreef in het voorjaar een tender uit voor een 20 ha zonproject. Als energiecooperatie konden we natuurlijk niet achterblijven en stemden we onze benadering af met de collegacoöperatie Leudal Energie’. De plannen werden vervolgens met de buurt, georganiseerd in de gebiedscoöperatie Boerderijweg, besproken. Het legplan ging uit van een strook van 80 meter breed
tussen het Neers-kanaaltje en de turbines van Heibloem en Neer.
Door de tender ontstond er een sterke grondspeculatie in de gemeente. In de zomer dienden we een
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principeverzoek in bij de gemeente zoals gevraagd in de tender. Uitgangspunt natuurlijk een coöperatieve benadering, maar door de grondspeculatie hadden wij geen grondovereenkomsten vastgelegd. Ons voorstel zou weliswaar tot een beter gebruik van onze stroomaansluiting leiden, echter de
aanleg zou altijd op agrarisch gebruikte grond zijn, en de biodiversiteit en het landschappelijke beeld
stonden met een eventuele aanleg onder druk. De financiële haalbaarheid van dit zonproject was erg
onzeker.
Het principeverzoek hadden we samen met de coöperatie Boerderijweg opgesteld. De gemeente
Leudal koos om omstreden reden er niet voor de door de coöperaties ingediende projecten te honoreren.
Deze exercitie is samen met de meer algemene vraag: ‘wat is de rol van Zuidenwind bij zonprojecten’
met een groep leden in een videobijeenkomst besproken. Het resultaat van deze beleidsdiscussie is,
dat Zuidenwind alleen in combinatie met wind, ook zon-projecten wil ontwikkelen. Daarbij is het echter onwenselijk als gebruik gemaakt moet worden van goede agrarische grond. In alle andere situaties zullen we zeer terughoudend zijn.

Het legplan voor zonne-energie in combinatie met Burgerwindpark Heibloem
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d. Het betonwerk, kabels en funderingen Ospeldijk

De les van Heibloem, ‘zorg dat je tijdens het droge seizoen het grondwerk’ doet pasten we toe in
Ospeldijk. Vooral de kabelsleuven
zijn kritisch bij nat en regenweer, in
de sleuven komen de kabels die de
stroom van onze molens naar het inkoopstation aan de Vennendijk
transporteren. In augustus begonnen
we met het grondwerk en in september konden we de kabels trekken in
droge sleuven. Zo spaarden we de
bemaling van meer dan twee kilometer kabelsleuf uit.
Bijna stilletjes begon de bouw op de
kade van Kalle Bakker, een feestelijk
moment samen met WML. In de
herfst bouwden we de funderingen.
In Ospeldijk werd eerst de 40 palen
per turbine-fundering gemaakt.
Daarna werd tussen de palen de fundering uitgegraven. Door de bovenkant van de palen te verbrijzelen
(koppensnellen), kon het betonijzer
uit de palen verbonden worden met
de wapening voor de betonfundering. Dan nog de funderingswapening vlechten en betonstorten –
klaar is Kees. Net voor de kerst was
Bij droog weer kabels trekken SAMEN
alles klaar en konden we rustig
wachten tot op de opbouw van de turbines in maart 2021.

e. Oplevering Heibloem

In mei van 2020 was onze stroomaansluiting in Heibloem klaar. Eind van die maand leverden we de
eerste stroom. In juni zijn we de exploitatie gestart. De afbouw nam meer tijd in beslag dan gepland.
Ook voor de Nordex-teams waren onze turbines nieuw. Het zijn de eerste Nordex 149 in Nederland.
De grote wieken zorgen voor meer opbrengst, maar zijn ook gevoeliger en moeten nauwkeurig geregeld worden. Dat vereist veel instellingen en afstemming van honderden sensoren in de turbines. Nadat de turbines tien dagen aan een stuk storingsvrij draaien, is de turbine gereed voor de eindinspectie. Gedurende die tien dagen moet de molen ook ten minste een halve dag met harde wind op volvermogen draaien. In ons bouwteam beschikken we ook over een goede inspecteur. Marcel van Essen keek samen met Andres Bauer de turbines van boven tot beneden na en legde elke tekortkoming
vast. Uiteindelijk konden we de turbines in oktober – een paar maanden later dan beoogd – in volle
eigendom overnemen. De productie van de molens in al die tijd was behoorlijk. Wel stonden de molens af en toe stil vanwege inspecties, of afwerking van opleverpunten. Ook van dit proces hebben
we geleerd voor Ospeldijk. Wij weten nu beter welke punten bij deze molens cruciaal zijn.
Voor de productie maakt deze latere oplevering niet veel verschil, immers de exploitatie – verkoop
van stroom – was wel al begonnen.
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6-

De inpassing van Heibloem en onze Groengroep

De afwerking van Heibloem is een bijzonder en leuk traject, waarin de
meerwaarde van coöperatief ondernemen duidelijk aan de dag treedt.
Met de gemeente spraken we bij de
vergunningverlening af om ter plaatse
van de molens een groensingel aan te
leggen, als verbetering van het landschap. Dit idee is verdiept en heeft geleid tot het plan een voedselbosstrook
te planten langs de Staldijk, en ook
om de voet van de turbines en de weg
tussen de turbines te beplanten. Daarbij dienen we twee doelen:
Het voedselbos wordt aangelegd
1. Het verbeteren van de biodiversiteit
ter plekke, door een variatie in vegetatie en betere schuilmogelijkheden voor kleine dieren en vogels
en
2. Het veranderen van het beeld van de molens. Wij willen door een zorgvuldig aangebrachte beplanting de uitstraling aan de voet van de molens veranderen.
De oude graan- en watermolens werden zorgvuldig en met aandacht in gepast in de omgeving. Zo
willen we dat ook met onze windparken doen. Onze nieuwe Groengroep neemt daarbij het voortouw. De Groengroep is in 2020 ontstaan en wordt geleid door Thea Jedeloo (groen), Ruud Lambrix
(centen) en Bart Pieterson (organisatie). In december organiseerden zij een plantdag om het voedselbos aan te leggen. Alle leden waren toen al op excursie geweest en waren op de hoogte van wat een
voedselbos is en hoe je een dergelijk bos moet onderhouden.
Er is veel belangstelling voor deze Groengroep, het
is concreet en ook gezellig om samen aan een mooie
en duurzame omgeving te werken.
Het idee om onze molens goed en zorgvuldig in het
lokale landschap in te passen, wordt nu ook toegepast door het Groengroep-team voor de andere
windparken, de Coöperwiek en windpark Ospeldijk.
Het terrein waar de Groengroep over beschikt,
wordt in de loop van 2021 groter, doordat de aansluiting van de Boerderijweg op de Staldijk op voorstel van Zuidenwind wordt gewijzigd. De aansluiting
wordt in noordelijke richting verlegd, waardoor een
terrein E (zie tekening) overblijft. Zuidenwind koopt
deze grond. We kunnen hier een klein bos – tiny forest – aanleggen.
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7-

De sociaal maatschappelijke inpassing van Heibloem

Een specifieke mogelijkheid voor ondersteuning van sociaal maatschappelijke initiatieven ontstond in
2020 met de instelling van het Omgevingsfonds Heibloem.
Vanaf het moment dat de twee windmolens van het Windpark Heibloem draaien, startte ook het omgevingsfonds. Burgerwindpark Heibloem reserveert één euro per MWh geproduceerde groene
stroom in dit fonds. Een door de bewoners van Heibloem gekozen Adviescommissie adviseert over
de bestedingen. De Adviescommissie Omgevingsfonds Windpark Heibloem wordt gevormd door
Marco Corstiaans, Femke Houben, Luc Janssen, Bart Pieterson, Wil Theelen, allen uit Heibloem, en
John Schoonbroodt namens het bestuur van de Coöperatie Zuidenwind. Iedereen die een activiteit of
duurzaam initiatief in Heibloem en omgeving van plan is, kan op dit omgevingsfonds een beroep
doen voor een financiële ondersteuning. De adviescommissie beoordeelt deze aanvragen. Jaarlijks
stort windpark Heibloem € 22.000 in het fonds.
Met het omgevingsfonds en de in paragraaf 5.a genoemde Duurzaamheidsfondsreservering maakt
Zuidenwind de sociaal maatschappelijke inpassing van windenergie mogelijk. Met de revenuen van
onze windenergie-exploitatie worden dorpsontwikkelingen in Heibloem gestimuleerd. Het vraagstuk
waar het dorp voor staat, raakt vooral de leefbaarheid: beschikbaarheid van betaalbare woningen,
en voorzieningen zoals onderwijs en sport in een aan krimp overgelaten gemeenschap. Het lijkt dat
het gemeentebestuur in Leudal, waar Heibloem onder valt, weinig visie heeft hoe in deze situatie
specifiek beleid te maken en uit te voeren. Met behulp van onze financiële steun is het dorp wel in
staat een stevige visie op hun toekomst te ontwikkelen. Of dan de plannen die daaruit voortvloeien
realiseerbaar zijn, moet nog blijken.
Ook voor het Burgerwindpark Ospeldijk en Platveld zullen we een soortgelijk fonds instellen om de
sociaal maatschappelijke inpassing van het windpark vorm te geven.

8-

Coöperatie-activiteiten Zuidenwind Academie

Eén van de zeven coöperatieve principes die Zuidenwind hanteert, gaat over onderwijs, vorming
en informatieverstrekking. Zuidenwind steunt
vanuit de ‘Zuidenwind Academie’ concreet kennisoverdracht van coöperatieve duurzame energieontwikkeling.
In 2020 presenteerden we onze kennis in verschillende regio’s. Landelijk en regionaal deelden we
onze kennis met bestuurders van gemeenten en
Andres Bauer - legt de Zuidenwind-methode uit
provincies. We ondersteunden en adviseerden
ook burgers met het oprichten van energiecoöperaties. Collega-coöperaties die geïnteresseerd zijn in onze aanpak om windenergie samen met de omgeving te ontwikkelen, konden ook rekenen op onze steun.
Zuidenwind levert een grote bijdrage aan het REScoop Limburg opleidingstraject van 23 nieuwe cooperatieve projectleiders. De cursus heeft tot doel om onze specifieke kennis over windontwikkeling,
onze ‘Zuidenwind-methode’, te verankeren in nieuwe initiatieven voor burgerwindparken in Limburg.
Ook bij de inrichting van een landelijk fonds voor energiecoöperaties is Zuidenwind met haar kennis
en ervaring betrokken.
Door heel Nederland zijn op dit moment gemeenten bezig te bepalen hoeveel duurzame energie in
hun gemeente ontwikkeld kan worden. Dit gebeurt in de zogenaamde Regionale Energie Strategie
JAARVERSLAG 2020
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(RES) waarmee men uitvoering geeft aan de afspraken uit het klimaatakkoord. Naast de genoemde
hands on coaching van gemeenten en collega coöperaties, namen we ook deel aan het RES-klankbord in Noord- en Midden-Limburg en de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen
van het ministerie van BZK.

Een belangrijk aspect van het duurzame energiebeleid dat gemeenten in het kader van de RES vaststellen, is de uitvoering van de afspraak over ten minste 50% lokaal eigendom voor burgers.
Zuidenwind ontwikkelde samen met onze landelijke koepel Energie Samen een Masterclass hoe ten
minste 50% lokaal eigendom in de gemeentelijk praktijk geborgd kan worden.
Aan de masterclass namen in Limburg vele tientallen ambtenaren en bestuurders deel. De inspiratie
en kennis die hier wordt opgedaan, is vaak het begin van een proces in gemeenten om actief aan de
slag te gaan met het formuleren van beleidskaders, die het de eigen burgers mogelijk maken om coöperatief windenergie te ontwikkelen.
Het gesprek met gemeenten gaat vooral over de vraag hoe een gemeente beleidsmatig haar eigen
burgers toegang kan geven tot de markt van grootschalige energieopwekking. Onze boodschap is
daarin duidelijk:
“Doe het samen met je eigen burgers. Stel je eigen burgers in staat het samen te organiseren. Windenergieontwikkeling kan het beste op democratische wijze, coöperatief aangepakt worden. Stimuleer
daarom 100% coöperatieve ontwikkeling”.
Zorg ervoor dat initiatiefnemers dan vooral onze beproefde ‘Zuidenwind-methode’ toepassen. Op die
wijze wordt de omgeving eigenaar van de ontwikkeling en ook van de exploitatie van windparken.
Het resultaat is een omgevingsorganisatie, die vertrouwt in de eigen kracht – iets wat vaak met
draagvlak wordt omschreven.
Concreet ondersteunden wij in het afgelopen jaar burgers en gemeenten in Parkstad, Venray, Horst
aan de Maas , Sittard-Geleen, Deurne, Valkenswaard, Bergeijk, Heeze-Leende, Waalre, Gemert-Bakel,
Heusden, Hof van Twente en Haaksbergen.

a. Academie en verkenning nieuwe projecten

De activiteiten van onze Academie brengen met zich mee dat Zuidenwind ook zelf, op initiatief van
lokale burgers, nieuwe projecten kan ontwikkelen. Dat doen we soms in opdracht (Sittard-Geleen) of
samen met een lokale coöperatie (Echt-Susteren) en soms ook zelf samen met de omwonenden van
een projectgebied. Het begint met de verkenning van een projectmogelijkheid. Dat is een ruimtelijke
studie die door de Academie-groep wordt uitgevoerd.
Zij onderhouden contact met de belangrijkste spelers, de gemeentebestuurders en -ambtenaren, de
netwerkbeheerder en zeker niet in de laatste plaats de bewoners van een gebied. Zodra duidelijk is
dat planologische medewerking een reële optie is, wordt het project nauwkeuriger gepland en begroot en wordt het een ‘project in voorbereiding’.
Door het werk van de Zuidenwind-Academie verkennen we projecten in verschillende regio’s. Het
gaat om de volgende niet uitputtende lijst. Deurne, Helmond, Echt-Susteren, Valkenswaard, Heusden, Venray, Sittard-Geleen, Parkstad, De Kempen. De lijst verandert uiteraard bijna dagelijks.

9-

Ontwikkeling organisatie

In de loop van 2020 is de ontwikkeling van nieuwe projecten beter gestructureerd. Met de Academie-activiteiten kregen we veel verzoeken van gemeenten om lezingen en presentaties te houden
over de sleutel voor succesvolle windenergie-projectontwikkeling. Het zal niet verbazen, dat daaruit
ook de vraag naar voren komt zelf concreet met projecten aan de slag te gaan.
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a. Projectontwikkelingsgroep

Binnen ons actieve ledenbestand hebben we nu die personen bij elkaar gebracht die weten hoe projectontwikkeling werkt en wat de finesses zijn van de ‘Zuidenwind-methode’. Deze commissie noemen we de projectontwikkelingsgroep.
De groep werkt aan projecten vanaf de voorbereiding tot en met de aanbesteding. Zodra duidelijk is
dat een projectidee serieuze kans maakt op positieve bestuurlijke besluitvorming, wordt het project
nauwkeuriger gepland en begroot. De kosten worden nu nog ten laste gebracht van EBN bv en Burgerwindpark Heibloem bv. De fasen waarin die projecten doorlopen is in onderstaand schema weergegeven. Wanneer duidelijk is dat er zoveel bestuurlijke medewerking is dat een vergunningaanvraag kan worden voorbereid, wordt het project precies gepland en begroot en ter besluitvorming
voorgelegd aan de ALV.
Nieuwe Projecten bij de Zuidenwindgroep
Uitvoering door

Academie
groep

Projectontwikkelingsgroep

Bouwteam
Werkgroep
Operationeel Beheer

Projectfase
Begroting
Coöperatieve aanpak en uitleg Zuidenwind-methode, alliantie en netwerkvorming
Urenbegroting voor de hele groep
Projecten in verkenning
Ruimtelijke mogelijkheden en betrokken
partijen worden verkend
Projecten in voorbereiding
Begroting op hoofdlijnen op projectnaam
Reële planologische kansen binnen beMogelijk beperkte externe ondersteuleid overheid, principeverzoek voor planing
nologische medewerking opstellen
Specifiek Project-Besluit ALV vereist
Projecten in ontwikkeling
Gedetailleerde ontwikkelbegroting en
- planologische medewerking verkregen
planning op projectnaam
- relevante onderzoeken uitvoeren
Externe ondersteuning door relevante
- Vergunningsaanvragen opstellen
bureaus t.l.v. stichtingskosten
Projecten in aanbesteding (Vergunning
verkregen)
- Financiering tot stand brengen
- Aanbesteding van project
Projecten in uitvoering
Ospeldijk
Coöperwiek
Heibloem

Gedetailleerde ontwikkelbegroting en
planning op projectnaam t.l.v. stichtingskosten
Bouwmanagement begroting t.l.v. stichtingskosten
Begroting voor de hele groep t.l.v. het
windpark

Het project Bergeijk heeft in 2020 de status ‘Project in voorbereiding’ gekregen. Voor dit project hebben we een principeverzoek voor planologische medewerking opgesteld samen met de kring van omwonenden.

b. Coöperatie Kringen –

Vooral de wijze waarop we samenwerken in nieuwe projecten had aandacht nodig. Het ontwikkelen
van nieuwe projecten is een complexe zaak waarbij kennis, besluitvaardigheid en professionaliteit
vereist is en ook financiële risico’s worden gelopen. Lokale samenwerking is op vele manieren mogelijk. Tot nu toe oriënteerden we ons daarbij steeds op een lokale coöperatieve organisatie. Zo werkten we in Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Nederweert. Daarmee maakten we de ontwikkeling van
een project afhankelijk van de ontwikkeling van de lokale coöperatie. Een meer organische groei van
een lokale coöperatie ligt echter voor de hand wanneer een project met vertrouwen van de directe
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omgeving tot stand kan komen. Het organisatiemodel van de coöperatie-kring is daarop het
antwoord.
Met het nieuwe project in Bergeijk hebben
we onze ‘Zuidenwind-methode’ naar een
volgend niveau getild. Ondanks alle beperKring
Kring
kingen die COVID-19 oplegt, is het ons geSittard-Geleen
-----lukt om nagenoeg alle inwoners van het
gebied De Pielis in Bergeijk coöperatief in
een coöperatie-kring van Zuidenwind te orALGEMENE
ganiseren.
Kring
Kring
In een coöperatie-kring komen alle leden
Bergeijk
-----VERGADERING
van Zuidenwind in een bepaald geografisch
De Pielis
gebied bijeen, en pakken samen de coöperatieve ontwikkeling van windprojecten op.
Kring
Als onderdeel van Zuidenwind kunnen ze
De Peel
direct beschikken over de kennis, organisatorisch en financiële kracht van Zuidenwind. Deze wijze van werken willen we ook toepassen in andere regio’s.

Coöperatie Zuidenwind
u.a.

In Bergeijk blijkt deze aanpak de ontwikkeling van vertrouwen enorm te versterken. Samen met de
inwoners van het gebied De Pielis werd de aanvankelijke scepsis en weerstand tegen windenergie
omgezet naar eigenaarschap over het ontwikkelproces, en daarmee vertrouwen in de eigen kracht.
De coöperatie-kring De Pielis van Zuidenwind gaat een windpark in haar omgeving ontwikkelen. In
2021 zullen we dit organisatiemodel verder uitwerken.

c. Ontwikkeling van de commissies en werkgroepen

Er is veel werk verzet. Het bestuur deed het werk echter niet alleen, maar SAMEN met onze vrijwilligers in werkgroepen. Alles wat Zuidenwind bereikte in het laatste jaar, is gerealiseerd mede dankzij
de meer dan veertig vrijwilligers die actief zijn in onze werkgroepen. Het aantal vrijwilligers neemt
toe, nieuwe projectleiders en nieuwe bestuursleden, nieuwe onderhoudsopzichters versterken onze
organisatie.
Vooral door de ontwikkelingen van ons windpark Heibloem en de activiteiten in de Academie heeft
het bestuur besloten enkele nieuwe werkgroepen in te stellen.
De Projectontwikkelingsgroep kwam al aan bod. De Werkgroep Operationeel Beheer is ingesteld om
het praktische onderhoud van de nieuwe molens te regelen, zodat de molenaarscommissie zich op
de voorlichting en de excursies kan richten. Om de aanleg voor het voedselbos te organiseren is de
Groen-groep opgericht, die nu structureel de groenafwerking van onze windparken ter hand neemt.
Onderstaand het overzicht van alle actieve commissies en het aantal leden dat daarin actief is.

Naam commissie
0
1
2

leden

bestuur

Unieke
leden

6

6

8

4

3

3

Bestuurt de vereniging, bereidt de ALV’s voor
Financiële commissie
Formuleert financieel beleid en adviseert over financiële besluiten
Kas commissie

Statutaire commissie –controleert de jaarrekening en administratie en rapporteert direct aan de ALV
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Bouwteam

9

7

3

Bereidt na vergunning de bouw en aanbesteding van windparken voor, voert bouwdirectie en houdt toezicht

4

Voert Communicatie uit, beheert de website, sociale media en organiseert bijzondere evenementen en
geeft de nieuwsbrief uit

5

Regelt bezoeken aan en excursies naar de Coöperwiek en verzorgt informatie en voorlichting

Communicatie commissie

5

Molenaars commissie

6

9

Administratie commissie

4

2

5

1

Voert de Leden- en leningenadministratie en facturenbeheer

Academie groep
3
0
7 Geeft uitleg over de coöperatieve aanpak en de ontwikkelmethode van Zuidenwind, organiseert de ‘windacademie’ en steunt andere coöperaties bij ontwikkeling
Werkgroep Operationeel Beheer
9
2
8
Voert het technisch beheer van de turbines ziet toe op het onderhoud
9
10

Groen-groep

15

13

4

0

Ontwerpt, plant aan en onderhoudt de aanplant rond de windparken van Zuidenwind
Projectontwikkelgroep

Verkent mogelijkheden en ontwikkelt nieuwe projecten tot en met omgevingsvergunning

Bestuurders Zuidenwindgroep
Bestuurders EBN bv

3

0

Bestuurders Heibloem bv

3

0

Bestuurders Ospeldijk bv

3

0

84

43

Totaal aantal vrijwilligers actief in bestuur en commissies

Meer dan veertig leden zijn actief met het reilen en zeilen van onze vereniging. Zij doen dit in 84 verschillende rollen. Samen met onze 619 leden maken zij Zuidenwind tot wat we zijn:
Een vereniging van ondernemende mensen
die samen de democratisering van de energietransitie vorm geven,
op een leuke en inspirerende manier!

10- De

financiering van de nieuwe parken
a. Burgerwindpark Heibloem

De ALV van 19 september 2020 stemde in met het investeringsplan voor burgerwindpark Heibloem
van € 10.500.000. Deze investering wordt gefinancierd door een lening bij de Rabobank van
€ 8.400.000 en een eigen vermogen van € 2.100.000.
Zuidenwind wil meer leden laten participeren, waarmee de ALV instemde, met een verhoging van de
lening van Zuidenwind aan Burgerwindpark Heibloem bv, zodat de banklening, die voorzien was op
€ 8.600.000 lager gesteld kon worden. Het eigen vermogen komt daarmee op 20%.
In november 2020 kon het investeringsproject-budget afgesloten worden en werden de definitieve
bedragen bekend. Deze wijken slechts € 3 af van het beoogde investeringsbedrag.
Investeringsbedrag Burger Windpark Heibloem bv
Financiering
Lening Rabobank
Zuidenwind
Eigen vermogen Heibloem (aandelen)
€ 1.051.000
Lening Zuidenwind (6,5%)
€ 1.050.000
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De investeringen konden we goed managen en zijn onder de begroting gebleven. Het rendement op
deze investering is daardoor beter dan begroot.

b. Burgerwindpark Ospeldijk

De ALV van september 2020 besloot om het maximale investeringsbedrag voor Burgerwindpark
Ospeldijk te bepalen op € 11.7000.000.
Deze investering wordt gefinancierd door een lening bij de Rabobank van € 10.174.000 en een eigen
vermogen van € 1.741.000.
Het eigen vermogen ligt nu in de orde van 15%. Het bestuur stelde voor om net als bij de financiering
van Burgerwindpark Heibloem het eigen vermogen te verhogen tot circa 20%.
Door deze verhoging hoeven we minder geld van de bank te lenen en kunnen we beperkt nieuwe
participaties uitgeven. Doordat de rente op de participaties hoger is dan bij de bank, heeft dit een
daling van het rendement tot gevolg. Er gaat meer geld in de vorm van rente op participaties naar
onze leden en iets minder geld naar de reserves. Dit is een typisch coöperatief verschijnsel. Het investeringsbedrag leidt onder die uitgangspunten tot een financiering van 20% eigen vermogen.
Financiering Burgerwindpark Ospeldijk
Investeringsbedrag
Financiering
Lening Rabobank
Zuidenwind eigen vermogen
Ospeldijk (aandelen)
Lopende Lening Zuidenwind( 6,5%)
Verhoging lening Zuidenwind in 2021 ( 6,5 %)

Plan eind 2020

Oorspronkelijk

€ 10.500.000

€ 11.700.000

€ 8.381.000
€ 2.119.000
€ 1.141.000
€ 600.000
€ 378.000

€ 10.174.000
€ 1.741.000
€ 1.141.000
€ 600.000

De verlaging van het investeringsbedrag met € 1.000.000 is mogelijk geworden door een verlaging
van de kosten met € 400.000 van de Enexis-aansluiting door de gezamenlijke bouw met WML, en
door de lager uitgevallen aanbestedingskosten en overige kosten van ongeveer € 600.000. Met het
goed georganiseerde bouwteam dat de bouw aanstuurt en controleert, hopen we dit project binnen
de begroting te kunnen afsluiten.

11- De

aanwending van de participatiegelden en het participatiebeleid

Nevenstaand overzicht van de aanwending van de participatiegelden door Zuidenwind per einde
2020. Op grond van onze solvabiliteit
Participaties Zuidenwind
Bedrag
Totalen
zijn de banken bereid ons te financieDoor ALV besloten maximum
€ 4.600.000
Totaal ontvangen
€ 4.583.017
ren op basis van 10% eigen vermogen.
Ledengelden
€ 12.530
Het beleid van de coöperatie is om zoTotaal
beschikbaar
€ 4.595.547
veel mogelijk leden te laten profiteren
Geïnvesteerd participatie en leden geld
van de windenergie-exploitatie.
€ 729.000
Het bestuur en de financiële commissie EBN ( Cooperwiek)
Burgerwindpark Heibloem
€ 2.101.000
bezien hoeveel nieuwe participaties we
Burgerwindpark Ospeldijk
€ 1.741.000
in de komende tijd kunnen uitgeven.
Totaal
€ 4.571.000
De randvoorwaarden daarbij: nieuwe
projecten en duurzame doelen moeten Ruimte /overschot
€
24.547
financierbaar blijven. De solvabiliteit
van de coöperatie en de aflossingscapaciteit van de projecten moet voldoende blijven.
Het participatiebeleid is vastgesteld in 2020 en beoogt de uitgegeven participaties beter over de leden van Zuidenwind te spreiden. Bij de uitbreiding van participaties wordt met deze uitgangspunten
rekening gehouden.
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12- De

Coöperatie financieel samengevat

Balans per 31 december
(In duizend Euro)
Investeringen

2020

2019

15.594

6.192

De waarde van de Windturbines is bijna 16 miljoen.
Voor een deel zijn dit molens in aanbouw.

Vorderingen
Banksaldi
Vlottende activa

787
9.333
10.120

335
9.172
9.507

De vorderingen betreffen voornamelijk nog te ontvangen subsidies en stroomopbrengsten.

Activa

25.714

15.699

KORTE TOELICHTING

Het banksaldo lijkt erg hoog, maar bijna 9 miljoen is bestemd voor de bouw van de nieuwe molens in Ospeldijk
De reserves zijn gegroeid met het resultaat

Ledenkapitaal
Reserves
Aandeel derden
Duurzaamheidsfonds
Omgevingsfonds
Participaties leden
Coöperatievermogen
Leningen
Overige schulden
Passiva

13
484
64
145
13
4.583
5.302

11
78
99
95

4.365
4.648

19.942

10.691

470

360

25.714

15.699

Het duurzaamheidsfonds in Neer is gegroeid met 50
duizend euro en het omgevingsfonds in Heibloem met
13.000 euro.
In 2020 is voor 218.000 euro aan participaties ontvangen.
In 2020 is voor ruim 10 miljoen geleend voor Ospeldijk
en ook ruim 900.000 afgelost.
De overige schulden betreffen de te betalen belastingen en crediteuren.

Coöperatievermogen,nader verklaard
Het ledenkapitaal is ingelegd door de leden en blijft daar staan totdat het terugbetaald wordt aan de leden.
Het aandeel derden betreft de waarde van de 19% van Neer die in bezit is van de coöperatie Meerwind uit Hoofddorp. Samen met de Windvogel hielp Meerwind in 2015 ons de Coöperwiek te bouwen.
Het duurzaamheidsfonds en het omgevingsfonds hebben als doel een bijdrage te leveren aan de verduurzamen
van de regio. De uitgaven zijn eerder in dit verslag toegelicht. In 2020 is hier 24.000 euro aan uitgegeven.
Door de positieve resultaten zijn de reserves gegroeid. Dat is ook nodig om de risico’s van onderhoud en prijsschommelingen te kunnen dragen. Het bestuur acht een reserve van 1 miljoen noodzakelijk.
De participaties zijn bestemd voor de financiering van de windturbines en zijn feitelijk leningen, die terugbetaald
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Resultaten
Stroomopbrengst
SDE Subsidie
GVO
Geactiveerde kosten
Overige opbrengen
Opbrengsten

2020
631
900
116
65
7
1719

2019
181
259
23
80
24
567

101
35
121
257

77
0
93
170

Bedrijfsresultaat

1462

397

Afschrijvingen
Rente participaties
Overige rente
Geactiveerde bouwrente
Resultaat voor belastingen

-597
-274
-104
67
554

-200
-206
-35
50
6

Belastingen
Deelnemingen
Resultaat

-118
-17
419

-3
21
24

Kosten van de Molens
Duurzaamheidsinvesteringen
Overige kosten
Kosten
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De stroomopbrengst, SDE subsidie en de GVO hangen samen met de productie van elektriciteit. Deze
is flink gestegen door de start van de Heibloem turbines. De energieprijs was iets lager, maar dat
wordt gecompenseerd door een hoger subsidietarief.
De geactiveerde kosten betreffen de kosten toegerekend aan de bouw van de turbines.
De onderhouds- en exploitatiekosten van de Molens
zijn nog gering.
De overige kosten zijn licht gestegen door hogere
kosten voor communicatie.
De afschrijvingen stijgen doordat nu ook op de Heibloem molens wordt afgeschreven.
De overige rente stijgt door de nieuwe leningen
voor Heibloem en Ospeldijk. Een deel wordt geactiveerd als rente tijdens de bouw.
De post deelnemingen betreft het aandeel in Neer
wat toekomt aan de andere aandeelhouder de coöperatie Meerwind .
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De coöperatieve Zuidenwind groep
Coöperatieve Vereniging
Zuidenwind u.a
619 leden
KvK 53242130
81%

EBN Exploitatie
Burgerwindturbine Neer bv
1 x E 92
4,5 GWh/jr
2015 KVk 62405861

100%

100%

Burgerwindpark Heibloem bv
2 x Nordex 149
23 GWh/jr

Burgerwindpark Ospeldijk bv
2 x Nordex 149
23 GWh/jr

2020 KvK 70360529

2020 KvK 70365334

19%

ORGANOGRAM ZUIDENWIND 2020
Coöperatieve Vereniging
Meerwind u.a
1072 leden Hoofddorp

Doe mee met Coöperatie Zuidenwind
onderneem met ons met windenergie
en werk aan een duurzame wereld
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