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1- Voorwoord

Albert Jansen - secretaris

Geachte leden,
De huidige roerige tijden beïnvloeden ook de perspectieven van de energiecoöperatie Zuidenwind.
De stroomprijzen zijn hoog en lijken dit jaar nog niet te dalen. Dat is voor de verkoop van onze duurzame stroom positief, en het maakt de coöperatie financieel sterk. We zijn in staat om in één jaar
onze reservefondsen te vullen, die we nog hebben voor een solide exploitatie.
Onze vijf turbines draaien goed. Ook over de technische aspecten zijn we tevreden. In Heibloem is er
wel aandacht nodig voor de turbinegeneratoren. De prestaties worden nauwkeurig bewaakt en één
generator wordt vervangen. Onze onderhoudsgroep is hiermee actief bezig. Zij verdient alle steun
van ons hierbij.
Onze manier van werken, de wijze waarop we windparken ontwikkelen, krijgt ook landelijk steeds
meer weerklank. Dat is goed om te merken. Het maakt ons blij dat de coöperatieve beweging sterker
wordt, en een belangrijke speler is in de energietransitie. Wanneer coöperaties een rol spelen, betekent dat immers een democratisering van de energietransitie.
Energie Samen, - onze koepel van zon- en windcoöperaties -, fuseerde in januari met HOOM, de landelijke coöperatie voor duurzame warmte. Deze bundeling van coöperatieve krachten brengt alle aspecten van de energietransitie in één coöperatieve koepel samen. Deze fusie toont ook aan, dat er
meer aandacht is voor de coöperatieve en democratische wijze van samenwerken. Zaken met elkaar
delen en gemeenschappelijk aanpakken. Dat is een wezenlijk andere trend dan gericht zijn op eigen
winstmaximalisatie. Wordt dit een maatschappelijke kentering?
Onze aandacht voor de toekomst is er ook. Zeker voor onze eigen toekomst. Hoe gaat Zuidenwind
verder. Hoe kunnen we ons uitgangspunt “revenuen komen terug in de regio” waar maken.
Samenwerking met overheden hoort daarbij. Een mooi voorbeeld is de wijziging van de kruising Staldijk- Boerderijweg in Heibloem. Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid investeerde de gemeente
Leudal in de wijziging. Zuidenwind steunde de bewoners bij het agenderen van de verkeersveiligheid.
We zorgden er ook voor, dat door samenwerking de kosten voor de gemeente lager uitvielen. Het
tijdelijk wegtracé van het windpark bleef bruikbaar en we kochten het restperceel van de gemeente
terug. Ecologische ontwikkeling, verbetering van de verkeersveiligheid en coöperatief initiatief in één
plan. Samenwerking waarbij iedere partij haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Onze fondsen vervangen echter géén publieke taken. Wij kunnen mogelijk wel lokaal investeren in sociale en innovatieve projecten en ons richten op duurzame ontwikkelingen in de regio.
Hierover willen we graag het gesprek voeren met onze leden, om ons te inspireren, maar ook omdat
uiteindelijk onze leden beslissen.
Belangrijk bij dit gesprek over de toekomst, is onze positie tussen de energiecoöperaties. We horen
bij de voorhoede. Overdracht van onze kennis en aanpak zal daarom belangrijk blijven.
Windparken blijven we ontwikkelen, wanneer dat democratisch kan, met de Zuidenwindmethode.
Hoe we tussen al deze punten kiezen, hoe we ons willen ontwikkelen is de centrale vraag in het gesprek met onze leden, die we starten met deze Ledenvergadering.
Hoe we de Zuidenwind methode toepasten in Midden-Limburg is te zien op onze website. De tijdlijn
van de ontwikkeling is een nieuwe toevoeging – die we met de ALV openbaar maken. Daaruit kan iedereen putten die wil weten hoe op een democratische wijze de lokale windparken zijn ontwikkeld.
Windparken die nu dagelijks de groene stroom produceren die we zo nodig hebben tegen de klimaatverandering en nu ook voor onze energie-autonomie.
Albert Jansen
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2- De Zuidenwindmethode beklijft
a. 10 jaar Zuidenwind
Op 28 juli bestond de coöperatie 10 jaar. Dat feit vierden we op 2 oktober. Een grote feesttent bij Windpark Ospeldijk bood ons onderdak. Daan Quakernaat uit Utrecht liet ons aan de
hand van de parabel van de kathedralenbouwers zien hoe wij
werken.
Een goed moment om stil te staan bij onze ontwikkeling.
De eerste vier jaren verliepen met vallen en opstaan. Het bestuur had in 2013 de helderheid om bij het plan voor de eerste
windturbine, zelf de regie te houden. De bouwvergunning voor
de Coöperwiek kwam op naam van Zuidenwind en de financiering zou coöperatief georganiseerd moeten worden, wat tot een
breuk leidde met de ontwikkelaars. Daarom riep het bestuur in
2014 de steun in van de net opgerichte koepel van coöperaties:
REScoopNL. Op 1 september 2015 was Zuidenwind met haar 80
leden de trotse eigenaar van haar eerste turbine.

28 juli 2021
De Coöperatieve
Vereniging
Zuidenwind u.a.
bestaat 10 jaar

Het overleg met de omgeving was anders aangepakt dan te
doen gebruikelijk bij ontwikkeling van windparken. De buurt was collectief, als gemeenschap,
betrokken. Zuidenwind steunde de gemeenschap van omwonenden zichzelf te ontwikkelen.
De buurt richtte de buurtcoöperatie Boerderijweg op, die met hulp van Zuidenwind een glasvezelnetwerk aanlegde. In oktober 2015 beschikte de buurt over snel internet.
De lessen van Zuidenwind werden vanaf eind 2015 in sneltreinvaart omgezet in een professionelere aanpak en bundeling van krachten. Met de volgende ijkpunten:
- 30 november 2015 vraagt Zuidenwind de Provincie Limburg om financiële steun bij de uitwerking van een Plan van Aanpak voor coöperatieve windenergie-ontwikkeling. Het Plan
omvat versterking van de vier coöperaties, sociale innovatie, planologische vernieuwing
en draagvlakontwikkeling.
- In december 2015 volgt de oprichting van REScoop-Limburg, de vier coöperaties verenigden zich in één organisatie. Zo konden we meer invloed nemen op beleid en elkaar helpen.
- In het voorjaar van 2016 nemen de vier gemeenten beleidsregels aan, die mede door Zuidenwind zijn ontwikkeld. Met de beleidsregels kregen de coöperaties kans concrete projecten te ontwikkelen.
- Deze beleidsregels vormen nu de basis van de Zuidenwindmethode. De windparken
Kookepan en Heibloem in Leudal, Ospeldijk in Nederweert en Grijze Heide in Weert zijn
alle volgens deze aanpak ontwikkeld. Samen 12 turbines die met groot draagvlak in de
omgeving binnen enkele jaren tot stand kwamen.

b. De kathedralenbouwers - Daan Quakernaat
Daan Quakernaat vergeleek tijdens het openingsfeest van Windpark Ospeldijk aansluitend
aan de ALV, de aanpak van Zuidenwind met de aanpak van de kathedralenbouwers in de
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hoge middeleeuwen. Wél een doel en een droom, géén uitgewerkt plan dat door managers
gestuurd wordt; wél gericht op samenwerking en daardoor flexibel, niet bureaucratisch en
wél snel reageren op veranderende omstandigheden en nieuwe kansen.
Dankzij die houding konden we sinds de oplevering van de Coöperwiek in vijf jaar tijd zelf
twee nieuwe windparken bouwen, en ons eigen turbinebezit uitbreiden naar vijf windturbines.
Tegelijk konden we met de grote organisatie van de Limburgse Waterleiding Maatschappij in
goede harmonie, een samenwerking tot stand brengen in Windpark Ospeldijk.

Joyce Nelissen (WML) en John Schoonbroodt feliciteren elkaar met het windpark.

Onze voorzitter John Schoonbroodt speelde bij de totstandkoming van die samenwerking
een belangrijke rol. Tijdens het feest nam hij afscheid als voorzitter. Als laatste formele handeling opende hij samen met WML-directeur Joyce Nelissen Windpark Ospeldijk. Daarmee
sloot hij een periode af waarin coöperatie Zuidenwind groeide van één molen naar vijf, en
nu een jaarlijkse productie van meer dan 50 miljoen kWh stroom.

c. Publicaties en pers
Zuidenwind is landelijk bekend, door onze aanpak en door onze resultaten. Op 19 mei 2021
vormde onze aanpak onderwerp in een tv-uitzending van Pointer. Een journalistiek televisieprogramma waarin onze aanpak als voorbeeld werd gesteld. De Zuidenwindmethode betekent in de eerste plaats goed overleg met de buurt over een projectidee en het voorstel aan
de buurt om samen met windenergie te ondernemen.
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Pointer vergeleek onze succesvolle aanpak met de werkwijze van de gemeente Deventer.
Volgens de interviewer zou de gemeente Deventer over de mensen heen walsen. Géén sterk
vergelijk, immers in Nederweert en Leudal zijn dezelfde procedures gevolgd, en ook in Deventer ontwikkelt de lokale burgercoöperatie een windplan.
Ook namen we deel aan een publieksdiscussie in Amsterdam, naar aanleiding van de documentaire “Het verdriet van de Veenkoloniën”. De bouw van windparken in de Veenkoloniën
in Drenthe stond daarbij centraal met als contrastbeeld “In Nederweert zijn omwonenden
juist trots op ‘hun’ windmolens”.
Wij dragen in die gesprekken en discussies vooral uit, dat het in contact komen en blijven en
in gesprek blijven met de mensen in de omgeving een cruciaal uitgangspunt is.
In Limburg was er ook belangstelling voor onze ecologische aanpak. Dagblad De Limburger
besteedde op 16 februari aandacht aan de aanleg van het voedselbos in Heibloem.

In maart gaven de lokale kranten aandacht aan de investeringsmogelijkheden naar aanleiding van het ALV-besluit meer eigen vermogen in Ospeldijk te investeren.
Ook in Midden-Limburg gaan de ontwikkeling van wind en zon niet zonder discussie. Op 2
juni besteedde Dagblad de Limburger aandacht aan de impact van zon en wind in MiddenLimburg en vooral in Heibloem en Egchel.
Tot slot kwam in oktober een uitnodiging van Dagblad De Limburger aan Zuidenwind om
deel te nemen aan de verkiezing “Ondernemer van het jaar”.
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3- De ontwikkeling van onze coöperatie
Bij de start van de bouw van de Coöperwiek in 2015 waren er 80 mensen lid van Zuidenwind.
Nu heeft de vereniging 683 leden. Allemaal mensen die om verschillende redenen onze doelen ondersteunen, en bijdragen aan ons werk. Onze groei laat zien dat de coöperatieve beweging als geheel ook sterker is geworden. De energiecoöperaties organiseerden zich landelijk in “Energie Samen” en ook regionaal in REScoop-Limburg. Zuidenwind draagt aan beide
ontwikkelingen bij met inhoudelijke inbreng, organisatie en kennis.

a.

Het ledenbestand

Waar wonen onze 683 leden, waar komen ze vandaan? Het is interessant om te zien waar
onze leden wonen en ook hoe de leden over de leeftijdsgroepen verdeeld zijn.
Onze leden komen voornamelijk uit Limburg en Brabant – dat vatten we samen als Zuid-Nederland. Concreet gaat het vooral om de regio
LEDEN NAAR LEEFTIJD
Midden-Limburg, Roermond, Venlo en Eindhoven.
Door onze geschiedenis en de steun in 2015
> 80
16 - 50
3%
van de coöperaties De Windvogel en Meer25%
70 - 80
22%
wind kent Zuidenwind ook nog een groter aantal leden in West-Nederland, 11% totaal. Deze
leden zorgden in 2015 voor de zekerheid dat
we de Coöperwiek konden financieren.
50 - 60
De verdeling is in de grafiek weergegeven.
60 - 70
25%

25%

Vanaf 16 jaar kan iemand zelfstandig lid worden van onze coöperatie, vanaf 18 jaar heeft
een lid stemrecht. Wij streven ernaar meer
jongeren als lid te kunnen inschrijven. Per
Leden naar regio
einde 2021 heeft Zuidenwind totaal 613 volBelgie DLD; 1%
NO NL; 4%
wassen leden. Het was mogelijk om een cadeau-participatie te schenken aan kinderen of
WEST NL; 11%
kleinkinderen. In totaal zijn er zo aan 70 kinderen of kleinkinderen cadeau-participaties
uitgegeven. Deze kinderen zijn aspirant lid, en
nog niet statutair lid.
We rekenen deze wel mee in het ledental. Het
ZUID NL; 83%
aantal leden komt daarmee op 683.
We willen ook graag weten hoe de verdeling
over de verschillende leeftijdscategorieën is.
Daarbij laten we de cadeau-participatieleden buiten beschouwing en kijken we alleen naar
de leden van 16 jaar of ouder.
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We zien vier categorieën, die elk 25% leden tellen. Een kwart van de leden is jonger dan 50
jaar. De vijftigers zijn vertegenwoordigd met 25%, de zestigers met 25% en de senioren van
70-plus ook met 25%. Het is in ons doel de groep onder de 50 jaar te vergroten.

b. De participerende leden
De leden zijn niet alleen actief
Leden met participaties 2021
maar investeren ook in de coper 1-1-2021
per 31-12-2021
operatie. Het eigen vermogen Bedragen
van Zuidenwind is door de let/m € 2.000
140
34%
107
22%
den bij elkaar gebracht. Aanvan € 2.000 t/m € 5.000
76
19%
190
39%
vankelijk stelden we géén
hoogtebeperkingen in het
van € 5.000 t/m 10.000
61
15%
68
14%
aantal participaties. Ons doel
Meer dan € 10.000
130
32%
123
25%
was vooral om zonder externe hulp voldoende finan407
100%
488
100%
ciering te vinden voor onze
projecten. We waren daar vooral pragmatisch in, immers ongeacht de hoeveelheid participaties heeft elk lid één stem in de ALV. De coöperatieve principes gaan uit van autonomie van
de coöperatie.
Met de uitgifte van participaties in 2021, vooral in de omgeving van Windpark Ospeldijk,
beoogden we de spreiding van
de participaties over de leden
te verbeteren.
Dat beleid is geslaagd.
De spreiding van de participaties is toegenomen. De verdeling van de participaties veranderde in 2021 als in de tabel
hierboven weergegeven.

WEST NL
€ 932.400 18%

NO NL
€ 203.755 4%

Belgie DLD
€ 35.643 1%

Zuid NL
€ 3.913.968
77%

In al onze windparken is nu
20% van de financiering door Zuidenwind ingebracht en is van het vermogen 80% geleend
van de bank. Die leningen van de bank worden als eerste afgelost.
De herkomst van de participatiegelden geeft een beeld van de betrokkenheid van participerende leden naar regio. We zien dat ruim driekwart van ons ledenvermogen (77%) uit ZuidNederland komt. De leden in West-Nederland dragen voor 18% bij aan de participaties en
Noordoost-Nederland voor 4%. Bijzonder voor Zuidenwind is ook dat enkele leden in Duitsland of België, net over de grens wonen. Ook zij nemen deel met participaties

c. Waarin zijn de leden actief?
De basis van onze coöperatie vormen natuurlijk onze leden en in het bijzonder de actieve leden. Naast het bij elkaar brengen van ons vermogen zijn er een kleine vijftig leden actief in
JAARVERSLAG 2021
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de coöperatie. Het werk van onze coöperatie gebeurt vrijwillig, in uiteenlopende werkgroepen en commissies. Daar werken de leden naar beste kunnen aan de uitvoering van taken.
De werkzaamheden reiken van klassiek handwerk met groene vingers, via inzicht in werking
van elektriciteit tot abstracte beleidsvoorbereiding. Voor iedereen die de doelen van de cooperatie actief wil ondersteunen blijkt er wel een rol mogelijk, waarbij de specifieke kwaliteiten en kennis van die persoon tot inzet kunnen komen. Bijzonder is natuurlijk ook, dat elk lid
weer zijn eigen netwerk meebrengt.
Onderstaand het overzicht van de werkgroepen waarin de leden actief zijn:

Naam commissie
0
1

leden
Bestuur

6

6

8

4

3

3

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

2

Unieke
leden

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

9

7

3

Bereidt na vergunning de bouw en aanbesteding van windparken voor, voert bouwdirectie en houdt toezicht – tot 31-12-2021. Nu slapend.

4

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

Communicatiecommissie

Molenaarscommissie

5
6
7
8
9
10

5

9

3

5

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

4

1

Voert de leden- en leningenadministratie en facturenbeheer.
Academie groep
3
0
Geeft uitleg over de coöperatieve aanpak en de ontwikkelmethode van Zuidenwind, organiseert de ‘windacademie’ en steunt andere coöperaties bij ontwikkeling.
Werkgroep Operationeel Beheer /Onderhoudsgroep
9
7
Voert het technisch beheer van de turbines ziet toe op het onderhoud.
Groengroep

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

2

0

Bestuurders Heibloem bv

3

0

Bestuurders Ospeldijk bv

3

0

83

49

Totaal aantal vrijwilligers actief in bestuur en commissies
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4- Hoe produceren de molens van Zuidenwind?
a. Productie van de Coöperwiek EBN
Voor de Coöperwiek was 2021 een minder goed windjaar. De productie van slechts 4.133
MWh viel ten opzichte van 2020 (5.200 MWh) en de P90-langjarige verwachting (4.200
MWh) tegen. Het jaar 2021 was een slecht windjaar.
Echter ook de ingebruikname van Windpark Egchelse Heide leidt tot een iets lagere opbrengst. Dat verlies compenseert Egchelse Heide door een storting in het windparkfonds.
Ondanks de hoge energieprijs is ook de omzet iets lager dan verwacht. De gemiddelde elektriciteitsprijs over 2021 was nagenoeg gelijk aan de voor de Coöperwiek specifieke garantieprijs van de SDE (Stimulering Duurzame Energie) van € 112. Daardoor vervalt de subsidie.

b. Productie van beide molens in Heibloem
De twee molens in Heibloem draaien vanaf 1 juni 2020. In zeven maanden tijd was de totale
productie met ruim 13 miljoen kWh al meteen indrukwekkend. In 2021 bedroeg de productie 22.837 MWh. Dat is ondanks het slechte windjaar hoger dan de productie waarmee we
het project begroot hebben. De lessen uit de Coöperwiek lieten ons zeer voorzichtig zijn met
de windverwachting. Dat brengt ons nu profijt.
Ook voor Heibloem was het een minder windjaar, maar de omzet van € 2.160.000 is veel hoger dan de € 775.000 die in onze begroting stonden. De omzet is door de hoge stroomprijzen
vanaf augustus 2021 spectaculair gestegen. Over het gehele jaar ligt de gemiddelde stroomprijs op circa € 100. Dat is ver boven de garantie SDE-prijs voor Heibloem van € 72. Hierdoor
heeft Windpark Heibloem geen SDE gekregen, maar wel winst gemaakt.

Stroomprijs 2021
€ 300

€ 200

€ 100

€-
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c. Beheer en productie van de beide molens in Ospeldijk
De twee molens in Ospeldijk draaien vanaf 1 juli 2021. In de 6 maanden in 2021 bedroeg de
productie 11.868 MWh. Wat lager dan verwacht, maar er was veel stilstand door het verwerken van de opleveringspunten. We kunnen nog niet precies inschatten hoe het park zal presteren. De onderhoudsgroep meent dat het beter zal presteren dan het Windpark Heibloem.
De omzet van € 1.160.000 is spectaculair hoog. Juist toen Ospeldijk stroom ging leveren
schoten de elektriciteitsprijzen omhoog. Ospeldijk heeft vooral dure stroom gemaakt. Over
de laatste zes maanden van 2021 bedroeg de gemiddelde stroomprijs voor ons € 140,-, bijna
het dubbele van de garantie SDE-prijs van € 72. Hierdoor kreeg ook Windpark Ospeldijk geen
SDE, maar maakte wel goede winst.

Coöperwiek
Heibloem
Ospeldijk
Totaal

Productie
MWh
4.732
------------4.732

Productie en opbrengst van onze drie parken
2019
Productie
2020
Opbrengst
MWh
Opbrengst
€ 517.709
5.251
€ 514.626
---------13.000
€ 1.132.950
----------------------------€ 517.709
18.251
€1.647.576

Productie
MWh
4.133
22.837
11.868
38.838

2021
Opbrengst
€ 384.372
€ 2.270.657
€ 1.686.474
€ 4.341.503

d. De financiële afronding van Ospeldijk
Het uiteindelijke investeringsbedrag wat het bouwteam benodigde om het Burgerwindpark
Ospeldijk te bouwen bedroeg € 10.515.000. De ALV had het bestuur toestemming gegeven
voor een investeringsbedrag van € 11.415.000. (Aanvankelijk zelfs € 11.700.000).
Dat we het project € 900.000 lager konden afsluiten dan geraamd heeft een aantal oorzaken. Onze aanbestedingskosten zijn lager dan gebruikelijk, en het bouwteam had de (financiele) regie strak in handen. De post onvoorzien is nauwelijks aangesproken.
Van het uiteindelijke investeringsbedrag is een klein deel direct afgeschreven, de andere
kosten zijn geactiveerd. Het bedrag van € 10.181.000 is op de balans terug te zien. Met de
banklening van € 8.031.000 en een eigen inbreng van € 2.150.000 is het project degelijk gefinancierd.
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5- Onderhoud en technisch beheer van onze molens
a. Oplevering en blikseminslag Heibloem
De laatste opleveringspunten worden in Heibloem aangepakt door Nordex. Het inregelen
van de koeling in de nacelle kostte de nodige aandacht. Een blikseminslag in de buurt van de
molen gaf in maart 2021 extra werk voor de onderhoudsgroep. De scada – dat is de computercontrole van de molen en de communicatieverbindingen – waren door de inslag verbrand. De molens konden gelukkig doordraaien en binnen enkele weken waren deze problemen verholpen. De verzekering dekt de schade.
De slagschaduwmodule is boven in de molen geplaatst. In Heibloem is daardoor géén telefooncontact met de module mogelijk. Zuidenwind wil de buurt als een service de mogelijkheid bieden de molens bij optredende slagschaduw te stoppen. Het vergt nog enige tijd
voordat die zaken goed geïnstalleerd zijn. Daarmee zijn dan alle opleveringspunten afgewerkt.

b. Trafo en omschakeling naar 20.000 volt
Het Windpark Heibloem lieten we aansluiten op het Enexis-stroomnet toen dit nog op
10.000 volt draaide. Enexis verhoogde de capaciteit van het net voor de windparken in Midden-Limburg door over te schakelen op 20.000 volt. Deze aanpassingen kwamen begin 2021
gereed. Zuidenwind kan daarop de transformator, die de 20.000 volt van de turbines terugbrengt naar 10.000 volt, afschakelen. De transformator is inmiddels verkocht aan een andere
Coöperatie. Door de afschakeling is er iets minder parkverlies bij de productie van stroom.

c. De omgeving, infopunt en LKM Heibloem
In het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu is
door Zuidenwind een ecologische zone voorgesteld langs de Staldijk. Het voedselbos van Zuidenwind is daar een hoofdonderdeel van. Het
landschappelijk effect van het bos kunnen we
zien als een herstel van de bomensingel langs
de Staldijk. Voor Zuidenwind is de ecologische
waarde belangrijker. Midden in deze zone ligt
ons informatiepunt en de toegang naar de molens. De Groengroep heeft dit jaar daar de ontwikkelingen ter hand genomen.

d. Bouw, oplevering en afronding Ospeldijk
Windpark Ospeldijk bestaat uit vier turbines: twee van Zuidenwind en twee van WML (Waterleiding Maatschappij Limburg). De eerste voorbereidingen van de bouw vonden in de
herfst van 2020 plaats. De aanleg van de parkbekabeling, de bouw van tijdelijke wegen en de
fundamenten waren rond de jaarwisseling gereed.
In het voorjaar van 2021, tijdens de corona lockdown, vond het spectaculaire transport van
de torendelen en de rotorbladen plaats. Het transport leidde dwars door Ospel.
Binnen enkele weken bouwde een ervaren internationaal team van Nordex de vier turbines.
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De bouwbegeleiding voor de vier turbines
werd door Zuidenwind uitgevoerd.
De eerste kilowatturen stroom werden door
turbine 4 eind mei 2021 geleverd. Bij de oplevering hoort een uitgebreide inspectie van de
turbines. Ons inspectieteam onder leiding van
Theo Ratering is deskundig en ervaren, en onderdeel van het bouwteam.
De mechanische bouw van Ospeldijk is in juli
2021 afgerond. Vanaf het eerste moment dat
de molens stroom maken, moet er nog veel
ingeregeld en afgesteld worden.
Voor de inspecteurs is de beloning voor het gekruip door elke hoek van de windturbine, het
fantastische uitzicht vanuit het dak van de nacelle. De inspectie leverde een lijst op met punten
die door Nordex zijn afgewerkt. Na inspectie kon
pas eind december door ons het akkoord gegeven
worden. Er resten nog een aantal kleine punten,
waaronder het overschilderen van transportbeschadigingen aan de torens. Als het weer ernaar
is, wordt dit uitgevoerd. Wij zijn nu twee prachtige windturbines rijker. Dit vierden we in oktober
in onze ALV en opening op locatie in een feesttent bij het windmolenpark.

e. Coöperwiek
De Coöperwiek is een turbine die verder weinig
aandacht nodig heeft. De onderhoudsgroep houdt contact met Enercon. Enercon wordt groter en reorganiseert. Onze onderhoudsgroep professionaliseert en let op dat de onderhoudsbeurten goed worden uitgevoerd.

f. Digitale communicatie met alle windparken
De windparken kunnen allemaal van buiten met internetcommunicatie aangestuurd worden. Op die
wijze is het ook mogelijk de actuele werking van de
turbines te zien. Dat geldt natuurlijk voor productie,
maar ook voor storingen. De onderhoudsgroep
maakt daar gebruik van. In 2021 zijn we begonnen
om de communicatie in één systeem onder te brengen, zodat het eenvoudiger wordt om op afstand
stilstand van een molen te constateren.
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g. Luchtvaart-bebakening… de rode lampjes
In 2015 is Zuidenwind begonnen om de landelijke discussie aan te zwengelen over de lastige
Nederlandse interpretatie van de regels voor obstakelverlichting.
De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) behartigt de belangen van de luchtvaart wereldwijd. In Nederland worden de richtlijnen die deze VN-organisatie opstelt geïnterpreteerd door de Lucht Verkeersleiding NL (LVNL) en vastgelegd in regels. De Inspectie
Leefomgeving en Transport ziet dan weer toe op de naleving van die regels. Zo maakt elk
land zijn eigen regels. In deze haast Kafkaiaanse bureaucratie lukte het ons om vanuit de
NWEA en Energie Samen een experiment te organiseren. Als Zuidenwind hadden we graag
meegedaan met het experiment om de verplichte Obstakel Verlichting pas in te schakelen bij
de nadering van een vliegtuig. Windpark Krammer op de grens van Zeeland en Zuid-Holland
werd als testpark gebruikt. Dat experiment is achter de rug en geslaagd. Zuidenwind heeft
nu het initiatief genomen om met de andere parken in Midden-Limburg de obstakelverlichting aan te sturen met transponders, zodat ze pas aangaan als er een vliegtuig in de buurt
komt.
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6- Samenwerking met WML
Onze eerste samenwerkingsovereenkomst met WML dateert uit 2017 toen
Zuidenwind en WML elkaar voor het
eerst tegenkwamen in het zoekgebied
langs de Venloseweg.
De samenwerking werd natuurlijk bij
elke nieuwe mijlpaal geformaliseerd in
een aangepaste overeenkomst. Zo werd
het contract gedurende de achtereenvolgende fases tijdens de planvorming,
bij de vergunningaanvraag, voor de aanbesteding en voor de start van de bouw
van het windpark aangevuld met
nieuwe afspraken.
De meest recente aanvulling omvat alle afspraken die tijdens de exploitatieperiode voor de
komende 25 jaar nodig zijn.
Een onderdeel is de verkoop van stroom. De productie van het park wordt 50/50 gedeeld en
de Garanties van Oorsprong van de opgewekte stroom van de twee Zuidenwind-turbines zijn
verkocht aan WML. Daardoor kan WML zijn drinkwater met 100% duurzaam opgewekte
stroom uit Ospeldijk zuiveren en transporteren naar alle Limburgse huishoudens.
De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst die gelden voor de exploitatieperiode zijn
ondertekend door de directeur Joyce Nelissen van WML en onze secretaris Albert Jansen.
In de samenwerking bleek de afstemming van de bouwactiviteiten met de omgeving het
meest arbeidsintensief. Zuidenwind voerde dit ‘omgevingsmanagement’ uit. Ook de uitvoering van de afspraken rond de grondvergoeding zijn door Zuidenwind in 2021 omgezet in de
praktijk. De samenwerking is helder gestructureerd en de mensen die met elkaar het werk
moeten klaren kennen en vertrouwen elkaar. WML blijkt een professionele, betrouwbare
partner voor windprojecten.
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7- Klachten uit de buurt van Windpark Ospeldijk
Voor de omgeving van het windpark is de komst van de vier windmolens vanzelfsprekend
wennen. Het is een grote verandering in de eigen leefomgeving. Wij ontvangen vele, meestal
positieve geluiden.
Sommige omwonenden maken zich zorgen. Wanneer die geuit worden, nemen wij altijd persoonlijk contact op om te bezien of we de zorgen kunnen wegnemen.
Windenergie is een complexe materie waarover veel onzin wordt verteld. Recente uitspraken door de Raad van State en de vaak negatieve beeldvorming over windenergie in de landelijke pers, maken het lastig een zakelijk gesprek te voeren.
Enkele omwonenden zoeken de laatste tijd actief de publiciteit. Wij blijven, zoals we dat ook
bij de Coöperwiek en Windpark Heibloem doen, de omgeving op een positieve manier bij
windenergie betrekken. De plantdag en de start van het Omgevingsfonds zijn hiervan goede
voorbeelden.
Binnenkort komt op onze website de geschiedenis van het windpark in een tijdlijn te staan.
Daar kan iedereen zich vergewissen van de stappen die wij en de gemeente Nederweert
hebben genomen, om windenergie met profijt en voordeel voor de omgeving tot stand te
brengen.
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8- Onze organisatie
a. De Molenaarsgroep en Molengidsen
De Molenaarsgroep is van groot belang voor de uitleg over wat een energiecoöperatie doet. Zij ontvangt bezoekers en excursies van scholen, besturen en andere beslissers.
Met een bezoek van 30
leden van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs
(KIVI) op vrijdag 29 oktober 2021, kwam er min
of meer een einde aan
de bezoeken aan de Cooperwiek in het jaar
2021.
Door de geldende coronamaatregelen was er
een groot gedeelte van
het jaar geen mogelijkheid om op een veilige
manier bezoekers te ontvangen.
De excursie van ingenieurs aan de Coöperwiek op 29 oktober 2021
Slechts één vmbo-school heeft met twee groepen een bezoek aan de Coöperwiek gebracht; de basisscholen hebben bezoeken uitgesteld tot betere tijden. Vanaf juli 2021 organiseerden we weer de
maandelijkse open-zaterdagochtenden. Het aantal bezoekers kon dit jaar op één hand geteld worden. Dat bood gelukkig wel gelegenheid om een vijftiental leden een klim naar de gondel te laten ondernemen. Dat was vooral belangrijk voor Léon Porankiewicz en Will Theelen. Zij behaalden in 2020
hun certificaat “Klimmen en redden op hoogte in windturbines” en konden nu eindelijk hun vaardigheden succesvol in de praktijk brengen.
Daarnaast waren er vanaf juli meerdere groepsexcursies; vaak ging er een lezing aan vooraf. Onder
andere de Heemkundevereniging Heibloem, de Drie Ringen Zuid-Limburg en politici uit de gemeente
Uden waren onze gasten.
De Coöperwiek heeft zo nog steeds een goede functie om de werking van windenergie en het coöperatieve eigendom toe te lichten.

b. De Onderhoudsgroep
De onderhoudsgroep voert het technisch beheer van de molens. Het heet ook wel de werkgroep
Operationeel beheer. Lei Veugelers coördineert het werk. Het belangrijkste is de bewaking van het
functioneren van de turbines. Dat kan via een internettoegang tot de computer van de turbine.
Het belangrijkste is dan om goed waar te nemen hoe de molens draaien. Wanneer er iets aan de
hand is, wordt de serviceafdeling van Nordex ingeschakeld. Vooral in de periodes waarin ijs op de
wieken kan ontstaan is het druk voor de onderhoudsgroep. In zo’n geval moet ter plaatse gekeken
worden of er echt sprake is van ijs en kan vervolgens de molen weer handmatig gestart worden.
Binnen onze onderhoudsgroep is ook expertise aanwezig om foutmeldingen te interpreteren, vooral
met het oog op levensduur. Daarnaast is er een gebruikersgroep ingesteld. Samen met enkele andere
coöperaties die ook Nordex-turbines in bezit hebben, overleggen we over de aanpak en wisselen we
ervaringen uit.
Jo Hobus van de onderhoudsgroep geeft ook de maandelijkse productiecijfers van de turbines.
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In 2021 is vooral aandacht besteed aan scholing en overleg over de organisatie van het onderhoud en
de samenwerking in deze met WML. Ook is kennisgemaakt met de servicemonteurs van Nordex. In
overleg met onze turbine-inspecteurs uit het bouwteam beoordeelt de onderhoudsgroep de stappen
om tot een finale acceptatie van de parken te geraken.
De onderhoudsgroep overlegt ook met Enercon en Nordex over de planning van het onderhoud. Zodra de turbines gepland of langer stil staan, waarschuwt de onderhoudsgroep de stroomhandelaar.

c. Communicatiegroep
Alle communicatie-uitingen van Zuidenwind (persberichten, posts op Facebook, twitter-berichten,
actualisering van de website e.d.) worden door de communicatiegroep opgesteld dan wel geredigeerd. Ook brengt zij de Nieuwsbrief uit.
In 2021 zorgde de communicatiegroep voor een nieuwe, betere website voor Zuidenwind.
Ook het ontwerp en de inhoud van de teksten op de borden van het informatiepunt bij Windpark
Heibloem zouden zonder de communicatiegroep niet bestaan.
De communicatiegroep zorgt verder voor de techniek bij de ALV en registreert de bouw van windturbines door fotoseries en video’s te maken.
Projecten waar de communicatiegroep nu aan werkt zijn de tijdlijnen van de ontwikkeling van de cooperatie en de projecten. Aan de hand van deze tijdlijn wordt de Zuidenwindmethode begrijpelijk, en
blijkt concreet hoe Zuidenwind deze methode toepast. Het laat ook zien dat binnen Zuidenwind samenwerking tussen de verschillende werkgroepen een uitgangspunt is, en dat dit het werk ook leuk
maakt.

d. Groengroep
De Groengroep verzorgt gedurende de gehele exploitatietermijn van de windturbines de omgeving
ervan. Ze houdt op de website van Zuidenwind een blog bij, waar iedereen de activiteiten en plannen
kan volgen. Zuidenwind beoogt dat de turbines ook ecologisch goed in het landschap worden ingepast.
Heibloem: voedselbos, ecologische terpen en informatiepunt
In Heibloem plantte de Groengroep een voedselbos. Dankzij de inspanningen van de Groengroep
groeit op de terpen van de molens de heide en brem.
Bij het voedselbos is in 2021 een informatiepunt aangelegd. Op vijf borden wordt uitgelegd wat de
coöperatie is, hoe de molens werken, en ook is er te lezen hoe het voedselbos groeit. Een mooi bijenen insectenhotel hoort daar natuurlijk ook bij. De QR-codes verwijzen naar de webpagina’s van Zuidenwind met meer informatie.
De kruising Boerderijweg/Staldijk is in de loop van 2021 op
initiatief van Zuidenwind gewijzigd. Er resteert daardoor
een perceel land van 2.000 m².
Zuidenwind heeft dit aangekocht om er een vogelbos en
bloemenzone aan te leggen.
De aanleg gebeurt volgens de
plannen van de Groengroep.
Zo biedt Zuidenwind pal langs
de ecologisch arme graszodenproductie, met het voedselbos
en de ecologische zone van
het windpark kansen voor een
andere ontwikkeling.
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Coöperwiek
Langs het toegangspad is een haag van bessendragende struiken aangelegd. Ook is de kraanopstelplaats en de weg afgezet met liggende boomstammen, zodat de landbouwmachines de grens in acht
nemen. De Groengroep gaat dit verder onderhouden.
Ospeldijk: landschappelijke inpassing en boomplantdag
In het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu neemt Zuidenwind maatregelen voor landschappelijke
inpassing. Daarom legt de Groengroep in 2021 bij de vier molens van Ospeldijk ook ecologische zones
aan. Het stekelstruweel biedt op termijn een schuilplaats voor patrijzen en andere fauna. Langs de
toegangswegen en kraanopstelplaats zijn net als in Heibloem ook struiken geplant. Op de terpen is
brem en heide geplant.
De Groengroep betrekt bij de aanleg van deze ecologische zones de jeugd uit Ospeldijk. Struiken en
bomen planten kun je leren. Zoiets met zijn allen uitvoeren is een feest. In Ospeldijk organiseert de
Groengroep in de lente van 2022 een boomplantfeest samen met de jeugd van Jong Nederland.
Door deze aanpak raken ouders en kinderen bekend met de wijze van werken van Zuidenwind.

e. Projectontwikkeling
De verkenning en ontwikkeling van nieuwe projecten is een taak van onze Projectontwikkelgroep.
Alle expertise die nodig is om nieuwe projecten tot stand te brengen komt hier bij elkaar. Projecten
kennen verschillende fasen. De meeste blijven bij een verkenning.
De vraag “Kan er windenergie aangelegd worden?” wordt altijd als eerste beantwoord. Belemmeringen als radarzones, vliegzones, gasleidingen en woongebieden worden eerst in kaart gebracht. Vervolgens worden de bestuurlijk-politieke en de maatschappelijke verhoudingen afgetast. Zo sluit de
Projectontwikkelgroep aan bij het werk van de Zuidenwind Academie.
Na de verkenning wordt een project gedefinieerd. De groep stelt dan samen met de buurt en omgeving een verzoek voor planologische medewerking op. Hierin is de wijze waarop Zuidenwind het project denkt te ontwikkelen in al haar aspecten beschreven.

Bergeijk: van verkenning naar planologische fase
In deze fase van startend project verkeert het project met de burgers in De Pielis, in de gemeente
Bergeijk. Zuidenwind organiseerde de burgers uit De Pielis binnen Zuidenwind als Kring De Pielis.
Daarmee is de democratische controle van de ontwikkeling gegarandeerd. De kring De Pielis van Zuidenwind diende in februari 2021 samen met de marktpartij REF (www.renewablefactory.nl) een verzoek voor planologische medewerking bij de gemeente in. De gemeente stelde een uitvoerige langdurige procedure in om mogelijke projectvoorstellen te beoordelen en te selecteren. In het derde of
laatste kwartaal van 2022 zal die beoordeling uitgevoerd zijn. Een consortium van vijf grotendeels
internationale marktpartijen diende een concurrerend projectvoorstel in.
We zien hier grote verschillen in aanpak tussen verschillende gemeenten. Bergeijk neemt, vanuit misplaatste zorgvuldigheid, meer dan anderhalf jaar de tijd voor het beoordelingstraject. Na de beoordeling moet de echte planontwikkeling met alle onderzoeken nog beginnen. In die wachtperiode tieren
de geruchten, de onduidelijkheid en intriges welig. In het projectgebied ontstaat zo onrust en groeit
weerstand. Ook in deze situatie weet Zuidenwind door een goede omgevingsrelatie het vertrouwen,
van de omgeving vast te houden.
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f. Financiële commissie
Binnen de organisatie van Zuidenwind functioneert een Financiële commissie die het bestuur van
Zuidenwind en de bestuurders van de windparken adviseert inzake het (lange termijn-) financiële beleid.
Op verzoek van de ALV is onderzocht wat fiscaal gezien de meest optimale verhouding is tussen de
verschillende onderdelen van onze juridische organisatie. Hoe kunnen we het zo organiseren dat we
de verliezen en winsten optimaliseren, met het oog op de af te dragen vennootschapsbelasting
(Vpb). De Financiële commissie adviseert het bestuur van Zuidenwind om met ingang van 1 januari
2022 een fiscale eenheid te vormen van de coöperatie Zuidenwind met Burgerwindpark Ospeldijk of
met Windpark Heibloem. Daardoor kunnen kosten bij de coöperatie verrekend worden met de winsten van de windparken. Het bestuur heeft besloten deze eenheid te vormen tussen Windpark Heibloem en de coöperatie Zuidenwind.

g. Zuidenwind Academie: ons zout in de ontwikkelingspap
De Zuidenwind Academie geeft gemeentebesturen en coöperaties uitleg over onze aanpak en coöperatief werken. Tegen coöperaties zeggen we: ‘Houd vast aan de zeven coöperatieve principes, want
dat werkt!’ En de kernboodschap voor gemeenten is: ”Geef coöperaties die dit doen de ruimte, door
beleid te formuleren”.
Inhoud geven aan het vijfde coöperatieve principe, informatieverstrekking, vorming en onderwijs
werpt vruchten af. Deze principes vormen een leidraad voor de aanpak van de energietransitie bij de
Regionale Energie Strategieën (RES).
Concreet: Het verankeren van burgerbetrokkenheid en het verzekeren van een minimaal aandeel van
50% lokaal eigendom vergt overtuigingskracht en herhaling. Dit percentage is als een minimum afgesproken in het klimaatakkoord. In het beleidsdocument van de RES 1.0 van Noord- en Midden-Limburg is dit punt nu goed omschreven. De coöperaties en gemeenten zijn nu aan zet om dit praktisch
waar te maken in beleidsuitgangspunten en beoordelingskaders voor energieprojecten.
We werken in deze taaie lobby samen met REScoop Limburg en de Milieufederatie Limburg. Ook landelijk, in de andere 30 RES-regio’s zien we vergelijkbare resultaten.
Menig gemeentebestuur in Zuid-Nederland nodigde ons uit om onze ervaring met burgerbetrokkenheid, lokale zeggenschap en lokaal eigendom te delen. We ontvingen bestuurders en burgers bij onze
eerste windturbine, de Coöperwiek in Neer. Bij uitstek een plek om informatie over de techniek van
windenergie en onze Zuidenwindmethode te geven. Te gast waren wethouders en gemeenteraden
uit Heeze–Leende en Bakel.
Uit de gemeente Laarbeek kwamen naast de bestuurders ook bezorgde inwoners uit een “zoekgebied” voor zon- en windenergie in die gemeente. Onze uitleg en ons voorbeeld geeft die burgers inzicht hoe zij greep kunnen houden op hun eigen leefomgeving. Tegelijk leren ze hoe ze in de energietransitie met een wind- of zonproject democratisch coöperatief burgereigendom kunnen creëren.
Een kans om te vernieuwen.
Invloed nemen kan ook door ambtenaren te helpen of door zienswijzen in een ontwikkelproces in te
brengen. Zo schreven we een zienswijze op de RES 1.0 in de Metropoolregio Eindhoven en op het Beleidskader grootschalige opwek in Valkenswaard. Veel van onze argumenten en punten uit de zienswijze werden overgenomen.
Zuidenwind leverde het afgelopen jaar een bijdrage aan een opleidingstraject voor meer dan 20
nieuwe coöperatieve projectleiders in Limburg via onze regionale koepel REScoop Limburg. Ook
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werkten we mee aan de oprichting van een regionaal coöperatief projectbureau, een werkorganisatie die lokale energiecoöperaties in de uitvoering van projecten steunt.

h. Bestuur van de coöperatie
Het bestuur heeft in 2021 afscheid genomen van voorzitter John Schoonbroodt. Hij heeft de organisatie geleid vanaf 2015 tot nu, en de bouw van de parken is onder zijn hoede tot stand gebracht.
Nieuwe bestuursleden en zeker de voorzitter moeten in een profiel passen dat gericht is op de toekomst van Zuidenwind. Het bestuur stond daarom in enkele bijzondere bijeenkomsten stil bij de
vraag hoe de toekomst van Zuidenwind eruitziet, en welke prioriteiten we willen stellen voor de komende jaren. Vooral aandacht krijgt daarbij onze rol in de energietransitie en onze rol in de regio.
Na de ALV in 2022 worden deze scenario’s besproken met de leden en kunnen we actief zoeken naar
een goede voorzitter. De secretaris en penningmeester vormen nu het Dagelijks Bestuur.

i.

De landelijke ontwikkeling van de coöperatieve beweging

Door de bundeling van krachten op landelijk niveau kon Zuidenwind de Coöperwiek bouwen. Sindsdien is ook de ontwikkeling landelijk doorgegaan. REScoopNL transformeerde naar Energie Samen.
Ook organisaties zoals de PAWEX en andere “verenigingen van turbine-eigenaren” gingen op in Energie Samen. Daarmee kwam Energie Samen midden in de belangenbehartiging voor duurzame energie
te staan. In 2021 is de fusie met Hoom voorbereid. Hoom is de landelijke coöperatie die op lokaal niveau bewoners en gemeenten helpt om met elkaar woningen te verduurzamen. In onze koepel zijn
nu alle aspecten van de energietransities en duurzame energie samengebracht in een coöperatieve
vorm.
Op landelijk niveau ondersteunen we onze koepel Energie Samen in de ontwikkeling en uitvoering
van workshops en Masterclasses. Wij brengen onze kennis en ervaring in over bijvoorbeeld samenwerkingscontracten en verhoudingen met andere (markt)partijen in energieprojecten.
Deze ontwikkeling laat zien dat de coöperatieve beweging sterk is gegroeid. Zuidenwind draagt aan
deze ontwikkeling graag bij met inhoudelijke inbreng, organisatie, kennis en visie.
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9- Onze financiën
Het geconsolideerde resultaat van Zuidenwind is spectaculair gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt
door de zeer hoge stroomprijs vanaf september 2021.
Niet dat we daar als ondernemende partij veel invloed op hebben, maar onze opbrengsten liggen
daardoor ongeveer € 1,27 miljoen hoger dan verwacht. Hoe de stroomprijs zich verder zal ontwikkelen is natuurlijk onzeker. De opbrengsten nu zijn echter een veelvoud van de garantieprijs van de
SDE-subsidie. Bij die garantieprijs is een goed rendabele exploitatie mogelijk. Onze ALV heeft steeds
ingestemd met de projectvoorstellen van het bestuur op basis van ondernemingsplannen die van die
garantieprijzen uitgingen.
De wind is gratis, dat betekent, dat windenergie géén marginale kosten kent. Dus elke euro meerprijs
draagt helemaal bij aan de winst.

Geconsolideerde Rekening 2021

Verlies/Winst
Begroting
2021

Omzet
Stroomverkoop
SDE-subsidie
Garanties Van Oorsprong
Opbrengsten bouwmanagement
Overige opbrengen

Resultaat
2021

bedragen afgerond op € 1.000

Opbrengsten
Kosten
Onderhoudskosten van de molens
Duurzaamheidsprojecten
Overige kosten
Bedrijfsvoeringskosten totaal
Brutobedrijfsresultaat
financiële kosten
Afschrijvingen
Rente participaties
Overige rente
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Deelnemingen
Nettoresultaat na belasting

1.221
1.459
0
6
11
2.697

4.181
77
42
69
5
4.374

206
211
118
535
2.162

311
42
229
582
3.792

-1.227
-300
-122
513

-1.149
-255
-245
2.143

-88
-5
420

-483
37
1.697

Zuidenwind heeft als beleid om eerst op parkniveau over voldoende fondsen voor onderhoud en calamiteiten te beschikken. Vervolgens wordt 70% van het resterende resultaat toegevoegd aan ons
Duurzaamheidsfonds. Zo blijft nog 30% beschikbaar voor de uitkering van rente op de participaties.
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Balans Zuidenwind 2021

10-

31-12-2020

31-12-2021

Activa
Windmolens en inventaris
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal

15.592
762
9.334
25.688

20.212
1.278
5.765
27.255

Passiva
Groepsreserves
Kapitaal leden
Aandeel derden
Eigen Vermogen
Langlopende schulden
Participaties leden
Kortlopende schulden
Totaal

497
12
209
718
19.349
4.383
1.238
25.688

2.194
14
0
2.208
17.772
5.086
2.189
27.255

Energiefonds

In ieder windpark is een duurzaamheidsfonds gevormd. Dit werd ook wel Energiefonds genoemd.
Zuidenwind wil echter de mogelijkheid om ontwikkelingen breder op te pakken niet uitsluiten. In eerste instantie richten we ons op nieuwe windprojecten. Het duurzaamheidsfonds is bestemd om duurzaamheidsprojecten in de regio te initiëren, te ontwikkelen, en/of te ondersteunen. In 2021 is een
bedrag van circa € 42.000 uitgegeven aan ontwikkeling van nieuwe projecten.
Op grond van het resultaat wordt de winst voor een deel toegevoegd aan het duurzaamheidsfonds.
Verdeeld over de windparken is de stand per einde 2021 als volgt.

De stand van de duurzaamheidsfondsen per 31-12-2021
Exploitatie Burgerwindturbine Neer

€ 62.300,-

Burgerwindpark Heibloem

€ 451.147,-

Burgerwindpark Ospeldijk

€ 273.000,-

Totaal

€ 786.447,-

Het beleid van Zuidenwind is erop gericht om het fonds maximaal in te zetten en daarvoor actief projecten te ontwikkelen. Binnen het bestuur van Zuidenwind zal daartoe een bestuurslid worden aangewezen.
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11-

De omgevingsfondsen
a. Heibloem

Het omgevingsfonds Heibloem functioneert al meer dan een jaar. Jaarlijks sinds juni 2020 stort Zuidenwind € 20.000 in het fonds. De adviescommissie, die de projectaanvragen beoordeelt, raakt meer
en meer ingespeeld. In 2021 zijn mede op initiatief van dorpscoöperatie HELD een aantal grotere
projecten voorgesteld waaronder de Burgerbus Heibloem.
Deze “Burgerbus Heibloem” is een voorziening die door een groep vrijwilligers in Heibloem geëxploiteerd gaat worden. Bewoners van Heibloem en omgeving kunnen tegen een geringe vergoeding gebruik maken van de diensten van deze elektrische bus. Een dergelijke openbare voorziening, samen
gemaakt, draagt bij aan de leefbaarheid van Heibloem.
Andere projecten die gesteund worden zijn de “Activiteitencommissie”, het 75-jarig bestaan van Heibloem en de aanschaf van een zitmaaier voor de vrijwilligers van het kerkhofonderhoud.

b. Ospeldijk
Voor het omgevingsfonds Ospeldijk zijn in 2021 de voorbereidingen getroffen. Het beoordelingskader is opgesteld en de communicatie voorbereid. In 2022 zal deze commissie worden ingesteld.
Zuidenwind beheert het omgevingsfonds Ospeldijk. Vanuit het hele windpark wordt bijgedragen aan
dit fonds. Het is een gezamenlijke onderneming van WML en Zuidenwind. Jaarlijks komt hiermee
€ 42.000 ter beschikking van de omgeving van het windpark: Platveld, Stokershorst en Ospeldijk.

c. Regionaal overleg omgevingsfondsen
Elk windpark in Midden-Limburg heeft een eigen omgevingsfonds. De fondsen werken ook samen. Er
vindt kennisuitwisseling plaats over welke projecten gesteund worden. Ook wordt onderzocht welke
projecten op een regionale schaal zinvol zijn om samen te ondersteunen. In 2021 is het initiatief ontstaan om de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit in het gebied van de windparken te onderzoeken. Daarbij denken we onder meer aan het scheppen van betere voor fietsverkeer, betere fietsroutes en het mogelijk het slechten van barrières, zoals de Noordervaart.
Wij verwachten, dat regionale samenwerking van de omgevingsfondsen belangrijk bijdraagt aan groter draagvlak voor windenergie.
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