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EXTRA LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 13
mei 2014 in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel.
De aanvangstijd is 20.30 uur. Het adres is Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Deelname Windpark Westfrisia
4. Subsidiëring westfriese zonnecooperatie
5. Rondvraag
6. Sluiting

DEELNAME WINDPARK WESTFRISIA
Er zijn plannen om een windmolenpark ten noorden van de Westfrisiaweg te bouwen, tussen
Zwaagdijk en de Oudijk in Westwoud. Er moeten 5 molens komen met een vermogen van
ongeveer 2,5 MW per stuk, op masten van ongeveer 85 meter hoogte.
In Noord-Holland buiten de Wieringermeer mogen tegenwoordig alleen nieuwe windmolens
geplaatst worden als er voor elke nieuwe windmolen 2 oude molens weggehaald worden. Maar
omdat er al een aanvraag voor dit plan bij de provincie lag voordat de provincie de huidige
regels instelde, gelden die regels niet voor dit windmolenpark.
De initiatiefnemer voor de park heeft in 2009 een vergunningaanvraag ingediend voor een
windmolenpark langs de Markerwaardweg in Medemblik, waarbij onze molens de Duif en de
Eend zouden verdwijnen. De ledenvergadering heeft in 2009 besloten dat wij daaraan mee
willen werken, en het bestuur heeft een overeenkomst met de initiatiefnemer afgesloten. Maar
dit plan is door de gemeente Medemblik afgewezen. In 2010 is het plan voor de molens langs
de Westfrisiaweg door de initiatiefnemer weer opgepakt. Eerder hadden het PEN of ENW (de
voorlopers van Nuon) dit geprobeerd, daarna een aantal grondeigenaren. Beide plannen zijn
onder andere vanwege weerstand van omwonenden niet doorgegaan. Het bestuur van de
WWC heeft in 2010 een overeenkomst getekend waarin het plan uit 2009 omgezet is naar het
plan langs de Westfrisiaweg. Het verwijderen van de Duif en de Eend is ook in dit nieuwere
plan opgenomen. Als we onze medewerking intrekken dan lopen we kans dat we 10.000 euro
schadevergoeding moeten betalen.
De provincie Noord-Holland heeft afspraken met de andere provincies en het rijk gemaakt om
in het jaar 2020 600 MW windenergie draaiende te hebben. In de Elektriciteitswet is een artikel
opgenomen waarin staat dat Provinciale Staten besluiten mogen nemen over de inpassing van
windmolenparken met een vermogen van 5 tot 100 MW. Dit betekent dat de gemeente
Medemblik er niet veel over te zeggen heeft. Vanwege de verplichting om 600 MW te plaatsen
is de kans groot dat de provincie mee zal werken aan dit park.
Vanwege de overeenkomsten uit 2009 en 2010 moet de WWC meewerken aan het plan, en de
Duif en de Eend verwijderen als het windmolenpark draait. De WWC krijgt hiervoor een
aandeel van 6 % in het windmolenpark, wat neerkomt op ongeveer 750 kW. Daarmee wordt
waarschijnlijk 2 miljoen kWh per jaar opgewekt. De Duif en de Eend wekken de laatste jaren
samen 270.000 kWh op, dus dit is een enorme verbetering. Hier staat tegenover dat de WWC
ook voor 6 % van de financiering moet opdraaien. De verwachting is dat de aandeelhouders
ongeveer 1,5 miljoen euro (10 % van de bouwkosten) moeten investeren. Voor de WWC is dat
dan 90.000 euro.
Er zijn echter mogelijkheden om het aandeel te vergroten:
– Als ook de Adelaar en de Buizerd in Andijk verwijderd worden, dan krijgen we 6 %
extra aandelen
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Als we een lening van 50.000 euro verstrekken aan de nieuwe BV dan krijgen we ook 6
% extra aandelen
In beide gevallen moet naar verwachting ook 6 % geïnvesteerd worden.
–

Als we alle 3 mogelijkheden aanpakken dan krijgen we 18 % van de aandelen, maar moeten
we 18 % van 1,5 miljoen + 50.000 = 320.000 euro op tafel leggen.
Zoveel geld heeft de WWC de komende jaren niet in kas, dus hebben we leningen van leden
nodig. De schatting is dat we minstens 100.000 euro van de leden nodig hebben, maar liefst
150.000 euro. Deze leningen zullen in 10 of 15 jaar afgelost worden. De kans is groot dat de
rente op de leningen veel hoger is dan de rente op spaarrekeningen, dus wij denken dat
100.000 euro zeker haalbaar is.
Misschien kunnen de masten van de Adelaar en de Buizerd blijven staan om nog te dienen als
zendmast voor het GSM netwerk. Dit levert ons jaarlijks ongeveer 10.000 euro op, en de
contracten die we hebben kunnen we niet zomaar opzeggen. Het bestuur stelt voor om de
Adelaar en Buizerd NIET te verwijderen als de masten niet kunnen blijven staan als zendmast.
Het bestuur vraagt de leden daarom in te stemmen met de volgende punten:
1. Deelname aan windpark Westfrisia waarbij de Duif en de Eend na voltooiing van het
park verwijderd worden, en de WWC 6 % van de aandelen krijgt
2. Uitbreiding van de deelname met 6 % door verwijdering van de wieken en de gondels
van de Adelaar en de Buizerd, onder voorwaarde dat de masten kunnen blijven staan
als zendmast
3. Uitbreiding van de deelname met 6 % door het verstrekken van een lening van 50.000
euro aan het windpark
Over alle 3 punten wordt afzonderlijk gestemd, maar als niet ingestemd wordt met punt 1 dan
vervallen de andere 2 punten.

SUBSIDIERING WESTFRIESE ZONNECOOPERATIE
Enkele jaren geleden is door een van onze leden gevraagd of de WWC iets wil doen aan het
stimuleren van zonne-energie. Het bestuur heeft aangegeven dat daarvoor binnen het bestuur
de capaciteit ontbreekt, maar dat het eventueel wel mogelijk zou zijn als het bestuur versterkt
wordt met enkele mensen die zich met de zonne-energie bezig gaan houden.
Het afgelopen jaar is de mogelijkheid ontstaan om zonnepanelen collectief aan te schaffen,
waarna de deelnemers 7,5 ct/kWh energiebelasting terug kunnen vragen. Deze regeling is
bedoeld voor mensen die zelf niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen aan te sluiten. 2
van onze leden hebben plannen om in Enkhuizen op het dak van een openbaar gebouw een
flink aantal zonnepanelen te plaatsen, en een coöperatie op te richten. Mensen die in de buurt
wonen kunnen dan lid worden van de coöperatie en een lening verstrekken voor de aanschaf
van 1 of meer zonnepanelen.
Het bestuur van de WWC heeft bekeken of deze coöperatie onderdeel van de WWC gemaakt
kan worden, maar het bestuur denkt dat dit te ingewikkeld wordt. De statuten zouden
gewijzigd moeten worden, er zouden waarschijnlijk verschillende contributiesoorten ingesteld
moeten worden, en de financiële administratie zou ook heel anders in elkaar zitten dan die van
de WWC. Daarom heeft het bestuur besloten dat de WWC deze activiteiten niet zelf gaat
uitvoeren. Maar het bestuur wil de nieuwe coöperatie wel steunen met een subsidie van 20 %
van de kosten van het eerste project, met een maximum subsidie van 10.000 euro.
Vanwege de plannen voor het windpark Westfrisia stelt het bestuur voor om het komend
verenigingsjaar geen andere subsidies voor duurzame energie te verstrekken.
Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met de volgende punten:
1. Een subsidie ter beschikking te stellen van 20 % van de kosten van het eerste project
van een nog op te richten zonnecooperatie, met een maximum van 10.000 euro
2. De huidige subsidieregeling voor duurzame energie te stoppen
3

OPBRENGSTEN
We hebben wat de wind betreft een goede winter achter de rug, 3 maanden achter elkaar
meer opbrengsten dan verwachten. Over de laatste 12 maanden zitten we nu op 96 % van de
verwachte opbrengst.
Maand
apr 13
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt 14
Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
7599
7585
8208
3328
3395
4914
10483
5829
13604
11064
12407
5486

Buizerd
8771
8061
8211
3077
3359
5218
10489
6192
13749
12155
13641
7611

Duif
10959
10143
11305
5145
5092
6502
12871
8554
18163
17162
17385
10288

Eend
11462
10610
11824
5382
5327
6801
13463
8948
18998
17951
18183
10761

93902

100534

133570

139709

2517902
97247

2794110
110306

2781229
145287

2597902
135710
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