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uitbetaald. Als u het
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giro- of
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De Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC)
probeert het gebruik van windenergie en andere
duurzame energiebronnen te bevorderen. Dit
proberen wij door het plaatsen van windmolens.
De WWC is in het bezit van 5 windmolens die
voldoende elektriciteit opwekken voor ongeveer
240 huishoudens.
U kunt ons steunen door lid te worden tegen
7 euro contributie per jaar, en eventueel een
lening te doen van minimaal 50 euro t.b.v. de
bouw van een windmolen.
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0229-244121

bankrekeningnummer opgeheven heeft, dan
verzoeken wij u een ander rekeningnummer
door te geven aan de penningmeester.
***

WINDMOLENPARK
ANDIJK-WEST
Er is nog geen nieuws over de rechtszaak die de
tegenstanders van de plannen aangespannen
hebben tegen de gemeente. Onze voorzitter
Pierre Laan heeft gevraagd om tijdens de
rechtszaak de plannen te mogen toelichten.
***

GEEN KORTING MEP
Wij hebben bericht gehad dat we voor de
Buizerd, Duif en Eend niet teveel subsidies
ontvangen hebben, en dat we daarom niet
gekort worden op de MEP. Dit is gebleken uit
het onderzoek cumulatie subsidies. De situatie
voor de Adelaar is eigenlijk precies hetzelfde
als voor de Buizerd, maar daarvoor hebben we

nog geen bericht ontvangen. maar het zou erg vreemd zijn als we daarvoor een slecht
bericht krijgen.
***

WINDMOLENS EN OZB
In de meeste dagbladen heeft een bericht gestaan dat de Hoge Raad iemand in het gelijk
gesteld heeft die bezwaar gemaakt had tegen de taxatie van zijn huis voor de OZB.
Vanwege de nabijheid van een windmolenpark is de waarde van het huis met 30 %
verlaagd. Tegenstanders van windmolens verklaarden dat iedereen die in de buurt van een
windmolen woont nu een verlaging van de OZB-waarde kan aanvragen. Maar dat zal ze in
de praktijk wel tegenvallen. In dit geval komt het er eigenlijk op neer dat de gemeente zich
slecht verdedigd heeft. De gemeente had in eerste instantie gesteld dat er geen
schaduwhinder zou optreden omdat de molens voorzien waren van een stilstandsregeling.
Maar deze stilstandsregeling bleek op de peildatum van de OZB nog niet aanwezig te zijn.
Later had de gemeente gesteld dat er geen geluidsoverlast was, maar er waren geen
geluidsmetingen of berekeningen waaruit dat bleek. Daarom kende de rechter deze
bezwaren toe. De gemeente ging daarna in cassatie, maar bleek daarbij onvoldoende of
verkeerde argumenten gebruikt te hebben. En daarom heeft de Hoge Raad de tegenstander
gelijk gegeven. Het heeft dus niets te maken met werkelijke overlast van de molens maar
met juridische fouten van de gemeente. Elke gemeente die goed oplet kan dit bij een
volgend bezwaar eenvoudig voorkomen.
***

TEGENSTANDERS HALEN DE KRANTEN
TNO heeft onderzocht hoe het in Nederland gaat met de windenergie. Een van de
conclusies was dat het steeds moeilijker wordt om plannen te realiseren vanwege
tegenstand door actiegroepen. Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW)
heeft de onderzoeksresultaten naar de pers gestuurd. Uit de artikelen in de diverse kranten
leek het alsof het NKPW ervoor zorgde dat er bijna geen windmolens meer geplaatst
worden, maar dat is sterk overdreven. Juist in de gemeente Wester-Koggenland, waar
NKPW voorzitter Jim Mollet woont, heeft het NKPW al 2 keer ongelijk gekregen in de
strijd tegen 2 windmolenparken.
***
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WINDMOLENS VENHUIZEN
Projectontwikkelaar Groenraedt heeft een plan opgesteld voor de bouw van 3 windmolens
langs de Opperweg in Schellinkhout. Dit is het fietspad dat van de provinciale weg langs
industrieterrein Hoorn 80 naar de IJsselmeerdijk loopt. De molens moeten een ashoogte
van 80 meter krijgen, de rotordiameter is 90 meter, en het vermogen per molen is 3 MW.
Daarmee worden dit veruit de grootste molens in West-Friesland.
Een aantal jaren geleden heeft de WWC zich ook met deze lokatie bezig gehouden, maar
de landeigenaren gaven de voorkeur aan samenwerking met Groenraedt.
Inmiddels zijn er actiegroepen opgericht die tegen de plaatsing van de windmolens zijn.
Ze vinden dat het landschap aangetast wordt en zijn bang dat de molens geluidsoverlast en
schaduwhinder zullen veroorzaken.
***

WINDMOLENS OUDENDIJK
De Raad van State heeft de bezwaren tegen het bestemmingsplan in Oudendijk afgewezen.
In dit bestemmingsplan is ruimte voor 6 windmolens tussen de snelweg A7 en de
provinciale weg (de oude E10) ten noorden van Oudendijk. Eerder heeft de Raad van
State 2 keer bezwaren tegen dit bestemmingsplan als terecht aangemerkt, waardoor de
gemeente opnieuw aan het werk moest. De eerste plannen voor deze molens zijn al vele
jaren oud. Eén van de bezwaarmakers (die bruidskleding verkoopt en claimt dat zijn erf
gebruikt wordt voor bruidsfoto's) heeft gezegd dat hij een bos op zijn erf gaat aanplanten
om de molens uit het zicht te halen. Als dat maar in het bestemmingsplan past!
***

GEEN WINDMOLENS IN OPMEER
De gemeente Opmeer ziet af van het toestaan van windmolens langs de A.C. de Graafweg.
Vanuit de bevolking kwamen protesten en de de politici gaan daar nu in mee. De
argumenten tegen de windmolens zijn de gebruikelijke, zoals “Ze zijn te groot” en “Er zijn
andere plaatsen waar ze beter kunnen staan”.
***

4

OPBRENGSTEN
Juli 2005 was de op één na slechtste maand sinds onze oprichting, alleen september 2003
was nog slechter. Augustus was redelijk, maar de Condor had een onverwacht lage
productie. Over de laatste 12 maanden is de productie 90 % van een gemiddeld jaar.
juni

Adelaar
Buizerd
Condor
Duif
Eend
Totaal

4628
4949
4800
6486
6798
27661

juli augustus laatste 12 vanaf
gemiddeld
maanden plaatsing vanaf
plaatsing
1697
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619015
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LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op maandag
26 september 2005 in het Verenigingsgebouw in Bovenkarspel. De aanvangstijd is 20.00
uur.
Het adres van het verenigingsgebouw is Hoofdstraat 206 (vlak bij de kerk).
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
5. Verslag kascommissie
6. Notulen ledenvergadering 27-9-2004
7. Bestuursverkiezing
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting
10. Discussie over de bestemming van de winst
11. Rondvraag
12. Sluiting
Toelichting agendapunt 3, jaarverslag WWC 04-05
Op 6 september 2004 overleed ons bestuurslid Hans Doest na een ziekbed van bijna een
half jaar. Hans was in 1986 een van de medeoprichters van de WWC.
Het bestuur kwam 5 maal in vergadering bij elkaar.
De WINDFO verscheen 2 maal.
In oktober werden de Duif en de Eend gerenoveerd om in aanmerking te kunnen komen
voor MEP-subsidie. Een gevolg hiervan was dat de terugleververgoeding door Nuon
verlaagd werd. Dit was overeen gekomen toen Nuon een aantal jaren geleden een akkoord
sloot met de VWNH over de uitbetaling van de REB. Inclusief de MEP kregen we vanaf 1
november 8,81 ct/kWh. Daarom heeft het bestuur besloten nieuwe contracten met Nuon af
te sluiten. De contracten voor de Adelaar, Buizerd en Condor die we met Nutsbedrijven
Maastricht hadden liepen in februari ook af. Daarom zijn ook hiervoor nieuwe contracten
afgesloten met Nuon. Nuon bleek meer te betalen dan Nutsbedrijven Maastricht. Vanwege
problemen met de facturatie door Nuon is de definitieve vergoeding door Nuon nog niet
bekend, maar waarschijnlijk is deze 3,1 ct/kWh, waardoor de totale vergoeding inclusief
MEP uitkomt op 10,9 ct/kWh.
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In april zijn na een voorbereidingstijd van een jaar de elektriciteitsmeters van Nuon
vervangen door meters van Intechno. Hierdoor zullen de lasten voor meterhuur (na een
investering van bijna 4000 euro) met ongeveer 200 euro per maand naar beneden gaan. Na
de vervanging van de meters zijn de meterstanden niet goed doorgegeven aan Continuon,
waardoor vanaf april geen facturen van Nuon en Continuon meer ontvangen zijn, en
waardoor we ook geen MEP-subsidie meer kregen. De WWC had dus vanaf april geen
inkomsten meer. De verwachting is dat dit probleem in augustus 2005 opgelost zal zijn.
De initiatiefnemers voor het windmolenpark in Andijk hebben een bouwvergunning
ontvangen, maar enkele omwonenden zijn naar de rechter gestapt om de bouwvergunning
ongedaan te maken. Het kan daarom nog even duren voordat de bouw gaat beginnen en de
WWC mee kan doen.
De opbrengsten van de molens waren 9 % lager dan wat ze tot nu toe gemiddeld
opgeleverd hebben. Van de laatste 4 jaar zijn nu 3 jaren een stuk slechter dan gemiddeld.
opbrengst in kWh
Adelaar
Buizerd
Condor
Duif
Eend
Totaal

84623
106556
91403
141568
141303
565453

Er zijn het afgelopen jaar geen grote storingen geweest.
Vanaf januari 2005 heeft de WWC een eigen domeinnaam op het Internet: wfr-wind.nl.
De naam wwc.nl is al door een bedrijf geregistreerd wat handelt in domeinnamen. Het
adres van de web-site is nu http://www.wfr-wind.nl. Het bedrijf dat de servers voor de
web-site ter beschikking stelt draait geheel op groene stroom. De web-site wordt
bijgehouden door Anton Greefkes. Tot april werd de web-site nauwelijks bezocht, maar in
mei en juni 2005 hebben we 286 bezoekers geregistreerd.

Toelichting agendapunt 4, Financieel verslag + vaststelling rentepercentage leningen
De financiële overzichten treft u achter in deze WINDFO aan.
Net als vorig jaar boekt de WWC een flink nadelig resultaat. Toch gaat het uitstekend met
de WWC. Het tekort wordt veroorzaakt door de renovatie van de Duif en de Eend, die
€ 43.000 kostte, en die in zijn geheel op de exploitatie geboekt is.
Voor een nadere toelichting nodigen wij u uit de ledenvergadering te bezoeken.
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Vaststelling rentepercentage leningen:
Ondanks het grote nadelige saldo stelt het bestuur voor om de rente op de leningen vast te
stellen op 6 %. De hoogte van het rentepercentage heeft nauwelijks invloed op het
resultaat, en de WWC heeft nog ruim voldoende eigen vermogen. Bovendien zijn de
vooruitzichten voor de komende jaren erg goed.

Toelichting agendapunt 6:
Notulen van de ledenvergadering WWC.
Gehouden in het verenigingsgebouw te Bovenkarspel d.d.
27-09-2004.
Aanwezig 16 personen.
Opening.
Voorzitter P. Laan heet ieder van harte welkom.
Eerst wordt even stilgestaan bij het droeve bericht dat ons bestuurslid Hans Doest, na een
lang ziekbed is overleden op 6 September.
Hans was vanaf de oprichting bij de WWC betrokken.
Verder is er afbericht ontvangen van,C de Vries,V. Groeneveld en hr. Zegers.
Er was geen ingekomen post.
Jaarverslag 2003/04.
Het jaarverslag was afgedrukt in de WINDFO, zodat ieder het van te voren kon lezen.
Naar aanleiding van het verslag werd uitleg gegeven over de splitsing van NUON en
CONTINUON en de gevolgen hiervan, b.v. hogere kosten door meterhuur e.d.
Financieel verslag.
Ook dit is afgedrukt in de WINDFO.
Er wordt toelichting gegeven op het feit dat door de wijze van boekhouden van de
afschrijvingen er een klein verlies ontstaat, als dit niet op deze wijze zou zijn gedaan,
hadden we een kleine winst gemaakt.
Volgend jaar gebeurt het zelfde met de molens in Medemblik.
Om in aanmerking te blijven komen voor de MEP-subsidie moeten alle molens worden
vernieuwd en niet omdat ze al af zouden zijn.
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Verder een korte uitleg over de opbouw van de stroomprijs, de eigenlijke opbrengst is
ongeveer 2,5 cent de rest is MEP.
Kosten van de vereniging zullen nu ook uit de molens komen omdat de vereniging geen
inkomsten meer heeft.
Rente op leningen voor het komend jaar werden na overleg met de leden weer vastgesteld
op 6%.
Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaande uit de heren Beerepoot, De Vries en Groeneveld, heeft na
grondig onderzoek, geen onrechtmatigheden in de boeken vinden en is derhalve akkoord
met cijfers zoals gepresenteerd in dit verslag.
Verder stellen zij voor, om te investeren in een nieuwe PC voor Kees, omdat met de
huidige nieuwe boekhoudprogramma’s de huidige PC niet meer van deze tijd is.
De leden hadden hier geen enkel probleem mee.
Notulen van de ledenvergadering 2002/2003.
Hier waren geen op of aanmerkingen op, zodat deze zijn goedgekeurd.
Bestuursverkiezing.
Door het wegvallen van Hans en het gegeven dat er een ongelijk aantal bestuursleden moet
zijn, is het noodzakelijk dat er een nieuw 5e bestuurslid wordt gekozen.
Na een uitgebreide selectie is uiteindelijk de heer F. Beerepoot gekozen als nieuw
bestuurslid.
Verkiezing kascommissie.
De heren De Vries en Groeneveld blijven zitten en als nieuw lid meldt zich aan Alex
Keurentjes.
Begroting 2004/05.
Uitleg over splitsing tussen MEP en elektriciteitsprijs.
Variabele kosten (hier zit de revisiekosten in van 43.000 Euro)
Volgend jaar kan weer een verlies ontstaan vanwege de afschrijving ineens van de
revisiekosten voor de molens bij Medemblik van 41.000 Euro.
Deelname in windpark bij Andijk.
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De huidige stand van zaken is:
De bouwvergunning is verstrekt.
Er is echter nog steeds een persoon die hiertegen in beroep gaat i.z. geluid, slagschaduw
en het bestemmingsplan. 14 Oktober is de hoorzitting.
Op de vraag hoe wij hierin deelnemen, legt Pierre uit dat er verschillende manieren zijn
die we kunnen bekijken.
Gedacht wordt aan de constructie, 2 grondeigenaren ieder met 35% en de WINDWIJZER
en WWC voor 20 en 10%.
Als alles doorgaat is het weer mogelijk om leningen b.v. via leden te doen.
Rondvraag en sluiting.
Vraag:
Antw:

Als alles doorgaat met Andijk, is er dan een extra ledenvergadering nodig?
Dit was eigenlijk verleden jaar al afgesproken n.l. het bestuur heeft het recht
om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen.

Vraag:
Antw:

Wat gebeurd er als er iets mis gaat met deze nieuwe BV ?
Het risico kan nooit groter zijn als ons aandeel van 10%.

Vraag:
Antw:

Als alles goed gaat,wanneer staan de nieuwe molens er ?
Op z’n vroegst over een half jaar.

Vraag:

De molens van Vestas in Berkhout hebben nogal wat problemen, dit zijn
dezelfde als in Andijk komen,is er bekend wat de problemen zijn ?
Het probleem is een verkeerde keuze van de versnellingsbak,Vestas heeft dit
nu recht gezet.

Antw:
Vraag:
Antw:

Voorwaarde voor lidmaatschap. Als ik geen lening meer geef, kan ik dan toch
lid blijven ?
Ja. Iedereen blijft lid tot het moment dat je zelf opzegt.

Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten om 22.00 uur.

Toelichting agendapunt 7, Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Rob Hoogsteder en Bas Bartels. Zij stellen zich beide
herkiesbaar.
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Toelichting agendapunt 8, Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestaat uit Co de Vries, Victor Groeneveld en Alex Keurentjes.
Co de Vries is aftredend.

Toelichting agendapunt 9, Begroting
In de overzichten achter in deze WINDFO zijn de begrotingsbedragen opgenomen.
Deze bedragen zijn nog niet definitief, er kunnen nog wijzigingen aangebracht worden. Op
de ledenvergadering wordt de begroting nader toegelicht.

Toelichting agendapunt 10, Discussie over de bestemming van de winst
Omdat de molens vrijwel afgeschreven zijn, we niet veel leningen meer hebben en door de
MEP-subsidie stijgt de winst enorm. Het ziet er naar uit dat de winst de komende 5 tot 10
jaar zo hoog zal blijven. Tot nu toe werd onze winst grotendeels aan de leden uitbetaald in
de vorm van rente. Maar het leningenbedrag is niet groot meer en de leningen van de leden
worden vóór het jaar 2009 afgelost. Vanaf dat moment heeft de WWC geen directe
bestemming meer voor de winst.
De doelstelling van de WWC is volgens de statuten:
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het gebruik van windenergie en
andere vormen van duurzame energie, en het op milieu-vriendelijke wijze
produceren van energie in het belang van haar leden door met hen terzake
overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar
leden uitoefent.
Als wij een bestemming voor de winst kiezen dan zal deze bestemming moeten voldoen
aan de doelstelling van de WWC. Wat zouden wij zoal kunnen doen:
•
•
•

subsidiëren van andere windmolenprojecten
subsidiëren van zonne-energieprojecten
voorlichting geven over duurzame energie, bijvoorbeeld door scholen van
lesmaterialen te voorzien

Als we subsidies gaan geven dan moeten we afspreken wie in aanmerking komen voor
subsidie:
•
•
•

alle leden van de WWC
leden van de WWC die aan bepaalde voorwaarden voldoen
non-profit organisaties
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•
•

particulieren
alleen aanvragers uit West-Friesland of ook daarbuiten

Misschien zijn er leden die nog andere ideeën hebben. Deze kunnen ook schriftelijk of
per e-mail ingediend worden (zie eerste bladzijde van de WINDFO).
Het is niet de bedoeling om op deze vergadering een besluit te nemen over dit onderwerp.
Als er een aantal suggesties op tafel ligt zal het bestuur daar over vergaderen, en het
onderwerp in een volgende ledenvergadering weer als agendapunt opvoeren.
***
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FINANCIËLE OVERZICHTEN WWC 2004 / 2005
Balans vereniging
Vlottende activa:
waarborg PTT
rekening courant windmolens
EIGEN VERMOGEN

Exploitatie vereniging:
INKOMSTEN
contributie
vergoeding van windmolens
Totaal inkomsten
UITGAVEN
drukkosten
portokosten
bestuurskosten
overige algemene kosten
Totaal uitgaven:

TOTAAL RESULTAAT VERENIGING

30 juni 2005 30 juni 2004

15
209
---------224

Dit jaar:

15
331
---------346

Vorig jaar:

Begroting
05 / 06:

0
1000
------1000

0
1000
-----1000

0
1000
------1000

486
316
262
58
------1122

504
98
79
389
------1070

580
220
200
110
------1110

-122

-70

-110

13

Balans molens
Vaste activa:
Kantoorinventaris
Adelaar
Buizerd
Condor
Duif + Eend

Vorderingen:
nog te ontvangen /debiteuren
vooruit betaald
rente

Liquide middelen:
Amrobank
Postgiro
spaarrekening

Kortlopende schulden:
Crediteuren / nog te betalen
rekening courant vereniging
rente leningen
Vooruit ontvangen Libertel / KPN

LANGLOPENDE SCHULDEN
leningen
VOORZIENINGEN
voorziening eigen risico
voorziening groot onderhoud

EIGEN VERMOGEN (A + B + C - D - E
- F)
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30 juni 2005 30 juni 2004
522
2332
1813
1269
17683
---------23619

0
1472
953
450
27222
---------30097

A

13356
4428
250
---------18034

5206
2638
1185
---------9039

B

6260
376
45415
---------52051

15737
635
44420
--------60792

C

13245
209
2519
3541
---------19514

2611
331
2700
3412
--------9054

D

41241

41591

E

4982
12500
---------17482

4964
7500
--------12464

F

15467

36819

Exploitatie windmolens:
OPBRENGSTEN
elektriciteit
MEP subsidie
vergoeding antennes

Dit jaar:

Vorig jaar:

Begroting
05 / 06:

21831
30517
9630
---------61978

32001 19220
0 47120
7446
7700
-------- ---------39447 74040 A

10833
54800
2750
11023
---------79406

13498
9028
47556 10330
2137
2290
10808 11462
---------- ---------73999 33110 B

Totaal overige uitgaven/inkomsten

-2984
60
-1000
0
----------3924

-3510 -2550
2616
1050
-1000 -1000
311
0
---------- ----------1583 -2500 C

Totaal (A - B + C)

-21352

-36135

Totaal inkomsten
EXPLOITATIEKOSTEN
Vaste lasten
Variabele kosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal exploitatiekosten
OVERIGE UITGAVEN / INKOMSTEN
Rentelasten
Rentebaten
Vergoeding vereniging
Bijzondere baten en lasten

38430
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DRUKWERK

afzender:
WWC
Papiermolen 30
1622 KV Hoorn

