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Inleiding 

 

Afgelopen jaar was wel weer een bijzonder jaar: de vereniging bestond 30 jaar. Het jubileum bood 

een uitstekende gelegenheid om de kracht van burgerparticipatie onder de aandacht te brengen. Dit 

deden we middels een symposium met als thema “burgerparticipatie bij windenergieprojecten”. 

Daarvoor waren diverse sprekers naar het noorden van het land afgereisd. De presentaties kunt u 

nog terugvinden op onze site. Dertig jaar na oprichting van onze vereniging is het thema actueler dan 

ooit. In dat opzicht waren de grondleggers visionair in verschillende opzichten! 

Burgerparticipatie wordt steeds meer toegepast bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. 

Van belang is dat de coöperaties of verenigingen weten van de hoed en de rand. Dat is een van de 

redenen geweest om ons te specialiseren in de wijze waarop een park op een juiste wijze 

participaties kan uitgeven. Hiervoor is het Ons DE Fonds in het leven geroepen. Dit jaar hebben we 

dan ook hard gewerkt om dit middels een aanvraag van de AFM-vergunning een goede stap 

voorwaarts te maken. Ook waren daar de vele gesprekken om ons netwerk uit te breiden en 

initiatiefnemers van zonne- en windparken te ontmoeten en te consulteren.  

 

Met de wind en ons eigen molens ging het minder goed. Er was afgelopen jaar 20% minder wind, wat 

resulteerde in minder opbrengst. Daarnaast waren we genoodzaakt om molen 8 af te breken en kon 

molen 4 wegens technische redenen niet meer verder draaien. In Fryslân wordt er druk gewerkt aan 

het vergunningstraject van zowel Windpark IJsselmeer als wel een park op de Kop van de Afsluitdijk. 

In de rest van Fryslân zien we dat het vermogen langzaam achteruit gaat. Gelukkig dat in de rest van 

Nederland wel molens worden gerealiseerd, het blijkt dat in 2016 de productie sinds 2006 is 

verdriedubbeld (8.159 milj. kWh productie land en zee in 2016).  We hopen dat dit doorzet en dat wij 

als Noordenwind hier een bijdrage aan kunnen leveren in zowel eigen opgewekte stroom als wel 

door het realiseren van projecten via andere coöperaties en partijen.  

 

Het bestuur 

Mei 2017 

Bestuur 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur zag er aan het eind van 2016 als volgt uit. Een bestuurslid heeft een zittingstermijn van 

vier jaar en is vervolgens 2 maal herkiesbaar.  

Naam Functie Benoemd Aftredend 

Rob Lijzenga    Voorzitter    2011 2019 

Andries van Weperen   Secretaris/Penningmeester  2011 2018 

Woud van Woudenberg  Lid     2013 2017 
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Vergaderingen 
Het bestuur vergadert maandelijks. De bestuursleden hebben ieder een eigen rol. Voorzitter Rob 

Lijzenga houdt zich voornamelijk bezig met het leiden van de bestuursvergaderingen en de ALV. De 

directie van Ons DE Fonds levert hun bijdrage over het Fonds in het eerste deel van de vergadering.  

Andries van Weperen is naast zijn functie als secretaris/penningmeester actief als afgevaardigde 

namens het bestuur bij diverse bijeenkomsten en vergaderingen. 

Woud van Woudenberg is lid van het bestuur en is aanspreekpunt voor de miniwerkmolengroep. 

Ook heeft hij vanwege zijn onderwijs achtergrond de contacten op de NHL. 

Het bestuur werd dit jaar bijgestaan door Klaske Hoekstra (20 uur p/w) voor de leden- en financiële 

administratie. En door Nynke van Ens (20 uur p/w) als verantwoordelijke voor de molens, de diverse 

projecten en PR-activiteiten. Ook is er veel werk verricht ten behoeve van het opzetten van het Ons 

DE Fonds. 

Ook werd het bestuur ondersteund door de vrijwilligers van de PR-commissie. De PR bestond uit 

Sieberen Idzenga, Ursi Frehner, Joke DelGrosso, Andries van Weperen, Nynke van Ens en Riet du Pre. 

Ursi heeft te kennen gegeven ivm haar werkzaamheden elders afscheid te nemen van het PRteam. 

Het Sinne Rinner team uit Jelle de Heer en Poppe Hooisma. 

De miniwerkmolengroep bestond uit Tjeerd van de Bij, Tjeerd Osinga, Tseerd Wilman, Fokko Buurma, 

Sieberen Idzenga en Woud van Woudenberg. 

Activiteiten en dossiers 

PR activiteiten 
In 2016 heeft de PR zich bezig gehouden met het 30-jarig jubileum van Noordenwind. Er is een 

jubileummagazine uitgebracht: “30 jaar de kop in de wind”. Daarnaast is er op 11 november een 

symposium, over burgerparticipatie in windenergieprojecten, georganiseerd op de NHL. De opkomst 

was prima en de reacties na afloop waren positief. 

De leden hebben 2x de Nieuwsbries ontvangen. 

Windmolens Noordenwind 
Alle molens zijn het afgelopen jaar volgens contract onderhouden. Bij een aantal molens zijn 

storingen geweest die zijn opgelost. 

➢ Molen 8. Deze molen bij Kingma in Ternaard is in april 2016 afgebroken, nadat hier eerder brand 

in de transformatorkast is geweest.  

➢ Molen 4. De molen bij de Tonnebrege is door een reeks storingen achter elkaar uiteindelijk stil 

komen te staan met een kapotte kruimotor. Gezien er ook een afspraak lag met de buren dat de 

molen voor 1/1/2018 afgebroken zou worden, was een investering niet meer op zijn plaats. 

Andere mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op deze plek zijn bekeken, 

maar bleken niet optioneel.  
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De AFM-vergunning 
De doelstelling van NW om een AFM-vergunning te verkrijgen was divers. De belangrijkste daarvan is 

dat we er alles aan willen doen om de financiële participatie transparant, veilig en aan alle wetgeving 

te laten voldoen. Zodat met de financiële inleg van burgers goed en netjes om wordt gegaan. En dat 

de partijen, die betrokken zijn bij het wind/zonneproject, weten waar ze aan toe zijn. De vraag 

hiernaar bij de coöperaties en ook bij ontwikkelaars en banken ea. bleek sterk aanwezig te zijn. 

Meerdere projecten en ontwikkelaars willen met ons in zee gaan.  Ook coöperaties, overheden en 

potentiële participanten zijn heel enthousiast. De aanvraag van de AFM-vergunning is echter niet 

over rozen gegaan. Naast het vele werk om de officiële aanvraag te doen, verliep het contact met de 

AFM stroef. Het maatschappelijk belang en het onderliggende risico en businesscase bleken voor de 

AFM van minder belangrijk dan toetsing op detailniveau van regels en vasthouden aan bestaande 

structuren. Ook individuele windparken en ontwikkelaars lopen hier tegen aan. Het (b)lijkt dat het 

toezicht niet is toegespitst op de grootte van het inlegbedrag voor individuele projecten en de 

hoeveelheid mensen die daarbij betrokken is. De aanvraag is daarom vooreerst op on hold gezet. 

Tegelijkertijd worden alternatieve routes om burgerparticipatie toch op een veilige, transparante 

manier mogelijk te maken zonder vergunning bekeken. 

De Vereniging 

Leden 
Noordenwind telde einde 2016: 379 leden en 93 geschenkleden. Tevens zijn er eind 2016 6 leden 

met een zgn. “lidmaatschap voor het leven” en  heeft de vereniging 4 ereleden.  

Het aantal leden, aantal geschenkleden en donateurs varieerde de laatste jaren als volgt:  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

            

Leden 425 462 453 453 450 436 427 408 409 379 352 

Geschenkleden 155 153 142 118 106 103 93 95 94 93 90 

Donateurs 18 18 18 16 15 14 12 12 8 7 6 

 

Ledenvergaderingen 
Het afgelopen jaar zijn er 2 algemene ledenvergaderingen gehouden en een bijpraatsessie gehouden.  

Op 21 maart een bijpraatsessie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot de AFM. 

Op 6 juni werd vergaderd in de Stadsherberg in Sneek. Dit was op dezelfde locatie waar 30 jaar 

eerder de 1ste ledenvergadering werd gehouden. 

In de vergadering van 27 oktober vertelde  Minne Veldstra over zijn werk aan het jubileummagazine. 

Opgesteld vermogen 
Het opgestelde vermogen is door de afbraak van molen 8 gedaald naar 600 kW. Daarnaast is er nog 

het aandeel van 11,98 % (958.4 kW) in Windpark A7. 
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Opbrengsten kWh afgelopen 10 jaar: 

Molen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gem. 

M2 Holwerd / 

Melktransport 
82.759 109.741 89.332 76.306 100.875 89.198 94.503 90.285 106.445 77.280 91.672 

M3 Herbaijum / 

't War 
101.225 90.246 73.290 65.631 94.342 85.149 81.570 74.990 89.504 47.578 80.353 

M4 Holwerd / 

Tonnebrêge 
107.282 122.479 86.697 64.056 103.863 100.278 81.463 81.390 98.124 38.209 88.384 

M5 Burdaard / 

Reamskutel 
119.982 118.434 91.374 81.928 102.320 63.691 93.536 91.961 113.119 87.493 96.384 

M9 Hallum 

/Wirdsterterp 
487.169 584.943 487.548 422.507 546.335 527.200 542.361 534.041 570.603 416.248 511.896 

M10 Groningen/ 

Pascal 
24.194 55.857 39.272 25.626 51.301 43.792 38.993 40.394 41.415 28.977 38.982 

 


