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1. Wie is Zuidenwind en hoe zijn wij georganiseerd
2. Uitdagingen bij grootschalige energieprojecten
3. Ingrediënten voor succesvolle ontwikkeling van windparken
4. De coöperatieve aanpak als methode van projectontwikkeling – cases Midden-Limburg
5. Verschil marktpartijen / coöperatieve ontwikkeling
6. Financiering van een windproject
7. Beleidskaders en planologische voorwaarden 



Coöperatie Zuidenwind
Wie zijn wij en hoe organiseren wij ons?

• Vereniging met 600 leden

• Doel:  
• Sociaal Ondernemen met windenergie
• Windparken bouwen 
• Andere coöperaties en gemeenten helpen

• 2015 
• bouw 1e burgermolen in Limburg

• 2018 
• twee onherroepelijk vergunde windparken

• 2020 windpark Heibloem gereed
• 2021 windpark Ospeldijk gereed



Wat is een coöperatie
Zeven coöperatieve principes  

(International Cooperative Alliance VN   -- REScoop NL
1 Open en vrijwillig lidmaatschap Iedereen kan lid worden
2 Economische participatie van de leden De leden kunnen investeren in de coöperatie
3 Democratische controle door de leden De Algemene Ledenvergadering beslist

4 Autonomie en onafhankelijkheid Zuidenwind is alleen van de leden

5 Onderwijs, vorming en 
informatieverstrekking

Zuidenwind steunt kennisontwikkeling

6 Samenwerking tussen coöperaties REScoop NL - energiecoöperaties 

7 Betrokkenheid van de gemeenschap Zuidenwind steunt de omgeving



Uitdagingen bij grootschalige energieprojecten

• Uitdagingen energietransitie zijn enorm 
• (Akkoord van Parijs / Energieakkoord / RES / Klimaatakkoord) – windenergie is onontbeerlijk
• NL 2020: 6000 MW wind op land / Limburg: 95,5 MW
• NL 2030: 35TW = 35.000.000MW / NM Limburg: 1,2TW
• 50% lokaal eigendom van alle grootschalige wind en zon projecten

• Leefomgeving van burgers zal de komende jaren ingrijpend veranderen
• NYMBY is hardnekkig – niemand wil windmolens in zijn achtertuin – is dat wel waar???
• Calimero effect

• Spanningsveld tussen publieke opgave en van private initiatieven
• Belangen tegenstelling – publiek / privaat 
• Private grondrechten  definiëren / bepalen veelal het initiatief
• acceptatie door de burger bepaalt door verbinding van belangen (omgevingswet)

• Zorg dat burgers eigenaar van ontwikkelproces en windparken kunnen worden
• Gevolg is draagvlak, zeggenschap, acceptatie en vertrouwen 



Voorbeelden Midden - Limburg



Onze ingrediënten voor een succesvolle ontwikkeling
van windprojecten

• Zorg dat burgers (omgeving) eigenaar zijn 
• van het ontwikkel proces  (omgevingswet / gebiedsontwikkeling) 
• van de energieprojecten

• Ga anders om met de omgeving: neem ze serieus 
• Sociaal rechtvaardige verdeling van lusten en lasten
• Zet in op ontwikkelingsdynamiek en niet op €€€
• Hou de winst lokaal  

• Mogelijk door 
• een gericht beleidskader (planologische medewerking)  
• actieve rol van de omgeving in burger-energiecoöperaties



Windpark Ospeldijk - de coöperatieve methode:
we maken burgers eigenaar van het windproject

1. Tijdig, transparant, en collectief informatie delen
2. Dorpsraden, buurtverenigingen, fanfare, schutterij betrekken
3. Open vervolgcommunicatie van burger tot burger: 

herhaling van informatie in keukentafelgesprekken
4. Respect voor zowel vóór- als tegenstanders:

we willen geen voorstanders winnen, 
maar we willen vertrouwen winnen

5. Omwonenden kunnen democratisch meebeslissen over 
besteding omgevingsfonds (+/- €45.000,- per jaar) 

6. Leden kunnen democratisch meebeslissen over 
duurzaamheidsfonds (+/- € 100.000 per jaar)

7. Iedereen kan financieel participeren (+/-5% dividend)
8. Lokale ondernemers profiteren ook (Kiggen, Kalle Bakker)



Concreet 
De coöperatieve exploitatie van een windturbine

• Tegenoverstelling coöperatief  traditioneel



Windpark Ospeldijk - de coöperatieve methode:
we maken burgers eigenaar van het windproject

Wat we niet doen…
• vooraf grondposities innemen
• vooraf individuele gesprekken voeren
• vooraf het plan dicht timmeren

Wat we wel doen…
• een ruim zoekgebied definiëren (308 ha) 
• alle grondeigenaren (45) en bewoners (8) collectief uitnodigen 
• de coöperatieve methode uitleggen in het zoekgebied:

• samen ondernemen in wind 
• samen het plan uitwerken
• samen de verdeelsleutel van grondhuur (+/- € 120.000 pj) tussen 

grondeigenaren / bewoners / locaties turbine en infrastructuur vaststellen



De coöperatieve exploitatie van een windturbine

• Organisatie
• Coöperaties zijn verenigingen van burgers  

die samen ondernemen
• Centraal begrip: eigenaarschap

• van het ontwikkelproces 
• van de turbines tijdens de exploitatie
• Dit woord vervangt de begrippen: draagvlak en participatie 

• De leden hebben de zeggenschap 

• Coöperaties helpen elkaar 
• Geen concurrentie wel samenwerking
• REScoop Limburg, Energie Samen en Zuidenwind
• ook in Sittard Geleen kan coöperatief ontwikkeld worden

Coöperatie 

Burger Windpark B.V.

100 % aandelen

Lokale kring   

Lokale kring  

leden coöperatie



De coöperatieve exploitatie van een windturbine

• Financiering
• Door SDE is rendabele exploitatie  mogelijk
• Eigen vermogen door burgers 10% - 20% Rest door banken
• Per molen € 5.000.000 = € 1.000.000 door leden participaties
• Productie 10-15 miljoen kWh/jaar

• Geldstromen bij een coöperatie
• Rente op participaties  5 % = € 50.000  (leden) 
• Omgevingsfonds   ruimere omgeving € 0,50 ~€ 1,- /MWh = € 15.000 /jaar
• Grondvergoeding  € 30-50.000 per turbine  direct aanwonenden /grondeig.
• Winst uit onderneming   ~~ € 100.000  duurzame ontwikkeling / energietransitie



• vereist een Actievere Rol Overheid 
• Overheid maakt beleidskader – stelt eisen aan 

• Ontwikkelproces/  Participatie / locatie / tégen grondspeculatie
• stelt het zoek gebied vast
• Staat slechts één project toe  als ruimtelijke voorwaarde 
• Daarmee dwingt het partijen tot samenwerking 

• Vereist actieve Rol (lokale) Coöperatie  
• Mogelijkheid om grondeigenaren op één plan te verenigen 
• Transparante en rechtvaardige verdeling grondhuur
• Goede ruimtelijke ordening

De coöperatieve aanpak tegen (grond)speculatie  



• Turbines  eigendom (lokale) burger coöperatie 
• Winstsprong blijft lokaal  (tonnen per turbine)
• Transparante rechtvaardige waarde toedeling
• Alle Revenuen blijven lokaal en gesocialiseerd in de lokale economie 
• Continue financiële bron voor duurzame ontwikkeling

• actieve krachtige lokaal verankerde  coöperatie  
• democratische organisatie van burgers 
• kern van langjarige duurzame ontwikkeling

• Ontwikkeling  windenergie = eigen regionale ontwikkeling
• Wordt gedragen door burgers

effecten  coöperatieve aanpak



Wat blijft aan geldstromen in uw regio 
bij coöperatieve of marktontwikkeling één turbine P90=10.000.325

Exploitatie 15 jr bedragen/jaar Ontwikkelaar           Coöperatief
investering € 5.400.000

eigen vermogen 20% € 1.080.000
Rente eigen vermogen obligaties (€ 54.000)

vreemd vermogen 80% € 4.320.000
winst /jaar ~15/16% € 150.000

dividend uitkering € 150.000
grondvergoeding € 35.000 € 35.000 € 35.000
omgevingsfonds €0,50/MWh € 5.000 € 5.000 € 5.000

Totaal lokale opbrengsten per turbine per jaar 

Beschikbaar voor inzet in regio

€40.000

€ 5.000

€244.000

€ 155.000



Beleidskader : 

Gemeente stelt voorwaarden aan planologische medewerking

Het beleidsproces
• Gemeente heeft de sleutel Stelt ze een sturend beleidskader vast 

• Door initiatiefnemers uit te nodigen om principe verzoeken in te dienen 
• Kan ze deze verzoeken beoordelen – op haar van te voren gestelde eisen 
• Verleent dan  planologische medewerking aan het beste plan 

Voorbeelden: Leudal / Nederweert / Staphorst / Zeewolde



Beleidskader : 
belangrijkste voorwaarden  

gemeente/bevoegd gezag stelt aan medewerking

1. De omgeving  heeft een actieve  rol bij de ontwikkeling en de exploitatie 
2. Alle rendement vloeit maximaal terug naar de gemeenschap.
3. Géén grondspeculatie : slecht één plan in een zoekgebied 
4. Bij voorkeur coöperatief ontwikkelen  (tenminste 60 % - 70 % )
5. Goede landschappelijke ruimtelijke inpassing 



Ondernemende burgers

venlo
Vrolijke ondernemende burgers  Sittard Geleen 

bij de opening van hun  windpark 



Vraag & Antwoord

Links naar websites

https://www.windenergie.nl/

https://windenzon.energiesamen.nu/

https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-
energie/windenergie-op-land/windenergie-op-land-q-a/

https://www.nwea.nl/kbtopic/windenergie-op-land/

https://www.zuidenwind.org/bouw-windpark-ospeldijk/

https://www.zuidenwind.org

https://www.windenergie.nl/
https://windenzon.energiesamen.nu/
https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/windenergie-op-land/windenergie-op-land-q-a/
https://www.nwea.nl/kbtopic/windenergie-op-land/
https://www.zuidenwind.org/bouw-windpark-ospeldijk/


andres.bauer@zuidenwind.org

Dank voor uw aandacht 
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