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Onze coöperatie Kennemerwind is in 2015 op vele fronten actief aan de slag geweest met
haar doelstellingen, zoals beschreven in de Statuten:

1. het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van
duurzame energie, met name in coöperatief verband, en het op
milieuvriendelijke wijze produceren van energie in het belang van haar leden
door met hen ter zake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien
einde ten behoeve van haar leden uitoefent.

2. de coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het oprichten en in werking houden van één of meer windturbines;
b. het oprichten en in werking houden van één of meer milieuvriendelijke

installaties voor de opwekking van duurzame energie;
c. het geven van voorlichting;
d. het samenwerken met verwante organisaties.

 
Het bevorderen van windenergie en andere vormen van duurzame energie
 
Voor het ontwikkelen van windenergie vinden wij voortdurend de Provincie op onze weg.
Waren er in eerdere jaren al grote belemmeringen opgeworpen, het afgelopen jaar zijn daar
nog verdere restricties bij gekomen. Samen met eigenaren van solitaire turbines heeft
Kennemerwind een sterke positie waar het gaat om de saneringseis van de Provincie: de twee-
voor-één regeling. Overigens erkent de Provincie slechts tien van onze Lagerwey’s als
saneringsturbine. Dezer weken (april/mei 2016) zal duidelijk worden met welke
grondpartij(en) we tot een overeenkomst kunnen komen. In dat geval zullen onze leden in
2018 mede kunnen investeren in nieuwe turbines.
 
Mede op uitdrukkelijk verzoek van de leden is het bestuur de afgelopen maanden op zoek
gegaan naar mogelijkheden om zelf zonne-energie te produceren. Twee mogelijkheden
worden nu onderzocht. De eerste betreft het beleggen van een groot dak met zonnepanelen.
De realisatie zal nog dit jaar kunnen plaatsvinden. De tweede is een plan om onder de turbines
van Burgervlotbrug zonnepanelen te leggen. Met name aan het laatste plan zitten veel haken
en ogen. Ook hier hebben we naast de gemeentelijke overheid te maken met de Provinciale
regelgeving. Het bestuur verwacht dit jaar uitsluitsel te kunnen geven en hopelijk in 2017 tot
realisatie over te gaan.
 
De Zijper Lagerwey turbines en de Monnik vertonen steeds meer ouderdomsverschijnselen.
Daarnaast hebben flinke stormen ook hun tol geëist. Nog zes draaien er en brengen gelukkig
ook voldoende op. De grote turbines van Burgervlotbrug draaien uitstekend. Dit alles laat
onverlet dat de turbines veel zorg behoeven en onze molenaars handen vol werk geven.
 
Nadat een aantal kinderziektes waren verholpen is nu de Windst in actie. Kennemerwind is lid
van Duurzame Energie Unie, het coöperatieve leveringsbedrijf van 100% groene elektriciteit
en gas. DE Unie staat op nummer één in Nederland als het meest duurzame energie bedrijf,
samen met Qurrent en Pure Energie.
Onze leden kunnen nu via DE Unie tegen uitstekende voorwaarden rechtstreeks door
Kennemerwind opgewekte energie afnemen. Zo hebben wij allen zeggenschap over de hele
energieketen.
 
De interne organisatie van Kennemerwind is verbeterd. Ons ledenbestand was niet meer
betrouwbaar. De verbinding met ODE Decentraal en het heffen van een bescheiden



 
De interne organisatie van Kennemerwind is verbeterd. Ons ledenbestand was niet meer
betrouwbaar. De verbinding met ODE Decentraal en het heffen van een bescheiden
contributie heeft gemaakt dat het werkelijke ledenbestand nu bekend is. Veel ‘leden’ bleken
niet meer geïnteresseerd, verhuisd zonder adres achter te laten of overleden. Een flink aantal
leden die niet hun contributie betaalden wordt gebeld.
Ons kantoor in Heerhugowaard is verhuisd naar een ander deel van het verzamelgebouw,
waardoor Kennemerwind nu een mooie ontvangst biedt.
 
Kennemerwind investeert veel in externe relaties. Naast goede verstandhoudingen met
Natuur- en Milieu en Animo en andere ‘groene’ organisaties in de regio is Kennemerwind
actief in landelijke organisaties. De afgelopen najaar opgerichte Nederlandse Vereniging
Duurzame Energie (NVDE) heeft de hele keten van duurzame energie organisaties als haar
leden en kan daarmee namens het hele veld de belangen behartigen op de hoogste niveaus.
Middels bestuurlijke posities in REScoopNL, NVDE, NWEA, ODE Decentraal, PAWEX en
DE Unie kan Kennemerwind haar doelstellingen zeer goed over het voetlicht brengen.
 
Alhoewel het concreet realiseren van wind- en zonne-energie lang op zich heeft laten
wachten, zeer tot onvrede van Kennemerwind, heeft het bestuur hard gewerkt om
mogelijkheden te creëren die komende jaren tot resultaat zullen leiden.
 
Felix H. Olthuis, voorzitter Kennmerwind.
Jaarverslag 2015                                                                                                                            
            Pagina 2
 


