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Jaarverslag 2017 

 
Onze coöperatie Kennemerwind is in 2017 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  
 
Voor het ontwikkelen van windenergie vonden wij de afgelopen vijf jaar voortdurend de Provincie op 
onze weg. In 2016 heeft Kennemerwind haar oudere Lagerweij turbines ingebracht in Windcollectief 
Noord-Holland BV, waarin een veertiental turbine-eigenaren zich hebben verenigd met als doel 
saneringsturbines in te brengen om nieuwe turbines te kunnen realiseren door te voldoen aan de 
saneringseis van de Provincie, de zogenaamde twee-voor-één regeling.  
Vanaf april 2016 Is het Windcollectief in gesprek met Infinergy (een windenergie ontwikkelaar uit 
Engeland) om een windturbine park te realiseren op het terrein  van Tata Steel. Uiteindelijk heeft de 
Provincie planologische medewerking verleend aan drie turbines, waarvoor in 2017 onherroepelijke 
vergunningen en SDE+ zijn verleend. In 2018 wordt bekend gemaakt hoe leden van Kennemerwind 
mee kunnen investeren in dit park. De verwachting is dat in de loop van 2019 de turbines duurzame 
energie gaan produceren.  
De Lagerweij turbines zijn eigenlijk al lang over hun houdbaarheidsdatum heen, maar een zestal 
heeft storm en wind van de afgelopen 25 jaar doorstaan en draaien nog braaf hun wieken. In 2017 
zijn verschillende opties naar voren gekomen om ze te vervangen. In 2018 worden daarover 
besluiten genomen. In 2018 wordt bekend gemaakt hoe leden van Kennemerwind mee kunnen 
investeren in dit park. 
De turbines van het park Burgervlotbrug draaien uitstekend, kennen weinig of geen storingen. De 
inkomsten zijn vanaf medio 2017 sterk gedaald omdat de subsidie-periode is afgelopen. 
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Het bevorderen van zonne-energie 
 
Mede op uitdrukkelijk verzoek van de leden is het bestuur de afgelopen maanden op zoek gegaan 
naar mogelijkheden om zelf zonne-energie te produceren. Op een manege-dak zijn zonnepanelen 
aangelegd (Waarland, fase 1) en onderzocht wordt of fase 2 (ander dak) ook haalbaar is.  
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. Een recent gehouden inloopavond voor omwonenden 
bracht ons veel positieve geluiden en een enkel bezwaar. Het bestuur verwacht dit jaar uitsluitsel te 
kunnen geven en hopelijk in 2019 tot realisatie over te gaan. 
 
Onze leden kunnen nu via OM (voorheen Duurzame Energie Unie geheten) tegen uitstekende 
voorwaarden rechtstreeks door Kennemerwind opgewekte energie afnemen. Zo hebben wij allen 
zeggenschap over de hele energieketen.  
 
De interne organisatie van Kennemerwind is opnieuw verbeterd. Ons ledenbestand is betrouwbaar.  
De in gang gezette plannen voor zonne-energie noopten het bestuur aan de ALV voor te leggen de 
contributieheffing op € 0,00 te zetten. In januari 2018 is de ALV akkoord gegaan. Dat betekent dat er 
naar geen leden geen contributiefactuur zal worden verzonden. 
 
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. Binnen de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), die de hele keten van 
duurzame energie organisaties als haar leden heeft, bezet Kennemerwind een bestuurszetel, evenals 
binnen het bestuur van NWEA en daarmee kan namens het hele veld de belangen behartigen 
worden behartigd op de hoogste niveaus. Middels deze 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 en haar leden, heeft het bestuur hard gewerkt om mogelijkheden te 
creëren die komende jaren tot resultaat zullen leiden. 
 
Felix H. Olthuis, voorzitter Kennemerwind. 


