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Hoe kom ik los van aardgas? Of hoe 
dring ik mijn energieverbruik terug? 
Hoe duurzaam is mijn energie eigen-
lijk? Kan ik me wel een elektrische auto 
veroorloven?

Het zijn vragen die voor iedereen van 
toepassing zijn. Tegelijkertijd is het on-
derwerp te groot om iedereen zelf maar 
het wiel uit te laten vinden. Het is veel 
fijner om zo’n grootse opgave gezamen-
lijk aan te pakken – als lid van een groter 
geheel. Samen optrekken, steeds meer 
met elkaar delen. Het zijn kenmerken 
van de moderne tijd. “Delen is het nieuwe 
hebben”. Die kreet zingt sinds een paar 
jaar rond. Terwijl het in feite een heel 
traditionele vorm is: de coöperatieve 
gedachte. 

Zo is Deltawind 29 jaar geleden ook be-
gonnen. Het idee van een coöperatie was 
niet nieuw op het eiland. De aanleg van 
het elektriciteitsnet op Goeree-Overflak-
kee begon bijna honderd jaar geleden 
bijvoorbeeld op initiatief van coöperatie-
ve vereniging De Centrale in Stellendam. 
Eind jaren tachtig bedacht een groep 
eilandbewoners dat zij werk wilden maken 
van windenergie in de buurt. Omdat 
niemand in zijn eentje de kosten voor 
een windmolen kon dragen, investeer-

Heel Goeree-Overflakkee, heel Nederland, ja heel de wereld staat voor 
een grote uitdaging: de energietransitie. Dat betekent dat in elk dorp, 
in elke straat en in elke woning veranderingen nodig zijn. Dat is een 
wereldwijde opdracht die voor iedereen de komende jaren heel dicht- 
bij gaat komen. 

den zij samen in de eerste windmolen. 
En alle eilandbewoners konden mee 
doen. Tot op de dag van vandaag is dat 
de manier waarop Deltawind opereert: 
investeren met de inleg van de leden, 
een goede rente uitbetalen en doneren 
aan de directe omgeving – sinds 2016 via 
windfondsen.

In de afgelopen jaren liet Deltawind 
zien dat het met hard werken wind-
molen-parken en een zonnepark kan 
realiseren en onderhouden. Daarmee is 
Deltawind een van de grootste energie-
coöperaties van Nederland geworden. 
Nu staat de coöperatie op het punt om de 
volgende stap te zetten in de omschake-
ling naar groene en duurzame energie: 
de energietransitie. Monique Sweep en 
Rudie Heintjes, respectievelijk directeur 
en voorzitter van Deltawind: ‘Daarin 
zijn we ook nog zoekend: wat kan onze 
rol zijn? Hoe kunnen we leden het beste 
adviseren? Welke samenwerkingsver-
banden zijn noodzakelijk?’ 

In dit magazine laat Deltawind zien hoe 
de coöperatie naar de toekomst kijkt. 
‘We hopen medebewoners op Goeree- 
Overflakkee te inspireren om mee te 
doen. Want grote uitdagingen kun je niet 
alleen aan.’

COÖPERATIEVE 
DE

VOORWOORD

Monique Sweep en Rudie Heintjes

Want grote 
uitdagingen 
kun je niet 
alleen aan.

GEDACHTE
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Alle informatie in deze gids werd door ons met de grootst mogelijke nauw-

keurigheid verzameld echter zonder aansprakelijkheid onzerzijds vermeld. 
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KLIMAATAKKOORD

 bij de consument in 2030. 
 Plus een verschuiving in het dieet: 
 minder dierlijk eiwit en meer plant-
 aardig eiwit.
• Duurzaam vervoer: meer dan 35% 
 van het energieverbruik op 
 Goeree-Overflakkee zit in mobiliteit. 
 Het streven is dat alle nieuwe personen- 
 auto’s in 2030 geen benzine of diesel 
 meer gebruiken. Zero-emissie dus. 

KLIMAATAKKOORD 
ONLINE

Wil je meer weten over het 
klimaatakkoord of heb je vra-
gen? Er is een speciale website 
gemaakt. Hier vind je infor-
matie per sector, bijvoorbeeld 
over vergroening van vervoer, 
het verduurzamen van wijken, 
de productie van hernieuw-
bare energie, maar ook op het 
gebied van de arbeidsmarkt en 
scholing. Ook vind je hier het 
antwoord op veelgestelde vra-
gen. Zoals: waarom importeren 
we geen zonnestroom uit de 
Sahara?

WWW.KLIMAATAKKOORD.NL

IEDEREEN
HET KLIMAATAKKOORD 

Alles bij elkaar een grote opgave.
De impact van deze omschakeling is 
enorm, want praktisch elke woning heeft 
wel een gasaansluiting. Omgerekend 
moeten er vanaf nu gemiddeld zo’n 
duizend woningen per dag van het gas 
worden afgekoppeld om de klimaatdoe-
len te halen.
 
IEDEREEN IS NODIG
Het Nederlandse klimaatakkoord is in 
hoofdlijnen vastgesteld. Dat gebeurde 

MINDER DAN 2˚C OPWARMING 
NOODZAKELIJK
Het doel van het Parijsakkoord is om de 
opwarming te beperken tot minder dan 
twee graden Celsius. Om dat te bereiken, 
stelt ieder deelnemend land zichzelf 
klimaatdoelen. In Nederland is in de 
eerste maanden van 2018 een landelijk 
Klimaatakkoord besproken, waarvan de 
hoofdlijnen in juli zijn gepresenteerd. 
Daarbij is meegenomen dat vanaf 2030 
de gaskraan in Groningen dichtgaat. 

De aarde warmt op. Volgens de meeste wetenschappers is de mens 
hiervan de belangrijkste oorzaak. Het klimaatakkoord, dat in 2015 in 
Parijs door 195 landen werd ondertekend, is dan ook een belangrijke 
mijlpaal. Praktisch iedereen in Nederland krijgt de komende jaren 
met het klimaatakkoord te maken.

in samenspraak met alle belanghebben-
den: overheid, bedrijven en consumen-
tenorganisaties. Ook Deltawind leverde 
een bijdrage via belangenvereniging 
voor energiecoöperaties ODE. Alle 
partijen vinden het klimaatakkoord be-
langrijk, maar de belangen verschillen. 
De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed 
Nijpels, stelt dat niemand in zijn eentje 
de uitstoot van broeikasgas in 2030 kan 
halveren. De overheid niet, het bedrijfs-
leven niet en de maatschappij niet. 
‘Iedereen is nodig,’ benadrukt Nijpels.

Thema’s uit Klimaatakkoord die ook Goeree-Overflakkee raken.

Goeree-Overflakkee
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft al in 2014 besloten dat zij in 2020 energie-
neutraal wil zijn en koploper wil zijn voor ontwikkeling van duurzame oplossingen. 
Bovendien is de gemeente in 2017 door het Rijk en de provincie Zuid-Holland aan-
gewezen als proeftuin voor waterstof. Duurzaamheid staat dan ook nadrukkelijk 
op de agenda, niet alleen bij de gemeente, maar ook bij bedrijven, verenigingen, 
stichtingen en burgers.

TEAM DUURZAAMHEID VAN DE GEMEENTE: ERIK ROELAND, ESTHER SLEGH EN SIMON VAN DE BEEK
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1. HERNIEUWBARE 
 ELEKTRICITEIT OPWEKKEN

5X ZOVEEL HERNIEUWBARE 
ELEKTRICITEIT NODIG
Opgeteld komt de windenergie, bio-ener-
gie en zonne-energie die nu in Neder-
land wordt opgewekt op 17 terawattuur 
(TWh). Om onze klimaatdoelen te halen 
moet de hoeveelheid hernieuwbare 
elektriciteit in 2030 zijn opgelopen tot 84 
TWh. Dat is bijna vijf keer zoveel. Meer 
dan de helft komt straks van windparken 
op zee: 49 TWh. Het resterende deel (35 
TWh) moet op land geproduceerd gaan 
worden. De regio’s moeten zelf vaststel-
len hoe ze dat gaan doen. Als voorwaar-
de staat in het Klimaatakkoord dat de 
helft van de productie op het land in 
eigendom van de lokale bevolking komt. 
Hier ligt een belangrijke rol voor lokale 
energiecoöperaties, zoals Deltawind.

2. VERWARMEN ZONDER 
 AARDGAS

HOE VERWARM IK IN DE TOE-
KOMST MIJN WONING?
Veruit de meeste huishoudens op Goe-
ree-Overflakkee gebruiken aardgas om 
de woning te verwarmen, om te koken 
en voor warm tapwater. Gemeentes 
zullen uiterlijk in 2021 hun visie vast 
moeten leggen over de omschakeling in 
warmte voor bestaande woningen. De 
gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 
dit moment warmteregisseurs aan het 
werk om dit in kaart te brengen.
Vervolgens besluit de gemeenteraad 
per wijk over een uitvoeringsplan. Dat 
gebeurt in nauw overleg met bewoners 
en gebouweigenaren. Nadat de visie is 

vastgelegd hebben gebouweigenaren, 
netbeheerders, warmtebedrijven en an-
dere partijen een kader om beslissingen 
te nemen over de investeringen. 

NIEUWBOUW AARDGASVRIJ
Vanaf 1 juli 2018 streeft de overheid 
officieel naar aardgasvrij bouwen. Tot 
2021 moet 75% van de totale nieuwbouw 
aardgasvrij zijn. De gemeente Goe-
ree-Overflakkee ondertekende al eerder 
in 2018 het Convenant Aardgasvrije 
Nieuwbouw. Doel is om projectontwik-
kelaars te overtuigen om bij lopende 
en nieuwe projecten te kiezen voor een 
duurzaam alternatief voor aardgas.

3. WONINGEN VERDUURZAMEN

BELASTINGVERSCHUIVING
Om isolatie en duurzame verwarming 
van gebouwen aantrekkelijker te maken, 
komt er een belastingverlaging op elek-
triciteit. Tegelijkertijd gaat de belasting 
op gas omhoog. Het effect is dat de las-
ten van huishoudens lichter worden. 
Het volgende voorstel is gedaan: in 2020 
stijgt de prijs van een kubieke meter 
(m3) aardgas met 5,5 cent. De prijs van 
een kilowattuur (KWh) elektriciteit daalt 
juist met 2,7 cent. 
Tegelijkertijd moeten de kosten van iso-
latie en duurzame warmtemaatregelen 
(zoals warmtepomp) drastisch in prijs 
omlaag.

ANDERE DOELEN:
• Landbouw: uitbreiding van duurzame 
 opwekking uit wind, zon en lokale  
 biomassa in de landbouwsectoren. 
• Klimaatvriendelijke voedselconsump-
 tie: halvering van voedselverspilling 

is nodig
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WINDOPGAVE

TOEKOMSTVISIE
‘In de aanloop naar de fusie tot de 
gemeente Goeree-Overflakkee werd 
gewerkt aan gezamenlijke toekomst-
visie,’ vertelt de wethouder. ‘Het was 
inmiddels duidelijk dat de windopgave 
onvermijdelijk was. Daarom besloot de 
gemeente om deze opgave om te buigen 
tot een middel om Goeree-Overflakkee 

In de portefeuille van Arend-Jan van der 
Vlugt zijn innovatie en duurzaamheid 
erg belangrijk. Hij vertelt hoe lokale sa-
menwerking leidde tot een kentering in 
de windopgave. ‘Inmiddels zijn we hier 
op het eiland landelijk koploper als het 
gaat om duurzaamheid. Dat lukt door de 
manier waarop we lokaal samenwerken, 
onder andere met Deltawind.’ 

Al in 2002 sprak de provincie Zuid-Holland de wens uit om meer wind-
energie op te wekken op Goeree-Overflakkee. Die wens kwam ruim tien 
jaar nadat Deltawind als eerste partij een windturbine plaatste op het 
eiland. Inmiddels was duidelijk geworden hoe belangrijk windenergie is 
om over te schakelen op duurzame energievoorziening. Uiteindelijk leg-
de de provincie na 2010 de opdracht neer om 300 megawatt aan wind-
energie te produceren op Goeree-Overflakkee: de windopgave – die na 
vooronderzoek werd teruggebracht naar 225 megawatt. Nu nadert de 
voltooiing. Hoe pakte het eiland deze opdracht op?

op de kaart te zetten. De ambitie: het 
eiland in 2020 volledig energieneutraal. 
Niet alleen met windenergie, maar 
bijvoorbeeld ook met zonne-energie en 
getijde-energie.’ 

REGIE
Met de toekomstvisie onder de arm trok 
de gemeente de regie in de windopgave 
naar zich toe. Eerst werd een onderzoek 
ingesteld naar de haalbaarheid van 
300 megawatt. ‘De conclusie was dat 
de draagkracht bij 225 megawatt wel 
bereikt was. De provincie ging daarmee 
akkoord en gaf de gemeente opdracht 
om vóór 2018 vast te stellen waar de 
benodigde turbines moesten komen. Om 
te voorkomen dat overal op het eiland 
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kleine windparken staan, is bewust ge-
kozen voor geclusterde locaties. De extra 
turbines zijn zoveel mogelijk gekoppeld 
aan bestaande windparken. Uiteindelijk 
zijn deze locaties in 2014 vastgelegd in de 
gemeentelijke en provinciale structuur-
visie.’

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN
‘In dit proces was een belangrijke rol 
weggelegd voor Deltawind, mede door 
de oprichting van de Windgroep. Voor de 
windopgave was draagvlak cruciaal, het-
zelfde geldt straks voor de energietran-
sitie. Daarom ben ik blij om te zien dat 
zo’n belangrijke organisatie er bewust 
voor kiest hier nieuwe plannen te ont-
wikkelen. Ik hoop dat deze verbreding in 
projecten ertoe leidt dat meer eilandbe-
woners zich aansluiten bij Deltawind.’

windopgave 
Van

Windgroep 
Goeree- 
Overflakkee
Naar aanleiding van de windopgave 
waren er in 2012 achttien initiatieven 
voor nieuwe windontwikkelingen op 
het eiland. Om tot één ruimtelijk plan 
te komen hebben Deltawind en Eneco 
alle initiatiefnemers verbonden in 
de coöperatie Windgroep GO. Een 
belangrijke stap, want voor Deltawind 
was het van begin af aan de doelstel-
ling om windenergie te ontwikkelen 
van en voor de eilandbewoners. Daar 
hoort ook een windfonds bij om geld 
af te dragen aan de omgeving.

Lees meer over het windfonds op 
pagina 28

DELTAWIND ONTWIKKELT 
TWEE LOCATIES

Deltawind was betrokken bij vijf van de achttien initiatieven. Alleen 
vielen twee initiatieven – tussen Herkingen en Melissant – buiten de 
aangewezen locaties van de structuurvisie. De andere drie locaties 
sluiten juist aan bij bestaande windparken van Deltawind: uitbrei-
ding rondom Windpark Battenoert en opschaling van Windpark Piet 
de Wit. Inmiddels is de ontwikkeling van alle aangewezen locaties in 
volle gang. Goeree-Overflakkee lijkt goed op weg om de windopgave 
van 225 megawatt te halen. Daarom gaat Deltawind op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden voor verduurzaming.

naar ambitie

Op die manier kijkt Simone van Adri-
chem naar onderlinge samenwerking. 
Als betrokkene bij de Windgroep vertelt 
Van Adrichem: ‘Deltawind was de 
trekker in dit traject met allemaal ver-
schillende partijen. We hadden elkaar 
nodig om iets te bereiken. Dat is gelukt 
omdat alle projecten de opbrengsten 
terug laten vloeien naar het eiland.’

Van Adrichem runt een veehouderij 
waar de mest van de koeien helpt om 
het voer voor de koeien te bemesten. 
En waar zonnepanelen de benodigde 
energie voor het bedrijf opwekken. Zo 
werken ze aan een meer zelfvoorzie-
nende toekomst.

‘JE WOONT OP 
EEN EILAND, 
MAAR ZIT NIET 
OP EEN EILAND’

AAN HET WOORD: AREND JAN VAN DER VLUGT



Nederland bouwt het gebruik van aardgas 
af. In 2030 gaat de gaskraan in Groningen 
dicht. In 2050 is Nederland aardgasvrij. Wat 
zijn de alternatieven? Lukt het om heel Stad 
aan ’t Haringvliet te laten overschakelen op 
waterstof?

In zeewier zit niet alleen eiwit voor 
de voedingsindustrie, maar het bevat 
ook ingrediënten voor medicijnen. En 
je kunt er ook biogas van maken. De 
volgende stap is onderzoeken of dat 
ook op grote schaal kan.

Stad aan ’t Haringvliet
AARDGASVRIJ

Zeewierteelt 

DEELAUTO’S
Eilandbewoners bezitten gemiddeld 
veel meer auto’s dan de andere 
inwoners van Zuid-Holland. De elek-
trische deelauto is een veelbelovend 
alternatief. Goeree-Overflakkee heeft 
een primeur.

Als energieneutraal eiland kan Goe-
ree-Overflakkee op een duurzame manier 
waterstof produceren. Zelfs in windturbi-
nes. Waterstof is een innovatieve brandstof 
voor huizen en auto’s.

Niet iedereen kan zonnepanelen op het dak 
plaatsen. In zo’n geval is een collectief zon-
nedak in de buurt een uitkomst. Het liefst 
één in iedere dorpskern op het eiland.

Pakketbezorgers rijden af en aan in busjes die fijnstof uitstoten. Dat 
kan efficiënter en duurzamer. Een studente bedacht een oplossing 
met twee goederenhubs langs de toegangswegen van het eiland.

Collectieve 
zonnedaken

Duurzaam 
pakketvervoer

NIEUW: DELTAWIND

Het einde van de windopgave is in zicht – en dit is nog maar het 
begin van een grote maatschappelijke verandering. Daarom besloot 

Deltawind in 2017 om plannen te maken voor de toekomst. Als lokale 
energiecoöperatie kiezen we er bewust voor om te werken aan de 
verdere verduurzaming van Goeree-Overflakkee: we noemen dit 

Deltawind 2020. Dit plan is voor ons een leidraad om nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van energie te onderzoeken. Maak kennis met 

de eerste projecten die op dit moment voorzichtig vorm krijgen. 
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H
Waterstof

1.008
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Nederland gaat van het aardgas af. Dat betekent dat de warmte-
voorziening in woningen ook moet veranderen. In 2050 moet deze 
enorme operatie voor een groot deel zijn afgerond. In Stad aan ’t 

Haringvliet worden op dit moment de mogelijkheden verkend om het 
hele dorp in één keer te laten overschakelen op waterstof als 

warmtebron. Deltawind helpt daarbij.

als initiatiefnemer onder meer netbe-
heerder Stedin, Woongoed Flakkee en 
Energieke Regio bij zijn aangesloten. Om 
stappen te zetten op weg naar afscheid 
van het aardgas is een subsidieaanvraag 

ingediend. 

HECHTE 
GEMEENSCHAP

Diepenhorst weet 
wat belangrijk 
zal worden in dit 
proces: ‘We moeten 
hier een open dis-

cussie over voeren. 
Mensen moeten zelf 

hun keuzes kunnen 
maken. Daarom hebben 

we een werkgroep opgericht 
en is dit onderwerp van gesprek op 
onze dorpsavonden. We zijn een hechte 
gemeenschap en durven als dorp echt de 
schouders onder iets te zetten als we erin 
geloven. We hebben veel ondernemers 
op het dorp en met elkaar kunnen we een 
project als Stad van het aardgas tot een 
succes maken,’ spreekt Diepenhorst zijn 
vertrouwen uit. 

‘ALS WE SAMENWERKEN, KAN HET 
HEEL SNEL GAAN’
Al zijn hele leven woont Piet Diepenhorst, 
voorzitter van het Stadsoverleg, in Stad 
aan ’t Haringvliet. Hij heeft een goed 
beeld van wat er leeft in het dorp. 
‘We zagen ruim tien jaar gele-
den dat het inwoneraantal 
op Stad harder afnam 
dan verwacht. Hier-
door kwam de leef-
baarheid van het 
dorp in gevaar. Als 
dorpsraad hebben 
we ons constructief 
ingezet om bouwplan-
nen in Stad te krijgen en 
dat is gelukt.’ 

VAN HET AARDGAS AF
Naast de bouw van de wijk Havenstadt 
en de vernieuwing van het havengebied 
wordt nu ook het project ‘Stad van het 
aardgas’ actueel voor het Stadsoverleg, 
dat bestaat uit een harde kern van zes 
mensen. Coöperatie Deltawind is vanaf 
het begin betrokken bij dit project waar, 
naast de gemeente Goeree-Overflakkee 

AARDGASVRIJ 
Stad aan ‘t Haringvliet

Piet Diepenhorst: ‘We zien de effecten van klimaatverandering 
en de situatie met aardbevingen in Groningen. De afgelopen 
drie jaar ben ik daardoor anders gaan denken over dit onder-
werp: het is nodig om te veranderen. Als we samenwerken, kan 
het heel snel gaan.’

ANDERS DENKEN
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Eén van de 
opties om van 
het aardgas 
af te gaan is 
de inzet van 
waterstof, die 
direct wordt 
opgewekt met 
behulp van 
windenergie.

AAN HET WOORD: PIET DIEPENHORST (OP DE FOTO LINKS)



DELEN IS HET NIEUWE HEBBEN

DEEL EEN AUTO!
De sleutel ligt misschien in twee interessante ontwikkelingen: de opmars 
van elektrisch vervoer en de opkomende deeleconomie. Uit de cijfers blijkt 
dat de meeste auto’s maar twee uur per dag worden gebruikt. Een auto delen 
kan een uitstekend alternatief zijn – zeker als het een elektrische auto is. 
Je bespaart kosten. En als je ook meteen kiest voor een elektrische wagen 
scheelt dat ook in de CO2-uitstoot.

LANDELIJKE PRIMEUR
Goeree-Overflakkee heeft de primeur 
met een aantrekkelijk deelconcept 
van de MobiliteitsMeesters. 
Onder andere in de nieuwbouw-
wijk Havenstadt, waar het idee 
gestart is, maar ook bij Delta-
wind en de gemeente staan 
deelauto’s die via een app 
beschikbaar komen.

Uit onderzoek blijkt dat het autobezit op Goeree-Overflakkee 
relatief hoog is. Wat is ervoor nodig dat eilandbewoners hun 
tweede auto wegdoen en efficiënter omgaan met hun vervoer? 

MOBILITEITS
MEESTERS 

Jouke Baarda van Breeman BMW werkt 
samen met partner Wonen op Flakkee aan 
deelmobiliteit met het bedrijf Mobiliteits- 
Meesters. Het platform – dat merkneutraal 
is – focust eerst op auto’s, later kunnen 
ook scooters en elektrische fietsen worden 
toegevoegd. Nieuwbouwwijk Havenstadt 
in Stad aan ‘t Haringvliet heeft de primeur 
wat betreft het inzetten van elektrische 
deelauto’s. Hier komen twee BMW i3’s be-
schikbaar, waar wijkbewoners gebruik van 
kunnen maken.

ELEKTRISCHE ONTWIKKELING
‘De elektrische automarkt is volop in 
ontwikkeling. ‘Er komen steeds nieuwe 
modellen en de actieradius wordt opge-
schroefd, waardoor er moeiteloos 400 tot 
600 kilometer gereden kan worden.’ Toch is 
dat volgens Baarda niet het belangrijkste. 
‘De laadinfrastructuur is veel belangrijker. 

Het gaat erom dat wanneer je van A 
naar B rijdt, je op beide plaatsen 

kunt laden. Zo hebben we nu 
al klanten die met de BMW 

i3 (actieradius van 220 
kilometer) zo’n 60.000 

kilometer per jaar rijden. 
Dat kan makkelijk 
zolang je tussendoor 
maar kunt laden,’ aldus 
Baarda.

BINNENKORT DEELEVENT 
KOM VOOR EEN PROEFRIT 

In samenwerking met MobiliteitsMeesters krijgen inwoners 
uit Oude-Tonge en omgeving de kans om proef te rijden in een 
elektrische BMW i-3 en kennis te maken het autodeelplatform. 

Deltawind zal omwonenden en leden uit de omgeving 
per brief informeren hierover.

 
Deltawind deelt een elektrische BMW i3 via het platform van MobiliteitsMeesters. 

Tijdens kantooruren rijden onze medewerkers erin. Helaas staat de auto in 
de avonduren en in de weekenden stil. Daarom delen we onze i3 

met onze leden en omwonenden. 

de deelauto

Zeewierteelt
OP DE ZEEBODEM

UITDAGINGEN 
‘Op laboratoriumschaal kunnen we 
zeewier al scheiden en de relevante 
stoffen eruit halen. Nu is er onder-
zoeksgeld nodig om op te schalen naar 
gewenste grootte.’ Hier wil Soetman 
graag samenwerken met Deltawind, 
omdat de coöperatie de kennis heeft om 
een project vanaf de beginfase verder te 
brengen. Soetman beseft dat dit project 
in de nu voorliggende tussenfase nog 
niet winstgevend zal zijn. ‘Gezamenlijk 
kunnen we een prachtige stap zetten in 
de energietransitie waar Nederland nu 
middenin zit.’ 
 

Mark Soetman heeft een verle-
den in de horeca. Hij had een 
restaurant dat in de top-100 
van de gerenommeerde restau-
rantgids Lekker stond. Inmid-
dels werkt hij als zelfstandige in 
de ontwikkeling van producten 
voor bijvoorbeeld de voedsel-
branche. ‘Duurzaamheid is voor 
mij de zoektocht naar balans 
en evenwicht. We moeten in 
alles wat we doen op zoek naar 
betere en efficiëntere manieren 
van werken.’

ZEEWIER EEN VEELZIJDIGE BRON
‘Het plan is om het geproduceerde zee-
wier te scheiden om er eiwitten uit te ha-
len voor de voedselsector,’ legt Soetman 
uit. ‘Daarnaast bevat zeewier stoffen die 
van waarde zijn in de farmaceutische 
industrie. Zo zit er in een bepaald rood-
wier de medicatie tegen Alzheimer. Dan 
blijft er nog een stroom over vol kool- en 
waterstoffen. Dit kan worden omgezet in 
groen gas. In het plan dat we nu hebben, 
kunnen we groen gas opwekken voor 
ongeveer 1,5 keer Goeree-Overflakkee. 
Daar kunnen we onze huizen mee ver-
warmen en onze auto’s mee laten rijden.’ 

Is het mogelijk om op grote schaal zeewier te telen op vier grote 
locaties in de uitstroom van het Haringvliet? Mark Soetman buigt zich 
samen met Deltawind over deze vraag. Een locatie is al in beeld: het 
gedeelte buiten het Slijkgat bij Stellendam – een oppervlak van 4000 
hectare op 10 tot 15 meter diepte in het zoute zeewater.

DELTAWIND 2020
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MEER ENERGIE 
‘Met onder meer ECN 
hebben wij onder-
zocht hoe je het 
slimst waterstof 
met wind kan pro-
duceren en waar 
je de waterstof 
het beste toe kan 
passen. We ontdekten 
dat wanneer je elektroly-
se in de windturbine plaatst 
er nieuwe optimalisaties mogelijk 
zijn. Hierdoor kunnen we uiteindelijk 
uit wind meer en goedkoper energie pro-
duceren in de vorm van waterstof. Dat 
klinkt gek omdat bij elektrolyse energie-
verlies optreedt in de vorm van warmte. 
Een verschil is dat het bij waterstofpro-
ductie economisch aantrekkelijker wordt 
om een zwaardere generator te plaatsen’

WAT DOEN WE MET WATERSTOF?
‘Het meest interessante is om waterstof 
te gebruiken voor alle toepassingen die 
nu op diesel werken. Door dieselmoto-
ren te vervangen door brandstofcellen 
wordt een grote milieuwinst behaald. 
Dan heeft waterstof een hoge economi-

sche waarde. Rijden op duurzame wa-
terstof zal ergens rond 2023 goedkoper 
worden dan rijden op diesel.’ 

VAN HET AARDGAS AF
‘Netbeheerder Stedin heeft berekend dat 
wanneer we erin slagen om waterstof 
voor minder dan drie euro per kilogram 
te leveren aan huishoudens, het een 
van de goedkoopste manieren is om van 

het aardgas af te gaan. We zijn 
al relatief snel in staat om 

duurzame waterstof 
onder de drie euro te 

leveren. Daarom is 
het buitengewoon 
interessant om 
te kijken of we 
dit in Stad aan ’t 

Haringvliet kunnen 
toepassen. 

UITDAGINGEN 
‘Om de kosten omlaag te 

brengen is er schaalgrootte nodig. 
Tegelijkertijd vormt niet passende wet- 
en regelgeving nog een drempel. Ook 
moeten bewoners wennen aan water-
stof. Het is niet gevaarlijker dan aardgas, 
maar heeft net andere eigenschappen. 
Zo zal het waarschijnlijk een andere 
geur krijgen dan aardgas nu. 

LOKAAL DRAAGVLAK
‘Voor het mogelijke demonstratiepro-
ject Stad aan ’t Water(stof) bij Stad aan 
’t Haringvliet is de rol van de dorpsraad 
en van Deltawind erg belangrijk,’ meent 
Langeraar. ‘Ik geloof dat een dergelijk 
vooruitstrevend project met een impact 
tot in de huizen alleen kan lukken met 

sterke lokale betrokkenheid. Omdat wa-
terstof door het gasleidingnet komt, zal 
er geen enkele bewoner meer kunnen 
kiezen voor aardgas. De coöperatie kan 
samen met dorpsbewoners dat draagvlak 
creëren door de mensen actief te betrek-
ken. Ook kan Deltawind een belangrijke 
bijdrage leveren om het lokale bezit van 
dit project te waarborgen. Mocht dit 
project van de grond komen, dan hoop 
ik dat de inwoners zich ook trots voelen, 
want het zal een belangrijk voorbeeld 
worden.’

Jan Willem Langeraar 

‘Al mijn hele werkende leven 
houd ik me bezig met het 
ontwikkelen van duurzame 
projecten in Nederland en 
ook Afrika. De laatste jaren ligt 
de focus weer op Nederland. 
Nadat we uitgebreid onderzoek 
hadden gedaan naar de kansen 
van wind en waterstof heb ik 
samen met Hugo Groenemans 
HYGRO opgericht. Inmiddels 
kijken we ook naar waterstof 
uit zonne-energie en biomassa. 
Het uitgangspunt moet zijn dat 
onze activiteiten geen negatieve 
impact hebben op de toekomst, 
want als het niet duurzaam is, 
waarom doe je het dan?’ 

Goeree-Overflakkee wil een proeftuin zijn voor de 
productie van ‘groene’ waterstof. Daarom is er een ‘waterstof-

convenant’ afgesloten met 28 nationale en internationale 
partijen. Ook Deltawind zet zich in om de mogelijkheden 

van waterstof in de praktijk te brengen. 

DUURZAME ENERGIE ‘OVER’
In 2020 is Goeree-Overflakkee energieneutraal. Op termijn 
houdt het eiland zelfs duurzame energie ‘over’. Dat biedt kansen 
om op een ‘groene’ manier waterstof te produceren voor allerlei 
toepassingen. 

WATERSTOF MAKEN MET WINDMOLENS
Samen met partners onderzoekt Deltawind of een windturbine 
betaalbare waterstof kan leveren. Daarmee ontstaat de moge-
lijkheid om Stad aan ’t Haringvliet op korte termijn aardgas-
vrij te maken. Als deze combinatie van een windturbine met 
bestaande woningen slaagt, dan zou dat de eerste keer zijn in 
Nederland.

DIRECTE OMZETTING
Water wordt gesplitst met groene 
stroom in zuurstof en waterstof.

WATERSTOF 
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Directe omzetting Seizoensopslag Ondergronds transport

‘Als het niet duurzaam is, 
waarom doe je het dan?’
Met het bedrijf HYGRO werkt Jan 
Willem Langeraar aan de recht-
streekse productie van 
waterstof in windturbines. 
Samen met Deltawind onder-
zoekt hij de mogelijkheid om 
waterstof bij woningen in Stad 
aan ’t Haringvliet te leveren.
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zonnepanelen op het dak van de loods. 
Om een volgende verduurzamingsslag 
te maken werkt De Nollestee samen met 
Coöperatie Deltawind aan de ontwikke-
ling van een collectief zonneproject.

ZONNEBASSIN 
De Nollestee heeft twee waterbassins. 
Eén van de bassins is tot op heden open, 
waardoor er meer algvorming is en er 
veel water verdampt. Met het collectieve 
zonneproject snijdt het mes aan twee 
kanten: De Nollestee hoopt algengroei 
en verdamping van water tegen te gaan, 
tegelijkertijd biedt het mensen uit de 
omgeving de kans om ook gebruik te ma-
ken van zonne-energie. ‘Niet iedereen 
kan en mag panelen op zijn dak leggen 
en dit is een prachtig alternatief.’ 

Vertraging op collectieve zonprojecten
Op dit moment loopt het project op de Nollestee vertraging op. Dat komt omdat er door 
landelijk beleid onduidelijkheid is over de hoogte van de energiebelasting op elektri-
citeit. Deze onduidelijkheid beïnvloedt het rendement van deelnemers aan collectieve 
zonprojecten. Deltawind zoekt naar een andere aanpak voor collectieve zonnedaken. 

Zorgkwekerij De Nollestee kweekt en 
verkoopt planten, van het stekken tot 
een hoogwaardig eindproduct. Ho-
veniers, gemeente Goeree-Overflakkee, 
maar zeker ook particulieren, nemen 
deze planten af. Mensen met een 
verstandelijke beperking werken in 
hun eigen tempo mee – van kweken tot 
verkopen van planten. 

ONTSTAAN
Cor Joppe stopte in de jaren 90 met zijn 
akkerbouwbedrijf. ‘Steeds groter voor 
steeds slechtere prijzen. Dat wilden 
mijn vrouw Jolande en ik niet meer,’ 
vertelt Joppe. ‘We vinden het vanuit onze 
geloofsovertuiging belangrijk om zorg 
te verlenen aan anderen. Door dit te 
combineren met het kweken van planten 
ontstond Zorgkwekerij De Nollestee.’ 

VERNIEUWEN
Als bedrijf dat zorg levert, maar tege-
lijkertijd planten kweekt is de familie 
continu op zoek naar manieren om te 
vernieuwen. Verduurzaming speelt hier-
in een belangrijke rol. Zo liggen er 112 

Coöperatie Deltawind heeft de ambitie om in iedere dorpskern 
een collectief zonneproject te realiseren. In samenwerking met Eneco 

zijn er zonnepanelen gelegd op de gemeenteschuur in Goedereede. 
Ook in Melissant is een project in voorbereiding bij Zorgkwekerij 

De Nollestee. 

COLLECTIEVE

vervoer

Duurzaam

NODIG: DUURZAAM 
LOGISTIEK BELEID
Hendriks weet dat een ogenschijnlijk 
simpele oplossing in de praktijk vaak 
lastig te realiseren is. ‘Veel transportbe-
drijven hebben investeringen gedaan 
die ze willen terugverdienen. Je kunt 
dus niet radicaal veranderen of onrea-
listische doelstellingen neerleggen. We 
hebben goed logistiek beleid nodig. De 
politiek moet keuzes durven te maken: 
maak duidelijk waar je over acht jaar 
wil staan. Door ambities neer te leggen 
kunnen bedrijven voorsorteren op deze 
ontwikkeling en hier in hun investerin-
gen rekening mee houden.’

Challenge’ kwam Deltawind in contact 
met stichting Eco2City, waar al ervaring 
is met verduurzamen van pakketvervoer. 
‘Als alle pakketten nog steeds worden 
vervoerd met behulp van fossiele brand-
stoffen ben je niet energieneutraal. Je 
moet dus overstappen op elektrisch ver-
voer of waterstof,’ stelt Birgit Hendriks 
van Eco2City. 

We bestellen ons een ongeluk. 
Bezorgers van PostNL, DHL en 
Coolblue crossen dagelijks door 
onze straten als gevolg van onze 
koopwoede. Dat kan beter en 
vooral duurzamer, vond chemie-
studente Charlene Hersman. Een 
aantal jaar geleden deed zij mee 
aan de Duurzame Challenge van 
Coöperatie Deltawind en won.

TWEE GOEDERENHUBS
Hersmans idee: bouw twee pakkethubs 
langs de toegangswegen van het eiland. 
Bezorg vervolgens de pakketjes met een 
lokale elektrische pakketdienst. ‘Al die 
pakketdiensten veroorzaken uitstoot. 
Door te zorgen voor minder vervoersbe-
wegingen beperken we dit al. Als we er 
ook in slagen om onze pakketjes op het 
eiland volledig elektrisch te vervoeren 
dan slaan we twee vliegen in één klap.’

ECO2CITY
Nadat Charlene Hersman haar idee 
presenteerde tijdens de ‘Duurzame 

pakket
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NIEUWE HUISSTIJL
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Communicatiemedewerker Robert Koster was nauw betrokken bij de 
make-over van de huisstijl. Hij is dagelijks bezig met de manier waar-

op Deltawind zich presenteert: naar omwonenden, leden, partners 
en geïnteresseerden. ‘Coöperatie Deltawind is bezig met thema’s die 

relatief nieuw zijn in Nederland. We willen eilandbewoners informeren 
over belangrijke, ingrijpende ontwikkelingen in hun directe omgeving. 

Tegelijkertijd willen we inspireren en draagvlak creëren – laten zien 
dat er ruimte is om mee te denken. Dat wil je ook uitstralen.’

‘D‘Deltawind bestaat bijna dertig jaar. Nog altijd werd 
het oude logo gevoerd: een driehoek met een blazend 
mannetje,’ beschrijft designer René van der Kuil van 
reclamebureau Sfa Print. ‘De uitdaging was vooral dat 
Deltawind allerlei nieuwe projecten wil oppakken. Er 
is niet overwogen om de naam Deltawind te wijzigen, 
omdat Deltawind – als een van de grootste en oud-
ste energiecoöperaties van Nederland – zowel op het 
eiland als landelijk bekend is. Het zou zonde zijn om die 
naamsbekendheid los te laten. Daarom is besloten om 
van toekomstige projecten eigen merken te maken die 
onder de paraplu van de moederorganisatie hangen.’

MET ELKAAR
Van der Kuil zette zijn tanden in deze uitdaging. ‘Ik heb 
me verdiept in de huidige activiteiten en toekomstplan-
nen van Deltawind. Vervolgens maakte ik een viertal 
voorstellen. Aan het logo is bewust het woord “coöpera-
tie” toegevoegd. Ik wilde zichtbaar maken dat Deltawind 
een organisatie is voor en door eilandbewoners.’ Koster 
benadrukt hoe blij hij is met deze aanvulling: ‘We zijn 
al jaren bezig om in het landschap grote, duurzame 
projecten te ontwikkelen. Met onze toekomstplannen 
komt Deltawind straks ook binnen dorpsgrenzen en in 
sommige gevallen zelfs achter de voordeur. Er is maar 
één manier om de energietransitie toekomstbestendig 
te maken: als we het samen oppakken, regelen en van 
elkaar willen leren. Dat is waar wij als coöperatie voor 
staan.’

KLUWEN
Van der Kuil omschrijft het nieuwe logo 
als experimenteel. ‘Ik ontwierp een 
kluwen van icoontjes voor alle onder-
delen van Deltawind: energie van wind, water, 
zon, bio plus een icoon voor projecten waar de mens 
centraal staat. Elk icoon vormt een afzonderlijk 
beeldmerk voor elke activiteit. Op dit moment 
wordt nog alleen het windicoon gevoerd. 
Wel komen alle icoontjes terug in de 
huisstijl. Bijvoorbeeld op de website en in 
het drukwerk. In de toekomst duiken deze iconen 
steeds vaker op.’

EEN EIGENTIJDSE

UITSTRALING

“Met de 
ontwikkeling van 

Deltawind groeide 
binnen de 

coöperatie 
ook de behoefte 

om op een andere 
manier zichtbaar 

te zijn.” 

AAN HET WOORD: ROBERT KOSTER (OP DE FOTO LINKS) EN RENÉ VAN DER KUIL



Coöperatie Deltawind beheert verschillende wind- en zonneparken 
op Goeree-Overflakkee. Wat is de opbrengst in 2018 en welke 

opbrengst wordt verwacht wanneer alle nieuwbouw gereed is.

WIND MEE
FACTS 
& FIGURES
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WINDPARK
 BATTENOERT

EIGENDOM 

100%
VERMOGEN 

12 MW
PRODUCTIE 

40.000 MWh
HUISHOUDENS 

11.000 

WINDPARK
 PIET DE WIT II

EIGENDOM 

50%
VERMOGEN 

ca. 25 MW
PRODUCTIE 

80.000 MWh
HUISHOUDENS 

22.000

ZONNEPARK 
OUDDORP

EIGENDOM 

100%
VERMOGEN 

0,85 MW
PRODUCTIE 

960 MWh
HUISHOUDENS 

225

WINDPARK
KRAMMER

EIGENDOM 

25,5%
VERMOGEN 

102 MW
PRODUCTIE 

225.000 MWh
HUISHOUDENS 

100.000

WINDPARK
SUYDERLANDT

EIGENDOM 

50%
VERMOGEN 

ca. 12 MW
PRODUCTIE 

40.000 MWh
HUISHOUDENS 

11.000

WINDPARK
BLAAKWEG

EIGENDOM 

50%
VERMOGEN 

ca. 12 MW
PRODUCTIE 

40.000 MWh
HUISHOUDENS 

11.000

ÉÉN OMWENTELING VAN EEN 
MODERNE TURBINE LEVERT 
3,3 kWh ELEKTRICITEIT 
WAT KUN JE DAAR MEE DOEN?

4000 keer elektrisch scheren 
(= 10 jaar lang iedere dag)

13 avonden tv kijken 
(of 3 avonden bij een plasmascherm)

800 gaatjes boren

66 maaltijden opwarmen in de magnetron

50 keer je haar föhnen

33 uur internetten

1

2

3

4

5

6

LID WORDEN

Word lid van Deltawind en draag bij aan de 
ontwikkeling van duurzame energieproduc-
tie en projecten op het eiland. 
 
Meer informatie op: 
WWW.DELTAWIND.NL

225MW 
= 

75 WINDTURBINES

IS 0,75 KM2 
AAN OPPERVLAKTE

225MW 
= 

750 ZONNEPARKEN

IS 97,5 KM2 
AAN OPPERVLAKTE

37%
VAN HET

EILAND

5xZO DUUR

0,3%
VAN HET

EILAND

ALS ALLE PROJECTEN 
DRAAIEN WORDT ER IN 
± 2022 JAARLIJKS 250 TON CO2 
VERMEDEN 
DAT IS DE UITSTOOT VAN:

WINDTURBINES? 
KAN HET NIET MET ZONNEPANELEN?

55.000 personenauto’s, die ieder
275.000 kilometers per jaar rijden

66.000 kilo kantoorpapier is
264.000 pakken van 500 vellen

1,5 miljoen x naar Parijs vliegen

3,5 miljoen km met de trein reizen

300 jaar ademhalen

SAMEN

VAN 
COÖPERATIE 

DELTAWIND

EIGENAAR

STAND VAN ZAKEN

NIEUW



W opgeleverd. Een ‘logistieke legpuzzel’ 
volgens Tijmen Keesmaat, directeur van 
Windpark Krammer. Het windpark staat 
op een knooppunt: tussen drie natuur-
gebieden, waar bovendien wegen en 
sluizen samenkomen. ‘De aanleg mag de 
veiligheid, de vogels en het verkeer niet 
verstoren,’ vat Keesmaat samen.

Windpark Krammer: logistieke legpuzzel
De aanleg van Windpark Krammer 
is in volle gang. De werkzaamheden 
zijn duidelijk zichtbaar als je over de 
Philipsdam richting Zeeland rijdt. 
Windpark Krammer is een project van 
de coöperaties Deltawind en Zeeuwind. 
In 2019 wordt het park met 34 turbines 

Een windmolenpark zie je niet snel over het hoofd. De impact van een 
windpark op de omgeving is groot. Toch blijft een groot deel van onze 
projecten onzichtbaar. Want met allerlei innovatieve oplossingen pro-
beert Deltawind het effect van windparken te beperken voor mensen en 
voor dieren. Wat u niet ziet van onze projecten.
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Rekening 
houden 
met vogels

Partner 
Windpark 
Krammer

Windpark Krammer verrijst tussen drie 
grote natuurgebieden met tal van bijzon-
dere vogels, zoals lepelaars en kraanvo-
gels. Er nestelen zelfs zeearenden in de 
buurt. Bij het ontwerp en de inrichting 
van het windpark is op allerlei manieren 
rekening gehouden met natuurbelang. 
‘We zijn met natuurorganisaties in ge-
sprek gegaan om te kijken onder welke 
voorwaarden de bouw van het windpark 
kan plaatsvinden,’ vertelt Keesmaat. ‘Op 
de hoeken staan 360˚-camera’s. Zodra 
bijvoorbeeld een zeearend komt aanvlie-
gen dan schakelen de turbines zich in 
clusters uit. Zo voorkom je slachtoffers. 
In Nederland is dit systeem uniek.’ 

Teus Baars, directeur-bestuurder van 
Zeeuwind zegt over de samenwerking 
met Deltawind: ‘Windpark Krammer 
is voor beide coöperaties afzonderlijk 
te groot. Door de ontwikkeling samen 
op te pakken versterken we elkaar. 
We geven elkaar energie. Windpark 
Krammer biedt financiële zekerheid 
waardoor we onze activiteiten op het 
gebied van duurzame energie in de 
toekomst kunnen verbreden.’

OP DE RADAR

AANDACHT VOOR 
VLEERMUIZEN

Het is essentieel voor de luchtvaart dat windmolens dag en nacht zichtbaar zijn. In princi-
pe moet elke molen hoger dan 150 meter een eigen lamp hebben. Clusters zoals Windpark 
Krammer gelden als uitzondering: alleen turbines langs de randen hoeven te knipperen. Tij-
men Keesmaat legt uit dat Deltawind en Zeeuwind de zichtbaarheid verder willen beperken.
‘Knipperende lampen veroorzaken veel overlast bij omwonenden. Goed beschouwd brandt de 
verlichting 99 procent van de tijd zelfs voor niets. Daarom hebben we een pilot met een radar 
in het windpark ingediend bij de luchtvaartautoriteiten. Het is de bedoeling dat de lampen 
pas gaan knipperen wanneer er een vliegtuig of helikopter nadert. De pilot wordt nog geëva-
lueerd: zo is het belangrijk dat de radar op allerlei vlieghoogtes het signaal opvangt. Wanneer 
de evaluatie positief wordt ontvangen door de verantwoordelijke instanties, beslissen we over 
de aanschaf.’

In de ontwerpfase van Windpark Krammer schoof er ook een ecoloog 
aan. ‘Vervolgens zijn bepaalde locaties voor turbines nog veranderd, 
mede vanwege de aanwezigheid van vleermuiskolonies. Er is een 
speciaal detectiesysteem ingericht dat de turbines – net als bij de 
vogeldetectie – tijdelijk stillegt.’ De coöperaties streven niet naar 
winstmaximalisatie, verduidelijkt Keesmaat. ‘Het gaat om verduur-
zamen met aandacht voor andere natuurbelangen.’

KRAMMER

Beheer team, v.l.n.r. Tijmen Keesmaat, Gijs van Hout en Niek Tramper

STAND VAN ZAKEN

WINDPARK

werk in uitvoering



H
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In Ouddorp vormen bijna drieduizend zonnepanelen een zonnepark op een terrein van 
1,3 hectare. Dat is ongeveer drie voetbalvelden groot. De opbrengst van het park gaat 
voor een belangrijk deel naar recreatiepark De Klepperstee. Daar ontstond ook het idee 
voor dit zonnepark: vakantiegangers komen graag recreëren in een groene omgeving – 
letterlijk en figuurlijk. 

MOOIE MIX
Coöperatie Deltawind gaf opdracht tot de 
bouw van het zonnepark en verzorgt het 
beheer. Tijdens zijn inspectierondes contro-
leert Arie de Lint het zonnepark in Ouddorp. 
‘Met zonnepanelen wek je op een passieve 
manier geruisloos duurzame energie op. 
Voor een huishouden is dat heel effectief. 
Maar voor collectieve toepassingen is het 
rendement van zonnepanelen lang niet zo 
efficiënt als een windturbine. Ter vergelij-
king: het zonnepark wekt genoeg energie 
op voor 225 huishoudens, terwijl de turbi-
nes van Windpark Piet de Wit alle huishou-
dens op Goeree-Overflakkee van duurzame 
energie kunnen voorzien.’ De Lint vindt dat 
zonne-energie en windenergie elkaar vooral 
prachtig aanvullen: ‘Het waait vaak meer 
in de nacht en in de winter. Terwijl we in de 
zomer veel produceren met zonne-energie. 
Het is een mooie mix.’
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ceren straks minstens twee keer zoveel 
windenergie als de huidige turbines. 
Andries Middelbos, beleidsmedewerker 
van Deltawind, neemt stapsgewijs de 
procedure door: ‘De nieuwe turbines 
komen in een aangewezen gebied. 

Vanzelfsprekend is Deltawind bereid om 
voor die grond te betalen. Onze aanpak 
in deze fase is heel transparant, want de 
verdeling van zo’n bedrag zorgt gemak-
kelijk voor onderlinge onrust bij de be-
trokken grondeigenaren. Deltawind doet 
een voorstel en vervolgens verdelen de 
grondeigenaren het bedrag onderling.’ 
David Mol, mede-eigenaar van het wind-
park erkent: ‘In de praktijk verloopt de 
verdeling niet altijd zo eenvoudig als het 
klinkt, maar het is een open werkwijze. 
Collectief verdelen waarbij alle partijen 
recht wordt gedaan.’

Het windpark – vernoemd naar een van 
de eerste bestuursleden van Deltawind – 
is sinds 2003 operationeel. Nu is het tijd 
om de twaalf turbines bij Ooltgensplaat 
te vervangen door zeven nieuwe turbi-
nes. Deze nieuwe exemplaren produ-

Bij de ontwikkeling van een windpark zijn naast de om-

wonenden ook de grondeigenaren een belangrijke partij. 

Ook wanneer een windpark wordt vervangen, zoals bij 

Windpark Piet de Wit. 

TRANSPARANT NAAR 
GRONDEIGENAREN ZONNEPARK

OUDDORP

Piet de Wit II: 

STAND VAN ZAKENAAN HET WOORD: ARIE DE LINT AAN HET WOORD: DAVID MOL (OP DE FOTO LINKS) EN ANDRIES MIDDELBOS

Als gevolg van de windopgave was het uitbreiden van windparken op het 
eiland onvermijdelijk. Om de leefbaarheid te bewaken heeft Deltawind 
zich bewust gemengd in de uitvoering van de windopgave. Juist om te 
zorgen dat er één totaalplan zou komen en om met iedere ontwikkelaar 
afspraken te maken over een afdracht aan de omgeving, het Windfonds.
De uitbreiding van Windpark Battenoert is de locatie die aan Deltawind 
toeviel. In de Structuurvisie is het mogelijk om in dit gebied tussen 
Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge elf turbines extra te plaatsen. In het eerste 
overleg met omwonenden is gezamenlijk vastgesteld dat twee van de elf 
turbines onwenselijk waren. Nadat op aandringen van de gemeente nog 
een turbine werd geschrapt, laaide de weerstand tegen deze uitbreiding 
op. Waarom stopte Deltawind niet met zijn plan, werd gevraagd?

De uitbreiding van deze locatie is vastgelegd in de 
Structuurvisie. Bij terugtrekken van Deltawind zou een 

andere ontwikkelaar het project overnemen.

En aangezien de provincie nog steeds locaties te kort komt, is het waar-
schijnlijk dat er dan alsnog meer dan zes turbines geplaatst zouden gaan 
worden – misschien wel elf. De uitbreiding omvat nu zes turbines, aan 
iedere kant van de N59 drie.

van 11 naar 
6 turbines



Bijdrage vanuit Windpark Piet de Wit: ongeveer € 35.000 per jaar

Bijdrage vanuit Windpark Suyderlandt/Blaakweg: ongeveer € 30.000 per jaar

Verdeling ongeveer € 144.000 naar omwonenden, 
restant naar centrale windfonds

Afdracht 50 cent per geproduceerde MWh

Windfonds GO beschikbaar op aanvraag 
voor duurzame projecten vanaf 2021

Looptijd 20 jaar (vanaf 2021)

Windfonds GO
Verwachte budget in totaal 

€ 4.600.000

Windfonds 
Battenoert Verwachte opbrengst € 14.000 per jaar 

Verdeling ongeveer € 8.000 naar omwonenden,  € 4.000 naar dorpsraad 

Nieuwe-Tonge, € 2.000 naar dorpsraad Oude-Tonge

Afdracht 35 cent per geproduceerde MWh

Besteding dorpsraden bij voorkeur aan projecten 
die (sociale) duurzaamheid bevorderen

Looptijd 20 jaar (tot 2035)

Verwacht budget in totaal 

€ 280.000

Windfonds 
Krammer

Verdeling  jaarlijks € 150.000, waarvan € 60.000 naar omwonenden 

en 3x € 30.000 naar de drie omliggende gemeentes van het windpark. 

Afdracht 50 cent per geproduceerde MWh

Besteding in omgeving windpark (Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge), 
uitbetaling aan projecten die (sociale) duurzaamheid bevorderen. Aanvragen 
via info@windfondskrammer.nl

Looptijd 15 jaar (tot 2034)

Verwacht budget in totaal 

€ 2.250.000

DELEN 
MET DE OMGEVING

Bijdragen aan verduurzaming betekent voor Deltawind ook 
de omgeving laten meedoen. Op de eerste plaats door financiële 

participatie. Zo is tussen 2013 en 2018 een miljoen euro 
aan rente uitbetaald aan de leden – allemaal inwoners van 

Goeree-Overflakkee. Deltawind steunt ook lokale projecten met 
soms een grote en soms een kleine bijdrage. En we hebben de 

Windfondsen geïntroduceerd.

Op initiatief van Deltawind en Eneco is 
het begrip Windfonds geïntroduceerd 
op Goeree-Overflakkee. Alle projecten 
(zon en wind) die na 2016 gerealiseerd 
worden, dragen af aan één van de Wind-
fondsen. Het Windfonds van Windpark 
Battenoert is een extraatje. Hier heeft de 
omgeving zelf bepaald wat de verdeling 
moest worden.

Wist je dat…
…het principe ‘Windfonds’ op Goeree-Overflakkee is uitgevonden 

en nu in heel Nederland wordt toegepast?

WINDFONDS GO
Elke ontwikkelaar op het eiland heeft zich 
verplicht bij te dragen aan het Windfonds. 
Twintig jaar lang gaat voor elke opgewekte 
megawattuur uit een nieuw windpark een 
bedrag van 50 cent naar het Windfonds. 
Dat bedrag loopt snel op wanneer alle parken 
er staan.
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ACHTER DE SCHERMEN



De gemeente Goeree-Overflakkee wil Fairtrade worden. Dat kan 
alleen in samenwerking met ondernemers op het eiland. Daar-
om is er een werkgroep opgericht, waar Deltawind ook deel van 
uitmaakt. Het doel: bedrijven en eilandbewoners bewust maken 
van de impact van hun koopgedrag. 
Vanuit de gemeente zorgen Esther Slegh en Joël Eichler, beleids-
adviseurs duurzaamheid en innovatie, dat ondernemers mee 
gaan doen: ‘Voor een supermarkt is bijvoorbeeld het Fairtrade- 
assortiment belangrijk. De gemeente zelf moet zorgen dat er 
een Fairtrade-winkel is.’ 
De filosofie van Fairtrade past goed bij de duurzaamheidsam-
bities van het eiland, vindt Slegh. ‘Het draait om verantwoorde-
lijkheid nemen, om zorgen voor de wereld. Rentmeesterschap 
past bij Goeree-Overflakkee. Want als wij hier een eerlijke prijs 
betalen voor producten, dan krijgen mensen ergens anders op 
de wereld financieel meer ruimte.’ 

Wanneer bestuursleden van Delta- 
wind vertrekken mogen ze een 
cadeau geven aan een organisatie 
naar keuze. Oud-voorzitter Anne 
Verhey en oud-bestuurslid Lieke 
Gerris kozen bij hun afscheid voor 
een geschenk aan de Buuten-
plaets, de natuurspeelplaats bij 
Sluishaven. In overleg is een boot-
je gekocht: de Deltawind 2. Lieke 
Gerris vertelt: ‘Namens Deltawind 
iets leuks te geven aan de om-

geving, dat vind ik nou echt een 
mooie afsluiter van mijn bestuur-
lijke periode. Kinderen kunnen 
hier lekker samen buitenspelen. 
Dat is niet alleen leuk maar ook 
nog eens goed voor ze.’ Verhey 
vult aan: ‘Als coöperatie moet je 
je blijven inzetten voor draagvlak. 
Deltawind laat ook met zo’n ge-
baar zien dat eilandbewoners op 
allerlei manieren meedelen met 
de opbrengst.’

Goeree-Overflakkee liep voorop bij de invoering van het internationale program-
ma Eco-Schools. De eerste negen scholen die in Nederland het keurmerk kregen, 
staan hier op het eiland. Vanaf dat allereerste moment is Deltawind betrokken bij 
dit project, want het gaat om het ontwikkelen van duurzaam beleid op scholen, 
uiteenlopend van lesprogramma’s, de organisatie en de omgeving van de school. 
Bij een nieuwe mijlpaal mag een school twee jaar lang een Groene Vlag voeren. 
Deltawind schenkt dan een bedrag van vijfhonderd euro. 

Verder heeft Deltawind in 2016 een touchtable aangeschaft, een levensgrote iPad, 
die langs alle Eco-Schools op het eiland reist. Aan het begin van ieder schooljaar 
plannen we een ‘reisprogramma’. In overleg met de scholen zorgen we dat de 
inhoud op de touchtable aansluit op het onderwijs.

Kijk voor meer informatie over Eco-Schools op: WWW.ECO-SCHOOLS.NL 

Akkerranden voor 
biodiversiteit

Duurzaam onderwijs

NATUURSPEELTUIN 
BUUTENPLAETS

Fairtrade is één van de vele activiteiten van 

het team duurzaamheid en innovatie. Het 

afgelopen jaar werkten naast Esther Slegh 

ook Simon van de Beek en Erik Roeland, 

intensief samen met Deltawind om plannen af te 

stemmen en projecten van de grond te tillen. Zo wordt 

samengewerkt rond de deelauto, Stad aardgasvrij, 

verduurzamen pakketvervoer en energiearmoede.
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De energietransitie gaat iedereen in Nederland geld kosten, 
alleen niet iedereen kan dat betalen. Hoe voorkomen we dat 
eilandbewoners hier de dupe van worden?

‘Grote investeringen doen om te besparen 
op de energierekening is lang niet voor 
iedereen weggelegd,’ stelt Herman 
Maas, ambassadeur bij Deltawind. 
‘De gasprijs stijgt de komende 
jaren gegarandeerd. Dus als je je 
geen zonnepanalen, energiezui-
nige apparaten of woningisolatie 
kunt veroorloven, dan ga je in 
de toekomst juist meer betalen 
voor de energierekening.’ ‘Er dreigt 
straks een nieuwe vorm van armoede: 
energiearmoede,’ waarschuwt Maas. Hij 
erkent dat armoede een complexe zaak is die 
je niet oplost met besparingstips of gratis energie. 

ENERGIEARMOEDE

FAIRTRADE

‘Door te luisteren, voorlichting te geven en 
met tijdelijke hulp kan ik als ambassadeur 

wel een steentje bijdragen. Vrijwilligers 
van Deltawind zijn bereid om mensen 

advies te geven, die het risico lopen 
dat zij hun energierekening niet 
meer kunnen betalen’. 

Woonwijzerwinkel
Deltawind is niet de enige partij die 

advies geeft over duurzaamheid. Op 
het hele eiland biedt de Woonwijzer-

winkel bespaaradvies. 

Kijk op www.woonwijzerwinkel.nl/gemeente/go/

ACHTER DE SCHERMEN

AAN HET WOORD: HEIN MIJS

AAN HET WOORD: HERMAN MAAS

Steeds meer boeren in Nederland omrin-
gen hun akkers met bloemen. Daardoor 
hebben ze minder gewasbescherming 

nodig. ‘Schadelijke insecten worden op-
gegeten door hun natuurlijke vijanden, 
die beschutting vinden in de akkerran-
den,’ verklaart Hein Mijs. Als boer wil 

Mijs het cultureel erfgoed op het eiland 
beter in beeld brengen. Akkerranden 

horen daar ook bij, vindt hij. ‘Er komen 
duidelijk meer vogels af op de insecten. 

Dat is goed voor de biodiversiteit en 
bevordert het natuurlijk evenwicht. Bo-
vendien geven de akkerranden in bloei 

meer kleur aan het landschap.’ 
Mijs zag in de Hoeksche Waard akker-

randen en vroeg zich af: waarom hebben 
wij dat niet op Goeree-Overflakkee? ‘Met 
subsidies van de overheid en de EU is het 

project op het eiland opgestart. Voor-
waarde was dat ook lokale sponsoren 

bijdragen, Deltawind is er daar één van.’



Een klassieke
      molen moet        

draaien 
en trillen

Samen met molenaar Arie de Lint beheert 
Cor Bos de windparken en het zonnepark 
van Deltawind. Meerdere keren per week 
inspecteert een van hen de parken. Dan 
controleren ze of alles in orde is. 

Bos luistert het liefst naar de turbines. ‘Elke turbine maakt 
zijn eigen geluid, vervolgens check ik de computer: hoe is 
de olietemperatuur? Wat is het voltage en wat is de produc-
tie? Zo spoor je bijzonderheden op die later tot problemen 
of een storing kunnen leiden,’ verklapt Bos. Turbines 
worden steeds verder geperfectioneerd en tegenwoordig 
voert een onderhoudsbedrijf regelmatig trillingsmetingen 
uit. ‘Voorheen kwamen storingen veel vaker voor. Dan stond 
een turbine zo veertien dagen stil in afwachting van een 
onderdeel. Het is de sport om een zo hoog mogelijk percen-
tage draaiende molens te halen. Nu zitten we boven de 95 
procent,’ glundert Bos.

ACHTER DE SCHERMEN
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HET IS DE SPORT 
OM EEN ZO HOOG 
MOGELIJK 
PERCENTAGE 
DRAAIENDE 
MOLENS TE HALEN

Met een gedeelde passie voor wind in 
het achterhoofd steunt Deltawind al 
jaren de Molenstichting op het eiland. 
Molenaars Wim de Vries en Cor Bos ver-
tellen hoe het is om een klassieke molen 
en een moderne turbine draaiend te 
houden. ‘Een klassieke molen moet 
draaien en trillen.’ 

Al veertig jaar is Wim de Vries betrokken bij De 
Windvang, de molen van Goedereede. Vrijwillig 
zet hij zich in om ‘een dynamisch monument’ te 
behouden voor de gemeenschap. ‘Ik vind het heel 
belangrijk dat de molen blijft bestaan. Hij staat 
midden in de gemeenschap en is daardoor beeld-
bepalend voor Goedereede.’ 

PARADIJS VOOR HOUTWORM
De Vries is zo’n acht uur per week in en rond de 
molen bezig. ‘Vroeger draaide de molen natuurlijk 
iedere dag. We weten dat een molen die weinig 
draait sneller gerestaureerd moet worden. Daar-
om ben ik op zaterdag bijna altijd in de molen te 
vinden om de deuren te openen, de zeilen uit te 
rollen en vooral om de molen te laten draaien en 
trillen, want een inactieve molen is een paradijs 
voor houtwormen.’ 

BEHOUD
Op Goeree-Overflakkee is de Molenstichting eige-
naar van elf van de twaalf klassieke molens. Sub-
sidies vanuit het rijk, de provincie en de gemeente 
helpen de stichting om het grootste deel van de 
financiering te dekken. Ook Coöperatie Deltawind 
sponsort de Molenstichting en steunt zo het voort-
bestaan van de klassieke windmolen.

AAN HET WOORD: ARIE DE LINT EN COR BOS (OP DE FOTO RECHTS)



Deltawind vraagt iedereen op het 
eiland om – nog meer dan voor-
heen – actief mee te doen met het 
verduurzamen van onze toekomst. 
Dat kan op allerlei manier: als lid 
van Deltawind, als eilandbewoner 
en als energieconsument. 

Praat mee in de ledenvergaderin-
gen. Kom met ideeën en help mee 
om aan zo’n idee ook zelf inhoud te 
geven.

Schrijf je in als belangstellende en 
we houden je op de hoogte van de 
projecten die we ontwikkelen.

Een aantal keer per jaar overlegt en discussieert de klankbordgroep 
met de directie en het bestuur van Deltawind. Het is een gevarieerd 
gezelschap van Deltawind-leden. ‘Juist al die verschillende invalshoe-
ken in de klankbordgroep zijn onze kracht,’ vindt Sylvia Bolleman-Van 
der Vlugt. ‘Door vragen te stellen en kritisch te zijn probeer ik op een 
positieve manier bij te dragen en de coöperatie verder te helpen. Ik 
vind het interessant om mee te denken over de richting waarin de 
organisatie zich ontwikkelt.’ Jasper Dogterom vertelt: ‘Tijdens de 
bijeenkomsten met het bestuur bespreken we de plannen van de 
coöperatie en staat ook de volgende ledenvergadering op de agenda. 
Ieder onderwerp op de ledenvergadering moet voor iedereen goed te 
volgen zijn. Er zitten mensen in met veel kennis van zaken. Daar kan 
ik veel van leren en goed mee sparren. Ook voor mij persoonlijk is de 
klankbordgroep een verrijking.’

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de coöperatie – ook nu Del-
tawind als organisatie is gegroeid en steeds professioneler is 
geworden. Als ambassadeurs van projecten trekken de vrijwil-
ligers er geregeld op uit om te vertellen over nieuwe duurzame 
projecten. Herman Maas is ambassadeur van Deltawind. Hij is 
overtuigd van de kracht van samenwerken. ‘Ik spreek veel men-
sen op het eiland. Dan probeer ik geen evangelie te verkondigen, 
maar juist de lokale betrokkenheid van Deltawind te benoemen. 
Uiteindelijk wil je het draagvlak voor de projecten van Delta-
wind onder de bevolking vergroten. Dat lukt door gesprekken te 
voeren, kinderprojecten op te zetten of ludieke acties te organi-
seren, zoals bij de Omloop waar we de wandelaars gratis groen 
water(stof) uit Stad aanboden. Meestal vraag ik aan mensen 
welke ideeën zij hebben of hoe we elkaar kunnen versterken 
voor een betere wereld en dan krijg je vaak boeiende en interes-
sante verhalen.’

ONZE LEDEN
Wat de overgrote meerderheid van onze leden bindt, is dat zij iets willen doen aan het 
verduurzamen van onze energie. Misschien zijn niet al onze leden even gepassioneerd 
over windturbines. Dat hoeft ook niet, want de missie van Deltawind is groter.

DOE MEE EN DEEL MEE
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SAMEN
VERDUURZAMEN

AMBASSADEURS
DELTAWIND

DE KLANKBORDGROEP 
EEN GEVARIEERD GEZELSCHAP

WIL JE OOK AMBASSADEUR WORDEN?
Kom dan naar 

de ledenvergadering.

Deltawind is een coöperatie: een vereniging met een bedrijf. De essen-
tie van de coöperatie is dat eilandbewoners samen optrekken – om 
een doel te bereiken dat ze individueel niet kunnen realiseren. Hierin 
spelen onze leden een cruciale rol. Hun bijdrage en hun inzet is onmis-
baar voor een duurzame toekomst. In ruil delen onze leden mee in de 
opbrengsten van de energie die Deltawind opwekt.

OPROEP 
DOE OOK MEE!

MEEDOEN ALS 
LID

MEEDOEN ALS 
EILANDBEWONER

MEEDOEN ALS 
CONSUMENT
Koop je energie voortaan direct bij 
de bron – via Vandebron. 
Zie pagina 38.

V.l.n.r. Fred Warbroek, Sylvia Bolleman-Van der Vlugt, Wim Standhardt 
en Jasper Dogterom



Coöperatie Deltawind ontstond omdat een aan-
tal mensen samen duurzame energie wilden 
opwekken met een windmolen. Ze legden geld 
bij elkaar en werden zo samen eigenaar. Dat 
model is 29 jaar de kern geweest van Deltawind: 
gezamenlijk geld beschikbaar stellen om als 
een bedrijf productielocaties te realiseren. Zo 
blijven we het in de toekomst ook doen. Alleen 
de manier waarop verandert een beetje. Dat 
komt omdat de wetgever ons vraagt om de aloude 
ledenlening te vervangen door obligaties.

Het besturen 
van Deltawind

WAT BLIJFT HETZELFDE? 
Rente: je ontvangt rente, de hoogte wordt vastge-
steld door de Algemene Ledenvergadering van de 
coöperatie.

Alleen leden: Deltawind-obligaties zijn alleen 
beschikbaar voor leden van Deltawind.

Onbepaalde looptijd: net als bij de ledenlening 
is de looptijd van een obligatie onbepaald. Je kunt 
op ieder moment een verzoek om terugbetaling 
indienen.

Stoppen: je krijgt het aankoopbedrag terug 
wanneer je dat wilt én de financiële situatie van 
de coöperatie het toelaat. 

WAT VERANDERT ER?
Inleg: één obligatie kost € 100. De eerste inleg stijgt 
daarmee van € 50 naar € 100. 

Uitbetaling: de rente wordt voortaan uitbetaald in 
plaats van bijgeschreven.

Eén rentepercentage: voor je hele obligatiebedrag 
geldt één rentepercentage.

Onderlinge verkoop: leden mogen onderling  
obligaties over dragen of verkopen.

Nieuwe obligaties: het bestuur stelt jaarlijks vast 
hoeveel geld er nodig is. Dit bepaalt hoeveel nieuwe 
obligaties er worden uitgegeven en hoeveel 
obligaties kunnen worden teruggekocht. Wanneer 
het jaarbudget op is, is aan- of verkoop in dat jaar 
niet mogelijk.

Veel eilandbewoners weten dat je aan Deltawind een 
deel van je spaargeld kunt uitlenen en daar een betere
rente op krijgt dan bij de bank. Daar gaat nu één en 
ander in veranderen. Hoe zit dat nu precies?

DOE MEE EN DEEL MEE
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Nu lid? 
LEES DAN DIT!VAN LEDEN-

LENING 
NAAR
OBLIGATIES

ik word lid samen coöperatie 
deltawind

EN NIEUWE LEDEN?

Coöperaties ontstaan waar mensen een idee hebben, 
maar dat niet alleen kunnen. Zo komen coöperaties in de 
landbouw bijvoorbeeld al meer dan honderd jaar voor. 
Agrariërs verenigen zich om samen sterker te staan. 
Samen kopen ze in, schaffen ze machines aan en regelen 
onderlinge verzekeringen. 

De coöperatie: 
samen sterk

Omzetting ledenlening naar obligaties
Dit najaar zet Deltawind de ledenleningen om naar obligaties. Op deze manier gaan we beter 
voldoen aan wettelijke eisen rondom financiële participatie. Al onze leden krijgen individueel 
informatie over de vervolgstappen. 

V.l.n.r. Sandra van Putten, Kees van Wuyckhuyse, Jan Maarten 
van der Steen, Rudie Heintjes en Maarten Zuurmond

DELTAWIND ONTWIKKELT 
NIEUWE PROJECTEN

MEEDOEN OF INVESTEREN?

DAT KAN ALLEEN ALS JE LID BENT
Lid worden kost € 50,- entree.

ALS ER PARTICIPATIE / INVESTERINGS 
MOGELIJKHEDEN ZIJN

Kunnen leden investeren in de vorm 
van obligaties.

Per project wordt de rentevergoeding 
vastgesteld en jaarlijks uitbetaald aan de leden. 



GEEN MARGES MEER
Anders dan de meeste energiebedrij-
ven zet Vandebron geen marge op het 
verbruik van energie. ‘Wij rekenen 
alleen vaste abonnementskosten die je 
maandelijks betaalt voor de aansluiting 
– ongeacht hoeveel of weinig stroom je 
hebt verbruikt. Wij maken geen winst 
op stroomverbruik. Sterker nog, bij ons 
geldt juist het omgekeerde: hoe minder 
stroom onze klanten verbruiken, hoe 
meer klanten we op een energiebron aan 
kunnen sluiten.’

INTERESSE?
Kijk voor meer informatie op: 
www.vandebron.nl  

Vandebron vertelt consumenten meer 
over het verhaal achter een energiebron. 
‘We proberen klanten bewuster te ma-
ken van de herkomst van hun stroom,’ 
vertelt Lisa Cornelisse, manager van het 
energieteam van Vandebron. ‘Bij ons 
weet je precies waar de stroom vandaan 
komt en waar het geld naartoe gaat.’

DIRECT VAN DE BRON
‘Omdat energiebronnen rechtstreeks 
aan consumenten verkopen kunnen ze 
hun eigen prijs zelf bepalen. Zo sla je de 
tussenpersoon over en wordt het opwek-
ken van duurzame energie rendabeler 
voor de producent. Dat maakt het weer 
aantrekkelijker om te investeren in de 
opwekking van nog meer duurzame 
energie.’

Het is mogelijk om rechtstreeks energie van Windpark Battenoert te 
kopen. Dat kan via Vandebron, de eerste online marktplaats waar 
je duurzame energie direct van de bron koopt. Gegarandeerd 100% 
groen en Nederlands.
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Wist je dat…
… Coöperatie Deltawind met 
Windpark Battenoert één van 
de eerste producenten was 
die via dit platform energie 
aanbiedt?

Als het gaat om bewust leven lees je vaak welbekende duurzame tips als: pak wat 
vaker de fiets, doe de kraan dicht als je tandenpoetst, haal de telefoonoplader na 
gebruik uit het stopcontact, douche niet te lang, eet minder vlees. Het zijn kleine 
stapjes die bij elkaar opgeteld een belangrijke verbetering opleveren. Wie kritisch 
kijkt naar zijn of haar keuzes als consument kan gemakkelijk veel grotere duurzame 
stappen zetten. 

Onze leefstijl kan allemaal best wat klimaatneutraler – en dan 
nog blijft er genoeg comfort en luxe over. Heb je wel elke twee 
jaar een nieuwe smartphone nodig? Is het echt nodig om naar 
Londen te vliegen? Want je kunt ook prima met de trein. Weet 
jij bijvoorbeeld hoeveel water er verspild wordt bij de productie 
van kleding? Babette Porcelijn onderzocht al dit soort vragen en 
schreef het boek De verborgen impact. Ze laat op een toeganke-
lijke manier zien welk effect onze keuzes hebben op het klimaat 
en het milieu. 

EEN ECHTE AANRADER!

Alles wat we doen in ons dagelijks leven heeft impact op het milieu en het 
klimaat. Of we nu thuis op de bank zitten, aan het shoppen zijn in de stad 
of met de auto naar kantoor rijden. Toch hebben we vaak niet in de 
gaten wat de impact is van onze keuzes. Niet alleen in onze eigen 
leefomgeving, maar ook aan de andere kant van de wereld. 

DOE MEE EN DEEL MEEAAN HET WOORD: LISA CORNELISSE
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impact
De verborgen

BOEKENTIP

WELKOMST
GESCHENK

Meld je voor 1 januari 2019 aan 
als nieuw lid van Deltawind 

en je ontvangt het boek.

ENERGIE
van eigen bodem



platform de komende jaren uitgroeit 
tot een systeem dat meer diensten kan 
aanbieden. ‘Dan zijn we als coöperatieve 
sector pas echt volledig eigenaar van het 
platform.’ Dat eigenaarschap is voor Van 
Vliet een erg belangrijk aspect. ‘Duur-
zaamheid betekent dat we zelf eigenaar 
zijn van onze eigen duurzaam opgewekte 
energie, dat de opbrengsten lokaal lan-
den en we deze energie met elkaar kun-
nen uitwisselen op piekmomenten. Met 
behulp van ICT en slimme toepassingen 
is dat op termijn zeker mogelijk.’
 

‘Deltawind had jarenlang een goedwer-
kende ledenadministratie dat hier op het 
eiland was ontwikkeld,’ vertelt Gaby van 
der Ent, bureaumanager bij Deltawind. 
‘Dat ICT-programma was toe aan vernieu-
wing. Want de beveiligingseisen lopen op 
en de activiteiten van de coöperaties brei-
den uit.’ In gesprek met andere coöpera-
ties werd besloten om samen een eigen 
programma te ontwikkelen. Toegespitst 
op de specifieke behoeften van een coö-
peratie: van het bijhouden van productie-
cijfers tot het registreren van leden met 
het juiste aantal participaties. 

EIGEN PLATFORM
Vanuit brancheorganisatie ODE Decen-
traal is René van Vliet hoofdverantwoor-
delijk voor Econobis. Hij hoopt dat het 

Nederland telt honderden energiecoöperaties, zo’n driehonderd in 

totaal. Al deze coöperaties dienen hun ICT en ledenadministratie 

degelijk op orde te hebben. De praktijk is alleen dat veel kleine 

coöperaties daar eigenlijk geen budget voor hebben en hoofd-

zakelijk in Excel werken. Om de complete sector verder te pro-

fessionaliseren namen enkele grotere coöperaties – waaronder 

Deltawind – een bijzonder initiatief. Ze besloten om zelf een multi-

functioneel administratiesysteem te ontwikkelen: Econobis.

40  I  DELTAWIND MAGAZINE

INNOVATIEVE 
COÖPERATIEVE ICT

INNOVATIEVE COÖPERATIEVE ICTAAN HET WOORD: RENÉ VAN VLIET EN GABY VAN DER ENT (FOTO)

Vandaag de dag heeft Deltawind zo’n 2400 leden. 
Dat was wel anders toen Anne-Petra van den Tol 
begon als eerste medewerker van de coöperatie. 
‘Vijftien jaar geleden was het ledenprogramma nog 
lang niet zo uitgebreid. 

In de beginjaren was het soms een beetje “houtje-touwtje”. Bleven er 
wat uurtjes over dan hielp ik zelfs in de schoonmaak van het kantoor. 
Terwijl ik nu volop bezig ben met inschrijvingen, informatiepakket-
ten, ledenovereenkomsten, rente-uitkeringen. En daar komt bij dat 
we straks allerlei nieuwe duurzame projecten toevoegen.’

Mirjam Lugtenburg begon dit jaar bij Deltawind. Zij stelt begrotingen 
op, maakt jaarrekeningen, controleert de administratie en verzorgt 
btw-aangiftes. ‘Ik ben vers begonnen en meteen word ik meegeno-
men in alle stroomversnellingen: de ledenadministratie verandert, er 
komt een nieuw boekhoudkundig systeem, er starten nieuwe projec-
ten met bijbehorende administratie, de ledenleningen veranderen in 
obligaties. Administratief blijft vrijwel niets bij het oude.’
Het is de kunst om dat allemaal in goede banen te leiden, zeggen de 
dames. ‘Daar gaat het nieuwe programma Econobis bij helpen. Dat 
wordt een mooie, nieuwe uitdaging!’

ADMINISTRATIEF 
BLIJFT VRIJWEL NIETS 
BIJ HET OUDE

Econobis 
voor leden
Met de invoering van 
Econobis verandert er ook 
iets voor de leden van 
Deltawind. Om uw nieuwe 
account te activeren, gaat u 
naar onze vernieuwde 
website. Het wijst zich 
vanzelf zodra u op de pagina 
leden bent: 
www.deltawind.nl/leden  
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AAN HET WOORD: ANNE PETRA VAN DEN TOL (LINKS) EN MIRJAM LUGTENBURG



Hoeveel energie een turbine produceert, 
hangt in grote mate af van de windsnel-
heid. Op grotere hoogte is de windsnel-
heid hoger en constanter. Een hogere 
windmolen levert dus veel meer energie 
dan een lage. 
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Helaas mag dat niet. Dat komt omdat de regelgeving rondom veiligheid 
bij windparken en turbines van groot belang zijn. Zonder de jaarlijkse 
training ‘werken op hoogte’ mag niemand in een turbine komen. Onze 
eigen medewerkers mogen zonder basis veiligheidsdiploma (VCA-VOL) 
en instructies niet eens op een bouwplaats komen! Zomaar even boven 
kijken is er dus niet bij.

Er zijn een paar belangrijke geluidsbronnen: de generator 
bovenin, de koeling onderin en het effect van de wind die 
tussen blad en mast wordt geperst. Vooral dat laatste kun 
je als voorbijganger horen.

Waarom 
draaien 

de molens 
niet?

Waar komt het 
geluid vandaan?

KUNNEN WE EVEN 
BOVEN KIJKEN?

WAAROM ZIJN 
WINDMOLENS 
STEEDS 
GROTER EN 
HOGER?

Zonder wind staan de molens natuurlijk 
stil. En net als bij een auto is bij een tur-
bine regelmatig preventief onderhoud 
nodig. De grote beurt, de kleine beurt. 
Alleen daarom al staat elke molen per 

jaar een dag of vier stil. In een park met 
twaalf turbines is dat opgeteld 48 dagen: 
zo’n anderhalve maand. Daardoor lijkt 

het of er ‘altijd wel eentje stilstaat’. 
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Op Goeree-Overflakkee is na het invullen 
van de windopgave 225 MW aan windenergie 
geplaatst. In het energieakkoord is in 2013 
afgesproken dat er in Nederland 6000 MW aan 
windenergie op land moet worden gereali-
seerd in 2020. In dat licht wordt op Goeree- 
Overflakkee 3,75% van de totale landelijke 
opgave gerealiseerd. De kans bestaat dat in 
het nieuwe klimaatakkoord een hogere doel-
stelling wordt neergelegd voor Nederland. 

van de landelijke windopgave 
gerealiseerd.

Op Goeree-Overflakkee wordt

225
IN LANDELIJK PERSPECTIEF

MW

3,75%

WINDTURBINE WEETJES
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BEZOEKADRES
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