
Vragen en antwoorden  - Algemene Ledenvergadering Coöperatie Deltawind  

Maandag 5 oktober 2020 

1. Opening en mededeling  - geen vragen/opmerkingen 

 

2. Vaststellen agenda – geen vragen/opmerkingen 

 

3. Stand van zaken windprojecten: Suyderlandt, Blaakweg, Piet de Wit 

 

Vraagnr Naam lid Vraag Antwoord 

03-01 Jet Cornelis Er kwam een nieuwsmelding dat het zwart schilderen van 1 

roterblad kan voorkomen dat vogels te pletter vliegen. Wordt 

overwogen ook hier roterbladen te verven.  

Teveel vogels krijgen klap van de windmolen, maar wieken verven 

kan helpen www.volkskrant.nl/a-bb9c9278 

Het onderwerp is bekend bij de organisatie. Het heeft onze interesse 

gewekt en we volgen het. 

Er zijn geen plannen om rotorbladen zwart te schilderen van bestaande 

turbines, of turbines die binnenkort worden geplaatst. Die bestellingen 

zijn allemaal gedaan. We gaan er van uit dat, indien deze aanpassing 

werkt turbineleveranciers met zwarte bladen gaan komen. 

03-02 geen naam 

opgegeven 

Vogelsterfte is laag, maar is niet iedere vogel er een te veel? En hoe 

zit het met vleermuizen? Zal nog eens contact opnemen om de 

cijfers te willen inzien. Laag kan vanuit verschillende perspectief 

bezien.  

Wij delen uw liefde voor vogels. Er zijn bepaalde vogels die wij absoluut 

niet mogen doden, daarvoor zijn bij Windpark Krammer ook camera’s 

geplaatst en waarschuwingssystemen. De turbines worden er ook voor 

stilgezet. En we monitoren op al onze parken. Neem gerust contact op 

over cijfers. 

Als we als mensheid geen enkele vogel zouden willen doden zijn er 

andere maatschappelijke activiteiten die we moeten stoppen: het 

houden van huiskatten en ons verplaatsen met de auto bijvoorbeeld. 

 

4. Toelichting financiële jaarverslagen 2019 BV’s – voor vragen zie agendapunt 8. 

 

5. Jaarverslag 2019 Coöperatie Deltawind UA – geen vragen/opmerkingen 

 

http://www.volkskrant.nl/a-bb9c9278
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/1795/windmolens-niet-in-top-10-oorzaken-vogelsterfte
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6. Toelichting op voornemen tot aanpassing bestuursstructuur 

 

Datum Naam lid Vraag Antwoord 

06-03 geen naam 

opgegeven 
We hebben een probleem voor de zwaarte van het werk binnen het 

team. De zwaarte van de directeurswerk neemt toe. O.a. a.g.v. 

verzwaring werkteam, bijzondere werken etc etc. 

Tevens vragen we ook nog of de directeur nog extra bestuurlijke 

werkzaamheden / besluiten gaat doen. 

 Klinkt simpel gezegd … Directeur krijgt zwaarder werk, weet je wat, 

we geven ook nog wel wat extra bestuurlijke taken …. 

Hoe kan het dat de directeur bestuurstaken gaat doen terwijl 

algemeen gezegd het bestuur toezicht moet houden op de 

directeur. 

Kun je dit vertalen als “directeur gaat zichzelf controleren?”  

Ja, de rol van de directeur is met de ontwikkeling van de coöperatie 

verzwaard.  De oplossing voor de zwaarte van de functie van directeur 

moet gevonden worden in de interne organisatie, niet in een wijziging 

van bestuursstructuur.  

De voorgenomen bestuurswijziging zorgt ervoor dat de directie ook 

(juridisch) bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat dragen. Door deze 

wijziging wordt het takenpakket van de directeur niet per se zwaarder, 

maar er wordt hiermee geformaliseerd wat in praktijk al geschiedt. De 

ondersteuning door de andere Uitvoerend bestuurder ervaart de 

directeur als een verbetering en verlichting.  

 

Antwoord op de vraag over de toezichthoudende rol staat bij punt 06-04. 

06-04 geen naam 

opgegeven 
Hoe moeten we voorstellen waarom bij niet uitvoerend bestuur niet 

de taak van Controle en aansturing van het uitvoerend bestuur (dat 

is namelijk vooral vanuit de organisatie ingevuld).  

Zoals nu is uitgelegd is het dat uitvoerend bestuur gewoon werkt 

met eigen inzicht en geen bijzondere aan- en bijsturing vanuit het 

bestuur (dus de leden!). 

Ik hoop dat je mijn schrijven positief beschouwd ook al heb ik het 

misschien een beetje raar, vreemd of negatieve uitstraling of zo 

geschreven. 

Dat bedoel ik helemaal niet, alleen verder vooruitkijkend!  

Het uitvoerend bestuur, Maarten Zuurmond (nu: penningmeester) en 

Monique (nu: directeur) gaan doen wat de Monique tot nu toe alleen 

deed: aansturen van het bedrijf, uitvoering geven aan projecten, 

aandragen van nieuwe ontwikkelingen aan het bestuur.  

Het Niet Uitvoerend Bestuur gaat zich meer richten op doelstelling van 

de coöperatie, reden van bestaan, strategie, principes en 

ledenbelangen. Tevens gaat zij meer dan voorheen toezicht houden op 

de uitvoering. Wettelijk gezien wordt het NUB niet de toezichthouder 

(die is er niet in het monistische model) maar feitelijk neemt ze wel de 

toezichthoudende rol op zich. Wij ervaren dat als een verbetering. 

Bij de uitwerking van de statuten en nieuwe reglementen op het bestuur 

wordt de taakverdeling goed vastgelegd.  
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Datum Naam lid Vraag Antwoord 

06-05 geen naam 

opgegeven 

Monistisch model zoals getoond kent nu zes leden. Is het niet beter 

een oneven aantal te hebben? 

U bedoelt dat met een oneven aantal bestuursleden de stemmen niet 

staken. Een variant om dit op te lossen is dat bij een even aantal 

bestuursleden de stem van de voorzitter doorslaggevend wordt. 

Daarmee los je ook op dat bij afwezigheid van één bestuurslid gewoon 

gestemd kan worden. In de uitwerking van de nieuwe bestuursstructuur 

en de bijbehorende statuten en reglementen zal ook hiervoor aandacht 

zijn. Om eerlijk te zijn: we stemmen nooit. We richten ons altijd op 

consensus. Desondanks moet het goed geregeld worden in geval van 

‘nood’.  

06-06 geen naam 

opgegeven 

Kbg en acid : waarom niet voor beide "sub-besturen" in het 

gewenste model? 

In de hoop dat we deze vraag goed hebben begrepen, is ons antwoord: 

Het bestuur bestuurt namens de leden de coöperatie. Dat laat onverlet 

dat het streven is van zowel bestuur als Klankbordgroep en 

Adviescommissie Innovatie om in het nieuwe voorstel de KBG en ACI 

beter te positioneren, passend bij hun rol en takenpakket. Ook wordt de 

werkwijze van beide commissies gelijkgetrokken.   

06-07 Bas Hallo, bij het laatste stukje staan 6 bestuursleden. Is overwogen hier 

een oneven aantal van te maken?  

Voor antwoord zie 06-05 

06-08 geen naam 

opgegeven 

Wat heeft deze wijziging (monitische bestuursvorm) voor financiële 

consequenties 

Wanneer er niet meer bestuursleden komen nemen de kosten van niet-

uitvoerend bestuur af. De uitbreiding van de uitvoerende taak betekent 

een kostenverzwaring. De extra tijd die Maarten Zuurmond in de 

organisatie steekt wordt op basis van een arbeidscontract vergoed.  

06-09 Teus-Jan van 

Dieren 
Is in plaats van deze voorgestelde monistische structuur het 

alternatief om een financiële persoon in deeltijd aan te nemen in de 

organisatie ipv de hele structuur aanpassen om de financiële 

bestuurder daarin te krijgen? 

Het lijkt mij een verzwakking van de toezichthoudende positie van 

het bestuur als de directeur daar min of meer deel vanuit gaat 

maken. 

Dat is een alternatief dat is overwogen. Maar juist om de betrokkenheid 

van het bestuur te behouden en het bestuur niet op afstand te zetten is 

wordt de voorkeur gegeven aan deze nieuwe structuur.  

De suggestie die u doet, leidt tot een Raad van Toezicht model. Naar 

onze mening past dit niet goed bij de bestuurscultuur van Deltawind: het 

bestuur wil betrokken zijn, niet alleen toezichthouder, de directeur heeft 

behoefte aan sparring partners die de materie kennen. Op deze manier 
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Datum Naam lid Vraag Antwoord 

Is het niet mogelijk om als huidige bestuur wat meer op afstand te 

gaan staan binnen de huidige structuur?  

werkt het al jaren goed en dat willen we nu ook bestuurlijk gaan 

inrichten. 

06-10 
Kees vd Valk Kan er een voorbeeld worden gegeven waar we in de uitvoering nu 

wel eens 'vastlopen' omdat er gewacht moet worden op een besluit 

van het bestuur?  

In de uitvoering loopt het nooit daadwerkelijk vast, daar zijn de 

belangen te groot voor. Met de nodige kunst en vliegwerk zijn de 

bestuursleden daar waar ze nodig zijn. Maar met regelmaat moeten zij 

zich in bochten wringen om een handtekening te zetten onder iets waar 

ze inhoudelijk weinig van afweten, en wat inhoudelijk al lang is afgekaart 

in de besluitvorming. Vergeet niet, dat alle bestuursleden een fulltime 

baan hebben. We hebben inmiddels een dertiental entiteiten waar zich 

het nodige afspeelt. 

06-11 nvt Vraag ingetrokken 
 

06-12 H. Baas Kunnen we ons nog opgeven als lid van de aci of de kgg? Het is altijd prettig om te weten dat er leden zijn die interesse hebben 

om deel te nemen aan de klankbord of de adviescommissie. Momenteel 

is er geen vacature. Wij geven uw gegevens door aan de commissies. Zij 

kunnen desgewenst contact met u opnemen zodra een lid aftreedt. 

06-13 geen naam 

opgegeven 

Bestuursstructuur vind ik nog niet zo logisch, waarom ACI 

adviserend aan alleen de uitvoerende bestuurders? 

De adviezen van de Adviescommissie Innovatie zijn bestemd voor het 

volledige bestuur. Maar in de opmars naar een advies zijn de contacten 

met het Uitvoerend bestuur dat verantwoordelijk is voor de uitvoerende 

kant van de projecten 

06-14 geen naam 

opgegeven 

Kunnen individuele leden van DW ook deelnemen aan de 

verkennende gesprekken over de gewenste bestuursstructuur? 

Ja, wij gaan organiseren dat leden hierover mee kunnen praten. Het is 

onze wens om vóór de volgende ALV een ledenraadpleging te 

organiseren.  

06-15 
P.J. Helmsing 

  

N.a.v. het voorstel tot wijziging van de bestuursstructuur heb ik 3 

opmerkingen. 

 1. Bij de verdeling van het bestuur in uitvoerend deel en niet-

uitvoerend deel is het van belang dat het voorzitterschap in handen 

is van het niet-uitvoerende deel van het bestuur. 

1. Mee eens.  

2. Mee eens. 

3. Wij zien niet in waarom dat niet mogelijk is, mits de 

verantwoordelijkheden en de verhoudingen statutair en/of reglementair 

goed zijn vastgelegd. 



Vragen en antwoorden  - Algemene Ledenvergadering Coöperatie Deltawind  

Maandag 5 oktober 2020 

Datum Naam lid Vraag Antwoord 

 2. Dat zelfde geldt voor de verhouding tussen beide delen van het 

bestuur. Het niet-uitvoerende deel dient de meerderheid in 

bestuurszetels te hebben. 

 3. Een lid van het uitvoerende deel mag niet doorschuiven in de 

loop der tijd naar het niet-uitvoerende deel. Idem het omgekeerde 

van niet-uitvoerend naar uitvoerend bestuursdeel. 

Overigens mijn complimenten voor deze uitstekend verlopen 

digitale ALV bijeenkomst.  

Hartelijk dank voor uw compliment, we delen dat met het gehele team. 

 

7. Energietransitie: op weg naar aardgasvrij 

 

Datum Naam lid Vraag Antwoord 

07-16 Elco Kievit 
Waterstof produceren op piekmomenten van zonne- en 

windenergie en deze waterstof weer omzetten in elektriciteit op het 

moment dat er weinig zon/wind is lijkt 1 van de meest 

aansprekende oplossingen om te zorgen dat er minder kolen- en 

gas centrales blijven draaien en er daardoor minder CO2 uitstoot 

plaatsvind. 

  

Vraag 1: Wat is het vermogen van de waterstofturbine die men wil 

aanschaffen binnen het project Stad aardgasvrij? 

Vraag 2: Is dit een windmolen die waterstof levert in plaats van 

elektriciteit, of werkt het anders? 

Dit lijkt een voordeel te zijn maar is dat de komende jaren nog niet. Een 

elektrolyser is nog duur. Wanneer die alleen kan draaien op de 

piekmomenten krijg je nooit de kosten er uit. Dit is ook precies de 

reden waarom het beloofde waterstof tankstation in Oude-Tonge er 

nog niet is: er moet full time geproduceerd worden, anders kan het 

business model niet uit. 

 

Vraag 1: Dat is niet zo relevant voor het project, we weten dit nog niet 

precies. Op het moment dat je geen elektriciteit maakt maar waterstof 

kun je een veel groter generatorvermogen op dezelfde locatie plaatsen. 

Dat is een van de grote voordelen: op dezelfde locatie haal je met een 

waterstofturbine veel meer energie uit de wind.  

Vraag 2: In principe wordt het een turbine die direct waterstof 

produceert. Daarmee verminder je de omzetverliezen in de 
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Datum Naam lid Vraag Antwoord 

Vraag 3: Zijn er al installaties die groene waterstof produceren en 

aan de andere kant waterstof weer omzetten in elektriciteit, of zijn 

deze nog in ontwikkeling? Of moet ik deze los van elkaar zien? 

Vraag 4: Wat is de terug verdientijd van een dergelijke installatie die 

net schommelingen opvangt, rekening houdend met de lagere 

stroomprijs bij overproductie op het net en een hogere stroomprijs 

bij schaarste door windstil / geen zonnig weer? 

Vraag 5: Is het een idee dat Deltawind meer tijd en energie steekt in 

de realisatie van dergelijke grootschalige installaties? Of is het daar 

te vroeg voor? 

  

netaansluiting. Het kan zijn dat in deze ontwikkelfase toch gekozen 

wordt voor een hybride model die beide kan, maar volledig waterstof is 

het einddoel. Kijk maar eens op de website van Hygro, onze partner in 

dit project  https://hy-gro.net/nl. 

Vraag 3: Dat moet je los zien. Alle stappen bestaan al. Hoe we het in 

Stad aan het Haringvliet gaan uitvoeren is nu nog onderwerp van 

studie. 

Vraag 4: Daar valt nog niets over te zeggen. Er is nog sprake van een 

onvolwassen handelsmarkt. Elektrolysers zijn nog te duur. Er is nog 

geen prijs voor groen waterstof. Er is geen subsidieregeling die passend 

is. Juist om die reden werken we deze concrete case uit, zodat we de 

wetgever, de subsidieverlener en de fabrikanten uitdagen om zich aan 

te gaan passen aan de komende vraag. Want: als je de chemische 

industrie wilt laten verduurzamen moet er groene waterstof komen, 

dat staat vast. Het is een kwestie van tijd. 

Vraag 5: Wij zijn initiator van het idee van een waterstofturbine. In het 

project Stad aan ‘t Haringvliet zijn we nauw betrokken en zullen straks 

voor 25% mee kunnen investeren.. 

07-17 geen naam 

opgegeven 

Hoe is de relatie met krachtig Go? Is de energiecoach niet dubbelop 

met de www.krachtiggo.nl? Graag de samenwerking zoeken en 

synergie zoeken 

Waarbij Krachtig GO vooral de warmteplannen onder de aandacht 

brengt van de hele bevolking van GO, staat Deltawind in samenwerking 

met HOOM de individuele huishoudens bij in hun pad naar 

verduurzaming van hun woning. Beide aanpakken zijn nodig en 

versterken elkaar. Deltawind is partner van de gemeente en is 

betrokken bij Klimaatkrachtig GO.   

 

8. Financiële verslaglegging/jaarrekening 2019 - bevindingen klankbordgroep 

Financiële verslaglegging/jaarrekening 2019 - toelichting financieel jaarverslag 2019 Coöperatie Deltawind UA 

https://hy-gro.net/nl
http://www.krachtiggo.nl/
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Financiële verslaglegging/jaarrekening 2019 - vaststelling financieel jaarverslag 2019 Coöperatie Deltawind UA 

Financiële verslaglegging/jaarrekening 2019 - vaststelling rente op de obligaties over 2019 

 

Datum Naam lid Vraag Antwoord 

08-18 Simone Dekker Vraag over het financieel verslag Zonnepark Ouddorp. Misschien 

ook van toepassing op andere verslagen maar die heb ik niet 

nagekeken.  

Bij het balansoverzicht staat een verschil in vaste activa;  materiële 

vaste activa. 2019 is minder dan 2018. Betekent een afschrijving op 

de molens zelf? Of op welke wijze wordt die waardevermindering 

verklaard?  

Dat is correct. Hier gaat het om het zonnepark. Daar wordt jaarlijks op 

afgeschreven en dat ziet u terug in de waarde van de materiële vaste 

activa. Op de laatste pagina van het rapport staat de afschrijving, in dit 

geval 7,3%. Bij de windparken doen we dat op dezelfde manier. 

08-19 Teus-Jan van 

Dieren 

Het eigen vermogen is in 2019 fors gegroeid.  

Wat is het idee voor de langere termijn met het eigen vermogen? 

In het jaarrapport mis ik een beetje de uitleg over de balans van 

Deltawind.  

In 2017 hebben we een innovatietraject in gang gezet. We onderzoeken 

de mogelijkheden van een 10-tal nieuwe projecten (nieuwe ideeën zijn 

ook welkom) die twee doelen hebben: bijdragen aan verduurzaming 

van GO en vinden van renderende nieuwe investeringen. Om dit 

mogelijk te maken is Euro 1.000.000,- van het eigen vermogen bestemd 

als Innovatiefonds. Om de uitgaven te bewaken is de Adviescommissie 

Innovatie opgericht die meekijkt, suggesties doet en het bestuur 

adviseert. 

08-20 
Teus-Jan van 

Dieren 

De verklaring van de accountant op pagina 50 gaat over 2018 en 

niet over 2019. 

Is er een verklaring over 2019?   

In het gedrukte boekje dat u in mei heeft ontvangen stond de juiste 

accountantsverklaring. We stuurden de digitale versie als service aan 

de leden die het boekje niet meer in bezit hadden. Dat bleek per abuis 

niet de definitieve versie. 

08-21 geen naam 

opgegeven 

Op pagina 29 staat een tabel met o.a. Windindex, 2018 is dat 84 in 

2019 is dat 90. Waarom is dan de opbrengst in 2019 lager. 

Wij menen dat u met opbrengst het totaal bedrag van de uitbetaalde 

rente doelt? Het betaalde totale rentebedrag is lager omdat in de 

eerste week van 2019 de ledenlening van ± 7 mio euro is omgezet in 
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Datum Naam lid Vraag Antwoord 

obligaties. De hoogte van de obligatie-uitgifte was € 4.999.900. Er is dus 

een hogere rente uitbetaald, maar wel over een lager bedrag. 

08-22 geen naam 

opgegeven 

Algemene vraag . 

 Vr. 1 .Wordt door Deltawind ook gebruik gemaakt van de 

rijkssubsidies zoals ISDE. ? 

 Vr.2. En of er mbv de energiecoaches ook ondersteuning wordt 

geboden voor dit soort rijkssubsidies voor particulieren?  

Deltawind maakt gebruik van SDE-regelingen voor de windparken 

gedurende een bepaald aantal jaar. De ISDE is voor particulieren.  

We trainen de energiecoaches om informatie over de ISDE te delen met 

de huiseigenaren in hun coaching gesprekken.   

 

9. Bestuursverkiezing – geen vragen 

 

10. Voorstel begrotingswijziging– kansen in Windpark Krammer BV 

 

Datum Naam lid Vraag Antwoord 

10-23 Gijs van Hout Blijven het max van 5000 euro per volwassen lid en de volgorde van 

toewijzing gehandhaafd? 

We houden op dit moment alle voorwaarden voor de obligaties in 

Deltawind hetzelfde, dus ook het maximumbedrag, om snel te kunnen 

handelen.   

10-24 Gijs van Hout Wordt er duidelijk gemaakt wat de impact is van de 

begrotingswijziging? Kunnen we die 2,5 mio eigen middelen en de 

2,5 mio dividend uit WP Krammer “missen”? 

De financiële positie van Deltawind op zowel korte als lange termijn zijn 

robuust genoeg om de investering te doen. Op korte termijn zorgt deze 

uitgave voor een dip in de beschikbare middelen, maar er is de 

zekerheid van dividend uit de verschillende windparken in het volgende 

jaar. We onderzoeken wat de beste manier is om het bedrag op een zo 

gunstig mogelijke manier beschikbaar te krijgen. Voorop staat dat de 

obligatieleningen van de leden geen risico lopen.  

10-25 Jan-Arie Redert 
Om een gefundeerde stem te kunnen uitbrengen op punt 10 van de 

agenda, zou ik gaarne voor de stemming de volgende vragen 

beantwoord zien: 

We veronderstellen dat u graag wilt weten of de investering verantwoord 

is.  
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Datum Naam lid Vraag Antwoord 

Wat is de balanswaarde van Windpark Krammer per 31 december 

2019? 

Welk rendement verwacht de Coöperatie van deze investering van € 

3 miljoen voor 4,5% aandelenpakket? 

Hoe gaat de Coöperatie deze investering financieren? 

Windmolen fabrikant Enercon leidt de laatste paar jaar grote 

verliezen. Wat zijn de consequenties als Enercon in een 

faillissement terecht komt? 

Wat is de verwachte levensduur van de windmolens in het 

Windpark Krammer.  

Gaarne deze vragen beantwoorden vooraf gaande aan de 

stemming over deze investering.  

We hadden er voor kunnen kiezen geen aandelen bij te kopen. Maar met 

een nieuwe aandeelhouder op komst willen we zorgen dat onze 

zeggenschap groter wordt. Dat alleen is het al waard te investeren in een 

groter aandelenpakket.  

De waarde kun je op verschillende manieren vaststellen. Bijvoorbeeld: 

De waarde van het eigen vermogen (de rest is immers lening); de waarde 

op de balans (dat wil de boekhouder weten) of de waarde van de 

toekomstig te verwachte inkomsten. Deze laatste is weer afhankelijk van 

allerlei aannames: disconteringsvoet, energieprijzen, hoeveelheid wind. 

Een partij die wil verkopen zal alles zo gunstig mogelijk voorstellen, een 

kopende partij ‘dingt daar op af’. In dat hele spel hebben wij ons laten 

adviseren door deskundigen en vastgesteld wat het ons waard is. De 

extra dividenden die we verwachten zullen deze aankoop ruimschoots 

vergoeden. 

 

Als Enercon in een faillissement zou komen heeft dit in de toekomst 

alleen effect op het onderhoudscontract. Gezien de hoeveelheid 

Enercon windturbines in de wereld zijn wij er van overtuigd dat er een 

nieuwe partij komt om die kans te grijpen. 

De windturbines zijn gecertificeerd voor 25 jaar. 

10-26 Bart-Jaap de 

Bakker 

Extra belang van Deltawind in de windmolens: resulteert dat ook in 

extra obligaties voor de huidige obligatiehouders? 

Dit is beantwoord tijdens de vergadering. Deltawind gaat voor  

€ 500.000 nieuwe obligaties uitgeven en Windpark Krammer overweegt 

eveneens een nieuwe obligatie-uitgifte (in 2021) te doen. 

10-27 Chris 

Almekinders 

Is het in de toekomst wellicht mogelijk om meer dan 5000 euro in te 

leggen ?  

Zie ook 10-23. Uiteraard kunnen de voorwaarden gewijzigd worden. 

Leden die dit onderwerp willen agenderen kunnen altijd agendapunten 

voorstellen voor een volgende ALV. 
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Datum Naam lid Vraag Antwoord 

10-28 geen naam 

opgegeven 

Deltawind en Zeeuwind willen 8,5 miljoen investeren in de 

Deltawind-Zeeuwind Holding voor 9% van de aandelen Windpark 

Krammer. Hoeveel is geïnvesteerd voor de bestaande 51%? 

We hebben destijds 7,5 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

Krammer en waren 100% eigenaar. Wat we hadden was een project dat 

gebouwd kon gaan worden. Op dat moment hebben we 49% van de 

aandelen verkocht om daarmee voldoende geld te hebben als Eigen 

Vermogen zodat de bank bereid zou zijn om 180 miljoen ter beschikking 

te stellen voor de bouw. Met andere woorden: dat was een compleet 

andere situatie. 

10-29 Kees vd Valk Wat is de reden van Enercon om de aandelen in windpark Krammer 

te verkopen? 

Enercon wil terug naar de “core-business” en dat is het produceren, 

verkopen en plaatsen van windturbines. Participeren in projecten hoort 

daar niet langer bij.  

10-30 geen naam 

opgegeven 

Merkwaardig dat Enercon er nu al uitstapt. De gegeven redenen 

overtuigen niet echt. Vraag: kan deze verkoop later van invloed zijn 

op de onderhoudskosten? 

Het onderhoudscontract met Enercon is nooit onderdeel geweest van 

de afspraken met Enercon over het aandeelhouderschap. Enercon 

bestaat uit verschillende bedrijven. Het onderhoudscontract is 

afgesloten met een ander onderdeel dan waarmee aandeelhouderschap 

is geregeld. Er ligt een goed onderhoudscontract voor de duur van de 

gehele operationele periode en daar moet de contractuele partij zich 

aan houden.  

10-31 Chris 

Almekinders 

(02071) 

Zijn jullie niet bang dat als Enercon zijn gehele belang verkoopt dat 

het onderhoud van het windpark in de toekomst duurder moet 

worden ingekocht ? Vind het vreemd dat Enercon de lening zo snel 

te gelde wil maken.  

Zie antwoorden bij 10-30 en 10-29 

10-32 Gjalt Huppes 
Ik zie twee vragen:  

- hoe weten we (nu Enercon er uit stapt) of de onderhoudskosten 

niet uit de pan zullen rijzen 

- zou het niet mogelijk zijn om nog veel meer obligaties uit te geven 

en dus een nog veel groter deel van Krammer te kopen 

 

Zie antwoord bij 10-30 

 

Het is verleidelijk om te wensen dat de leden van Deltawind en 

Zeeuwind een nog groter aandeel in bezit hebben. Maar financiering via 

obligaties is een dure aangelegenheid. Dus wij vinden dat we met 60% 

aandeel in zo’n grote onderneming al een mooi doel hebben bereikt. 



Vragen en antwoorden  - Algemene Ledenvergadering Coöperatie Deltawind  

Maandag 5 oktober 2020 

Datum Naam lid Vraag Antwoord 

Bovendien kost uitgifte van obligaties tijd die wee nu niet hebben want 

deze omzetting moet voor half november plaats hebben gevonden.  

10-33 Simone Dekker Ivm wens uitkopen van Enercon de volgende vragen. ;  

Vr. 1. Enercon die haar aandelen verkoopt maar ook de lening terug 

opeist. Als dit er toe leidt dat er meerdere leden ook bijvoorbeeld 

hun obligaties willen gaan verkopen. Is deltawind hierop 

voorbereid , dan wel, dat er voldoende financiële middelen blijven, 

na aankoopdeel van de enercon aandelen.   

Vr2. Hoe is bepaald dat de aandelen €8,5milj waard zijn wat dan 

door de coöperatie betaald wordt voor 9% extra aandelen.  

Vr.3. Is er zicht op een betrouwbare derde partij voor de resterende 

40%.  

Vr.4. Leidt dit laatste, dus die 40% aanbieding ook tot een soort 

Europese aanbesteding? Of blijft/wordt dit "lokaal duurzaam", dus 

Nederlands.  

Vr5. Wat zijn de criteria voor een betrouwbare duurzame partner. 

  

Vraag 1: Zie 10-24.  

Obligaties in Krammer zijn niet zondermeer te verkopen. Obligaties in 

Deltawind in principe wel. Deltawind zorgt altijd voor voldoende 

financiële middelen om 20% van de obligaties terug te kopen. 

Reglementair is vastgelegd dat leden daar op kunnen rekenen.  

Vraag 2: Windpark Krammer en de Holding hebben eigen adviseurs 

betrokken die hebben geadviseerd over de waarde. Zie ook antwoord 

10-25.  

Vraag 3: Ja zeker. Het wordt een minderheidsaandeelhouder en dat 

betekent dat met name investeerders die op lange termijn zekerheid 

willen geïnteresseerd zijn, zoals pensioenfondsen. Wij hebben 

medezeggenschap over de partijen die een bod mogen uitbrengen. 

Vraag 4 en 5 Lokaal zal het niet worden, maar de nieuwe aandeelhouder 

moet aantoonbaar duurzaam zijn. De beoordeling is mede aan ons. 

10-34 geen naam 

opgegeven 

Waarom wil de holding 9% kopen en niet meer of juist minder. 

Kan deltawind zelf nieuwe obligaties uitgeven om meer dan 9% te 

kopen samen met zeeuwind? 

  

Hoe is de hoogte van lening daadwerkelijk tot stand gekomen, 

heeft de holding bijvoorbeeld een "korting" gekregen omdat 

Enercon de partij is die vroegtijdig het toneel wil verlaten, 

  

De obligatie-uitgifte: krijgen daar de leden wederom voorrang om 

deze aan te schaffen? 

Wat wordt hiervan de looptijd en rente?  

  

Zie antwoord bij 10-32 (2e blok) 

 

 

 

Zie antwoord 10-33 – vraag 2 & antwoord 10-25 

 

 

 

Voor Deltawind obligaties: De obligatievoorwaarden zullen identiek zijn 

aan die van de uitgiften in 2018 en 2020. Als er Windpark Krammer 

obligaties worden uitgegeven moeten de voorwaarden nog worden 

vastgesteld.  
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Is Shell ook 1 van de bedrijven die op de lijst staat gezien hun 

ambities en hun kennis en slagkracht (financieel betrouwbaar) voor 

de toekomst?  

  

De prijs van 8.5 mio is hier een kortingspremie in meegenomen tov 

de markwaarde? Of is dit dezelfde prijs als de overige 40%.  

  

Is er ook een mogelijkheid om de overbrugging te laten financieren 

door de leden ipv de bank?  

 

Shell staat niet op de lijst. 

 

 

Zie antwoord 10-33 – vraag 2. 

 

 

In theorie is dit mogelijk, maar burgerparticipaties zijn een dure manier 

van financieren.  

10-35 Simone Dekker Enercon voert het onderhoud uit voor windpark Krammer. Hoe 

wordt dit onderhoud na vertrek van Enercon geregeld. Gaat dit ook 

meer kosten, minder of gelijk blijven.  

  

( lekker bezig, de vergadering is online goed te volgen. Maar ik 

wordt dus wel getriggerd op vragen      ) 

  

Zie antwoord 10-30 

 

 

 

Dank je wel! Vragen stellen mag altijd. Betrokkenheid en interesse van 

de leden zijn belangrijk. 

10-36 Marco Bergen 
Wat is de bouwsom geweest van Krammerwind? 

De 9% extra bezit voor 8,5 mio betekend dat het hele park ca 95 mio 

is. 

Bedoeling van deze vraag is aan te geven hoeveel het park in die 

twee jaar meer waard is volgens dit voorstel. Doelstelling van de 

vraag is inzicht krijgen of de waarde die ze willen hebben voor die 

9% wel in verhouding is van de waarde van het park in 2018 en 2019 

  

Met Windpark Krammer is een totale investering gemoeid van € 214,9 

miljoen. 

De 95 miljoen is een van de manieren om de waarde te bepalen. Zie ook 

vraag 10-25. 

10-37 
geen naam 

opgegeven 

Hoe wil het windpark de lening terugbetalen? In eerste instantie door een nieuwe lening aan te gaan. De lening van 

Enercon heeft dezelfde rentevoorwaarden als de ledenlening, dus 6 –

8%. Herfinancieren lijkt dan ook geen probleem.  
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10-38 geen naam 

opgegeven 

Hoeveel leden moeten meestemmen om dit te besluiten? Een meerderheid van leden die aan de vergadering deelnemen is 

voldoende om het besluit te kunnen nemen. Aan de vergadering namen 

± 100 stemmende leden deel. Dit is een vergelijkbaar deelnemersaantal 

als bij een “live” vergadering.   

10-39 geen naam 

opgegeven 

Wat als we niet aan de 500.000 komen? 

Dan zoeken we dus minimaal 100 (nog-niet-) leden of nog veel 

meer mensen die nog niet aan de max zitten.  

Is er inzicht zijn in het potentieel hiervan? Hoe groot is de kans dat 

dit lukt? 

  

Dat klopt. We hebben in totaal nog 3,4 miljoen euro ruimte bij de huidige 

leden. We verwachten daarom dat 0,5 miljoen ingelegd gaat worden. 

Ook nieuwe leden mogen meedoen. 

10-40 geen naam 

opgegeven 

Als leden max. 5000 mogen hebben, zijn er dan nu nog voldoende 

leden, die deze 500.000 gaan afnemen. Waarom mogen leden niet 

meer dan 5000? 

Zie antwoord 10-39  

10-41 geen naam 

opgegeven 

Als er financiële nood is bij Enercon dan is er ook ruimte om te 

onderhandelen over de 8,5 mln ? 

Beslissen we niet te snel ? 

Ik vind dat de "berekening" door Enercon zelf gemaakt ter discussie 

staat. 

Zie antwoord 10-33 – vraag 2. 

Voorafgaand aan het verzoek aan de leden om te besluiten is een 

periode van onderhandelingen en advisering geweest. Het bestuur voelt 

zich dermate comfortabel met het onderhandelingsresultaat dat zij het 

niet te vroeg vindt om een besluit te vragen.  

10-42 geen naam 

opgegeven 

Waarom staan de obligaties alleen open voor mensen die nog niet 

aan de 5000 euro zitten? Waarom niet de max van 5000 euro 

verhogen? Dan hebben alle huidige leden er iets aan. 

Zie antwoord 10-39 

10-43 Marco Bergen 
Hoeveel is de totale bouwsom geweest van het gehele park? Dit ivm 

huidige verhouding van die waarde van 95 mio. 

De bouwsom als geheel was toch zoiets van 50 mio … (periode 

2017-2019) 

En dan nu in een keer 95 mio …. Reeel? 

Zie antwoord 10-36 
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Is er ook een andere verhouding van obligaties en eigen middelen 

mogelijk dan die 0,5 mio versus 2,5 mio? 

  

10-44 jaco 
In hoeverre hebben wij zelf ook een deskundige/expert voor de 

prijsbepaling / package deal ingeschakeld? 

  

Zie 10-33 vraag 2 

10-45 Marco Bergen 
Hoe kan er gestemd laten worden als er nog vele vragen openstaan, 

die zoals Rudie zegt best op details en inhoud ingaan …. 

Ik kan niet stemmen maar MAG er nu al wel gestemd gaan worden 

bij nog zo vele vragen?? 

Het gaat over een grote impact voor Deltawind als geheel. 

  

Zie 10-41 

We begrijpen dat stemmen lastig kan zijn, het is ook ingewikkelde 

materie. Er kan niet van alle leden gevraagd worden dat ze dit in detail 

snappen. Daarvoor is een bestuur gekozen dat een organisatie 

aanstuurt. De vaag is of de organisatie en het bestuur u het vertrouwen 

geven dat ze dit goed hebben opgepakt, ook al is het u nog niet in detail 

duidelijk.  

10-46 geen naam 

opgegeven 

Is een uitgestelde stemming mogelijk nu er zoveel vragen rijzen ? Zie 10-41 

10-47 geen naam 

opgegeven 

Weten we het ingebrachte vermogen van Enercon bij de bouw van 

het park. 

Jazeker, namelijk het verschil tussen de kosten minus de banklening en 

de inbreng van de coöperaties. 

 

11. Instemming herbenoeming accountant - voortzetting contract WEA – geen vragen 

 

12. Vaststellen notulen en besluitenlijst ALV 2 december 2019 – geen vragen 

 

13. Rondvraag 

 

mailto:info@deltawind.nlf
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13-48 Gjalt Huppes 
ik zou het fijn vinden om te horen hoe het gaat met de 

goederenhub 

  

Dit is in de vergadering toegelicht. 

13-49 geen naam 

opgegeven 

Tip. Kan de goederenhub ism supermarkten de internet 

bestellingen gaan verzorgen. 

Dank voor de tip. We nemen hem mee. 

13-50 geen naam 

opgegeven 

Komen er volgend jaar weer ledenraadpleging? Zo ja, welke 

onderwerpen? 

Zie antwoord 06-14  

13-51 
geen naam 

opgegeven 

Ik kon doordat de vergadering nu online was deelnemen. Fysiek 

kan ik nooit aanwezig zijn. Hopelijk kunnen jullie een hybride vorm 

bedenken voor de volgende vergadering. 

We zullen de ervaring van deze digitale ALV zeker meenemen. Het liefst 

betrekken we zoveel mogelijk leden bij de ALV’s. Eerlijkheidshalve moet 

wel gezegd, dat een digitale ALV duurder is dan een reguliere. 

Desondanks is het de moeite waard om te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn, aangezien we bij deze ALV merkten leden te trekken 

die doorgaans niet bij een fysieke ALV aanwezig zijn.  

13-52 Simone Complimenten voor deze digitale ALV. Als het mogelijk is om bij 

fysieke ALV's deze te blijven combineren met digitaal zou dit mij 

zeer plezieren. Ik ben nl vrij veel in het buitenland aan het werk en 

dan zou deelnemen mogelijk blijven. Dus ook na Corona tijd. Vr.gr. 

Simone. Veel gezondheid en tot een volgende keer. 

Dank u wel voor het compliment.  

Zie antwoord 13-51 

 


