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P 12  Betrokken lid uit Ouddorp:
“De enige zonde, die wij begaan,
is het gebruik van een wasdroger.”

P 18  Marlies Sikken:
“Windpark Krammer is een
fantastisch voorbeeld van hoe
burgerparticipatie de energie-
transitie kan versnellen.”

P 04  Jan Maarten van der Steen:
“Rudie, dank je wel voor je
energieke inzet!”

P 11  Samantha Lems:
“Ik kan niet wachten om te beginnen!”



Algemene 
ledenvergadering 
Coöperatie Deltawind U.A. 

Beste leden,

We hopen u op 13 juli te mogen ontvangen in 
de Grutterswei. Mochten we moeten kiezen 
voor een digitale vergadering dan blijft deze 
agenda staan.  

 1. Opening
 2. Mededeling
 3. Vaststellen agenda

INFORMATIEF
 4. Stand van zaken windprojecten: Suyderlandt,   
  Blaakweg, opschaling Piet de Wit.
	 5.	 Toelichting	financiële	jaarverslagen	2020	BV’s	*
	 	 -	Delta	Windpark	BV	*
	 	 -	Windpark	De	Plaet	BV	*
	 	 -	Zonnepark	Ouddorp	aan	Zee	BV	*
	 	 -	Deltawind	Zeeuwind	Holding	/	Windpark	Krammer	BV	*
	 	 -	Suyderlandt	BV	*
	 	 -	Blaakweg	BV*
 6. Vergroten ledenbetrokkenheid: introductie
  focusgroepen
	 7.	 Notulen	en	besluitenlijst	ALV	16	december	2020	*

PAUZE

BESLUITVORMEND
	 8.	 Jaarverslag	2020	Coöperatie	Deltawind	UA
	 9.	 Vaststelling	financieel	jaarverslag	2020	Coöperatie		
	 	 Deltawind	UA
	 	 -		 toelichting	financieel	jaarverslag	
	 	 -		 vaststellen	financieel	jaarverslag	2020
  - decharge aan het bestuur
	 10.	 Bestuursverkiezing*
	 	 Rudie	Heintjes	heeft	zijn	bestuurslidmaatschap
  opgezegd. Het voorzitterschap is overgenomen door  
  Jan-Maarten van der Steen. Jan-Maarten is herkiesbaar  
  voor zijn tweede termijn. Vanwege de wijzigingen in de  
  statuten is er ook een vacature ontstaan.  Het niet-uit- 
  voerend bestuur draagt twee nieuwe bestuursleden  
  voor: Samantha Lems en Ruud Houtman.
  Zij zullen zich voorstellen.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

INHOUD
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* TOELICHTING OP DE AGENDA

*	Agendapunt	3
Aanvullingen/ wijzigingen op de agenda 
Het staat leden vrij agendapunten voor de Algemene
Ledenvergadering aan te dragen. Wil je een agendapunt
aandragen? Laat dit weten aan Monique Sweep door haar
te mailen op sweep@deltawind.nl.

*	Agendapunt	5:	
Jaarrekeningen Deelnemingen
Dit	betreft	alleen	een	korte	toelichting	en	beantwoording
van vragen over dit agendapunt. De jaarrekeningen zelf
behoeven geen goedkeuring van de ledenvergadering.

*	Agendapunt	7
Notulen
Wij zijn al jaren gewend om de notulen van de ALV in de 
volgende ALV vast te stellen, maar dit is niet in overstemming 
met	de	(vorige	en	huidige)	statuten.	Vanaf	december	2020	
handelen we de notulen volgens artikel 28 lid 2 van de
statuten af, in het kort: Het bestuur stelt vast en in de ALV 
worden de notulen alleen aan de orde gesteld. 

*	Agendapunt	11:	
bestuursverkiezingen
Het bestuur doet een bindende voordracht voor twee
bestuurskandidaten. Ook tien, gezamenlijk handelende,
leden zijn bevoegd tot het doen van een voordracht.
Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de
aanvang	van	de	vergadering	schriftelijk	bij	het	bestuur
worden ingediend (zie art. 16.6 Statuten).

Datum  
Dinsdag 13 juli 2021

AGENDA



In de afgelopen maanden is er goed doorgewerkt bij
onze coöperatie. De nieuwe bestuursvorm, volgens het
monistische model, is verder ingevuld. Het bestuur is er
gelukkig in geslaagd om de nodige kandidaten voor de
vacatures te vinden. Want naast de nieuw ontstane vacature 
vanwege de uitbreiding van het bestuur heeft onze voorzitter 
Rudie Heintjes helaas afscheid moeten nemen van het 
bestuur. Hij had dit u in een nawoord zelf ook al duidelijk 
verwoord (zie ook de website).   

windenergie nog altijd een hoofdtaak, maar we krijgen 
hiermee ook alle ruimte om nieuwe wegen in te slaan. 
De gehele energie-transitie gaat nu letterlijk voor ons 
allemaal heel dichtbij komen, namelijk in onze wonin-
gen! Deltawind wil hierin een rol spelen. Zo gaan we 
de komende jaren op weg met nieuwe ontwikkelingen 
en o.a. met behulp van de kennis en inzet van de leden 
van de innovatiecommissie gaan we deze nieuwe rol 
verder uitbreiden. Daarnaast gaan we meer commis-
sies instellen die kunnen focussen op onderdelen van 
ons werkterrein. Zo willen wij onze energiebronnen in 
zetten om naast een goed rendement voor onze leden, 
samen met u als leden te investeren in nieuwe duurzame 
ontwikkelingen en voorlichting. 
Dit hopen we in de toekomst te kunnen doen vanuit 
een eigen onderkomen, waar u allen ook welkom bent, 
en	nog	belangrijker;	U	zich	thuis	voelt.	Hier	willen	

VAN DE VOORZITTER
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wij de juiste voorlichting gaan geven, vragen beant-
woorden, ervaringen uit te wisselen, vergaderingen 
te organiseren, jongeren bij te staan en wellicht zelfs 
schoolgaande jeugd te onderwijzen. Een centrale plek 
waar ook onze medewerkers goed kunnen werken en 
met u en met elkaar kunnen overleggen. Een kantoor 
zou teveel afstand scheppen, we noemen het daarom 
liever ons clubhuis, omdat iedereen zich hier thuis mag 
voelen, natuurlijk duurzaam gebouwd en goed zicht-
baar en bereikbaar. Zodat we nog beter met elkaar 
verbonden blijven! 

Graag tot ziens op de algemene ledenvergadering,

Jan Maarten van der Steen, uw bestuursvoorzitter 

Jan Maarten van der Steen
Bestuursvoorzitter
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BESTE LEDEN

humoristische wijze leiding. Strak, 
maar ontspannen. Rudie, het gaat 
je goed, in zowel je privéleven als 
ook je bestuurlijke carrière. En als 
lid heb je beloofd ons te zullen 
blijven bezoeken. 
Graag stellen wij twee nieuwe
kandidaten aan u voor in de
aanstaande Algemene Leden
Vergadering. Fijn dat we erin 
geslaagd zijn om aanvullende 
specialisme voor het bestuur te 
vinden. Deze aanvulling is juist 
zo	belangrijk	nu	we	zo’n	beetje	
klaar zijn met de ontwikkeling van 
nieuwe windparken voor Deltawind 
op	ons	eiland.	Natuurlijk	blijft	

Helaas moest Rudie  vaststellen 
dat hij, naast zijn werk als interim 
manager, niet meer genoeg tijd 
had om als bestuurder voor
Deltawind goed te kunnen func-
tioneren. Rudie, dank je wel voor je 
energieke inzet. Wij zullen zeker je 
losse stijl tijdens Algemene Leden 
Vergaderingen blijven herinneren, 
zichtbaar gemakkelijk, maar altijd 
goed voorbereid en vooral ook 
peilend naar de mening van u als 
leden. Het beleid van het bestuur 
verdedigen, maar vooral luisterend 
naar goede argumenten vanuit de 
zaal. Aan bestuursvergaderingen 
gaf je altijd op een aangename, 

Graag sta ik even stil om hem 
te danken voor zijn energieke 
inzet in de afgelopen jaren. Ik heb 
hem leren kennen als een soepel 
bestuurder, met altijd de focus op 
het belang van u als leden. Vanuit 
die invalshoek was hij dan ook 
enorm enthousiast over de nieuwe 
bestuursvorm die we als bestuur 
in de afgelopen jaren hebben ont-
wikkeld.	Het	heeft	hem	helaas	pijn	
gedaan om niet iedereen te kunnen 
overtuigen van deze stap, maar wij, 
het bestuur, zijn dankbaar met de 
nieuwe situatie. We zijn slagvaardi-
ger geworden in eenheid, met ieder 
zijn eigen deelgebied.



schaal toepassen is het mogelijk 
een keerpunt te bereiken, waarbij 
de broeikasgas-concentraties in de 
atmosfeer aan een daling beginnen.
De top 5 ziet er als volgt uit:

1.	 Dring	alle	koelvloeistoffen
gebaseerd	op	cfk’s	terug.
In Nederland wordt dit voor ons, 
consumenten, geregeld en gelukkig 
wordt dit wereldwijd goed aangepakt 
(zoek op internet het Kigali
amendement).

2. Bevorder windturbines op land. 
Hoewel dit onze corebusiness is

verraste dit me wel. Wind op zee
staat lager in de ranglijst, omdat
op land veel hoger gebouwd kan 
worden en daarmee wind op land 
kosteneffectiever	is.

3. Bevorder opleiding aan
vrouwen en meisjes. Ook dit is
voor mij verrassend in de top 5.
Het	heeft	alles	te	maken	met
familieplanning.

4. Eet meer plantaardige voeding.

5. Verander landgebruik en voedsel-
voorziening. Daarbij moet je denken 
aan maatregelen als bomen planten, 
boslandbouw en dergelijk.

De “Drawdown”-voorstellen bieden 
dus een hoopvol klimaatperspectief. 
Bovendien leveren ze een hele reeks 
aan andere voordelen op – voor
gezondheid, veiligheid, welvaart
en welzijn. We kunnen de huidige
planetaire (klimaat)crisis ombuigen
tot een geweldige kans om onze
wereld rechtvaardig en leefbaar
te maken. 

Monique Sweep
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Zo lijkt het of duurzaam leven
alleen	maar	gaat	over	‘minder’	en	
‘verboden’.	Ik	werd	dan	ook	heel	blij	
toen ik werd gewezen op een boek 
met	100	kansen	om	klimaatveran-
dering te keren. Het gaat om de titel 
Drawdown, waarin een internationaal 
gezelschap van wetenschappers de 
meest	efficiënte	maatregelen	op
een	rij	heeft	gezet.	De	volgorde	is	
bepaald door de combinatie van 
impact,	investeringen	en	financieel	
rendement. Aantrekkelijk is dat het 
vooral zegt wat we kunnen doen, 
in plaats van laten. Wanneer we de 
genoemde oplossingen op mondiale 

Monique Sweep
uitvoerend bestuurder

Duurzaam leven behoort bij mij al lange tijd tot
verlangens. En soms word ik er ook moe van. Net 
als bijna iedereen heb ik niet altijd zin in om overal 
bij na te moeten denken. En ik ben een pragmatisch 
mens: het moet goed te doen zijn én zoden aan de 
dijk zetten. Een jaar of tien geleden heb ik dan ook 
onderzocht welke keuzes er voor mij als consument 
echt toe doen. Waarmee bereiken we werkelijk
resultaat. De top drie was (en is): 1. Vlieg niet
2. Eet geen vlees 3. Koop niets. Wat mezelf betreft: 
geen vlees eten en geen spullen kopen zijn voor 
mij geen straf. En bij ‘vlieg niet’ heb ik toegevoegd: 
als het niet nodig is. Met een zoon in Los Angeles is 
helemaal niet vliegen voor mij geen optie.

HOOPVOL
Veel van wat wij op het bedrijfsbureau van Deltawind doen, 
is onzichtbaar. U ziet het eindresultaat. In deze rubriek laten 
wij u zien wat er achter de schermen gebeurt bij de leden-
administratie. Deze keer gaat het over:

DE JAAROPGAVE VOOR DE BELASTINGDIENST. 

De eerste vragen om de jaaropgave van Deltawind ontvangen 
wij wanneer de sneeuwklokjes gaan bloeien. Afgelopen 
voorjaar was het produceren daarvan geen druk op de knop. 
In 2020 hadden we te maken met twee nieuwe obligatie-
uitgiftes. Tel daarbij op de vele wijzigingen omdat Deltawind 
obligaties worden overgedragen of terug verkocht aan de 
coöperatie. Ook werd een nieuwe functionaliteit in het 

ICT-systeem Econobis opgeleverd. Dit voorjaar kregen de 
meesten van u voor het eerst de jaaropgave langs digitale 
weg. Wij stuurden u de opgaven via e-mail. Ook via Mijn
Deltawind is deze op te halen. Zo gaan we het de komende 
jaren doen. Uiteraard blijven de leden zonder e-mailadres
de jaaropgave per post ontvangen. Wij zijn heel blij met
deze functionaliteit. In Mijn Deltawind vindt u uw jaaropgave 
onder Waardestaat documenten.
U vindt het misschien prettig te weten dat uw gegevens
net als voorheen veilig, secuur en transparant worden
geadministreerd. Via Mijn Deltawind heeft u toegang tot
uw persoonsgegevens, uw deelnemingen en sinds dit
voorjaar dus ook tot uw jaaropgaven.

ACHTER DE SCHERMEN....
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NIEUWS

BELEIDSPLAN VOOR 
DE KOMENDE JAREN 

Er is een beleidsplan opgesteld samen 
met intern betrokkenen: medewerkers, 
bestuur en adviescommissie Innovatie. 
Niet omdat we al precies weten wat 
we gaan doen, maar om de randvoor-
waarden voor de komende jaren vast 
te leggen.

Dit is de samenvatting van het beleids-
plan in 18 stellingen.

1. De energietransitie is pas net be-
gonnen en nog volop in ontwikkeling. 
We kiezen ervoor te investeren
in nieuwe werkgebieden, wetende
dat	die	ook	nieuwe	risico’s	met	zich	
meebrengen die in kaart moeten
worden gebracht.

2. We dagen leden uit actief te
worden, minstens met verduurzaming 
van hun eigen woning en woonom-

woorde	buffer.	Hiermee	blijft	onze	
coöperatie	gezond.

6. Onze focus is dat wat we lokaal 
kunnen oppakken en zichtbaar te 
maken is in het kader van de energie-
transitie. Dit ontwikkelen we lokaal en 
regionaal, om het op te schalen waar 
nodig en haalbaar. 

7. Zonder actieve, betrokken leden
is	een	coöperatie	niet	anders	dan	ieder	
ander bedrijf. Ledenbetrokkenheid 
is niet vanzelfsprekend. Een nieuwe 
bestuursstructuur is een goede
aanleiding om ook dit opnieuw
vorm te geven.

8. We richten ons niet langer op al-
leen de leden. We ontwikkelen nieuwe 
producten voor alle inwoners van
Goeree-Overflakkee	om	mee	te
doen en bij te dragen aan de energie- 
transitie.	Niet	iedereen	hoeft	lid	te	
worden, als men maar in beweging 
komt.

9. Aansluiting bij en samenwerking 
met landelijke samenwerkings-
verbanden is in wederzijds belang, 
zowel voor onze ontwikkeling als die 
van	de	coöperatieve	burgerbeweging	
in Nederland. 

10.	Goed	personeel	is	het	kapitaal	van	een	bedrijf.	Wij	hechten	
aan persoonlijke ontwikkeling, en bij uitbreiding en wijzigingen 
in functies verdient dit extra aandacht.

11.	 	Evaluatie	van	het	programma	DW2020	leidt	niet	tot	een	
drastische wijziging in projecten of wijziging van focus, wel
tot het besef dat innovatie en marketing meer aandacht
behoeven	dan	tot	nu	toe	onderkend	is.	Uitbreiding	van
personeel op beide terreinen is gewenst.

12. Deltawind is de logische partner voor de gemeente voor 
uitvoering van het energieloket. Intensief samenwerken is
hier noodzakelijk en wenselijk. 

13.	Uitvoering	geven	aan	bewonersondersteuning	zien	wij	als	
wederkerigheid:	de	realisatie	van	windenergie	heeft	de	eiland-
bewoners ook iets gekost, en wij delen daarom graag onze 
kennis en ons optimisme voor de volgende stap.
Dat mag Deltawind ook iets kosten.

14. Een eigen gebouw, dat een voorbeeld wordt van
duurzaamheid, circulariteit en schoonheid, ondersteunt
het	veranderingsproces	van	onze	coöperatie,	is	wenselijk
voor het energieloket en zal een verrijking zijn voor de
omgeving. 

15. Voor alle innovaties die we onderzoeken geldt dat
de schaal waarop we het kunnen onderzoeken moet
passen bij ons eiland en dat opschaling tot de mogelijkheden 
behoort. 

16.	 Samenwerking	met	andere	energiecoöperaties	heeft	als	
doel	de	sector	van	coöperatie	burgerinitiatieven	te	versterken,	
zonder de autonomie van Deltawind aan te tasten.

17. Deltawind wil met de keuzes die gemaakt worden
rondom governance bijdragen aan de ontwikkeling van de 
coöperatieve	sector.	Ook	hier	staan	we	open	voor	innovatie,	
het monistische bestuursmodel is daar een van.
De volgende stap is innovatie van de ledenparticipatie. 

18. Met een mix aan nieuwe ontwikkelingen dienen we
maximaal onze doelen en spreiden daarmee het risico. 

Voorheen zouden we discussiemiddagen hebben georgani-
seerd om dit plan met een bredere groep van actieve leden
te bespreken, maar vanwege de coronamaatregelen hebben 
we het anders aangepakt. Het beleidsplan is toegestuurd
aan actieve leden en zij zijn geïnterviewd over hun zienswijze 
hierop. Het resultaat hiervan is nu nog niet bekend. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar zullen
we hier verslag van doen.

geving. En we zoeken mogelijkheden 
om andere inwoners te betrekken bij 
onze missie. Leden zullen voordeel 
blijven genieten ten opzichte van 
niet-leden.

3. We zijn duurzaam gedreven, binnen 
een	financieel	gezonde	bedrijfsvoering.

4. We dragen zorg voor een beweging 
van	gelijkstemden,	op	Goeree-Overflakkee	
en in de regio. Dat kunnen leden zijn, 
maar we beperken ons daar niet toe. 

5.	 Uitbreiding	van	onze	activiteiten	
is	in	het	belang	van	alle	‘stakeholders’	
binnen	de	coöperatie.	Het	bedrijfs-
bureau	heeft	als	taak	te	zorgen	voor	
de randvoorwaarden waarbinnen dit 
mogelijk is. Dit met aandacht voor een 
evenwichtige verhouding tussen
risico en rendement en een verant-

Coöperatie Deltawind staat op een belangrijk kruispunt. We weten al een 
aantal jaren dat we andere wegen in moeten slaan, vandaar dat we in 2017 
een traject hebben gekozen voor innovatie: DW2020. Dat is op zichzelf een 
goede keuze geweest, maar het werpt nog onvoldoende vruchten af.
Om van windontwikkelaar te worden tot een brede ondersteuner in de 
energietransitie moeten we onszelf transformeren. Dat betekent voor ons 
ook letterlijk een ander imago opbouwen. En bij dat andere imago hoort 
andere aandacht voor lokale verbindingen, andere (marketing)middelen 
inzetten om mensen te betrekken en zichtbaar worden, heel letterlijk met 
een duurzaam gebouw op een opvallende plek dat ook openstaat als
clubhuis voor de gemeenschap.
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BESTUURSWISSELING 

Jan Maarten van der Steen is drie jaar 
bestuurder, in deze vergadering zal hij 
zich herkiesbaar stellen voor de tweede 
termijn. Destijds was hij kersverse 
inwoner	van	Stad	aan	’t	Haringvliet,	
en had zich direct betrokken getoond 
in het dorp. Om zijn inburgering te 
bespoedigen solliciteerde hij bij
Deltawind. Omdat we al een Maarten 
hadden in het bestuur zijn we hem 
bij zijn oorspronkelijke naam gaan 
noemen: Jan Maarten. In het dagelijk-
se leven is hij werkzaam bij Geopex, 
en	heeft	uit	dien	hoofde	kennis	van	
techniek, milieu en commercie.  
Door de instelling van het monistische 
model is er een extra bestuurszetel 
ontstaan. En met het vertrek van Rudie 
kwamen we op twee vacatures. Via 
de gebruikelijke sollicitatieprocedure 
hebben we twee nieuwe bestuurs-
leden gevonden: Ruud Houtman en
Samantha Lems.

In de selectieprocedure is gevraagd 
om kennis en ervaring met project-
management en marketing. Ruud 
is een ervaren projectmanager als 
zelfstandig ondernemer en Samantha 
werkt aan de marketing van de NS.
We denken hiermee gewenste ervaring 
binnen te halen. En, op het gevaar af 
van	leeftijdsdiscriminatie:	de	gemid-
delde	leeftijd	in	het	bestuur	daalt	met	
sprongen. Op dit moment zijn ze in 
hun	proeftijd	en	leren	de	organisatie	
kennen. Zij stellen zich op de pagina 
hiernaast aan u voor. De ALV wordt 
gevraagd Ruud en Samantha te
benoemen tot niet uitvoerende
bestuursleden. 

In	januari	heeft	Rudie	Heintjes	afscheid	
genomen als bestuurder van Deltawind. 
Hoewel hij nog in oktober was herkozen 
 voor zijn laatste termijn, hebben 
verschillende gebeurtenissen in het 
najaar hem doen besluiten zijn functie 
tussentijds neer te leggen.
We waren verrast maar ook begripvol: 
de privésituatie en het dagelijkse 
werkzame leven gaan voor. En Rudie 
heeft	geconcludeerd	dat	de	coöperatie	
meer aandacht vraagt dan hij op kon 
brengen. Wij zijn hem dankbaar voor 
een aantal jaren gedegen en vrolijk 
voorzitterschap. 
Jan	Maarten	van	der	Steen	heeft	direct	
ad interim, het stokje overgenomen en 
na enkele maanden is dit door hem en 
de	andere	bestuursleden	geëvalueerd.	
Wij zijn blij met zijn inzet en aanpak. 
Het	bestuur	heeft	hem	gevraagd	om	
voorlopig het voorzitterschap over te 
nemen. 

AFSCHEID RUDIE, AANTREDEN VAN JAN MAARTEN ALS VOORZITTER.
TWEE KANDIDATEN VOOR HET NIET UITVOERENDE BESTUUR.

SAMANTHA 
LEMS

Mijn naam is Samantha Lems en ik woon met mijn man in
Den Bommel. Wij wonen hier nu een aantal jaar en elke dag 
geniet ik weer van de omgeving. Dit begint al bij het openen 
van de gordijnen en wordt sterker met elk stap die ik buiten zet. 
In mijn vrije tijd ga ik graag karper vissen en wandelen. Heerlijk 
om zoveel goede visplekken in de directe omgeving te hebben.
Ik ben werkzaam geweest in verschillende sectoren zoals een 
studiebureau gespecialiseerd in asbestsanering en, tijdens mijn 
studie, als (klinische) psycholoog. Vervolgens ben ik aan de slag 
gegaan bij de Nederlandse Spoorwegen. Een plek waar ik mijn 
eerdere werkervaring in projecten combineer met mensgericht 
leiderschap. Binnen NS heb ik verschillende rollen gehad zoals 
Shiftleader	en	Teammanager,	momenteel	werk	ik	als	manager	
NS Idee aan het verbeteren en optimaliseren van bedrijfs-
processen met als doel te verduurzamen en te innoveren.
Tegelijkertijd begeleid ik de grootste veranderopgave binnen 
NS. Het werken aan innovatie, verduurzaming en optimalisatie 
van zowel menselijke en omgevingsfactoren trekt mij enorm. 
Mooi	om	rimpelingen	te	creëren	die	uiteindelijk	uitgroeien	tot	
kringen, kringen die steeds groter worden en steeds verder reiken.

Goeree-Overflakkee	heeft	zichtbaar	een	grote	aantrek-
kingskracht op mensen van binnen en buiten het eiland. Die 
aantrekkingskracht	heeft	mij	ook	in	zijn	greep	en	daaromwil	
ik	graag	met	verduurzaming	aan	de	slag.	Energiecoöperaties	
zijn belangrijke schakels in de energietransitie en zorgen voor 
een duurzaam beleid. Als bestuurslid bij Deltawind aan de slag 
gaan met duurzame ontwikkeling en dat op het mooie
Goeree-Overflakkee,	ik	kan	niet	wachten	om	te	beginnen!

Geboren in Gouda in 1978 en nu woon ik in Ouddorp, mijn 
naam is Ruud Houtman en ik heb geluk dat ik mijn vrouw al op 
mijn 16de heb mogen leren kennen. Sinds mijn jeugd ben ik 
enorm enthousiast over zeilboten en schepen, stoer en mooi 
vind ik ze. De natuur ervaren, de kracht van wind en water 
voelen	en	zien,	een	en	al	genieten	is	dat.	Dat	heeft	er	ook	toe	
geleid	dat	ik	een	studie	Scheepsbouw	ben	gaan	doen	in	Delft.	
Om daarna leuk werk te doen in de Olie en Gas sector op zee, 
in de Scheepsbouw en het ontwikkelen van windmolenparken 
op zee. Veel techniek en innovatie op dagelijkse basis. Als het 
maar	met	schepen	te	maken	heeft	en	ik	een	bijdrage	kan	leve-
ren	aan	het	invullen	van	de	energie	behoefte	op	deze	wereld.

Goeree	Overflakkee	is	ook	stoer	en	mooi,	het	is	een	eiland	
omgeven door water, bloot gesteld aan de elementen en het 
leven is hier een voorrecht ten opzichte van de randstad als 
je het mij vraagt. En dat eiland zo houden vind ik belangrijk, 
en vele mensen met mij denk ik. Dan komen onderwerpen 
als duurzaamheid aan de orde, en het eiland leefbaar houden 
voor iedereen. En laat dat net perfect aansluiten bij Deltawind.
Met mijn kennis en ervaring werk ik veel internationaal. 
Waarom probeer ik dat niet ook in te zetten lokaal? Om mijn 
steentje bij te dragen aan het stoer en mooi houden van ons 
eiland? Bijdragen aan de trots die we met elkaar mogen hebben. 
Dat is de reden dat ik gereageerd heb op de openstaande 
positie als niet-uitvoerend bestuurslid bij Deltawind. De taak 
is voor een groot gedeelte de belangen te vertegenwoordigen 
van de leden. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten om te 
begrijpen welke belangen de leden hebben. En dat u mij wilt 
helpen om de taak zo goed mogelijk te doen. Daar kijk ik 
met veel enthousiasme naar uit. Stoer en mooi vind ik dat.

EVEN VOORSTELLEN

RUUD
HOUTMAN
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Ik	weet	niet	of	er	een	verband	is	tussen	de	Corona-tijd	en	het	
aantal	‘mopperkonten’	dat	je	on-	en	offline	tegenkomt,	maarik	
sluit	dit	zeker	niet	uit.	De	gemeente	Goeree-Overflakkee	besluit	
het afvalinzamelingsbeleid te veranderen en mopperend
Flakkee laat online massaal van zich horen nog voor we
begonnen	zijn	met	het	‘anders	doen’.	Hetzelfde	verschijnsel	zie	
je terug in de energietransitie. We zijn nog nauwelijks begonnen, 
maar	iedereen	heeft	er	al	een	vaak	mopperende	mening	over.	
En dan laat ik de meningen over de vaccinatiecampagne even 
buiten beschouwing.
Ik wil het in deze soms deprimerende tijden eens over een
andere boeg gooien. Ga met elkaar voor duurzame nieuws-
gierigheid. Ik probeer dit en kies er in het dagelijks leven voor 
om wat dingen anders te doen en uit te proberen. We hebben
er nu tenslotte wat meer tijd voor. Zo zijn wij thuis bijvoorbeeld
begonnen met fanatiek afval scheiden en zien we het inmiddels 
als een soort spel. Met behulp van wat handige bakken,
verzamelen we ons PMD in aparte kleine zakjes en maken
we meerdere keren per week een gezellig ommetje langs de 
PMD-bak.	Je	hoeft	niet	te	kiezen	voor	de	grote	en	in	potentie	

stinkende inzamelzak die wordt opgehaald. Zo kom je ook
nog aan wat beweging. Ook zijn we thuis verslaafd aan het 
bijhouden van ons energieverbruik. ‘Waar komt die piek in de 
grafiek	op	donderdag	ineens	vandaan?’	We	merken	al	snel	dat	
het leuk is om in kaart te brengen wat je zelf verbruikt. Door het 
bij te houden, er bewust mee bezig te zijn en te proberen het 
verbruik iedere maand ietsje omlaag te brengen is het naast 
zinvol ook nog eens leuk. Daag jezelf eens uit om te zien hoe
ver je kunt komen. En voor de mensen met zonnepanelen;
Wij pakken tijdens een wandeling in de zon de zonnepanelen 
app er steevast bij om de hamvraag te beantwoorden;
Wat is de kWh-uur opbrengst van vandaag?
Zo zijn er nog legio keuzes die je in het dagelijks leven anders, 
duurzamer of leuker kunt aanpakken door gebruik te maken 
van onze nieuwsgierigheid. Probeer het uit, het zal je nog eens 
positief verrassen hoe leuk dit kan zijn.
Op naar duurzame nieuwsgierigheid, jouw kleine klimaatdaad 
en bovendien: geen gemopper. 

Robert Koster

DUURZAME NIEUWSGIERIGHEID DELTAWIND DEELT
MET DE OMGEVING 
Coöperatie Deltawind hanteert sinds haar oprichting als
uitgangspunt dat inwoners van Goeree-Overflakkee mee
profiteren van de inkomsten uit de windprojecten. In de
afgelopen maanden is er dan ook op diverse manieren gedeeld 
en hebben lokale initiatieven een steuntje in de rug ontvangen.

OBLIGATIES DELTAWIND
Ieder jaar ontvangen leden, die gezamenlijk in het bezit zijn van bijna € 6,4 miljoen 
aan Obligaties Deltawind, rente over hun obligaties. Die rente wordt gebaseerd op 
de	Windex:	Hoe	hard	waait	het	in	een	jaar.	2020	was	een	goed	windjaar	en	het	rente	
percentage	kwam	uit	op	6,1%	en	in	maart	van	dit	jaar	heeft	Deltawind	in	totaal	iets	
meer	dan	€	350.000	aan	rente	uitgekeerd	aan	haar	ruim	2.400	leden.	

OBLIGATIES WINDPARK BATTENOERT 
Ook Windpark Battenoert keert ieder jaar rente uit aan haar obligatiehouders. Voor 
dit	park	is	in	2015	voor	bijna	€	1	miljoen	aan	obligaties	verkocht	aan	leden	en	inwo-
ners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Obligatiehouders ontvangen ieder jaar 4,5% 
rente	over	hun	investering.	Over	2020	is	in	totaal	ruim	€	42.000	aan	rente	uitgekeerd.	

WINDFONDS BATTENOERT
Windpark Battenoert draagt ook af aan de omgeving. Bewoners en dorpsraden 
hebben	in	2015	zelf	bepaald	hoe	de	bijdrage	wordt	verdeeld	over	enerzijds	omwonen-
den	en	anderzijds	de	beide	dorpsraden.	Omwonenden	binnen	1.500	meter	van	het	
windpark ontvangen een vaste vergoeding en de dorpsraden van beide dorpen delen 
het overige deel. De bijdrage wordt gebaseerd op de energieproductie. Per geprodu-
ceerde	MWh	gaat	het	om	€	0,35.	Windpark	Battenoert	produceerde	in	2020	in	totaal	
42.667	MWh	aan	schone	energie,	waardoor	er	dit	jaar	bijna	€	15.000	euro	is	afgedra-
gen.	Na	afdracht	aan	de	omwonenden	resteerde	er	ruim	€	5.600	euro	voor	Dorpsraad	
Nieuwe-Tonge	en	€	2.800	euro	voor	Dorpsraad	Oude-Tonge.	Dorpsraad	Nieuwe-Ton-
ge gebruikt de bijdrage van dit jaar voor een bloemenbakactie waar het hele dorp 
bij wordt betrokken op weg naar een bloemenzee deze zomer. De dorpsraad van 
Oude-Tonge	heeft	de	intentie	om	de	bijdrage	in	te	zetten	bij	een	nieuw	te	ontwikkelen	
skatebaan aan de Eisenhowerlaan in Oude-Tonge waar samen met omwonenden aan 
wordt gewerkt.

WINDFONDS KRAMMER
Ook	Windpark	Krammer	heeft	een	
Windfonds. Van elke opgewekte 
MWh aan elektriciteit wordt door het 
windpark	€	0,50	aan	het	Windfonds	en	
Stichting Omwonenden gedoneerd. 
Via	het	Windfonds	gaat	circa	€	90.000	
naar duurzame projecten uit de regio 
en	circa	€	60.000	naar	direct	omwo-
nenden in de vorm van een eenmalige 
tegemoetkoming in zonnepanelen of 
een jaarlijkse bijdrage in de (groene) 
energierekening. 
Verenigingen of organisaties uit de 
omgeving van Windpark Krammer kun-
nen	voor	een	financiële	bijdrage	aan	
hun duurzame project een aanvraag 
indienen bij het Windfonds Windpark 
Krammer. Meer informatie hierover: 
https://www.windparkkrammer.nl/
windfonds/
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De klimaatdaden van een inwoner uit Ouddorp
1. Gordijnen in de woon- / huiskamer open doen wanneer de zon schijnt en ‘s avonds dichtdoen.
2. Actief omgaan met de thermostaat. Indien wij het huis verlaten, zet ik de thermostaat
	 (overdag	20	graden,	‘s	nachts	17,5	graad)	lager.
3.		 Hybride	auto,	gebruik	nu	5,4	l	benzine	per	100	km.,	vroeger	7	l.		Gebruik	de	auto	zeer	bewust.
	 Ik	fiets,	met	ondersteuning,	bijna	altijd	om	de	boodschappen	in	het	dorp	(3	km).
5.  Ik douche 1 x per week i.p.v. dagelijks, dat iedereen, domweg doet tegenwoordig. 
 Vaak douchen is niet perse goed voor de huid.
6.		 We	vangen	het	regenwater	op	in	acht	tonnen	van	200	liter	en	gebruiken	dat	voor	onze	tuin.
 ‘s Winters loopt het regenwater via de tonnen in de tuin.
7.		 Mijn	vrouw	en	ik	zijn	sinds	1974	vegetariër.
8.  De enige duurzame zonde, die wij begaan, is het gebruik van een wasdroger.
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STAP VOOR STAP ENERGIE BESPAREN
Deltawind wil een centrale rol spelen bij de verduurzaming 
op Goeree-Overflakkee. Dat is onze missie, en op deze
manier kunnen we nog meer delen met onze omgeving.
Wij zouden graag zien dat bewoners die iets willen realiseren 
in de energietransitie ons weten te vinden en onze
hulp inroepen.

Gemeenten moeten bewoners de mogelijkheid geven zich
te melden bij een energieloket. Het energieloket is een
herkenbaar platform waar bewoners informatie kunnen 
vinden over energie besparen en woning verduurzamen. 
Voorheen was dit loket de Woonwijzerwinkel, maar het 
gebrek aan lokale aanwezigheid werkte niet optimaal. 
Daarom heeft de Deltawind haar diensten aangeboden.
In ons aanbod hebben we gekozen voor een werkwijze
waarbij kennis, die wordt opgedaan, lokaal verankerd 
wordt: wij dragen kennis over en leiden mensen lokaal op: 
de energiecoaches.
De gemeente heeft het aanbod aangenomen en zal minimaal
3 jaar een financiële bijdrage leveren.

“Je hoeft niet in één keer naar aardgasvrij. Investeer in 
maatregelen die altijd lonen, wat de collectieve aanpak in 
jouw wijk ook gaat worden. Maak een meerjarenplan hoe 
je stappen kunt zetten die aansluiten bij jouw levensfase en 
gezinssituatie.”

WAT IS EEN ENERGIELOKET
Het Energieloket is een combinatie van een lokale website, dien-
sten aan particulieren en (op termijn) een fysieke loket. Dit kan 
aangevuld worden met ondersteuning voor bewonersgroepen.

14  I  WINDKRACHT

NIEUWS

DIGITAAL LOKET
We	starten	op	1	september	2021	het	digitale	energieloket:
een website waar particulieren alle informatie kunnen 
vinden om zelf aan de slag te gaan. Via de website kunnen ze 
hulp vragen en acties vinden. De inhoud zal lokaal worden 
ingevuld en op termijn aangevuld worden met bijvoorbeeld 
informatie van bedrijven en nieuwe ontwikkelingen in de 
warmtetransitie.	Samen	met	bewoners	pakken	we	ideeën	
op die passen bij de wensen van de bewoners. In Stad laten 
bewoners	zien	daar	zelf	ideeën	voor	te	hebben.	Voor	het	
opbouwen van wijkacties maken we gebruik van de ervaring 
van Buurtwarmte, onderdeel van Energie Samen. 

ENERGIELOKET
GOEREE-OVERFLAKKEE

DIENSTEN
Door de uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik 
(RRE = overheidssubsidie) hebben we de volgende onderdelen 
van het Energieloket afgelopen jaar al kunnen ontwikkelen: 

• Opleiding energiecoach (15 coaches) 
• Handleiding duurzaam wonen en leven
• Workshops isoleren, ventileren etc., 
• Woning als voorbeeldwoning uitwerken,
• Keukentafelgesprekken energiecoaches,
• Digitaal woningdossier (Hoomdossier)
• Aanbieden van een energiebespaartegoed.
• Warmtescan.
• Onze deelname aan markten van Klimaatkrachtig GO:
 locatie in de buurt waar je vrijblijvend kunt rondkijken,
 en informatie kunt krijgen.

FYSIEK LOKET
We	hebben	op	het	netvlies	dat	een	Clubhuis,	met	het	nieuwe	
kantoor voor Deltawind, ook het fysieke loket gaat worden. 
Dat zal nooit een oplossing zijn voor alle dorpen. Een meer 
hybride aanpak is nog in ontwikkeling.

SAMENWERKING 
Dat we al zo ver zijn is mede te danken aan onze samen-
werking	met	andere	energiecoöperaties	binnen	Hoom	en
de lokale samenwerking met Fitbuildinx. Voor het vervolg 
zullen we vanuit Deltawind opnieuw moeten investeren. 
Dat doen we in samenspraak met de gemeente. De gemeente 
heeft	toegezegd	de	komende	drie	jaren	een	bijdrage	te
verstrekken. Daarnaast hebben we samen met de gemeente
en Oostwest Wonen opnieuw rijkssubsidie aangevraagd 
(RREW) en deze is inmiddels toegekend. Bij de uitvoering
is ook Oostwest Wonen betrokken. 
De kosten van het Energieloket worden daarmee gedekt
door de gemeentelijke bijdrage en een eigen bijdrage van de
Coöperatie	Deltawind.	Komend	jaar	dus	nog	aangevuld	met	
de landelijke subsidie, die we zo mogelijk opnieuw samen 
zullen aanvragen in latere jaren. 
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COMPLIMENTEN AAN DE ENERGIECOACHES
Afgelopen	jaar	hebben	we,	ondanks	corona,	ruim	1.000
huishoudens	benaderd	en	informatie	gegeven.	Complimenten	
aan alle energiecoaches en professionals zijn hier op zijn plaats! 
De energiecoaches zijn de verbindende factor tussen overheids-
beleid en lokale uitvoering. Met dit resultaat hebben we voldaan 
aan de eisen die werden gesteld aan de RRE subsidie.
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STAND VAN ZAKEN PROJECTEN 

We behouden onze transfor-
mator op maat. Ook in het 
vernieuwde windpark Piet de Wit 
maken	we	gebruik	van	de	23/50	
kV-transformator die destijds 
speciaal voor Windpark
Piet de Wit is gemaakt.
Wel moest de transformator
op onderdelen worden aangepast 
op het grotere parkvermogen 
(32,4 MW i.p.v. 21 MW) te
kunnen verwerken. 
Wetenswaardigheidje:
Er zijn destijds 2 transforma-
toren door WP De Plaet gekocht: 
we houden er één op reserve 
bij Smit Transformatoren in 
Nijmegen.
Mocht de transformator ooit
stuk	gaan	is	het	fijn	om	deze	als	
reserve achter de hand
te hebben. 

PROJECTEN
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deren en daardoor de turbine stiller 
te maken. Helaas is er waarschijnlijk 
bij het maken van de bladen wat 
misgegaan want hier en daar lieten de 
serrations	los.	Inmiddels	heeft	Nordex	
alle bladen gecontroleerd en waar nodig 
gerepareerd. Deze werkzaamheden 
zijn erg weersafhankelijk: het mag niet 
regenen en vanzelfsprekend mag het 
ook niet te hard waaien. Dit betekent 
dat er soms enkele dagen nodig is om 
één blad te repareren. 
Om te voldoen aan onze toezegging 
aan de omwonenden om slagschaduw 
op hun woningen te minimaliseren zijn 
ook de instellingen voor slagschaduw 
geprogrammeerd. Dit systeem werkt 
naar behoren en er wordt gemonitord 
of de slagschaduw op dit moment 
voldoende wordt voorkomen. 
Als alle restpunten zijn opgelost en
de turbines probleemloos draaien 
zullen beide parken volledig worden 
overgedragen aan de eigenaar.
Op dat moment wordt de bouwfase 
van de windparken Suyderlandt en 
Blaakweg afgerond en begint de
reguliere exploitatiefase. 

ONTWIKKELING WINDPARKEN 
SUYDERLANDT & BLAAKWEG 
De ontwikkeling van Windparken
Suyderlandt en Blaakweg is parallel 
aan elkaar verlopen. De status van
beide projecten is op dit moment dan 
ook bijna gelijkwaardig aan elkaar.
In dit ledenblad kiezen we er daarom
voor om dit in samenhang te benoemen. 

Nadat alle turbines eind vorig jaar zijn 
opgebouwd was het even wachten op 
het gereedkomen van de netaan-
sluiting; deze is op 8 januari onder 
spanning gezet. In de weken daarna 
hebben alle turbines succesvol hun
testrun doorlopen. Daarna is na de 
eerste standaard onderhoudsbeurt 
(na	500	draaiuren)	uitgevoerd	en	zijn	
de turbines geïnspecteerd voor over- 
name. Daar volgt een restpuntenlijst 
uit, deze punten zijn in april en mei 
merendeels zijn opgelost door turbine- 
leverancier Nordex. Het restpunt dat 
voor	enige	vertraging	heeft	gezorgd,	
is de zogenaamde serration, ook wel 
uilenveer genoemd. Deze voorziening 
op het turbineblad (zie foto) is bedoeld 
om het geluid van het blad te vermin-

PIET DE WIT 
De turbines van Windpark Piet de Wit 
zijn	in	maart	2021	volledig	gedemon-
teerd en op transport gegaan richting 
Kazachstan waar ze weer opgebouwd 
zullen worden en aldaar schone 
energie zullen opwekken. Dichter bij 
huis in Ooltgensplaat zijn inmiddels 
alle fundaties voor het vernieuwde 
Windpark Piet de Wit gereed. Ook alle 
kraanopstelplaatsen zijn in de loop van 
mei gerealiseerd. Vermeldenswaard is 
dat het beton van de oude fundaties
is gebruikt voor het maken van de 
nieuwe kraanopstelplaatsen. Ook 
de parkbekabeling wordt aangepast 
van de oude naar de nieuwe situatie, 
waarbij we de oude parkbekabeling 
zoveel mogelijk benutten. Het nieuwe 
inkoopstation is geplaatst en de werk-
zaamheden aan de verbinding tussen 
het inkoopstation en het verdeelstation 
van Stedin worden half juni afgerond. 
De parkweg wordt in juni iets verbreed 
en voorzien van een nieuwe laag asfalt. 
Aannemer	GMB	heeft	dan	het	civiele	
werk tot dat moment afgerond. Eind 
juli begint turbineleverancier Nordex 
met het aanvoeren van de turbine-
onderdelen en in augustus start het 
opbouwen van de nieuwe turbines. 
De verwachting is dat het vernieuwde 
Windpark	eind	2021	in	productie	wordt	
genomen. In het eerste kwartaal van 
2022	worden	vervolgens	alle	bouw-
werkzaamheden afgerond. 
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Vleermuisdetectie op
Windpark Suyderlandt
Het vleermuisdetectiesysteem
op de turbines van Windpark
Suyderlandt zullen ook in de 
loop van mei in gereedheid
worden gebracht. Om de vleer-
muispopulatie te beschermen 
zullen de turbines tussen 1 
augustus en 1 oktober bij weinig 
wind in de uren dat de vleermuizen 
actief zijn worden stilgezet. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
zonsopkomst en -ondergang
wanneer de vleermuizen op
insectenjacht zijn. 

Windpark Suyderlandt bestaat 
uit 3 Nordex windturbines met 
een	totaal	vermogen	van	10,8	
MW die langs de Zuiderlandse-
zeedijk nabij Oude-Tonge zijn 
geplaatst. Windpark Suyderlandt 
is	door	Coöperatie	Deltawind	UA	
samen met Peijnenburg BV
ontwikkeld, met ieder een
aandeel	van	50%.

Windpark Blaakweg bestaat uit 
3 Nordex windturbines met een 
totaal	vermogen	van	10,8	MW
die in een rij achter Windpark 
Battenoert nabij Nieuwe-Tonge 
zijn geplaatst. Windpark Blaakweg 
is een initiatief van Blaakweg 
VOF met als aandeelhouders 
Blaakweg	BV	(100%	eigendom	
Coöperatie	Deltawind	UA)	en	
Eneco Wind. 

VERKEERSHINDER
Gedurende de bouw van Windpark
Piet de Wit is de ontsluitingsweg
langs de Buitendijk in Ooltgensplaat 
afgesloten	voor	fietsers	en	voetgangers.	
Paviljoen Sluishaven en Natuurspeel-
plaats Buutenplaets blijven tijdens
de bouw gewoon bereikbaar.
Alle bouwwerkzaamheden zijn
naar verwachting in het tweede
kwartaal	van	2022	volledig	afgerond,	
gedurende de gehele bouwperiode 
is het helaas niet mogelijk om van 
deze	door	fietsers	en	wandelaars	veel	
gebruikte route gebruik te maken.

Windpark Piet de Wit is een initiatief 
van De Plaet BV met als aandeelhouders 
Promill	BV	en	de	Coöperatie	Deltawind	UA	
Na de opschaling van Windpark
Piet de Wit staan er zeven in plaats
van twaalf turbines in dit gebied met 
een vermogen van 4,8 MW per turbine 
en	gaat	de	jaarproductie	van	40	naar	
90	miljoen	kWh.	



BESLUITEN
VAN DE ALV 
DE ALV VAN 16 DECEMBER 2020: 

De ALV besluit op basis van de statuten
uit	2018	Monique	Sweep	te	benoemen
als	bestuurder	van	de	Coöperatie
Deltawind	UA.

De ALV besluit akkoord te gaan met de
nieuwe statuten en met het voorstel
om Rudie Heintjes, Sandra van Putten, 
Jan Maarten van der Steen en
Kees van Wuyckhuyse te benoemen
tot niet-uitvoerende bestuurders en
Monique Sweep en Maarten Zuurmond
tot uitvoerende bestuurders.

De ALV gaat akkoord met de begroting
2021.	De	investering	voor	het	nieuwe
kantoor komt nog een keer ter besluit-
vorming terug bij de leden.  

De notulen en besluitenlijst van
5	oktober	2020	worden	ongewijzigd
vastgesteld door de ALV.

MARLIES SIKKEN
NIEUWE DIRECTEUR 
WINDPARK KRAMMER
Marlies Sikken is vanaf 1 april de nieuwe directeur van Windpark Krammer. Sikken 
volgt	Tijmen	Keesmaat	op.	Keesmaat	was	vanaf	2013	als	directeur	betrokken	bij	de	
ontwikkeling en bouw van het grootste burgerinitiatief van Nederland. Het windpark 
(102	MW)	is	sinds	maart	2019	operationeel.	Marlies	Sikken	(1976)	is	sinds	2008	actief
in	de	energiesector	bij	Nuon,	later	Vattenfall.	En	vanaf	2015	werkt	zij	in	de	wind-
energiesector, eerst als manager van een wind engineering team en de laatste jaren 
als	directeur	HR	&	HSE	Wind	voor	de	internationale	tak	van	Vattenfall.	Sikken	heeft	
een bedrijfskundige achtergrond en werkte eerder bij KPMG in Nederland en Spanje. 
Daarnaast is zij werkzaam in verschillende raden van toezicht.
Marlies Sikken: “Windpark Krammer is een fantastisch voorbeeld van hoe burger-
participatie de energietransitie kan versnellen. Een windpark van, voor en door de 
regio op een unieke plek. Ik kijk er naar uit mijn steentje te kunnen bijdragen aan het 
verdere succes van dit mooie park.” Jan Willem van der Graaf was als voorzitter van 
de raad van commissarissen verantwoordelijk voor de zoektocht naar een nieuwe 
directeur.	“Tijmen	Keesmaat	heeft	een	indrukwekkende	en	leidende	rol	gespeeld	bij	
het ontwikkelen en opstarten van Windpark Krammer. Wij danken hem zeer voor de 
energieke	aanpak	waarmee	hij	Krammer	mede	tot	stand	heeft	gebracht.	En	in	Marlies	
Sikken hebben we een zeer goede opvolger gevonden. Haar kennis en ervaring brengt 
ons een inspirerende aanvoerder van het Krammerteam. Zij gaat ervoor zorgen dat 
Krammer	optimaal	blijft	opereren.	Daarnaast	is	zij	zich	bewust		van	het	belang	van
balans tussen windpark, omgeving en natuur. Haar enthousiasme om al deze aspecten 
te	waarderen	en	te	combineren	geeft	ons	veel	vertrouwen.
Wij wensen haar alle succes.”

Tijmen Keesmaat gaat zich als directeur bij
Green Trust weer volledig bezighouden met de
ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten:
“Ik	ben	ongelooflijk	trots	op	Krammer,	ik	zal
er altijd met heel veel plezier op terugkijken.
En we hebben daar zoveel ervaring opgedaan en
zo veel geleerd dat ik ook heel blij
ben dat ik nu weer tijd krijg die ervaring om te zetten in nieuwe projecten.
De oplossing voor de energietransitie ligt voor een belangrijk deel bij de samen-
werking	met	lokale	coöperaties.	En	daar	heb	ik	nu	weer	meer	tijd	voor.
Daar kijk ik naar uit.”
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Kallista Energy is de nieuwe mede-eigenaar van Windpark Krammer.
De	Franse	onafhankelijke	producent	van	hernieuwbare	energie	heeft	het	aandeel	
van	Enercon	overgenomen	en	is	daarmee	voor	40%	eigenaar	van	Windpark	
Krammer.	De	coöperaties	Deltawind	en	Zeeuwind	zijn	voor	60%	eigenaar	van
Windpark Krammer. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van 
Nederland	en	is	sinds	2019	volledig	operationeel.

Vorig jaar maakte de Duitse windturbinefabrikant Enercon al bekend het aandeel
in Windpark Krammer te willen verkopen. Enercon werkt aan herstructurering
van het bedrijf en wil weer volledig inzetten op de ontwikkeling van windturbines.
Het operationeel beheer van een windpark past minder in die nieuwe strategie.

De leden van Deltawind en Zeeuwind gingen in oktober al akkoord met de
uitbreiding van het meerderheidsbelang in Windpark Krammer en namen 9%
van de aandelen van Enercon over. Hiermee versterkten de ruim vijfduizend
leden	hun	eigendomspositie	van	51%	naar	60%.	Het	overige	deel	is	nu	verkocht	
aan	Kallista	Energy.	Kallista	is	ook	eigenaar	van	Windpark	Oostflakkee	op
Goeree-Overflakkee.	Dat	windpark	is	in	aanbouw	en	zal	later	dit	jaar	operationeel	zijn.	

Directeur Monique Sweep van Deltawind: “In principe hebben wij als
coöperaties	niets	te	zeggen	over	de	verkoop	van	de	Enercon-aandelen,	maar
als grootste aandeelhouder hebben we wel randvoorwaarden kunnen stellen.
De	nieuwe	partner	moet,	naast	de	financiële	continuïteit,	ook	oog	hebben	voor
de	belangen	van	de	coöperaties,	hun	leden	en	de	regio.	Wij	zijn	tevreden	met	de
uitkomst van het proces.”

Teus Baars, directeur Zeeuwind: “Met Kallista als
mede-aandeelhouder hebben we een nieuwe solide aandeelhouder als partner
in Windpark Krammer. Daar zijn wij blij mee.”

Volgens Frédéric Roche, directeur van Kallista Energy laat Windpark Krammer zien 
hoe burgers een rol kunnen spelen bij de energietransitie: “Windpark Krammer is 
een van de meest karakteristieke windparken van Nederland en ik zie er naar uit 
om	samen	met	de	coöperaties	Deltawind	en	Zeeuwind	bij	dit	project	betrokken	te	
zijn. Ik ben er erg trots op dat we door Enercon zijn gekozen hen op te volgen.”

KALLISTA ENERGY NIEUWE MEDE-
EIGENAAR WINDPARK KRAMMER

Enercon	blijft	verantwoordelijk	voor
het onderhoud van de 34 turbines van 
Windpark Krammer. De servicedienst 
van Enercon voor heel zuidwest Neder-
land, is gevestigd in het servicegebouw 
van Windpark Krammer op de Krammer-
sluis.	“En	dat	blijft	zo,”	zegt	Krammer-
directeur Tijmen Keesmaat, “de onder-
houdscontracten voor het windpark 
blijven van kracht, daar verandert met 
de verkoop van de aandelen Enercon 
niets aan.”

Kallista Energy is actief in Frankrijk en 
Nederland en beheert in Frankrijk ruim 
200	MW	windenergie	en	ontwikkelt
de	komende	jaren	zo’n	500	MW	aan	
windenergie.	Na	Windpark	Oostflakkee	
is Windpark Krammer het tweede
windpark waarin Kallista Energy
investeert in Nederland. Het project
past in de ambitie van het bedrijf om 
haar aanwezigheid in Nederland verder 
uit te breiden.

Pensioenfonds ABP is een van de
aandeelhouders van Kallista Energy.
Via Kallista Energy belegt ABP in duur-
zame	energie.	ABP	beheert	zo’n	500	
miljard euro aan pensioenvermogen.
In	2019	belegde	het	ABP	voor	haar
pensioenklanten 6,5 miljard euro in 
duurzame	energie.	In	2025	wil	ABP
zo’n	15	miljard	belegd	hebben	in
hernieuwbare energiebronnen.
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De Goederenhub heeft een goed jaar gehad, er zijn ruim 
15.500 pakketten vervoerd. Maar: het bedrijf is nog niet 
kostendekkend. De enige manier om dat te worden is 
verder investeren. In het eerste kwartaal van 2021 is 
een plan voor opschaling gemaakt met als doel aan-
vullende investeerders te vinden. De bedrijfsopzet die 
we hebben bedacht blijkt niet te werken. We hadden als 
doel te bundelen, maar we zijn een elektrische pakket-
bezorger geworden. Het oorspronkelijke concept zal 
wel moeten worden aangepast. Op dit moment wordt 
nog onderzocht of dit alles haalbaar is. Zo niet dan 
zullen we medio juli beslissen om het initiatief stop te 
zetten. Begin mei 2021 is in de ALV van de Goederenhub 
de stand van zaken besproken. Deze heeft de aanpak 
onderschreven.

COVID
Covid	heeft	ons	parten	gespeeld.	Het	leidt	ertoe	dat
ondernemers lastiger bezocht kunnen worden voor
acquisitie en tegelijkertijd hebben ondernemers aarzelingen 
om	te	veranderen	in	deze	onzekere	tijd.	Voordeel	van	Covid
is toename van pakketten en daar hebben we van meege-
profiteerd.	We	hebben	ruim	15.500	pakketten	vervoerd.

PERSONEEL
Het	gevolg	is	dat	onze	chauffeur,	die	tevens	acquisitie	doet,	
aan het laatste niet of nauwelijks toekwam. Meer personeel 
konden we ons niet veroorloven zonder een besluit over
nieuwe	investeringen.	De	chauffeur	is	pakketvervoerder
geworden	wat	zijn	motivatie	voor	de	baan	heeft	verminderd.	
Het was gewoon ook zwaar!

ELEKTRISCHE BUS
We hadden bij de start niet veel keuze in bussen:
we kwamen uit op een vriendschappelijk aanbod voor
een Renault elektrische bus. De actieradius is echter niet

zo groot. Wat we ons niet gerealiseerd hebben is dat er op
dat moment geen bussen waren met snellaad mogelijkheid.
En dan is het eiland groot. 

HUB
Vanwege onze wens te bundelen en de verwachting die we 
hadden van uit Goederenhubs Nederland hebben we een 
opslagruimte	gehuurd.	Die	heeft	het	hele	jaar	nagenoeg
leeg gestaan.

TOEZEGGING DIE NIET ZIJN WAARGEMAAKT
We zijn gestart samen met Goederenhubs Nederland.
Zij	zouden	voor	aanvoer	zorgen	van	uit	het	land.	Die	belofte	
hebben ze niet waargemaakt, er is geen enkele opdracht van 
buiten	het	eiland	gekomen.	De	gemeente	heeft	aangegeven	
dat zij haar inkoop via de goederenhub zou geleiden. Dat bleek 
niet	haalbaar.	We	waren	in	gesprek	met	Curamare	waar	men	
de logistiek wilde gaan uitbesteden. We hebben dat laten 
onderzoeken en zij waren enthousiast. Totdat covid kwam, 
toen hadden ze iets anders aan hun hoofd. De toezegging van 
samenwerking staat nog steeds, maar wanneer is de vraag.

WAT MOET BETER
- We moeten ook buiten kantooruren service gaan bieden.
- Meer personeel, waaronder ook voor acquisitie.
- Vervoer eiland af: vinden van een andere partner.
- Extra vervoersmiddel.

Als het onderzoek dat nu loopt in juli wordt afgerond 
zullen we opnieuw om de tafel moeten met de leden 
en de investeerders, waaronder bestuur en ACI van 
Deltawind.

GOEDERENHUB
GOEREE-OVERFLAKKEE

Deltawind ontwikkelt samen met Coöperatie Zeeuwind een drijvend zonnepark op de bekkens nabij Windpark Krammer.
Het project is door het Rijksvastgoedbedrijf gegund aan de beide coöperaties. Op dit moment vindt er overleg plaats met het 
Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat over de voorwaarden waaronder Deltawind en Zeeuwind deze locatie mogen gaan 
gebruiken. De verwachting is dat hier begin juni een overeenkomst over wordt getekend. 
Er wordt door het gezamenlijke projectteam gewerkt aan het verkrijgen van alle benodigde vergunningen.

Dit project is een initiatief van Coöperatie Deltawind en Coöperatie Zeeuwind 

PROJECTEN
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maken van elkaars kennis en ervaring. Allemaal willen we
een versnelling van de verduurzaming en Sunrock kan de 
coöperaties	helpen	door	vanuit	hun	ervaring	een	goed	concept
te ontwikkelen voor realisatie van grote zonnedaken en helpen
bij	het	efficiënter	gebruik	maken	van	de	SDE++	gelden,	zodat
projecten worden gerealiseerd tegen de laagst maatschappelijke 
kosten. Een samenwerkingsafspraak is in de maak.

DELTAWIND, ZEEUWIND EN SUNROCK
De kennismaking tussen Deltawind en Zeeuwind enerzijds en 
Sunrock	anderzijds	had	een	tumultueuze	start.	U	hebt	daar	
als leden al het een en ander over kunnen lezen inde lokale 
en landelijke pers. De wijze waarop Sunrock zich meldde als
geïnteresseerde samenwerkingspartner leek een bedreiging 
voor het project. Na een goed gesprek met de directie van 
Sunrock is vastgesteld dat we wederzijds gebruik kunnen 

DRIJVEND ZONNEPARK 
KRAMMER
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JAARVERSLAG

JAARVERSLAG WINDPARK DE
PLAET BV OVER HET JAAR 2020

OPSCHALING WINDPARK
Al enkele jaren is de directie van Windpark de Plaet BV
bezig	om	voorbereidingen	te	treffen	voor	de	vervanging
van de huidige 12 molens door 7 grotere turbines.
In	de	zomer	van	2020	is	financial	close	bereikt	voor	het
nieuwe	windpark.	De	financiering	is	afgesloten	bij	de	ASN-
bank.	Direct	na	de	bouwvakvakantie	(september)	is	de	firma	
GMB begonnen met de civiele werken. Voor 1 oktober lagen 
de nieuwe dammen en duikers erin en waren de bocht-
verbredingen en slootverleggingen gerealiseerd. Direct 
daarna is begonnen met de aanleg van tijdelijke rijbanen 
naar de locaties voor de fundamenten. Voor de kerst waren 
de	210	heipalen	voor	de	7	fundamenten	geslagen	door	de
firma	van	den	Herik,	en	kon	een	begin	gemaakt	worden	met	
de opvolgende werkzaamheden voor het betonwerk. Het is 
de	bedoeling	dat	de	site	per	1	juli	2021	wordt	overgedragen	
aan Nordex om met de opbouw van de molens te kunnen 
starten. Alles wijst erop dat dit gaat lukken. 
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag (april 
2021)	kan	ik	melden	dat	de	12	oude	molens	in	de	loop	van	
maart	2021	afgevoerd	zijn.	De	oude	fundamenten	zullen	
eind april allemaal verwijderd zijn. De nieuwe funderingen 
waren eind maart allemaal klaar. In de loop van mei zal het 
kabel- en elektrawerk worden uitgevoerd en zullen de laatste 
nieuwe opstelplaatsen worden afgewerkt. Half juni wordt de 
elektriciteitsaansluiting weer onder spanning gezet. In juni 
zal	de	toegangsweg	opnieuw	geprofileerd	worden	en	zal	een	
onderlaag asfalt worden aangebracht, waarna de site klaar
is voor de plaatsing van de nieuwe molens.

Slotwoord
De directie hoopt u door dit jaarverslag een helder beeld
te hebben gegeven van de door de directie verrichte
werkzaamheden	in	2020.

David Mol, directeur.

EXPLOITATIE WINDPARK
“PIET DE WIT”
Het	windaanbod	in	2020	was	duidelijk	
hoger dan normaal. Ten opzichte van 
een statistisch gemiddeld windjaar 
was	het	windaanbod	ongeveer	109%.	
De productie bedroeg afgerond 45,9 
miljoen kWh. Wij gaan uit van een 
gemiddelde	jaaropbrengst	van	40,5	
miljoen kWh. Er zijn weinig storingen 
geweest en het oplossen van de
storingen die er wel geweest zijn ging 
snel. Bij elkaar is er door onderhoud 
en	storingen	ongeveer	400.000	kWh	
verloren	gegaan.	Uitgedrukt	in	een
percentage	van	jaarproductie	is	dit		0,9%.

Per	1	januari	2019	wordt	de	energie-
productie verkocht aan Greenchoice. 
Ook de garanties van oorsprong 
worden mee verkocht. De directie van 
Windpark	De	Plaet	heeft	de	productie	
over	2020	op	APX-maandprijs	(day	
ahead)	verkocht.	Inclusief	de	GVO’s	
resulteerde dit in een nettoprijs van 
3,3 eurocent per KWh.
Alles overziend is de exploitatie van 
het	windpark	in	2020	in	financieel	op-
zicht matig verlopen. De operationele 
kosten waren iets hoger dan verwacht. 
Het aantal geproduceerde kilowatturen 
was	nog	nooit	zo	hoog	als	in	2020.
De verkoopprijs per kilowattuur nog 
nooit zo laag.

ALGEMEEN
Gedurende het verslagjaar werd de directie gevoerd door de twee
deelnemende partijen; te weten coöperatie Deltawind UA en Promill BV
De personen die de participerende partijen vertegenwoordigen om
de belangen van Windpark De Plaet BV te behartigen zijn; namens de
coöperatie Deltawind UA Monique Sweep en Andries Middelbos en
namens Promill BV David Mol en Jaap Knoop.
In 2020 is de jaarrekening verzorgd door Betacom en de accountants-
controle door de WEA.

DIRECTIEVERGADERINGEN
De directie kwam gedurende het verslagjaar 9 keer bijeen. Van deze vergaderingen 
	zijn	door	de	directie	notulen	bijgehouden	die	samen	met	de	agenda’s	van	de
vergaderingen aan de aandeelhouders ter beschikking zijn gesteld. De inhoud
van de vergaderingen is zodoende bij de aandeelhouders bekend.

ONDERHOUD EN STORINGEN
Het	onderhoud	aan	de	molens	is	gedurende	heel	2020	uitgevoerd	door	de	firma
Bettink Serviceteam uit Barneveld. De werkzaamheden worden naar volle
tevredenheid van de directie uitgevoerd. 
Er	zijn	in	2020	2	tandwielkasten	stukgegaan	en	vervangen.

Alle	onderhoudskosten	in	2020	komen	ten	laste	van	de	exploitatie	van	het	windpark.	
De	directie	streeft	ernaar	om	door	een	goed	preventief	beheer	en	snelle	respons-
tijden ervoor te zorgen dat reparatiekosten geminimaliseerd worden en stilstand 
zoveel	mogelijk	wordt	voorkomen.	In	2020	is	dit	redelijk	goed	gelukt.	De		beschik-
baarheid was hoog en de onderhoudskosten waren een fractie hoger dan begroot.
Gedurende het jaar is er wederom weinig stilstand geweest. Het onderhoud, en
de opgetreden  storingen verlaagden de beschikbaarheid met 1,1 %.  Normaal ligt
de beschikbaarheid tussen de 98 en 99%. De beschikbaarheid van het park lag in 
2020	op	98,9%.	

JURIDISCHE ZAKEN
In	2020	liepen	geen	juridische	procedures.	
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Met de komst van de nieuwe bestuursstructuur is door 
zowel de commissies als het bestuur vastgesteld dat 
nieuwe afspraken voor ledenbetrokkenheid gewenst 
zijn. Het bestuur heeft zelf twee verantwoordelijk-
heden opgesplitst: het uitvoerende bestuur (UB) houdt 
het bedrijf gaande, het niet uitvoerende bestuur (NUB) 
houdt toezicht en bewaakt de ledenbelangen en de 
identiteit. Die helderheid wil het bestuur ook in de 
commissies. Nu overlappen de taken van de Klank-
bordgroep en de Adviescommissie Innovatie (ACI). 
De Klankbordgroep heeft geen voorzitter en dus geen 
aanspreekpunt, iets wat bij de ACI juist goed werkt. 
En de bevoegdheden zijn niet voor iedereen helder. 
Vandaar het voorliggende voorstel. 

Om te beginnen willen we niet langer praten over
commissies maar over focusgroepen. Om geen
andere reden dan het markeren van dit moment.
Per focusgroep stellen we voor worden er één of
twee verantwoordelijke bestuursleden benoemd
(portefeuillehouders), indien vet gedrukt is het de 
trekker en het aanspreekpunt. En er wordt een groep 
leden gezocht. In sommige gevallen stellen we voor 
om ook niet-leden mee te laten adviseren, namelijk 
daar waar we anderen willen laten aansluiten.

FOCUSGROEPEN EN PORTEFEUILLES
I. Focusgroep Innovatie, projecten en brancheversterking
Portefeuillehouder : UB, Monique	/	NUB	Ruud
Deelnemers	 :	Leden.	Huidige	ACI:	Berry,	Fred,	Gjalt,		
     Sylvia, Marcel (vz), 

II. Focusgroep Identiteit, leden en ledenbelangen. 
Onderdelen zijn: Agendacommissie, invulling geven aan 
coöperatiecode,	vernieuwen	ledenparticipatie,	strategische	
communicatie,	juridische	zaken	aangaande	coöperatie.
Portefeuillehouder : NUB, Jan Maarten (Voorzitter)
Deelnemers : Nader in te vullen, leden.

III. Focusgroep Marketing (in relatie tot warmtetransitie)
Portefeuillehouder : UB, Monique	/NUB,	Samantha
Deelnemers : Leden en niet-leden.

IV. Focusgroep Nieuwbouw (tijdelijk)
Portefeuillehouder : UB, Monique	/	NUB,	Kees
Deelnemers leden : Roelof, Leon.

V.	 Focusgroep	Financiën
Portefeuillehouder : UB Maarten	/	NUB	Sandra
Deelnemers : Leden.

VI. Focusgroep Jeugd en toekomst
Portefeuillehouder : UB, Monique	/	NUB,	Kees
Deelnemers : Leden en niet-leden.

VII.	 Incidenteel:	Sollicitatiecommissie	UB’ers.
Portefeuillehouder : NUB, Jan Maarten (Voorzitter)
Deelnemers : 2 leden en een medewerker. 

Heb je interesse om deel te
nemen aan een van deze
groepen? Meld je dan bij
Jan Maarten en Monique,
vandersteen@deltawind.nl
of sweep@deltawind.nl.
Met uitzondering van de
focusgroepen Innovatie
en Nieuwbouw is er overal 
nog plek.

Volgens dit voorstel splitsen we de taken van de huidige klankbordgroep in
2	focusgroepen:	één	gericht	op	ledenbelangen	en	één	gericht	op	financiën.
En er komen twee nieuwe groepen bij, één voor Marketing en één voor Jeugd
en toekomst. 

RANDVOORWAARDEN VOOR DE FOCUSGROEPEN
In de loop der tijd zijn er onduidelijkheden ontstaan over taken en functie van
de commissies. Dat willen we nu rechttrekken en afbakenen. Onderstaand een
aantal wensen van de kant van het bestuur. Deze zullen worden vastgelegd in een 
Reglement op Focusgroepen.
- Helderheid over rol en bevoegdheden: een focusgroep is een adviesorgaan van  
	 het	bestuur	vanuit	de	leden.	De	groep	helpt	processen	te	verbeteren	maar	heeft		
 geen besluitvormende bevoegdheden. 
- Heldere afbakening van werkingsgebied: per focusgroep komt er een
 beschrijving.
- In beginsel niet meer dan één focusgroep per persoon, met uitzondering van
 de tijdelijke commissies. 
-	 Geen	herkiesbaarheid.	Wel	continuïteit	bewaken	door	rooster	van	aftreden.	
- Per groep in principe 2 – 5 personen, afhankelijk van de aard van de
 werkzaamheden.
- Per groep een voorzitter of anderszins aanspreekbare persoon aanwijzen.
- Verslaglegging en uitbrengen advies vanuit de groep zelf.
- Jaarlijks evalueren hoe de focusgroepen functioneren.
- Per groep een budget ten behoeve van vergadervergoeding.
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NOTULEN

Het bestuur van Coöperatie 
Deltawind heeft op grond van de 
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie 
en Veiligheid besloten dat de 
Algemene Ledenvergadering
uitsluitend toegankelijk was
via elektronische weg. De leden 
zijn in de gelegenheid gesteld 
de ALV bij te wonen middels een 
uitnodiging voor streaming.
De leden hebben vanaf vier
dagen tevoren vragen kunnen 
stellen over de onderwerpen
die in de agenda behorende
bij de oproeping zijn vermeld 
n ook tijdens de vergadering
via e-mail en SMS/WhatsApp.
Het stemrecht in deze ALV kon 
uitgeoefend worden op drie
manieren: schriftelijk vooraf,
via een digitaal formulier vooraf 
en tijdens de vergadering langs 
elektronische weg.

NOTULEN DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING COÖPERATIE
DELTAWIND U.A. D.D. 16 DECEMBER 2020

Aanwezig van het bestuur Jan Maarten van der Steen (plaatsvervangend voorzitter), 
 Maarten Zuurmond (penningmeester)   

Aanwezig van de organisatie Monique Sweep, Gaby van der Ent

Notulen Ingrid Wendt

Aantal stemmende leden (max.) 147 leden 

Locatie Servicegebouw WP Krammer / Online Stream

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
Jan Maarten van der Steen opent de 
digitale	ALV	om	19.30	uur	en	heet	de	
leden die online aanwezig zijn van 
harte welkom. Hij vervangt Rudie 
Heintjes die wegens ziekte afwezig is. 
Maarten Zuurmond en Monique Sweep 
zijn aanwezig om enkele onderwerpen 
toe te lichten.

Circa	80	leden	zijn	ingelogd	om	de	
digitale vergadering bij te wonen. Om 
het stemprogramma te testen, wordt 
er	met	drie	vragen	geoefend.	Ruim	90	
leden hebben zich aangemeld om te 
kunnen	stemmen,	zo’n	40	stemmen	er	
nu mee. De stemmen die straks digitaal 
worden uitgebracht, zullen opgeteld 
worden bij de stemmen die Deltawind 
voorafgaand aan de vergadering digi-
taal	en	schriftelijk	heeft	ontvangen.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

INFORMATIEF

3. UITGIFTE DELTAWIND OBLIGATIES 2021
Leden hebben voor 7.237 obligaties ingeschreven. 5.179 obligaties zijn toegewezen, 
5.000	nieuwe	en	179	teruggenomen	obligaties	van	eerder	uitgiftes.	Daarmee	heeft	
Deltawind	€	517.900	opgehaald.	Het	totaal	uitstaande	bedrag	aan	obligaties	is
€ 6,4 miljoen. De procedure voor obligaties is inmiddels administratief afgerond. 
Ondanks het feit dat nieuwe leden niet direct meer obligaties kunnen kopen hebben 
zich	sinds	8	oktober	2020	47	nieuwe	leden	aangemeld.

4. TOELICHTING BEGROTINGEN 2021 BV’S 
Delta Windpark BV
Er	wordt	een	positief	resultaat	verwacht	van	€	528.900.	De	energieprijs	is	op	een	
nieuwe, nauwkeuriger, manier geprognotiseerd, namelijk op basis van de prognose 
van	de	termijnmarkt	Endex.	Eind	2021	worden	conform	de	voorwaarden	de	eerste	
20%	obligaties	uitgeloot	en	terugbetaald.

Windpark De Plaet BV
Windpark	Piet	de	Wit	wordt	in	2021	opgeschaald.	De	huidige	turbines	draaien	nog	
tot	maart.	In	2021	worden	dus	nauwelijks	inkomsten	verwacht,	maar	wel	veel	
bouwkosten. De vaste kosten worden gedekt met de opbrengst uit de productie in 
het eerste kwartaal.

Zonnepark Ouddorp aan Zee BV
Het	verwachte	resultaat	bedraagt	€	14.900.

Deltawind-Zeeuwind Holding BV
De	holding	heeft	het	aandelenbezit	in	WP	Krammer	vergroot	van	51%	naar	60%.	
Volgend jaar wordt € 2,1 miljoen aan dividend verwacht voor Deltawind.

Blaakweg BV
De	turbines	worden	momenteel	gebouwd.	Voorjaar	2021	wordt	het	park	opgeleverd	
en gaan de turbines produceren. Verwacht wordt een positief resultaat te behalen 
van	€	39.500.	In	2021	wordt	er	geen	dividend	uitgekeerd.

Suyderlandt BV
De	turbines	worden	momenteel	gebouwd.	Voorjaar	2021	wordt	het	park	opgeleverd	
en	gaan	de	turbines	produceren.	In	2021	wordt	er	geen	dividend	uitgekeerd.

NOTULEN



Wat	blijft	hetzelfde	en	wat	verandert	er?
- De bevoegdheden van de ALV   
 blijven ongewijzigd.
- De relatie tussen ALV en bestuur   
	 blijft	ongewijzigd.
- De werkwijze van het bestuur   
 verandert.

Het	bestuur	heeft	de	adviescom-
missies om hun mening gevraagd.
De	adviescommissie	innovatie	(ACI)
is van mening dat het bestuur zelf 
moet beoordelen hoe het wil besturen. 
Ze	heeft	enkele	suggesties	gedaan.
De	KBG	heeft	geen	eenduidig	advies	
gegeven.	Men	heeft	goed	meegekeken	
met de veranderingen en kanttekeningen 
geplaatst, die allemaal worden
behandeld in de presentatie.
Het is geen voorstander van deze 
statutenwijziging. De klankbordgroep 
heeft	uitdrukkelijk	wel	alle	vertrouwen	
uitgesproken in het huidige bestuur 
en de directie, maar vindt de wijziging 
een risico wanneer er een andere 
personele invulling komt. 

Vragen van leden:

- Waarom moet de bestuursvorm 
veranderen; het is toch altijd goed 
gegaan? De organisatie kan toch ook 
financieel	versterkt	worden	door	een	
financieel	directeur	aan	te	trekken?	
Monique antwoordt dat de huidige 
bestuurders allemaal vrijwilligers zijn. 
Zelf	heeft	ze	als	directeur	de	meeste	
kennis, terwijl het bestuur moet be-
slissen. Zij kan zich onttrekken aan de 
verantwoordelijkheid. Dat is niet langer 
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 5. PRESENTATIE SCHETSONTWERP
      NIEUWBOUW KANTOOR
In	de	ALV	van	november	2019	werden	plannen	voor	een	
verhuizing gepresenteerd. Het plan was om het gebouw van 
Kroon te huren en te verbouwen. Die gedachte is echter
losgelaten, mede omdat de leden nieuwbouw verkiezen
boven	huren.	In	de	loop	van	2020	zijn	daarom	nieuwe
plannen ontwikkeld.

Deltawind wil graag een kantoor dat toegankelijk en
herkenbaar is en daarmee dichter bij de leden staat.
Als de energietransitie op het eiland wordt opgepakt door 
Deltawind, moeten mensen kunnen binnenlopen voor een
gesprek	en	informatie.	Met	die	gedachte	heeft	het	bestuur
gekeken naar de mogelijkheden. Met Ro&Ad Architecten, 
specialisten in duurzaam bouwen, zijn diverse locaties 
onderzocht.	Uiteindelijk	is	men	op	een	locatie	in	Oude-Tonge	
uitgekomen. Het eindplaatje is er nog niet, het ontwerp 
proces is in ontwikkeling.

Ro Koster presenteert de werkwijze van het bureau en
eindigt	met	een	eerste	schetsontwerp.	Ro&Ad	heeft	met
zijn ontwerpen het doel om door duurzaam bouwen een
positieve	footprint	te	creëren.	Op	het	gebied	van	onder	
andere materiaalgebruik en biodiversiteit wordt een nieuwe 
manier	van	denken	toegepast,	maar	wel	financieel	haalbaar.	
Dit Leitmotiv wordt in al hun ontwerpen doorgevoerd. 
Als voorbeeld legt Ro het grote verschil uit tussen de
uitstoot die wordt veroorzaakt door productie en gebruik
van	een	houten		en	van	een	stalen	balk.	Ro&Ad	heeft	in	
Scheelhoek TIJ ontworpen, het vogelobservatorium aan
de voet van de Haringvlietdam. Het is niet alleen een
vogelkijkhut geworden, maar een plek om te genieten van 
natuur en cultuur. Ro&Ad hebben voor TIJ de grote stern als 
inspiratie genomen en een gebouw ontworpen in de vorm 
van een sternen-ei, opgebouwd uit kleine houten balkjes en 
met riet gedekt.
Voor het kantoor van Deltawind laat Ro Koster eerste schetsen 
zien. Met de bouw van het Deltawindkantoor wil Ro&Ad ruim-
te	geven	aan	de	natuur	eromheen	en	een	zachte	rand	creëren	
tussen natuur en bebouwing. Verdere uitwerking volgt.

PAUZE
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6. STATUTENWIJZIGING
Alle leden hebben de integrale tekst van de voorgestelde 
nieuwe statuten op papier ontvangen. Het bestuur van Delta-
wind wil de bestuursvorm veranderen, omdat de organisatie 
de afgelopen jaren veel complexer is geworden en er steeds 
meer geld in omgaat. Het huidige bestuur bestaat volledig uit 
vrijwilligers. De inhoudelijke kennis bevindt zich voornamelijk 
bij	de	directie,	maar	die	heeft	geen	bestuurlijke	verantwoor-
delijkheid. Daarom is gezocht naar een vorm die beter past bij 
de fase waar Deltawind in zit. Met de voorgestelde bestuurs-
vorm kan het bestuur zichzelf verder professionaliseren,
gaat de directie deel uitmaken van het bestuur en wordt
de	financiële	deskundigheid	in	de	organisatie	versterkt.
Het bestuur stelt voor om het monistische bestuursmodel 
in te voeren. Daarnaast kan het bestuur de identiteit en het 
ledenbelang	van	de	coöperatie	beter	borgen.	Het	bestuur	
wordt ook slagvaardiger.

Voor de positie van de leden verandert er niets. In het
monistische model blijven de leden het belangrijkste orgaan. 
De leden stellen de niet-uitvoerende bestuursleden aan.
De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht en borgen 
het ledenbelang. De uitvoerende bestuurders sturen de
organisatie aan, zij worden niet aangesteld maar geworven.

Taakverdeling
- Het uitvoerende bestuur zorgt voor de dagelijkse aan-
sturing van de organisatie, de uitvoering van het strategisch 
beleid, projectontwikkeling, het voorbereiden van besluiten 
en	vertegenwoordiging	in	de	bv’s.	Het	uitvoerde	bestuur	heeft	
een informatieplicht aan het niet-uitvoerende bestuur.
- Het niet-uitvoerende bestuur houdt toezicht, biedt onder-
steuning, behartigt de belangen van de leden en zorgt voor 
de ledencommunicatie.
Als de leden akkoord gaan met het voorstel om het bestuur 
volgens het monistische model te vormen, treedt de directeur 
toe tot het bestuur als uitvoerende bestuurder. Het bestuur 
heeft	dan	zes	bestuursleden.	Om	op	een	oneven	aantal	uit	te	
komen, zal het bestuur met één persoon uitgebreid worden.

wenselijk. Zowel directie als bestuur zijn van mening dat de professionaliteit deel
uit moet maken van het bestuur.
- Het monistische model is relatief nieuw. Waarom kiest Deltawind hiervoor?
Jan Maarten antwoordt dat bestuur en organisatie van Deltawind nauw samen-
werken.	Dit	model	past	het	beste	bij	onze	werkwijze.	Het	RvC-model	is	overwogen,	
maar	dat	geeft	meer	afstand	tussen	de	bestuurder	en	de	RvC.	Voor	coöperaties	is
het	een	nieuwe	bestuursvorm,	maar	in	BV’s	wordt	de	vorm	al	langer	toegepast.
Daar wordt het one-tier board genoemd.
- In het monistische model zitten uitvoering en toezicht in één orgaan. Is er dan 
nog voldoende toezicht? Jan Maarten antwoordt dat de taakverdeling wordt vastge-
legd in de statuten. Voor goed toezicht zijn vooral een goede taakopvatting en goede 
bestuurders nodig. Monique voegt eraan toe dat het bestuursreglement en het 
directiereglement al lang van kracht zijn. Deze twee worden samengevoegd tot één 
reglement, maar inhoudelijk verandert er niets. De werkwijze verandert, maar niet 
de taakverdeling, -afbakening en verantwoordelijkheden.
- Wie bepaalt straks het beleid en wie kan zelfstandig beslissen? Jan Maarten 
antwoordt dat de ALV zoals voorheen de randvoorwaarden bepaalt, zoals beleid, 
jaarplan en begroting. Het niet-uitvoerende bestuur stuurt aan en het uitvoerende 
bestuur zorgt voor de uitvoering. Het uitvoerend bestuur krijgt niet meer bevoegd-
heden en kan niet zelfstandig handelen. Ook hier verandert niets.
- Waarom moet de bestuursvorm nu ineens zo snel veranderd worden?
Jan	Maarten	antwoordt	dat	het	bestuur	de	wijziging	al	lange	tijd	heeft	voorbereid
en	dit	ook	heeft	gemeld	aan	de	leden.	Er	is	veel	gediscussieerd	over	de	voor-	en	
nadelen van verschillende bestuursvormen. Het monistische model leek het meest 
geschikt	voor	Deltawind.	Vervolgens	heeft	het	bestuur	een	tijdje	volgens	de	nieuwe	
werkwijze gewerkt, om te zien of dat bevalt. Nu is het tijd om de gewenste werkwijze 
formeel vast te leggen.
- Is een statutenwijziging in coronatijd met digitaal vergaderen een goed idee?
Jan Maarten denkt van wel, vooral om dat er niets verandert in bevoegdheden.
Voor de ALV verandert er niets. Bovendien is de digitale ALV van oktober heel goed 
verlopen en vandaag gaat het ook goed. Er zijn verschillende manieren om deel te 
nemen aan de vergadering en om te stemmen.
- Hoe wordt de relatie tussen het bestuur en de KBG? Jan Maarten antwoordt dat 
hieraan niets verandert. De KBG is een adviescommissie van het bestuur. De taken
en werkwijze voor beide commissies worden wel binnenkort opnieuw besproken. 
Dat is een wens van zowel de commissies als van het bestuur.

- Wat kost deze verandering?
De directeur werkt al voltijds. Hier verandert niets aan. Maarten treedt in dienst van 
Deltawind voor ongeveer één dag per week. De loonkosten
voor	het	uitvoerende	bestuur	nemen	daardoor	met	20%	toe.



-	 Heeft	in	het	monistische	model	
elke individuele bestuurder de moge-
lijkheid	om	financiële	verplichtingen	
aan te gaan? Jan Maarten antwoordt 
dat die bevoegdheid losstaat van de 
bestuursstructuur. De organisatie 
bepaalt in reglementen wie welke 
bevoegdheid krijgt. En die reglementen 
	veranderen	niet.	De	ALV	blijft	de
begroting vaststellen. Het uitvoerende 
bestuur	heeft	geen	zelfstandige	finan-
ciële	bevoegdheid.	Dat	is	niet	anders	
dan in de huidige situatie.
- Het uitvoerende bestuur wordt 
voor onbepaalde tijd benoemd. Is er 
geen	proeftijd?	Jan	Maarten	antwoordt	
dat nieuw aan te stellen uitvoerende 
bestuurders vallen onder de gang-
bare arbeidsvoorwaarden, waaronder 
proeftijd.	Voor	Monique	en	Maarten	is	
geen	proeftijd	nodig	aangezien	ze	al	
werkzaam zijn.
- In art. 23.2 van de statuten staat
dat de begrotingbehandeling niet in
de jaarvergadering maar in de najaars-
vergadering plaatsvindt. Waarom 
wordt dat niet aangepast? Monique 
legt uit dat het artikel nog uit de tijd 
stamt dat er maar één ALV per jaar
was. Nu zijn er meerdere per jaar. 
Wettelijk is één vergadering per jaar 
verplicht, dus Deltawind kan in de 
toekomst besluiten om weer eens per 
jaar te vergaderen: dan moeten alle 
stukken in die vergadering worden 
behandeld.
-	 Waarom	heeft	de	ALV	geen	zeggen-
schap over de oprichting en vertegen-
woordiging in rechtspersonen die de 
coöperatie	opricht?	Monique	antwoordt	
dat	Deltawind	alle	projecten	in	bv’s	
heeft	ondergebracht	om	het	financiële	
risico	voor	de	coöperatie	te	verkleinen.	

Zo	wordt	voorkomen	dat	de	coöper-
atie failliet gaat als een bv failliet 
gaat. Meestal is dit ook de wens van 
financiers,	zoals	banken.	De	oprichting	
van	bv’s	is	functioneel.	Het	bestuur	is	
aandeelhouder en Monique vormt de 
directie. Voor andere rechtspersonen 
worden bestuurders geworven via 
advertenties, zoals bijvoorbeeld voor 
het	Windfonds.	Dit	blijft	ongewijzigd.

Tijdens de vergadering zijn nog enkele 
vragen gesteld via Whatsapp, maar
die overlapten met de hierboven 
behandelde vragen. Alle vragen en 
antwoorden zijn op de website
gepubliceerd.

Besluit: De ALV besluit op basis van 
de huidige statuten Monique Sweep 
te benoemen als bestuurder van de 
Coöperatie	Deltawind	UA.	Er	zijn	in	
totaal 147 stemmen uitgebracht, 128 
voor 13 tegen, 6 onthoudingen.

Voor de statutenwijziging is een twee 
derde meerderheid van de stemmen 
nodig.

Besluit: De ALV besluit akkoord te gaan 
met de nieuwe statuten en met het 
voorstel om Rudie Heintjes, Sandra van 
Putten, Jan Maarten van der Steen en 
Kees van Wuyckhuyse te benoemen 
tot niet-uitvoerende bestuurders en 
Monique Sweep en Maarten Zuurmond 
tot uitvoerende bestuurders. 146 leden 
hebben hun stem uitgebracht, waarvan 
125 voor, 16 tegen en 5 onthoudingen. 
Met 85% voorstanders is de statuten-
wijziging aangenomen.
  

7. BEGROTING 2021
 COÖPERATIE DELTAWIND UA
Maarten presenteert de hoofdlijnen 
van	de	begroting.	Deltawind	heeft	een	
gezonde	cashflowpositie	om	in	2021	te	
voldoen	aan	de	financiële	verplichtingen.

In het ledenboekje staat bij innovatie-
projecten	€	745.000	op	de	begroting,	
maar inmiddels is duidelijk geworden 
dat	een	deel	daarvan	niet	in	2021	zal	
worden	gerealiseerd	maar	pas	in	2022.	
Daarmee wordt begrote resultaat iets 
hoger, namelijk ruim 2 miljoen.

Highlights:
- Toename van inkomsten door
beheervergoedingen Suyderlandt/
Blaakweg, werkzaamheden voor
Windpark Krammer en de DW-ZW
holding, subsidie Energieloket en
overige werkzaamheden voor derden.
- Toename van uitgaven door
uitbreiding van personeel, o.a.
voor het Energieloket.
-	 Deltawind	heeft	nu	elf	werk-
nemers	in	dienst,	zeven	fte.	In	2021	wil	
Deltawind een innovatiemanager en 
marketingondersteuning aannemen.
In de jaren daarna zal nog meer
personeel worden ingehuurd/
aangenomen, zoals externe project-
managers, technische ondersteuning 
voor het Energieloket, buurtcoaches 
en administratieve krachten.

PROJECTEN/INNOVATIE
DW2020	is	nog	in	uitvoering,	maar	in	
2021	wordt	een	nieuwe	visie	uitgezet 
 voor de komende tien jaar. In de 
begroting wordt onderscheid gemaakt 
in kleine incidentele projecten (totaal 
€	75.000)	en	projecten	in	het	kader	van	
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DW2020.	De	laatste	worden	voorgelegd	aan	de	ACI.	Nog	
niet alle projecten in de begroting zijn al goedgekeurd.
 o Zonnebassin Krammer in samenwerking met   
  Zeeuwind en Windpark Krammer. De kosten
	 	 betreffen	de	ontwikkeling.	RWS	heeft	het	project		 	
  vergund en verwacht dat DW/ZW het tegen de   
  beste voorwaarden kunnen aanbieden, omdat  
  ze de netaansluiting bezitten.
	 o	 Energieloket.	De	gemeente	heeft	positief	gerea	 	
  geerd op het aanbod van Deltawind om particu-
  lieren te helpen met de energietransitie. Via RRE
  is subsidie verkregen.
 o Goederenhub. Nieuwe investeringen zijn nodig in   
  auto en personeel. Hierover moet nog
  beslist worden.
	 o	 ICT-ontwikkeling	energiecoöperaties.	Deltawind		 	
	 	 heeft	samen	met	andere	coöperaties	een	goed		 	
	 	 ICT-systeem	ontwikkeld	en	wil	nieuwe	coöperaties		
  helpen om hier ook mee te werken.
Voor de nieuwbouw is een programma van eisen
opgesteld, met daarin € 1,5 miljoen als budget voor het 
gebouw, de grond en de inrichting. Vergeleken met de 
huidige (huur-)kosten wordt de post huisvesting niet
veel duurder. Komend jaar wordt dit verder uitgewerkt, 
en	zal	een	definitieve	begroting	nog	ter	besluitvorming	
worden voorgelegd.

Vaststellen contributie. Zoals ieder jaar wordt de contri-
butie	vastgesteld	op	€	0.	Het	bestuur	heeft	besloten	om	
voortaan niet meer hierover te stemmen, tenzij er een 
ander bedrag wordt voorgesteld.

Besluit:	De	ALV	gaat	akkoord	met	de	begroting	2021.
De investering voor het nieuwe kantoor komt nog een
keer ter besluitvorming terug bij de leden. Er zijn 145
stemmen	uitgebracht,	waarvan	120	vóór	het	vaststellen	
van deze begroting.

8. VASTSTELLEN NOTULEN ALGEMENE LEDENVER         
 GADERING VAN 5 OKTOBER 2020
De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd
vastgesteld.

9. RONDVRAAG
Via Whatsapp zijn enkele opmerkingen binnengekomen:
- De verbinding was niet optimaal. Dit is in de pauze 
verbeterd.
- Niet iedereen kan deelnemen aan de digitale ALV. Jan 
Maarten erkent dat het een noodgreep is, als gevolg van de 
coronacrisis. Volgens de statuten is Deltawind verplicht om 
een ALV te organiseren. Dit is de enige manier waarop dat 
momenteel kan. Zodra het mogelijk is, wordt er weer een 
fysieke	vergadering	georganiseerd.	Deltawind	heeft	ervoor	
gezorgd dat alle leden de informatie hebben ontvangen
en per brief konden stemmen, als zij niet over digitale 
apparatuur beschikken.
- Voor het nieuwe kantoor wordt aandacht gevraagd 
voor een goede toegankelijkheid voor mindervaliden/
ouderen. Monique vindt dit een goed aandachtspunt.
Er komt nog een ledenraadpleging over de huisvesting. 
Ook dan wordt gevraagd of Ro&Ad een korte presentatie 
willen verzorgen.

10. SLUITING
De voorzitter dankt eenieder voor de aanwezigheid en het 
geduld. Het was veel informatie en daardoor een lange
vergadering. Namens het bestuur, de adviescommissies en 
de organisatie wenst hij alle leden goede feestdagen
en een prettige jaarwisseling. Hopelijk lukt het volgend 
jaar weer om als ALV, organisatie en bestuur fysiek
samen te komen.

De	voorzitter	sluit	de	vergadering	om	21.40	uur.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Oude-Tonge
op	12	januari	2021.
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JAARVERSLAG

ALGEMEEN JAARVERSLAG
EN TOELICHTING OP
DE JAARCIJFERS 2020

• Oktober: Stad aardgasvrij, het project waarvan Deltawind  
 mede-initiatiefnemer is en dat landelijke bekendheid   
	 krijgt,	heeft	een	grote	subsidie	gekregen	(Programma 
 Aardgasvrije Wijken) om de realisatie van het plan te  
 ondersteunen.
• November: We hebben samen met Zeeuwind via de
 holding geïnvesteerd in de aankoop van 9% extra  
	 aandelen	in	Windpark	Krammer,	waarmee	de	coöperaties		
 ruime meerderheidsaandeelhouder zijn geworden. 
•	 December:	als	tweede	coöperatie	van	Nederland	heeft		
 Deltawind gekozen voor het monistische bestuursmodel.  
 Ook dat is innovatie. We worden gezien als een positief  
	 voorbeeld	voor	andere	coöperaties.

2.	DE	COÖPERATIE
2.1 Ledenorganisatie
Ledenvergaderingen
Toen in maart duidelijk werd dat we niet fysiek konden
vergaderen,	vanwege	corona,	heeft	het	bestuur	al	snel	besloten	
dat we de jaarvergadering van juni over de zomer zouden 
tillen. Die vergadering is gehouden op 5 oktober. Het aantal 
aanmeldingen voor de vergadering was buitengewoon goed. 
Meestal	rekenen	we	op	100-120	mensen,	maar	er	waren	meer	
dan	190	aanmeldingen.	Hieronder	ook	leden	die	heel	blij	
waren met een digitale vergadering omdat ze aangaven nooit 
naar fysieke bijeenkomsten te kunnen komen. Het aantal 

Hierbij biedt het bestuur de leden van Coöperatie Deltawind het Jaarverslag inclusief de
toelichting op de Jaarcijfers over 2020 aan. De cijfers van de BV’s zijn in te zien op het kantoor 
van Deltawind. De jaarcijfers zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. 

1.	 HOOGTEPUNTEN	IN	JAAR	2020	
Het	jaar	2020	zal	in	onze	geheugens	gegrift	staan:	het	jaar	van	de	Covid-pandemie,	
waarin	heel	veel	niet	kon.	Voor	de	coöperatie	heeft	het	virus	niet	tot	vertragingen	
geleid en ook niet tot vermindering van activiteiten. 

• Januari: De Goederenhub GO is van start gegaan, een samenwerking van   
 Deltawind met VDH uit Dirksland en Nagtvlugt uit Middelharnis voor de
 logistieke ondersteuning.
•	 Februari:	Samen	met	de	gemeente	hebben	we	in	november	2019	een	subsidie		
 aangevraagd (Regeling Reductie Energieverbruik) om particulieren te helpen  
	 bij	verduurzamen	van	hun	woning	en	deze	is	in	februari	toegekend.	Ruim	1.000		
 huishoudens hebben hier in het afgelopen jaar kennis mee gemaakt en hun  
 voordeel mee gedaan. 
• April: start van de bouw van de windparken Suyderlandt en Blaakweg.
• Mei: We hebben samen met Zeeuwind en ZLTO het startschot gegeven voor
	 ondersteuning	van	het	project	carbon	farming:	het	vastleggen	van	CO2	door		
 aanpassing van de bedrijfsvoering op de boerderij. 
•	 Juli:	Financial	Close	De	Plaet.	Alle	voorbereidende	werkzaamheden	voor			
	 opschaling	van	Windpark	Piet	de	Wit	zijn	afgerond	en	financiering	is	rond.
 De bouw kan beginnen.

stemmende deelnemers was uiteindelijk wel veel lager, maar 
vergelijkbaar met een fysieke vergadering. Digitaal werken 
heeft	duidelijk	zijn	beperkingen.	
In november hebben drie ledenraadplegingen plaatsgevonden: 
één fysiek, en twee digitaal. Onderwerp was verandering van 
de bestuursstructuur en de statuten.
De deelname hieraan viel ons tegen. Behalve de leden van
de klankbordgroep, zijn er hooguit 25 andere leden aange-
sloten. Was het voorstel, in de ALV van 5 oktober al uitgebreid 
toegelicht, al voldoende duidelijk? Of zijn statutenwijzigingen 
minder interessant?
De ALV van december moest opnieuw digitaal plaatsvinden.
Ook hier viel de deelname tegen maar wel was goed gebruik 
gemaakt van het vooraf stemmen. De presentatie van de eer-
ste plannen voor een nieuwe werkplek, een clubhuis, werden 
gepresenteerd. Daarnaast stonden als beslispunten op de 
agenda de statutenwijziging, met als onderdeel de aanstel-
ling van Monique Sweep als bestuurder, naast de begroting. 
De leden konden op drie manieren stemmen: vooraf schrif-
telijk via een stemformulier of per post, en via een stempas 
tijdens de vergadering. 
In	onderstaande	schema’s	de	uitslag	van	de	drie	belangrijkste	
onderwerpen.	Conclusie:	er	was	voldoende	draagvlak	voor	
de voorstellen. Daarmee werd de nieuwe bestuursstructuur 
en statuten een feit. 
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 Stemmethode Aantal uitgebrachte A: Ja, ik stem hier B: Nee, ik stem hier C: Ik onthoud mij
  stemmen mee in niet mee in van stemmen
	 Stemformulier	vooraf	 79	 70	 8	 1
 Per post vooraf 18 16 1 1
	 Stempas	 50	 42	 4	 4
 Totaal 147 128 13 6

 Stemmethode Aantal uitgebrachte A: Ja, ik stem hier B: Nee, ik stem hier C: Ik onthoud mij
  stemmen mee in niet mee in van stemmen
	 Stemformulier	vooraf	 79	 67	 10	 2
 Per post vooraf 17 14 1 2
	 Stempas	 50	 44	 5	 1
 Totaal 146 125 16 5

BESLUIT	1:	BENOEMING	MONIQUE	TOT	BESTUURDER

BESLUIT	2:	NIEUWE	STATUTEN	EN	BENOEMING

• September: we hebben er ons   
	 vanaf	2012	hard	voor	gemaakt:
 een omgevingsfonds waar alle   
 windontwikkelaars aan afdragen.   
 Op 9 september is de Stichting
		 Windfonds	Goeree-Overflakkee
 opgericht door Deltawind en de   
 gemeente.
• Oktober: We hebben ontdekt dat
  een digitale ledenvergadering
  houden ook werkt en dat er
 mensen aansluiten die eerder niet
  in de gelegenheid waren.
 Al moeten we erbij zeggen dat het
  toch minder bevalt en zeker minder 
 gezellig is.
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Rente uitbetaald over obligaties Deltawind. activiteiten voor

De	afname	in	2019	is	veroorzaakt	doordat	we	toen	2,5
miljoen euro aan ledenleningen hebben terugbetaald.

2.2  Bestuur
Op	1	januari	2020	bestond	het	bestuur	uit:	Rudie	Heintjes,	
Maarten Zuurmond, Sandra van Putten – Lokker, Kees van 
Wuyckhuyse en Jan Maarten van der Steen. Zowel Rudie 
Heintjes, Maarten Zuurmond als Sandra van Putten waren 
statutair	aftredend	en	hebben	zich	herkiesbaar	gesteld.
Zij zijn herkozen in de vergadering van 5 oktober.
Op	16	december	2020	is	Monique	Sweep	benoemd	als
Uitvoerend	bestuurder.	







Jan-Maarten 
van der Steen

Maarten 
Zuurmond

Sandra 
van Putten

Kees van 
Wuyckhuyse

Rudie 
Heintjes

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

  N

  N

 N


  N

 N

       Zittingstermijn (N= najaar)
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BESTUUR PER PORTEFEUILLES IN BESTUUR  HOOFD FUNCTIE NEVENFUNCTIE LEEFTIJD
31/12/20  COÖPERATIE DELTAWIND

Rudie Voorzitter, niet-uitvoerend Heintjes management • Voorzitter RvT 58
Heintjes bestuurder  en advies (vanuit     Edudelta Onderwijsgroep
   eigen bedrijf) 
   
   
Sandra	van	der	 Niet-Uitvoerend		 Bedrijfscontact-	 •	Geen	 51
Putten-Lokker bestuurder  functionaris Gemeente    
   Oud-Beijerland     

Kees		 Niet-Uitvoerend		 MSc.	architecture.	 •	DGA	GreenHuus	 57
van Wuyckhuyse bestuurder  Ba.Design bij • Kerndocent IGO
   KEES_ontwerpt,    Hogeschool Rotterdam.
   Vision | Strategy • Voorzitter Stichting Make Sense
	 	 	 |	Creation	 •	Voorzitter	Natuurspeeltuin	 	
        Buutenplaets
       
Jan	Maarten	 Niet-Uitvoerend	 Manager	Geopex,	 •	Lid	begeleidingscommissie		 58
van der Steen bestuurder  te Gouderak    Stowa rapport
       kraanopstelplaatsen
    • Lid communicatietafel 
	 	 	 	 			‘Stad	van	het	gas	af’,	te	
	 	 	 	 				Stad	aan	’t	Haringvliet.

Maarten	 Uitvoerend		 Business	controller	 •	Penningmeester		 51
Zuurmond	 bestuurder	 	 bij	Stichting	DOCK	 			gereformeerde	kerk	Ouddorp

 WINDEX RENTE TOTAAL RENTE
  PERCENTAGE UITBETAALD

Over	2014	 89	 5,34	 €229.000

Over	2015	 102	 6,12	 €311.000

Over	2016	 80	 4,80	 €306.734

Over	2017	 91	 5,46	 €386.120

Over	2018	 84	 5,04	 €374.965

Over	2019	 90	 5,4	 €267.485

Over	2020	 102	 6,1	 €350.156

Ledenaanwas 2020 2019 2018 
 AANTAL AANTAL AANTAL
Start	1-jan	 2256	 2392	 2401
Nieuw 137 49 68
Beëindiging	 27	 185	 77
31-dec 2366 2256 2392

Ledenaanwas
Mensen die lid worden van Deltawind kunnen niet meer 
direct investeren. Toch stijgt het ledenaantal gestaag. 

Obligaties
Op	1	januari	2020	stond	de	teller	op	€	4.958.400	oftewel	
49.584 obligaties. In januari en oktober hebben we een 
nieuwe	uitgifte	gedaan.	Op	31	december	2020	was	het
aantal	obligaties	64.737,	een	bedrag	van	€	6.473.700.

Rentevaststelling
Bij	de	vaststelling	van	de	rente	hanteren	we	sinds	2012	de	
Windex, die aangeleverd wordt door de Windunie. De Windex 
over	2020	bedroeg	102%,	een	goed	windjaar	dus.	Daarmee	
komt het rentepercentage op alle obligaties Deltawind over 
het	jaar	2020	op	6,1%.	Over	2020	heeft	Deltawind	in	totaal	
iets	meer	dan	€	350.000	aan	rente	uitgekeerd	aan	haar	ruim	
2.400	leden.	De	rente	is	in	maart	2021	uitbetaald.	

 Stemmethode Aantal uitgebrachte   C: Ik onthoud mij
  stemmen   van stemmen
 Stemformulier vooraf 79 66 4 9
 Per post vooraf 18 11 - 7
 Stempas 48 43 3 2
	 Totaal	 145	 120	 7	 18

A: Ja, ik ga akkoord
met de begroting

voor 2021

B: Nee, ik ga niet
akkoord met de

begroting voor 2021

BESLUIT	3:	BEGROTING	2021
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2.3  Adviescommissies van het bestuur
Het	bestuur	heeft	twee	adviescommissies.

Klankbordgroep 
De Klankbordgroep adviseert op onderwerpen als de strate-
gische ontwikkeling, imago en ledenbelang. Ze ondersteunt 
in	de	communicatie	met	de	leden.	De	Klankbordgroep	heeft	
in	2020	één	maal	digitaal	en	één	maal	fysiek	vergaderd	met	
het bestuur. 
De	Klankbordgroep	was	begin	2020	samengesteld	uit	de	vijf	
leden: Roelof Veldhuizen, Fred Warbroek, Wim Standhardt, 
Jasper Dogterom en Sylvia van der Vlugt. Fred Warbroek was 
aftredend	en	heeft	zich	herkiesbaar	gesteld.	De	klankbord-
groep vervult zelf de vacatures. De commissieleden ontvangen 
een	vergoeding	van	€	80	per	vergadering.

Adviescommissie Innovatie
In	juni	2019	is	in	de	jaarrekening	een	bijzondere	reserve 
 geïntroduceerd: het Innovatiefonds. Er is éénmalig
€	1.000.000	gereserveerd.	Voordat	er	uitgaven	uit	het	fonds	
mogen plaatsvinden, moet de adviescommissie hierover een 
uitspraak hebben gedaan en het bestuur hierover beslissen.
De Adviescommissie Innovatie bestaat uit 5 commissiele-
den leden, Sylvia van der Vlugt, Fred Warbroek (beiden ook 
lid van de Klankbordgroep), Gjalt Huppes en Berry van den 
Brink, en de extern aangetrokken voorzitter, Marcel Alderliesten. 
Met deze bezetting is onder meer gewaarborgd dat er kennis 
is	vanuit	projectontwikkeling	en	ondernemerschap.	De	ACI	
heeft	verschillende	keren	vergaderd	en	het	bestuur	van	ad-
vies gediend. De commissieleden ontvangen een vergoeding 
van	€	80	per	vergadering.

2.4  Risicomanagement
Het ontwikkelen van een windpark vraagt in de aanloop om 
het	nemen	van	een	fors	financieel	risico.	Er	zijn	kosten	voor	
onderzoek, vergunningenprocedures en dergelijke.
Maar	wanneer	de	bank	besloten	heeft	geld	te	investeren
en	dus	het	moment	van	Financial	Close	is	bereikt,	dan	is
een windproject een vrij zekere investering. De grootste
risico’s	voor	een	windparkeigenaar	zijn:	te	weinig	wind	en	
lage energietarieven. Op beiden hebben we geen invloed. 
Waar we wel invloed op hebben, is het realiseren van

verantwoordelijkheid	moet	gaan	dragen.	Daarnaast	heeft	het	
financiële	beheer	steeds	meer	aandacht	nodig.	Beide	aspecten	
wil het bestuur meer tot zijn recht laten komen. Dat maakt het 
mogelijk voor de overige bestuursleden om meer als toezicht-
houder te opereren.
Voor het vastleggen van deze werkwijze zijn verschillende 
bestuursvormen	denkbaar.	Het	bestuur	heeft	in	2020	ervaring	
opgedaan met het monistische model. Daarbij maakt de
directie deel uit van het bestuur en wordt het bestuur verdeeld 
in uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. 
Deze	wijziging	is	in	november	2019	aangekondigd	en	inhou-
delijk	in	mei	besproken	met	de	Klankbordgroep.	Die	heeft	met	
name	vragen	heeft	gesteld	over	de	mate	waarin	binnen	het	
monistische model voldoende toezicht wordt gehouden op de 
uitvoering.	Op	basis	hiervan	heeft	het	bestuur	de	taakverdeling	
tussen uitvoerend en niet-uitvoerend bestuur goed bekeken en 
beschreven. In september is opnieuw, deze keer met klank-
bordgroep en adviescommissie innovatie gesproken. Na uitleg 
in de ledenvergadering is er een commissie ingesteld die de 
tekstuele	wijziging	van	de	Statuten	op	zich	heeft	genomen,
opnieuw	onder	leiding	vanuit	de	NCR.	In	november	hebben	drie	
bijeenkomsten met leden plaatsgevonden om de wijzigingen te 
bespreken. In december is de nieuwe structuur, samen met de 
nieuwe statuten, voor stemming voorgelegd aan de ALV.
De	meerderheid	heeft	ingestemd.

projecten met een goede business case zodat er voldoende 
marge is en zorgen dat de windturbines kunnen draaien
wanneer	het	waait.	Wat	betreft	dat	laatste	is	goed
onderhoudsbeleid belangrijk. 
Het afstemmen van alle projecten en de daarvoor benodigde 
investeringen vraagt wel om goed beheer van de geldstromen. 
In periodes dat er veel activiteiten plaatsvinden, is met name 
de liquiditeit een belangrijk aandachtspunt: hebben we op 
het juiste moment voldoende middelen vrij beschikbaar?

Het bestuur hanteert verschillende instrumenten voor
financiële	risicobeheersing:
1.	 Cash	Flow	prognose:	minstens	twee	keer	per	jaar	wordt		
 een overzicht opgesteld van de te verwachten grote   
 inkomsten en uitgaven over meerdere jaren. Bijvoorbeeld  
 rondom nieuwe projecten is een dergelijk instrument van  
 belang om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij  
	 het	kunnen	voldoen	aan	financiële	verplichtingen.
2. Managementrapportage: ieder kwartaal worden kosten  
 en opbrengsten van de organisatie en de projecten
 gedurende het jaar in beeld gebracht. Hiermee wordt
	 bewaakt	of	de	cash	flow	prognoses	ook	worden
 waargemaakt.
3.	 Portfoliomodel:	hiermee	kunnen	toekomstscenario’s 
	 worden	gesimuleerd,	bijvoorbeeld	de	risico’s	van
 stapeling van tegenvallers. Wat als bijvoorbeeld de   
 windproductie jarenlang laag is, de rente stijgt en ook de 
 grondprijzen? Ieder jaar wordt minimaal één keer in 
		 beeld	gebracht	of	de	coöperatie	over	voldoende
 weerstandvermogen beschikt. 

3. HET WERK
Ons	werk	betreft	het	produceren	van	duurzaam	opgewekte	
energie	en	het	stimuleren	van	efficiënt	energieverbruik,	
zo staat het in de statuten. Hiertoe hebben we jarenlang 
geïnvesteerd in windparken, waar we nu de revenuen van 
ontvangen.	Er	is	in	2020	volop	gebouwd,	waarover	meer	
onder	paragraaf	3.2.	Maar	omdat	op	Goeree-Overflakkee	de	
windopgave is verdeeld, en wij ons deel inmiddels hebben 
gerealiseerd,	heeft	Deltawind	besloten	zich	op	verdere	ver-
duurzaming van het eiland toe te gaan leggen. 

BESTUURSVERGOEDING

Voorzitter	 	 	 €	4.500,-	/	jaar

Financiële	portefeuille	 	 €	3.500,-	/	jaar

Secretariële	portefeuille	 	 €	3.100,-	/	jaar

Overige	bestuursleden	 	 €	2.800,-	/	jaar

Medio	2020	heeft	een	benchmark	plaatsgevonden	en	is	
afgesproken de vergoedingen gelijk te trekken met Zeeuwind 
wanneer de bestuursstructuur gewijzigd is. Deze wijziging is 
verwerkt	in	de	begroting	voor	2021.	

Bestuursvergaderingen
Het	bestuur	heeft	gedurende	het	verenigingsjaar	13	keer	een	
reguliere vergadering gehouden. Daarnaast hebben ook de 
gebruikelijke aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden. 
Tweemaal voor Delta Windpark BV, Zonnepark Ouddorp aan 
Zee BV, Windpark De Plaet BV en Suyderlandt BV en éénmaal 
aandeelhoudersvergadering voor de Deltawind-Zeeuwind
Holding. Er is drie keer overlegd met de klankbordgroep en er 
zijn drie bijeenkomsten geweest voor de ledenraadpleging.
Tot slot de twee al genoemde Algemene ledenvergaderingen.

Nieuwe bestuursstructuur
In	2019	heeft	het	bestuur	aangekondigd	de	huidige	bestuurs-
structuur te evalueren en een nieuwe werkwijze te onderzoeken. 
Hierbij	heeft	zij	zich	bij	laten	staan	door	een	juriste	van	de	NCR.	
De praktijk van de laatste jaren is dat de directie een belangrijke 
stem	heeft	in	de	ontwikkeling	van	de	coöperatie.	Het	bestuur	
is van mening dat de directeur om die reden ook bestuurlijke 
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Directie Holding
Gert-Jan van der Valk  voorzitter
Teus Baars namens Zeeuwind
Monique Sweep namens Deltawind

Directie Windpark Krammer
Tijmen Keesmaat algemeen directeur

Medio	2020	kondigde	Enercon,	de	andere	aandeelhouder	
van Windpark Krammer, aan haar bakens te willen verzetten 
en haar aandeel in Windpark Krammer te willen verkopen. 
Contractueel	was	dit	alleen	mogelijk	met	instemming	van	
de andere aandeelhouder, Deltawind-Zeeuwind Holding 
(DZH).	De	twee	coöperaties	hadden	iets	te	zeggen	over	
het besluit zelf én over de toekomstige aandeelhouder, 
aangezien we hadden vastgelegd dat dit een ‘reputable, 
sustainable’	partij	moest	zijn.	Het	is	immers	de	partij	met	
wie wij verder moeten. We hebben samen met de directie 
van Windpark Krammer laten onderzoeken of hier een
win-win	situatie	te	realiseren	was.	Uiteindelijk	hebben	we	
aan de leden voorgelegd om als Holding 9% van de aandelen 
te kopen zodat de Holding een duidelijke meerderheids-
aandeelhouder is. Ook de aandeelhoudersovereenkomst 
is gewijzigd zodat onze zeggenschap is verbeterd. Dit alles 
is	in	de	tweede	helft	van	het	jaar	uitgewerkt.	De	aankoop	
wordt	terugverdiend	doordat	60%	van	het	dividend	nu	aan	
de Holding toekomt. 

Begin	2020	heeft	de	rechtbank	een	uitspraak	gedaan	in	de	
zaak aangaande de leges die de gemeente Schouwen-
Duiveland had opgelegd. Windpark Krammer was uiteraard 
bereid leges te betalen, maar het opgelegde en betaalde 
bedrag van € 2,1 miljoen werd als buitenproportioneel hoog 
beoordeeld.	De	rechtbank	heeft	Windpark	Krammer	gelijk	
gegeven, met als resultaat dat door Schouwen-Duiveland 
alles terugbetaald moest worden. Ondanks deze uitspraak 
waren de aandeelhouders van mening dat een legesbetaling 
van	€	500.000	redelijk	was,	en	dat	is	aldus	aangeboden	aan	
de gemeente. Van de resterende € 1,5 miljoen wordt
€	500.000	in	een	regionaal	fonds	gestort	dat	de
coöperaties	beheren.	

Stichting Obligatielening Delta Windpark
Ten behoeve van belangenbehartiging van de obligatie-
houders is er een Stichting Obligatielening Delta Windpark. 
Het bestuur is tweemaal bijeengeweest. Het bestuur
ontvangt een onkostenvergoeding per vergadering.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
Peter Visser voorzitter
Wilma de Bruine secretaris
Wim Standhardt penningmeester
In	2020	was	de	penningmeester	aftredend.	Hij	heeft
aangegeven nog een termijn aan te willen blijven.

Windpark Piet de Wit (De Plaet BV) 
De	productie	van	het	windpark	in	2020	was	zeer	goed	en	
bedroeg afgerond 45,9 miljoen kWh. Ten opzichte van een 
statistisch	gemiddeld	windjaar	(40,5kWh)	ongeveer	109%.	
Maar was het windaanbod niet eerder zo hoog, de verkoop-
prijs per kilowattuur was nog nooit zo laag. De energie is 
tot aan het moment van afbraak verkocht aan Greenchoice 
tegen	APX	maandprijs	(day	ahead),	inclusief	de	CO2	rechten.	
Inclusief	de	GVO’s	resulteerde	dit	in	een	nettoprijs	van	3,3	
eurocent (!) per KWh.
De onderhoudskosten liepen op vanwege een kapotte
generator, die is vervangen. 
Het gehele jaar is er gewerkt aan de opschaling. In juli is
Financial	Close	bereikt.	Voor	het	winterseizoen	zijn	de	
grondwerkzaamheden verricht. Gedurende de winter
mochten de funderingen worden aangelegd.
Het	resultaat	over	2020	ad	€	492.044	is	vooruitlopend	op	
een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders, toegevoegd aan de overige reserves.

Windpark Krammer BV en Deltawind-Zeeuwind Holding BV
Deltawind en Zeeuwind hebben gezamenlijk een holding die 
begin	2020	51%	van	de	aandelen	van	Krammer	in	bezit	had.	
De holding levert inbreng in de aandeelhoudersvergadering 
van Windpark Krammer en projecten rondom Windpark 
Krammer. 

De	productie	van	Windpark	Krammer	bedroeg	in	2020	
367.826	MWh,	ten	opzichte	van	328.494	MWh	in	2019.
Windpark	Krammer	draagt	jaarlijks	€	150.000	af	aan	de
omgeving, deels in de vorm van verlaging van de (groene) 
energierekening, deels voor in te dienen projecten.
Gemiddeld	kan	er	vanuit	Goeree-Overflakkee	jaarlijks	voor
€	30.000	aan	projectaanvragen	worden	gedaan.	

Het	resultaat	van	Deltawind-Zeeuwind	Holding	over	2020	
ad	€	4.402.520	is,	vooruitlopend	op	een	daartoe	strekkend	
besluit van de Algemene Vergadering, toegevoegd aan
de overige reserves, waarna besloten kan worden over 
uitkering aan beide aandeelhouders.

Windparken Suyderlandt BV en Blaakweg BV
De bouw van beide windparken loopt gelijk op. windpark 
Suyderlandt	is	50%	eigendom	van	Deltawind	en	wordt	
gebouwd met Peijnenburg BV. Deltawind doet hiervoor de 
bouwbegeleiding. Windpark Blaakweg is ondergebracht in 
een	VOF,	waarvan	Blaakweg	BV	50%	eigenaar	is.	Blaakweg	
BV	is	100%	eigendom	van	Deltawind.	De	andere	50%	is	in	
handen van een BV van Eneco. Eneco voert hier de bouw-
begeleiding uit.
Na	de	financial	close	eind	2019	moest	in	2020	nog	worden	
gekozen voor de soort turbines. Bij beide windparken is
gekozen voor de Nordex N-131 turbine. Per 1 april, einde 
van het dijksluitingsseizoen, is gestart met de bouw.
De bouw is zonder bijzonderheden verlopen, op tijd en 
binnen de budgetten. 
Beide jaarrekeningen zijn nog niet veelomvattend,
Blaakweg	BV	leidt	in	2020	nog	een	verlies	van	-	€	7.958,
voor	Suyderlandt	BV	is	dat	-	€	9.430.	
In	2021	start	het	beheer.	Deltawind	ontvangt	vanaf	dat
moment een volledige beheervergoeding voor Suyderlandt BV 
en	een	vergoeding	voor	financieel	beheer	vanuit	Blaakweg	VOF.
Beide windparken gaan volgend jaar afdragen aan het 
Windfonds	Goeree-Overflakkee,	dat	in	september	2020
door de gemeente en Deltawind is opgericht. 

3.1 Windenergie
Windpark Battenoert (Delta Windpark BV)
Het was een goed windjaar, zoals de Windex laat zien. 
Ook	in	windpark	Battenoert	heeft	het	meer	gewaaid	dan	
het	jaar	ervoor:	42.654.281	kWh	in	2020	ten	opzichte	van	
36.518.512	kWh	in	2019.	Maar	omdat	de	prijs	op	de	energie- 
markt heel laag is geweest, zijn de opbrengsten uit de
verkoop	van	energie	bijna	€	120.000	lager	dan	in	2019.
De parkkosten zijn fors hoger omdat we inmiddels de
volledige kosten voor onderhoud betalen, conform het 
onderhoudscontract.
Dit jaar zijn er in de turbines evacuators aangebracht.
De evacuator maakt het mogelijk om binnen enkele
seconden de turbine te verlaten. Het verhoogt daarmee
de veiligheid voor onderhoudspersoneel. De totale inves-
tering	voor	4	turbines	bedroeg	ruim	€	30.000.
Het	resultaat	na	belasting	over	2020	viel	niet	tegen:
€ 517.547. Dit resultaat is vooruitlopend op een daartoe 
strekkend besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, toegevoegd aan de overige reserves.

Obligaties en Windfonds
De	rente	over	de	obligatielening	van	4,5%,	ruim	€	42.000	is	
uitgekeerd aan de obligatiehouders van Delta Windpark. 
Vanuit	het	Windfonds	Battenoert	is	begin	2020	€14.506
afgedragen	aan	de	omgeving.	Dit	was	€12.789	in	2019.
Na	afdracht	aan	de	omwonenden	binnen	1.500	meter
resteerde	er	ruim	€	5.600	voor	Dorpsraad	Nieuwe-Tonge	en	
€	2.800	voor	Dorpsraad	Oude-Tonge.	Deze	verdeling	is	in	
2015	tot	stand	gekomen	op	advies	van	de	betrokkenen	zelf.

Verkoop kWh via Vandebron
Via Vandebron is de stroom van windpark Battenoert 
echtstreeks te koop. Dit is jarenlang genoemd als een 
belangrijke	wens	voor	de	bewoners	op	Goeree-Overflakkee.	
Per	saldo	zijn	er	nooit	meer	dan	circa	170	huishoudens	van	
GO	die	hier	gebruik	van	maken.	Eind	2020	heeft	Vandebron	
ons laten weten dat wij niet langer passen in hun klanten-
portefeuille. Daarmee is het niet langer mogelijk om
rechtstreeks energie af te nemen van Deltawind. 



40  I  WINDKRACHT  BESLUITVORMEND  I  41

Vervoer
De	Goederenhub	is	per	6	januari	2020	van	start	gegaan.
Corona	heeft	hier	als	positief	effect	gehad	dat	er	veel
pakketten zijn vervoerd. Maar het project is nog niet kosten-
dekkend. Om dat te bereiken, zal er geïnvesteerd moeten 
worden in opschaling want met alleen één bus en één
chauffeur	leveren	we	niet	voldoende	service	om	meer
klandizie	te	krijgen.	De	beslissing	hierover	zal	in	juli	2021	
moeten worden genomen door de investeerders en de leden 
van	de	coöperatie	Goederenhub.

Andere vormen van opwekking en CO2 besparing
Het	project	biogas	uit	zeewier,	met	de	proeffabriek	in
Stellendam is nog niet buiten beeld, maar door Deltawind
is hier weinig invloed op geweest. 
We zijn wederom in gesprek geweest met de initiatiefnemers 
van het Tidal Testcentre, hebben verschillende gesprekken 
gehad en de business case bekeken, en besloten dat hier 
geen rol voor Deltawind is weggelegd. 
Door Zeeuwind is het project koolstof boeren geïnitieerd, 
samen met ZLTO. We hebben gezamenlijk besloten dat we 
agrariërs	in	de	regio	financieel	ondersteunen	bij	maatregelen	
om	CO2	vast	te	leggen	in	de	bodem.	

Energiearmoede
Het onderwerp energiearmoede is een maatschappelijke 
zorg. Hoewel we van mening zijn dat het een verkeerde 
framing is: mensen worden niet arm door energieprijzen, 
mensen zijn arm en hebben dan ook moeite met een
stijgende energierekening. Afgelopen jaar is samen met 
schuldhulpmaatjes gekeken naar mogelijkheden om hier 
iets te betekenen, maar we hebben moeten constateren dat 
schuldhulpverlening als zodanig niet goed functioneert.
Zo worden mensen met schulden niet geholpen om hun 
uitgaven	te	verlagen,	maar	alleen	om	aan	hun	financiële	
verplichtingen te voldoen. 
Overigens	is	de	ACI	van	mening	dat	dit	onderwerp	geen
deel uitmaakt van innovatie, we gaan het thema
overhevelen naar MVO.

Energieopslag
Opslag	heeft	onze	bijzondere	interesse	maar	is	ook	lastig
concreet	te	maken.	Er	zijn	drie	ideeën	die	de	concreet
onderzocht worden. Wanneer we waterstof gaan produceren 
vanuit windturbines is er sprake van opslag van energie. 
Waterstof is alleen maar een energiedrager. Elektriciteit 
is lastig op te slaan, waterstof is eenvoudiger. Binnen het 
project Stad Aardgasvrij hebben wij ons ingezet voor de 
komst	van	een	waterstofturbine.	Daartoe	hebben	we	samen	
met Eneco en Hygro een samenwerkingsverband opgericht: 
Samenwerkende Energieproducenten. Een van de locaties 
die	mogelijk	in	aanmerking	komt	voor	deze	combi	betreft	het	
op te schalen Windpark Van Palland, eigendom van Eneco. 
Daarnaast is een tweede productielocatie gewenst, Tot nu 
toe is die steeds geprojecteerd daar waar Van Peperstraten 
het	waterstoftankstation	wil	realiseren	in	Oude	Tonge.	Het	zal	
nog enige tijd duren voordat duidelijk wordt of de plannen 
worden gerealiseerd. Belangrijke sleutel hebben de bewoners 
in handen, zij moeten zich uitspreken over de wenselijkheid 
van waterstof in plaats van aardgas.
Opslaan van elektriciteit in batterijen is onderwerp van een 
studie samen met Greenchoice bij Windpark Piet de Wit. Tot 
slot hebben we op het verlanglijstje van het mogelijk nieuw 
te bouwen kantoor ook het onderwerp warmteopslag staan. 

Particuliere verduurzaming
Met de uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik 
(RRE) werken we op de eerste plaats aan bewustwording. 
Geïnteresseerde inwoners worden door de energiecoaches 
geïnformeerd over de mogelijkheden van hun woning.
Wanneer	ze	vervolgens	ook	kleine	maatregelen	aanschaffen	
via de vouchers zetten ze de eerste stappen naar daadwerke-
lijke verduurzaming. Doel is dat woningeigenaren stapsgewijs
hun woningen geschikt maken voor aardgasvrij wonen.
Hiervoor gaan we, met ondersteuning van de gemeente 
voor minimaal 3 jaar, het Energieloket inrichten, waar vanuit 
ondersteuning en acties worden gefaciliteerd. 

4. HET BEDRIJF
4.1 Personeel
Opnieuw uitbreiding van de uren. Robert Koster is een dag 
meer gaan werken omdat hij naast de communicatie ook 
de drijvende kracht is geworden voor de aanpak van de 
particuliere	verduurzaming.	Daarnaast	is	per	1	maart	Carola	
van de Linde aangenomen voor ondersteuning van de 
ledenadministratie. Twee dagen in de week zorgt ze voor alle 
afhandelingen in Econobis. Ondanks dat we 2 weken naar 
haar	aantreden	in	lockdown	gingen,	heeft	ze	het	bijzonder	
goed opgepakt.

Een	overzicht	van	het	gemiddeld	aantal	FTE’s	van	de	werknemers:	

4.2 Huisvesting
De toekomst voor onze huisvesting is opnieuw opgepakt. 
Vanwege de noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie
is besloten de kansen voor een nieuwbouw kantoor in 
eigendom te onderzoeken. Ro&Ad architecten is aan de
slag	gegaan	en	heeft	inmiddels	verslag	gedaan	in	de	leden-
vergadering van hun bevindingen. Als locatie is gekozen 
voor Oude-Tonge, op een perceel nabij het bedrijventerrein. 
Een zichtbare plek voor een duurzaam gebouw. 

5. DE WERELD OM ONS HEEN
5.1 Bijdragen aan brancheontwikkeling
Samenwerking	tussen	coöperaties	is	een	van	de	7	coöpera-
tieve basisprincipes. Deltawind neemt deel aan activiteiten 
die de branche (wind- en overige duurzame energie, ener-
giecoöperatieven)	verbetert	en	nieuwe	impulsen	geeft.	

3.2  Zonne-energie
Zonnepark Ouddorp aan Zee BV
Onze meest stabiele productielocatie. Het zonnepark leverde 
in	2020	938.456	kWh,	tegenover	908.332	kWh	in	2019.
Ook hier hadden we te lijden van een lage energieprijs.
De	opbrengst	van	de	GVO’s	is	op	peil	gebleven,	in	2021	moeten	
hierover opnieuw afspraken gemaakt worden met Eneco.

	 	 kWh	 Inkomsten	GvO’s

2015	 949.550	 2.611

2016	 949.046	 2.610

2017		 934.094	 2.569

2018	 950.235	 3.476

2019	 908.332	 3.860

2020	 938.456	 3.787

Resultaat	na	belasting	€	13.251	(€	15.686	in	2019).	Dit	is,
vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, toegevoegd
aan de overige reserves.

3.3  Innovatie
Sinds	de	opstelling	van	het	plan	Deltawind2020	onderzoeken	
we nieuwe projecten voor Deltawind, anders dan windparken. 
In iedere ledenvergadering is hierover bericht. Hieronder het 
overzicht	van	onze	activiteiten	die	in	2020	zijn	verricht.	

Zonneprojecten
Vanuit het projectteam Deltawind-Zeeuwind Holding is het 
hele jaar gewerkt aan de voorbereiding van het drijvende 
zonnepark bij Windpark Krammer. Er hebben onderzoeken 
plaatsgevonden,	onder	andere	door	de	Universiteit	van
Wageningen rondom ecologie en aangaande de netinpassing. 
Bij de gemeente Schouwen-Duivenland is een principe-
verzoek voor planologische medewerking ingediend.
Overleg	met	het	Rijksvastgoedbedrijf	(RVB)	heeft	geleid	tot	
een	verklaring	tot	voorneming	van	gunning	van	de	‘grond’	
positie	aan	de	coöperaties.	Dit	voornemen	is	in	december	
gepubliceerd.

  2020 2019 2018 2017
Directie	 	 1	 1	 1	 0,95
Projectmanagers	 	 1,60	 1,60	 1,60	 1,60
Molenaars	 	 0,90	 0,90	 0,90	 0,90
Communicatie	en	 	 2,40	 1,70	 1,60	 1,60
bureaumanagement 
Financiële	en	leden		 	 1,70	 1,30	 0,85	 0,75
administratie  
Totaal  7,60 6,5 5,95 5,8
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6.5 Eerlijk zaken doen
Ons zakelijk gedrag is eerlijk en transparant. We willen 
eerlijke en wederzijds uitdagende relaties opbouwen en 
onderhouden met betrouwbare zakenpartners die stan-
daarden toepassen die vergelijkbaar zijn met die van ons en 
bijdragen aan onze doelen. Bij onze keuze van onze partners 
kijken	we	naar	hun	reputatie.	Bij	financiering	van	onze	pro-
jecten geven we de voorkeur aan banken die hoog scoren in 
de	‘Eerlijke	banken	wijzer’.
We	zorgen	dat	onze	directe	leefomgeving	meeprofiteert	van	
onze werkzaamheden. Daar waar mogelijk betrekken we 
lokale bedrijven bij onze activiteiten en ontwikkelingen. Dat 
is ook nog eens duurzaam. 
We geloven niet in concurrentie en het bijbehorende vech-
ten en verslaan. Dat is ingegeven door schaarste-denken. 
De zakelijke kansen zijn groot genoeg om ieder het hare te 
kunnen gunnen. 

7.	Financiële	verantwoording
De	enkelvoudige	jaarrekening	van	de	Coöperatie	wordt	
ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenvergadering. De 
enkelvoudige jaarrekeningen van Delta Windpark BV, De 
Plaet BV, Zonnepark Ouddorp aan Zee BV, Suyderlandt BV, 
Blaakweg BV en Deltawind-Zeeuwind Holding BV zijn voor 
leden ter inzage. Deze behoeven geen goedkeuring van 
de ledenvergadering. Enkele exemplaren van de volledige 
jaarrapporten, inclusief de accountantsverklaringen, zijn in 
te zien op het kantoor van Deltawind. 

onze aanwezigheid en met sponsorgelden, hoewel ook dit 
beperkt	is	geweest.	De	Coöperatie	Agrarisch	Collectief	Zuid	
Hollandse Eilanden ontvangt gedurende vijf jaren een groter 
bedrag, waarmee op ons eiland de akkerranden worden 
gerealiseerd. Voor het overige gaat het om bedragen van
€	75-	tot	€	300	voor	lokale	activiteiten.

6.	MVO-	EN	DUURZAAMHEIDSBELEID
6.1 Goed bestuur
In	2020	heeft	het	bestuur	gekozen	voor	een	nieuwe
bestuursstructuur, een die beter past bij de wijze waarop
in	feite	wordt	gewerkt.	Hierbij	heeft	de	directeur	bestuur-
lijke verantwoordelijkheden gekregen. Om de aspecten 
bedrijfsvoering en ledenbelang beter te kunnen behartigen 
zijn deze taken ondergebracht bij respectievelijk uitvoerend 
en niet-uitvoerend bestuur.

6.2 Mensenrechten en gedrag
Het	succes	van	Coöperatie	Deltawind	hangt	af	van	het	
gedrag van iedereen die hierbij betrokken is. Door integer, 
respectvol	en	transparant	te	zijn	in	ons	handelen,	creëren	
we waarde en behouden we vertrouwen van onze relaties. 
Bij	Coöperatie	Deltawind	discrimineren	medewerkers	en	
andere betrokkenen anderen niet. Onze regels ten aanzien 
van gedrag zijn van toepassing op iedereen die verbonden 
is	aan	de	coöperatie.	Dit	is	vastgelegd	in	een	protocol.	Ieder	
heeft	hierin	een	eigen	verantwoordelijkheid.	

Vanuit het team zijn we betrokken bij diverse landelijke 
organisaties.	In	2019	zijn	verschillende	organisaties	die	zich	
richten op burgerinitiatieven gefuseerd tot Energie Samen. 
Het gaat om ODE-decentraal, REScoop en Ecode. Daarmee is 
het eigenaarschap van het automatiseringssysteem Econobis 
ook overgegaan naar Energie Samen. Gaby van der Ent 
maakt deel uit van de gebruikersraad van Econobis. Monique 
Sweep	was	ook	in	2020	bestuurslid	bij	Hoom	en	de	NCR.

5.2  Delen van kennis
Ook	in	2020	is	met	regelmaat	bijgedragen	aan	symposia,	
zodra deze digitaal weer konden worden opgepakt. Er is 
met	andere	coöperaties	gesproken	over	onze	werkwijze	en	
succesfactoren. Omdat we een van de oudste en meest
succesvolle	coöperaties	in	Nederland	zijn	kunnen	we
anderen inspireren. Andersom leren wij weer veel van jonge 
coöperaties	die	weer	fris	tegen	de	materie	aankijken	en	met	
veel vrijwilligers verrassend veel voor elkaar krijgen.
Met regelmaat worden we gevraagd mee te werken aan 
afstudeer- of promotieonderzoeken. 

5.3  Educatie
Bijdrage	aan	educatie	op	Goeree-Overflakkee	heeft	er	niet	of	
nauwelijks	plaatsgevonden	vanwege	de	Covid-beperkingen.	

5.4 Sponsoring
We hebben diverse lokale activiteiten ondersteund met 

PRODUCTIE IN MWH 2020 2019 2018 2017 2016

Delta Windpark BV 42.654 36.519 36.666 39.566 32.494

Windpark	De	Plaet	BV	(100%)	 45.900	 39.378	 36.478	 37.940	 35.791

Windpark	Krammer	(100%)	 367.826	 328.493	 153.915	 Nihil	 -

Zonnepark	Ouddorp	aan	Zee	BV	 938	 908	 950	 934	 949

Totaal 457.318 405.298 228.009 78.440 69.234

6.3 Werkomstandigheden
Afgelopen jaar is een uitdaging geweest voor het onderdeel 
werkomstandigheden. Vanaf medio maart werken de meeste 
medewerkers thuis. Vanaf het eerste moment is er twee 
keer per week een informeel overleg ingepland waar we 
elkaar spreken over alle zaken , waaronder ook de huiselijke 
omstandigheden. Alle medewerkers hebben de opdracht 
gekregen om vooral zorg te dragen voor het eigen welbe-
vinden:	iedereen	kon	aangeven	waar	behoefte	aan	was	om	
thuis goed te kunnen werken. Zowel qua werktijden, als qua 
hulpmiddelen en tools. Ondanks de beperkingen hebben 
we de indruk dat we het jaar goed zijn doorgekomen.
 
6.4 Milieu
We zijn gewend om vanuit een duurzaam perspectief naar 
onze activiteiten te kijken. Binnen kantoor wordt uiteraard 
gekeken naar duurzame oplossingen bij inkoop, energie-
verbruik en afvalscheiding. Soms zijn we hierin beperkt 
door het gebouw dat we huren, of de wensen van onze 
medehuurders. Iedere dag zijn we bezig met projecten 
die	leiden	tot	minder	CO2	uitstoot,	bewust	omgaan	met	
grondstoffengebruik	en	bevorderen	van	het	bewustzijn	van	
alle	bij	onze	coöperatie	betrokkenen.	Al	onze	projecten	zijn	
daarop gericht. In het beheer van onze windparken gaat 
kWh productie boven inkomsten. Dat wil zeggen dat we 
soms	keuzes	maken	die	financieel	niet	het	meest	opleveren	
omwille van de energieproductie. Afgelopen jaar hebben we 
evenwel	geen	specifieke	nieuwe	duurzame	doelstellingen	
gerealiseerd.
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Naast de resultaten uit deelneming en inkomsten voor 
uitlenen	van	personeel	ontvangt	de	coöperatie	vergoedingen	
voor	het	beheer	van	de	verschillende	parken.	Dit	was	in	2020	
€	188.255.	Dit	was	vrijwel	gelijk	als	in	2019.

Het	totaal	aan	kosten	bedraagt	€	796.332.	Dit	was	€	29.000	
lager	dan	in	2019.	Het	grootste	deel	betreft	personeelskosten,	
€ 532.137. Daarnaast zijn er vooral kosten voor de organisatie, 
zoals huisvesting, kantoorkosten e.d.

De	grootste	afwijkingen	ten	opzichte	van	2019:
Kosten	hoger	dan	2019:
•	 Bestuurskosten		 +€	8.000	 Juridische	ondersteuning		
   nieuwe statuten;
•	 Personeelskosten	 +€	47.000	 Toename	fte;
•	 Kantoorkosten	 +€	6.000	 Automatisering	financiële		
   administratie en 
    faciliteren thuiswerken.
Kosten	lager	dan	2019:
•	 Ledenvereniging		 -€	19.000	 Minder	activiteiten	als		
	 	 	 gevolg	van	Covid;
•	 Projectkosten	 -€	25.000	
•	 Verkoopkosten	 -€	43.000	 In	2019	waren	deze		 	
   relatief hoog vanwege  
   het jubileum.

Resultaten in € 2020 2019 2018

Delta	Windpark	 517.547	 610.979	 857.391

Blaakweg -7.958 -121 -754

Zonnepark	 13.251	 15.686	 25.690
Ouddorp aan Zee 

De	Plaet	 246.022	 499.979	 714.537

Suyderlandt	 -4.715	 -386	 -604

DWZW	Holding	 2.059.506	 1.833.054	 742.024

 Totaal 2.823.653 2.959.190 2.365.284

7.1  Energieproductie
Wanneer we voor De Plaet en Krammer respectievelijk
50%	en	25,5%	toerekenen	aan	Deltawind	komen	we	uit
op:	160.338	MWh.
Per miljoen opgewekte kWh bespaart windenergie in
Nederland	een	uitstoot	van	550	ton	CO2,	ten	opzichte	van	
dezelfde hoeveelheid productie in een bestaande energie-
centrale.	In	2020	is	alleen	met	het	aandeel	van	Deltawind	
ruim	88.000	ton	CO2	uitstoot	vermeden.	

7.2	Financieel	jaarresultaat	Coöperatie	Deltawind
Het	bedrijfsresultaat	van	Coöperatie	Deltawind	over	2020	
bedraagt	€	2.272.059.
Aan de opbrengstenkant wordt het resultaat ieder jaar 
bepaald door de positieve resultaten uit de deelnemingen 
samen met de inkomsten overige werkzaamheden,
vanwege het uitlenen van personeel, hoofdzakelijk
aan Windpark Krammer BV. 

Het	resultaat	deelneming	is	minder	dan	in	2019	en	wel
€	2.823.654	(2019	was	dit	€	2.959.190)	maar	levert	nog	
steeds  de grootste bijdrage aan het resultaat van de
coöperatie.	De	Deltawind-Zeeuwind	Holding	neemt
daarvan weer het grootste deel voor haar rekening.
Dit	wordt	in	2020	nog	versterkt	doordat	het	aandeel	van
de holding in Windpark Krammer is verhoogd van 51%
naar	60%.

De resultaten van Blaakweg en Suyderlandt zijn negatief
omdat ze nog in aanbouw zijn. Zodra deze parken
operationeel zijn, is de verwachting dat deze parken ook 
positief zullen bijdragen aan het resultaat deelnemingen.

De inkomsten uit overige werkzaamheden komen
voornamelijk voort uit het uitlenen van personeel. 

PERSONEELSKOSTEN IN €  2020 2019 2018

Totaal personeelskosten 532.137  485.182  465.343

Inkomsten uit overige werkzaamheden 377.256  346.513 226.494

Saldo personeelslasten  154.881  138.669  238.849
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FINANCIEEL

  Verslag jaar 2020 Vorig jaar 2019
Balans €  €
Vaste activa  19.374.433 16.102.578
Materiële	vaste	activa	 8.413		 10.212
Financiële	vaste	activa	 19.366.020		 16.092.366
Vlottende activa  3.076.608  2.486.202
Vorderingen 1.523.197   935.175
Liquide	middelen		 1.553.411		 1.551.028
Activa  22.451.041  18.588.780

Eigen vermogen  15.486.202  13.214.143
Wettelijke reserves  7.242.826  5.437.298
Bestemmingsreserves		 915.029		 950.721
Overige reserves  7.328.347  6.826.125
Langlopende schulden 6.473.700 4.958.400 
Kortlopende schulden 491.139  416.237
Passiva  22.451.041 18.588.780

  Verslag jaar 2020 Vorig jaar 2019
  €  €
Omzet  569.601  536.910
Brutomarge  569.601  536.910
Totaal kosten  796.332  825.759
Personeelskosten  532.137 485.182
Afschrijvingen		 2.793		 3.006
Overige	personeelskosten		 29.168		 30.185
Bestuurs-	en	commissiekosten		 29.575		 21.071
Kosten	ledenvereniging		 38.390	 57.757	
Projectkosten		 35.692		 60.632
Huisvestingskosten		 46.496		 44.140
Verkoopkosten  9.523  52.557
Autokosten  7.489 8.724 
Kantoorkosten		 40.087		 34.186
Algemene kosten  24.982  28.318
Bedrijfsresultaat  -226.730  -288.849

Financiële baten en lasten -324.865 -242.798
Resultaat voor belasting uit -551.596 -531.647 
gewone bedrijfsuitoefening

Resultaat deelnemingen 2.823.654 2.959.190 
Resultaat na belasting  2.272.059 2.427.543 
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FINANCIEEL

    Verslag jaar 2020  Vorig jaar 2019
Bestuurs- en commissiekosten 
Bestuurs- en commissiekosten    29.575  21.071  
Bestuur    24.329  18.363  
Adviescommissie	Innovatiefonds		 	 	 3.086	 	 2.068		
Klankbordgroep		 	 	 2.160	 	 640		

Kosten ledenvereniging 
Kosten ledenvereniging    38.390  57.757  
Ledenvergadering		 	 	 11.490	 	 3.592		
Ledenblad en nieuwsbrieven    13.281  11.358  
Portokosten    11.929  6.949  
Plaatsingskosten obligaties   722  1.348
Berekende	emissiekosten		 	 	 -9.151	 	 0		
Software	ledenprogramma		 	 	 6.875	 	 8.000		
Dynamo	Deltawind		 	 	 0	 	 5.966		
Ontwikkelingskosten	ledenprogramma	 	 	 3.000	 	 20.000		
Overige kosten    244  544 
 
Projectkosten 
Projectkosten    35.692  60.632  
Zonneprojecten		 	 	 0	 	 4.826		
Zeewier		 	 	 3.012	 	 43.184		
Duurzaam	goederenvervoer		 	 	 25.000	 	 6.095		
Stad	Aardgasvrij	 	 	 7.680	 	 0		
RRE	(Regionale	Reductie	Energieverbruik)	 	 	 0	 	 2.790		
Onvoorzien		 	 	 0	 	 3.737		
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    Verslag jaar 2020  Vorig jaar 2019
Omzet 
Omzet    569.601   536.910
Diverse	werkzaamheden		 	 	 139.534	 	 109.629
Werkzaamheden WP Krammer    237.722  236.884
Beheervergoeding		 	 	 188.255	 	 188.000
Entreegelden		 	 	 4.091	 	 2.397

Personeelskosten
Personeelskosten    532.137  485.182
Lonen en salarissen    435.895  395.678
Sociale lasten    64.929  62.275
Pensioenlasten    31.313  27.229

Gedurende	het	jaar	2020	waren	er	gemiddeld	7,4	werknemers	in	dienst	op	basis	van	een	volledig
dienstverband	(2019:	6,5).	 	

Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa   2.793   3.006

Overige personeelskosten
Overige personeelskosten    29.168  30.185  
Inhuur	derden		 	 	 2.170	 	 2.919		
Vergoeding	reiskosten	(tot	€	0,19	per	kilometer)	 	 	 7.708	 	 8.691		
Opleidingen		 	 	 2.450	 	 3.024		
Overige	werkkosten	gericht	vrijgesteld	 	 	 608	 	 698		
Arbodiensten		 	 	 0	 	 269		
Ziekengeldverzekering		 	 	 9.070	 	 7.307		
Werknemersverzekeringen    2.993  3.339  
Overige personeelskosten    4.168  3.939  
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    Verslag jaar 2020  Vorig jaar 2019
Huisvestingskosten 
Huisvestingskosten    46.496  44.140  
Huur		 	 	 33.250	 	 33.250		
Schoonmaakkosten		 	 	 3.561	 	 4.500		
Gas,	water	en	elektra		 	 	 2.700	 	 2.700		
Vaste	lasten		 	 	 632	 	 550		
Overige	huisvestingskosten		 	 	 7.612	 	 4.400		
Doorbelasting	huur		 	 	 -1.260	 	 -1.260			

Verkoopkosten 
Verkoopkosten    9.523  52.557  
Reclame- en advertentiekosten    1.828  15.483  
Sponsoring		 	 	 1.400	 	 1.975		
Representatiekosten		 	 	 1.330	 	 68		
Beurs-	en	congreskosten		 	 	 122	 	 -2.408		
Relatiegeschenken		 	 	 1.385	 	 0		
Websitekosten		 	 	 1.959	 	 2.120		
Jubileumkosten		 	 	 0	 	 34.819		
Overige	verkoopkosten		 	 	 1.500	 	 500		

Autokosten
Autokosten    7.489  8.724  
Operational	leasing	auto’s		 	 	 6.615	 	 6.304		
Brandstofkosten	auto’s		 	 	 624	 	 620		
Reparatie	en	onderhoud	auto’s		 	 	 250	 	 0		
Overige	autokosten		 	 	 0	 	 1.800		

    Verslag jaar 2020  Vorig jaar 2019
Kantoorkosten 
Kantoorkosten   40.087  34.186 
Kantoorbenodigdheden    1.526  792  
Porti    1.583  426  
Telefoon	en	internet		 	 	 3.936	 	 3.309		
Kosten keuken / kantine    964  1.398  
Drukwerk    853  796  
Onderhoudskosten kantoorinventaris   5.482  5.263  
Contributies	en	lidmaatschappen		 	 	 10.419	 	 11.785		
Abonnementen    4.792  3.493  
Boekhouding    6.381  3.595  
Cursus-	en	congreskosten		 	 	 1.841	 	 677		
Assurantiepremie		 	 	 2.308	 	 2.634		
Overige	kantoorkosten		 	 	 0	 	 19			

Algemene kosten 
Algemene kosten    24.982  28.318  
Accountantskosten    19.117  11.393  
Administratiekosten    683  5.354  
Loonadministratiekosten		 	 	 1.806	 	 2.267		
Overige advieskosten    413  1.385  
Reiskosten    1.723  1.871  
Bankkosten    985  5.919  
Betalingsverschillen    -96  13  
Overige algemene kosten    351  115   
 

  €  €   €  €

  €  €

  €  €

  €  €
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  € €  €  €
  2020 2020 2019 2019
 
Beginsaldo  950.721  1.000.000
  
Besteed aan
Goederenvervoer	 25.000	 	 6.095		
Methaan	uit	zeewier	 3.012	 	 43.184		
Waterstofturbine	 7.680	 	 0		
  35.692  49.279  
Eindsaldo   915.029  950.721 
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VERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

ONS OORDEEL
Wij	hebben	de	jaarrekening	2020	van	Coöperatie	Deltawind	UA	
te	Oude-Tonge	gecontroleerd.	Naar	ons	oordeel	geeft	de	in	dit	
jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte	en	de	samenstelling	van	het	vermogen	van	Coöperatie	
Deltawind	UA	per	31	december	2020	en	van	het	resultaat	over	
2020	in	overeenstemming	met	Titel	9	Boek	2	BW.

De jaarrekening bestaat uit:
1.	 de	balans	per	31	december	2020;
2.	 de	winst-en-verliesrekening	over	2020;	en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
	 grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	andere
 toelichtingen.

SAMENGEVATTE JAARREKENING
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die 
zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 BW. Het kennisnemen van 
de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan 
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 
gecontroleerde	jaarrekening	van	Coöperatie	Deltawind	U.A.	en	
onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening 
en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 
onze	controleverklaring	van	17	mei	2021.

DE	GECONTROLEERDE	JAARREKENING	EN	ONZE	
	CONTROLEVERKLARING	DAARBIJ
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecon- 
troleerde	jaarrekening	2020	van	Coöperatie	Deltawind	U.A.	in	
onze	controleverklaring	van	17	mei	2021.

VERANTWOORDELIJKHEDEN	VAN	HET	BESTUUR	VOOR	DE	
 SAMENGEVATTE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
samengevatte jaarrekening.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de 
samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde 
aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening 
op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard	810	‘Opdrachten	om	te	rapporteren	betreffende	
samengevatte	financiële	overzichten’.

Goes,	26	mei	2021
WEA Audit B.V.
was getekend
A.J. Herweijer MSc
Registeraccountant

Aan: bestuur van Coöperatie Deltawind U.A. te Oude-Tonge

WEA	AUDIT	B.V.
Goes
Uitgeest

INTERNET / E-MAIL
www.weaaudit.nI
info@weaaudit.nl

ALGEMENE GEGEVENS
BTW	NL817039752B01
KvK	22062091	Middelburg
IBAN	NL23RABO0122779622
BIC	RABONL2U

CONTACTPERSONEN
drs. MJ. van Doorne RA
A.J. Herweijer MSc RA
O. Zijp RA
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CONTACT
INFORMATIE

COLOFON
Coöperatie Deltawind U.A.
Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Telefoon: (0187) - 470544
E-mail Lidmaatschap: 
leden@deltawind.nl
E-mail Algemeen:
info@deltawind.nl
Internet: www.deltawind.nl

FOTO’S: 
Sky Pictures
Windpark Krammer
Andries Middelbos
Carola van der Linde
Paul Martens
Arjen Kranse

BESTUURSLEDEN
Niet Uitvoerend Bestuur
Voorzitter:
Jan Maarten van der Steen
T: 06-53156286
M: vandersteen@deltawind.nl

Sandra van Putten - Lokker
T: 06-22960100
M: vanputten@deltawind.nl
Kees van Wuyckhuyse
T: 06-81049782
M: vanwuyckhuyse@
deltawind.nl

Uitvoerend Bestuur
Financiële zaken: 
Maarten Zuurmond
T: 06-49365542
M: zuurmond@deltawind.nl

Dagelijkse leiding:
Monique Sweep 
T:06-22406549
M: sweep@deltawind.nl

BEDRIJFSBUREAU
Projectmanagers:
Andries Middelbos
Gijs van Hout

Administratie:
Anne-Petra van den 
Tol-Visser
Mirjam Lugtenburg- 
Kooistra
Carola van der Linde

Bureaumanager:
Gaby van der Ent-Schreiber
Annelies van den Brink

Molenaars:
Arie de Lint
Cor Bos

Communicatie:
Robert Koster

EEN NIEUW CLUBHUIS!  

en lastig toegankelijk. Bovendien sluit 
de uitstraling van dat pand niet aan bij 
de duurzame organisatie die we zijn.
We praten hier inmiddels al een hele 
tijd met jullie over en ondertussen 
wordt het alternatief concreet. 
De	coöperatie	heeft		een	optie
genomen op een stuk grond bij de 
entree van Oude-Tonge, op de hoek
van	Bedrijven	Park	Oostflakkee.
We stellen jullie voor hier een in het oog 
springend gebouw te realiseren dat een 
aanwinst	is	voor	onze	coöperatie,	maar	
ook voor het eiland en Oude-Tonge in 
het bijzonder. Een pand dat méér is dan 
kantoor, dat zal uitnodigen voor een 
bezoek door partners, leden en
overige bewoners van het eiland.
Echt een plek voor ontmoeting,
verbinding en inspiratie. Kortom:
géén kantoor, maar meer het gevoel 
van een clubhuis.

Tijdens	de	vorige	ALV	heeft	architecten	
bureau RO&AD een eerste concept 
gepresenteerd van dit nieuw te bouwen 
clubhuis	voor	onze	coöperatie.	In	de	
daaropvolgende ledenraadplegingen 
zijn ze in gesprek gegaan met leden en 
medewerkers over hun wensen en
verwachtingen ten aanzien van dit 
nieuwe pand. Met deze input werken 
zij	nu	verder	richting	een	definitief	
ontwerp dat ze verwachten te kunnen 
presenteren tijdens de ALV in het najaar. 
Dan	presenteren	we	ook	de	financiële	
onderbouwing en zal aan de leden
worden gevraagd in te stemmen met 
een wijziging op de begroting.  Als dat 
zo is, dan verwachten we in de loop
van volgend jaar te kunnen starten
met de bouw!

We staan met Deltawind op een
belangrijk kruispunt. Om van wind-
ontwikkelaar te worden tot een brede 
ondersteuner in de energietransitie 
moeten we onszelf transformeren.
Dat betekent ook letterlijk een ander 
imago opbouwen. En bij dat andere 
imago hoort aandacht voor lokale
verbindingen, andere (marketing)
middelen inzetten om mensen te
betrekken en zichtbaar worden.
We	beseffen	dat	deze	ontwikkelingen	
plannen zijn, maar zonder de bij-
behorende voorwaarden staat vast 
dat de slaagkans hiervan gering is.
Wat	ons	betreft	hoort	daar	een
nieuwe vestigingslocatie bij.

Op onze huidige locatie op de tweede 
verdieping van een kantoorverzamel-
gebouw aan de Boezemweg in
Oude-Tonge zijn we weinig zichtbaar
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COÖPERATIE DELTAWINDIS

VAN

(MEDE-)

EIGENAAR

WAAR IS DELTAWIND ACTIEF?
Locaties die niet op dit kaartje staan aangewezen zijn niet van Deltawind.

ZONNEPARK OUDDORP AAN ZEE
0,8 MW
EIG: 100% DELTAWIND

WINDPARK BATTENOERT
4 X 3 MW
EIG: DELTA WINDPARK BV - 100% DELTAWIND

WINDPARK BLAAKWEG VOF
(=2E LIJN BATTENOERT)
3 X 3.6 MW
EIG. 50% BLAAKWEG BV - 100% DELTAWIND / 
50% ENECO

WINDPARK KRAMMER BV
34 X 3 MW
EIG: 51% DELTAWIND & ZEEUWIND / 
49% ENERCON

WINDPARK PIET DE WIT II
7 X 4.8 MW

BESTAAND IN ONTWIKKELING IN AANBOUW

WINDPARK PIET DE WIT
12 X 1,75 MW
EIG: DE PLAET BV
50% DELTAWIND / 50% PROMILL BV

WINDPARK SUYDERLANDT BV
3 X 3.6 MW
EIG: 50% DELTAWIND / 50% PEIJNENBURG BV

PROJECTEN DELTAWIND 

Coöperatie	Deltawind	u.a.							Boezemweg	13X							3255	MC	Oude-Tonge							Postbus	311							3240	AH	Middelharnis							

T	0187	-	470	544							leden@deltawind.nl							www.deltawind.nl

DAAR KRIJG JE ENERGIE VAN




