Het valt op dat er bij onze leden best consensus leeft over welke punten aandacht verdienen. Voor de leesbaarheid noemen we hieronder niet alle afzonderlijke
opmerkingen en vragen, maar hebben we zoveel mogelijk gecombineerd.
Vraag 1. Vragen & opmerkingen van leden die aangaven het er niet mee eens te zijn dat Deltawind investeert in het verduurzamen van de woningvoorraad op GO.
Vragen/opmerkingen leden

Antwoord van de coöperatie

Hier hebben eigenaren en verhuurders de
verantwoordelijkheid.
Investeren in ondersteuning is natuurlijk prima.
Ik ben wel van mening dat Deltawind geen Sinterklaas moet
worden.
Geef het geld liever uit aan winstuitkering voor de leden. Of
een bedrag waarmee zij of hun woning verduurzamen of
gewoon de (energie)rekeningen betalen

We kunnen je verzekeren dat ook de woningbouw verenigingen het verduurzamen van de woningvoorraad
als een prioriteit zien.
Ons initiatief Energieloket GO is er juist voor om bewoners te helpen met het nemen van
energiebesparende maatregelen door het geven van onafhankelijk advies.

Compensatie aan diegene die nadelen hebben ondervonden
van bijv. windmolens lijkt mij meer terecht dan elke
willekeurige woning te verduurzamen.
Deltawind 'draait' op subsidie, dus geld van de
gemeenschap; dat geld moet je niet anders besteden dan
waarvoor het is ontvangen en als je overschotten genereert
kun je die beter teruggeven aan de subsidiegever.
Ik vind het te ver af staan van de oorspronkelijke doelstelling
en ben bang dat er op deze manier aan te diverse doelen
gegeven gaat worden. Ik zou dan net zo lief 10% van de
opbrengsten aan de hongerlijdende bevolking van Tigray
geven.
Bij bestaande huizen is dit te duur. Er zijn te veel
onzekerheden op korte termijn , waarbij op lange termijn nog
steeds geen goede oplossingen zijn, en de investeringen zijn
te groot t.o.v. opbrengst.

Direct omwonenden krijgen op verschillende manier compensatie: planschade, jaarlijkse vergoeding en
vergoeding van zonnepanelen. Voor bewoners die wat verder af wonen zijn er de verschillende
windfondsen, waar Deltawind de initiator van is geweest.
Een mooie suggestie, maar zo zitten subsidieregelingen niet in elkaar. En juist daarom proberen we met
reserves iets te doen wat nog steeds ons doel dient: “... produceren van duurzaam opgewekte energie en
bevorderen van efficiënt energieverbruik.” Met onze windparken en ons zonnepark bewerkstelligen het
eerste doel, met het energieloket het tweede.
Doel van Deltawind zoals in onze statuten staat: “Het produceren van duurzaam opgewekte energie en
bevorderen van efficiënt energieverbruik.” Met onze windparken en ons zonnepark bewerkstelligen het
eerste doel, met het energieloket het tweede.

Als lid is het mogelijk om iets te agenderen in de Algemene ledenvergadering. Bijvoorbeeld het voorstel
van een winstuitkering. Leden zitten er niet op te wachten dat zij hun obligatieleningen terug betaald
krijgen.

We zijn het met je eens dat het een grote opgave is, maar wij zijn van mening dat niets doen op termijn veel
meer kost.
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Vraag 1. Vragen & opmerkingen van leden die aangaven het er niet mee eens te zijn dat Deltawind investeert in het verduurzamen van de woningvoorraad op GO.
Vragen/opmerkingen leden

Antwoord van de coöperatie

Voorstander van verduurzaming van gemeentelijke
infrastructuur/gemeentelijke
gebouwen/verenigingsgebouwen.
Goede samenwerking met de verhuurders.

Deltawind richt zich op bewoners.

Deltawind werkt hier samen met Oost West Wonen. Via het Energieloket houden wij u op de hoogte.

Vraag 2. Als het gaat om innovatieve nieuwe projecten wil ik juist meer aandacht voor....
Vragen/opmerkingen leden

Antwoord van de coöperatie

Heel veel leden noemden: Groene waterstof
- Opwekken
- Stimuleren van waterstof i.p.v. (groen)gas voor woningen
Verduurzamen woningvoorraad. Hoe doe je dat? Welke
subsidies zijn er? Kan Deltawind daarbij helpen? Waar moet ik
nog meer aan denken? Kunnen we via DW ook een
collectiviteitskorting krijgen of kortingen op de aanschaf van
energiezuinige verwarmingsketels of warmtepompen.
Geen zonneparken op goede landbouwgrond. Wel op daken
niet op groen.
Energieopslag door Thuisbatterij
Boeren en akkerbouwers ondersteunen bij biodiversiteit (zie
aflevering tegenlicht met Dirkmaat, heggen)
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2
021/Dirkmaat-artikel---video.html
Besparing, isolatie, wat je niet gebruikt hoef je ook niet te
besparen. Verder extreme vermogens in elektrisch
aangedreven auto's beperken en vliegen niet meer zonder
accijns op de brandstof, etc
Kerncentrale waar we niet afhankelijk zijn van geen wind
en/of geen zon en waar geen co2 uitstoot plaatsvindt.
Hoe kijken wij tegen kleine kerncentrales aan?
Getijdenenergie
Zet een kantoorgebouw, toekomst gericht met een
informatiecentrum bij de Krammer molens

Wij zijn partner in een nieuw H2GO project. Je hoort daar nog niet veel over omdat de ontwikkelingen in
de kinderschoenen staan, maar wij verwachten hier veel van.
Zie ook de vragen en antwoorden onder 1.
Collectiviteitskortingen passen bij de uitvoeringsfase. Het is goed denkbaar dat Deltawind zich bezig
houdt met dergelijke acties, maar we houden ons op dit moment vooral bezig met bewustwording.
Het is de bedoeling dat bewoners ook bij het loket terecht kunnen voor ondersteuning bij de uitvoering.
Welke vorm dat gaat krijgen, is nog niet duidelijk.

Onze partner Promill onderzoekt dit. Als dit slaagt kunnen we aanhaken.
Dit doen we in de marge, met project koolstof boeren. Heeft statutair niet de prioriteit.

We zijn het er mee eens. Maar we hebben niet op ieder punt invloed .

Hier op Goeree-Overflakkee? Dat is ons werkingsgebied. Of kernenergiecentrales een efficiënte en
effectieve oplossing gaat zijn is nog steeds de vraag, ook voor deskundigen. Het vergt in ieder geval
investeringen die onze coöperatie ver te boven gaan.
Er is in Nederland te weinig hoogteverschil tussen hoog en laag water. Hierdoor is dit niet rendabel.
Fijn dat je onze visie van een kantoor met een informatiecentrum deelt. Als je het goed vindt, zetten we
het gebouw wel op Goeree-Overflakkee. Windpark Krammer ligt officieel in Zeeland.
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Vraag 2. Als het gaat om innovatieve nieuwe projecten wil ik juist meer aandacht voor....
Vragen/opmerkingen leden

Antwoord van de coöperatie

Voorlichting op het gebied van duurzaam wonen & werken.

We zijn van plan een voorbeeld te zijn voor duurzaam werken door de bouw van het nieuwe kantoor. Ons
energieloket vervult een belangrijke rol in voorlichting over duurzaam wonen.
Verduurzamen verkeer is belangrijk. Helaas moest het project Goederenhubs GO stoppen. Om
verschillende redenen. Laten we hopen dat iemand dit initiatief weer opstart, op het moment dat het
beleid er aan bijdraagt dat het succesvol kan worden.
De windopgave van bijna 225MW is overheidsbeleid. Voor Goeree-Overflakkee is de windopgave na de
bouw van het windpark Kroningswind bij Stellendam voltooid. Deltawind heeft gezorgd dat zoveel
mogelijk daarvan in handen van de eigen bevolking komt. Deltawind bouwt geen nieuwe windparken
meer, wel zullen we zo nodig opschalen als dat nodig is.
Zie komend ledenboekje, november 2021.

Verkeer

Als activiteiten maar niet leiden tot een ongebreidelde
plaatsing van windparken op het eiland waardoor op iedere
plek op het eiland lelijke windmolens te zien zijn. Het
landelijke karakter wordt enorm aangetast.
Ik mis informatie over het zeewier project. Zou graag willen
weten wat daarmee nu precies is gebeurd. En hoe het is
afgelopen.
Vraag 3 uit de enquête: Ik mis vooral informatie over…..
Vragen/opmerkingen leden

Antwoord van de coöperatie

Voortgang van lopende projecten en de voortgang van
batterijopslag en andere alternatieven. Een korte nieuwsbrief
bijvoorbeeld eens per maand omtrent de ontwikkelingen in
het algemeen zou welkom zijn.
Doe aan voorlichting, plaats maandelijks een pagina voor alle
inwoners met voorlichting over mogelijke oplossingen en
acties.
De website is niet erg uitgebreid, veel zenden maar weinig
mogelijkheden om iets op te zoeken.
Maak het nieuwe kantoor toegankelijk voor mindervaliden.

De informatie over lopende projecten staat doorgaans in het ledenboekje. Wat de nieuwe projecten
betreft is het soms lastig te communiceren omdat veel aan de vergadertafel gebeurt. We proberen alleen
te informeren wanneer er ook echt iets te melden valt.

Ik wil meer verrast worden door out of the box oplossingen en
minder door reguliere ontwikkelingen.

Wij zijn geen uitvinders. En gemakkelijke oplossingen bestaan niet. Je hebt je aangemeld om mee te
denken, dat is natuurlijk welkom. Bedankt daarvoor. Monique Sweep neemt contact met je op.

Fijnstof, houtkachels, stookverbod en beleid hierop, zeker
gezien de verkeerde ontwikkeling door stijgende
energieprijzen

We begrijpen jouw opmerking. Je schrijft zelf dat het om beleid gaat. En dat beleid wordt niet door de
coöperatie bepaald maar door de politiek. Sluit je aan bij organisaties die er werk van maken, inmiddels
zijn er daar al veel van. En dat zegt ook al iets.

Goede voorlichting geven is een vak, het kost veel tijd en geld. Dat laten we graag over aan bijvoorbeeld
Milieucentraal. Ondertussen doen we wat in ons vermogen ligt, onder andere samen met gemeente en
woningcorporatie.

Dat is een verplichting volgens het bouwbesluit, dus komt vanzelf goed bij de uitwerking.
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4. Heb je nog andere zaken die je kwijt wilt aan ons over het verduurzamen van de woningvoorraad, over innovatieve projecten of over het nieuwe kantoor?
Vermeld dat dan hier.
Vragen/opmerkingen leden

Antwoord van de coöperatie

Misschien iets meer participaties uitgeven?

Je wilt meer investeren? De coöperatie heeft nu geen geld nodig voor projecten. Als dat wel het geval is
horen onze leden als eerste van een nieuwe uitgifte.
We zijn zeker van plan om onze leden op de hoogte te houden van het nieuwe kantoor op een andere
manier dan gebruikelijk. We weten alleen nog niet precies hoe. Bedankt voor jouw suggestie.

Welke keuzes voor het nieuwe kantoor worden er gemaakt en
waarom) dan zou het leuk zijn als we daarin meegenomen
worden door bijvoorbeeld een blog of iets in die richting.
Ik kan mij helemaal niet vinden in de keuze voor wat betreft
plaats en nieuwbouw voor een "eigen" kantoor. Ik zou andere
keuzes maken.

In een coöperatie hebben we te maken met 2500 verschillende keuzes. Aan ons de taak om hier iets van te
maken waar de meerderheid zich in kan vinden.

Ik zou het goed vinden als de leden het gevoel hebben dat zij
voor het bereiken van hun persoonlijke doelen voor
verduurzamen van hun dagelijkse leven bij Deltawind terecht
kunnen voor kennis en informatie.

Daar is het Energieloket voor bedoeld, dat is de plek waar je op dit moment terecht kunt voor advies over
verduurzamen. In de toekomst worden de activiteiten van het Energieloket uitgebreid.

Nu is het mooi dat de coaches aan huis komen en je niet naar
het kantoor hoeft voor inlichtingen. Ieder dorp heeft een
verlieslijdend dorpshuis waar cursussen en bijeenkomsten
gehouden kunnen worden .

Wij gaan uit van een combinatie van diensten, waarvoor we ook een toegankelijk kantoor nodig hebben.

Ik zou graag de vergaderingen digitaal bijwonen, fysiek lukt
mij niet.

We onderzoeken of hybride vergaderingen – dus gedeeltelijk live en gedeeltelijk online – vaker mogelijk
gaan zijn.

Prestigeopjecten, speeltjes van bestuurders?
Laat maar, concentreer je op de primaire doelstelling

Verstandig besturen is inspelen op veranderende situaties. De statutaire doelstellingen staan voorop, en
sluiten vernieuwing niet uit. Deltawind was een voorloper in windenergie, nu kunnen we inspirerend zijn
door een kantoor met een minimum aan installaties te bouwen.

Verder zijn er misschien mogelijkheden om per straat of buurt
te onderzoeken of een gezamenlijke aanleg van
bronwaterverwarming een optie is of zonnepaneelprojecten
op grote daken waar inwoners in kunnen participeren.
De vervoershub is een voorbeeld dat niet goed is voorbereid
en te snel is gelanceerd.

De wijkgebonden aanpak wordt opgepakt door de gemeente via Klimaat Krachtig GO. Deltawind
ondersteunt bij deze activiteiten waar mogelijk.

Wat betreft het nieuwe kantoor twijfel ik. Is een kantoor niet
achterhaald? Alles kan toch online?? Misschien in de vorm van
een duurzaam tiny kantoor?

Niet alles kan online, en de wereld wordt er zo niet leuker op.

Soms moet je gewoon beginnen om te zien of je ergens beweging in krijgt.
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4. Heb je nog andere zaken die je kwijt wilt aan ons over het verduurzamen van de woningvoorraad, over innovatieve projecten of over het nieuwe kantoor?
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Antwoord van de coöperatie

Ik vind NIET dat de overheid een grote rol moet spelen met
het verduurzamen van huizen.
Ik vind wel dat een zekere bemoeienis (van hun) mag zijn als
het gaat over voorlichting die de mensen bereikt.
Laat het a.u.b. over aan het bedrijfsleven met een strenge
overheidscontrole.
We wonen in een relatief oude één onder twee kap woning.
Waar begin je? Isolatie geeft mogelijk extra vocht en houtrot?

De hele energietransitie is een verantwoordelijkheid van ons allen. Het is de natuurlijke rol van de
overheid om de inwoners daarin bij te staan. Dat kan de overheid niet alleen en daarom zijn er allerlei
partijen die daaraan een steen(tje) bijdragen. Deltawind ook. Al doen we dat niet door particulieren te
subsidiëren. Heb je behoefte aan verdere informatie, neem dan contact op met het Energieloket door te email naar energieloket@deltawind.nl of te bellen naar Robert Koster via 0187-470544.

Ik ben nog niet overtuigd van het feit dat we heel erg moeten
inzetten op gasloosheid.

De toekomst zal het leren. Deltawind zet in op bevorderen van efficiënt energieverbruik.

Als het nieuwe kantoor ook een info centrum wordt, wat de
bedoeling is, dan is dat echt goed. Ooit zijn we mee geweest
met jullie naar de ICDOBO, daar hebben we veel gezien en
geleerd, wat tot op heden soms nog terug komt.

Leuk dat je het uitstapje naar IC Dubo noemt. Dat was inderdaad inspirerend. De informatievoorziening in
het nieuwe kantoor zal iets anders gebeuren, maar hetzelfde effect beogen.

Ja, heel goed, hulp bij verduurzamen, wat betreft het nieuwe
kantoor: als dat nodig is moet je het doen, waar gaat het
over? Wat betreft innovatieve projecten: ga zo door! maar
zorg dat we als eiland daar ook voordeel aan hebben! Wij
hebben het uitzicht op al die windmolens, waarom geen
lagere stroomkosten voor ons en zeker geen energie
opwekken voor het buitenland!!!

Bedankt voor je positieve input!
De stroom die door onze parken wordt opgewekt, gaat het elektriciteitsnetwerk op. Daar kunnen wij niet
in sturen. De prijs die wij echter voor de elektriciteit krijgen, is van de coöperatie. En daar maken de
energiecoöperaties in Nederland het verschil. Want deze opbrengsten worden lokaal ingezet.
Om lagere stroomkosten te bewerkstelligen moeten wij zelf energieleverancier worden. Daar heeft de
coöperatie geen plannen voor.

Ik vind dat de coöperatie goed bezig is met het betrekken van
de lokale gemeenschap bij het ontwikkelen van nieuwe
plannen, ik zie dat op andere plaatsen vaak veel moeizamer
gebeuren.
Ik zou het fijn vinden als lid om met korting energiezuinige
producten te kunnen aanschaffen zoals ze bij het
energieloket aanbieden. Dat stimuleert mij ook anderen
hierop te wijzen waarna ze vaak overgaan tot aanschaf
hiervan.

Bedankt!!

Onze energieadviseur kan mogelijk helpen. De eerste stap is je te laten informeren, dus neem contact op
met het Energieloket door te e-mailen naar energieloket@deltawind.nl of te bellen naar Robert Koster via
0187-470544. Of meld je direct aan voor een gesprek via de website www.energieloketgo.nl.

Je weet dat het Energieloket GO een initiatief is van Deltawind? We zullen met ons Energieloket in de
toekomst nog meer bewustwordingsacties uit voeren. Maar ook kortingen moeten betaald worden. Het is
denkbaar dat er in de toekomst meer ledenvoordelen zijn. Maar het zo efficiënt mogelijk inzetten van
financiële middelen staat voor de coöperatie voorop.
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Blijf hard werken aan begrip onder burgers. Ik ben groot
voorstander van duurzame energie en ik erger me al aan het
feit dat bij Oude Tonge gebruik wordt gemaakt van
verschillende merken turbines.

Sommige collega’s delen jouw ergernis. Goede bedrijfsvoering vraagt wel eens moeilijk keuzes.

Speelt Deltawind een rol bij de Regionale Energie Strategie
van de Gemeente welke eind van 2021 gereed zou moeten
zijn.

Ja, Deltawind zit aan tafel bij de Regionale Energiestrategie.

U heeft nu de wind mee met betrekking tot verduurzaming.
Zet zo veel als mogelijk uw deskundigheid, middelen en
netwerk in om verduurzaming verder te ontwikkelen

Bedankt! Dat doen we! Ons team is inmiddels uitgebreid met een innovatiemanager.

Hulp bij aanvragen (energie)- subsidie.

Via het Energieloket kunnen wij je helpen.

Via Coöperatie Deltawind heb ik in 2016 een energiecontract
afgesloten bij VandeBron. Tot mijn verbazing betrekt
VandeBron momenteel elektriciteit van een andere
windenergieproducent: Windpark Kubbeweg. Teleurstellend
! Waarom heeft Deltawind geen leveringsovereenkomst meer
met VandeBron ??

Vandebron is overgenomen door Essent en heeft binnen haar eigen organisatie een heroriëntatie
doorgevoerd, waarna door hen is besloten om geen nieuw contract af te sluiten voor de stroomverkoop.
Het contract is dus door Vandebron opgezegd. Met ingang van 1 januari 2021 is het voor de 176 bewoners
van Goeree-Overflakkee, die klant zijn bij Vandebron, niet langer mogelijk te kiezen voor de stroom van
Windpark Battenoert. Klant blijven bij Vandebron is uiteraard wel mogelijk, maar je koopt dan de stroom
van een andere energiebron.

Mijn zorgpunt zijn het aantal windmolens op en in de zichtlijn
van Goeree-Overflakkee. Ik vind dat er nu wel genoeg
windmolens staan en we als regio meer dan ons steentje
bijdragen aan de energietransitie.

Wij zijn ons bewust van de impact van de windparken op het eiland. Laat daar geen misverstand over zijn.
Maar dankzij Deltawind is een deel van deze windturbines eigendom van onszelf, de bewoners van
Goeree-Overflakkee.

Mails van jullie komen bij mij in mijn postvak ongewenste
mail

Op onze website geven we tips hoe je dit kunt verhelpen. Kijk bij: Wat moet je doen wanneer je onze emails niet ontvangt of wanneer deze steeds in je spambox belanden?
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