
 

De Windvogel - afdeling Drenthe 

 

Geachte leden van de provinciale staten van Drenthe, 

Naar aanleiding van discussies omtrent draagvlak en hoe dat 

te verwerven willen wij graag het volgende onder uw aandacht 

brengen. 

De Windvogel werkt al enkele jaren samen met één van de 

initiatiefnemers, DEE (Stichting Duurzame Energieproductie 

Exloërmond). De Windvogel draagt zorg voor deelname van 

omwonende burgers aan het windpark Drentse Monden. 

Minstens 10% van het geplande windpark komt in handen van 

de burgers via burger coöperatie De Windvogel. 

De omwonenden – en ook ander burgers - kunnen op die 

manier mede-eigenaar worden van de windmolens in het 

windpark. Mede-eigenaren beslissen gezamenlijk wat er met 

de opbrengsten van deze windturbines gebeurt. Langdurig kan 

er zo in de sociale en duurzame ontwikkeling van het gebied 

geïnvesteerd worden. 

In de zomer van 2013 organiseerden wij negen publieke 

bijeenkomsten met omwonenden waarbij telkens zo’n twintig 

burgers aanwezig waren. Na onze informatieavond hoorden wij 

vaak de reactie “Waarom was u niet twee jaar eerder hier. Dit 

maakt een wereld van verschil”. 

Onze informatie ging gepaard met de positieve vraag: “Doet u 

mee? Bent u bereid mee te werken in een lokale organisatie 

van De Windvogel en zo de eigendom van het park mee te 

beheren.” 

De wijze waarop de bewoners via onze overeenkomst mee 

kunnen doen in het windpark, reikt veel verder dan alleen 

investeren. Het draagvlak voor het project komt voort uit de 

mogelijkheid mee te doen in de realisatie van dat project.   

 

De coöperatieve vereniging kent een aantal 

kernwaarden van waaruit wij ook in Drenthe werken: 

 Voor en van iedereen: de vereniging is democratisch 

met een vrijwillig en open lidmaatschap. Alle inwoners 

en ondernemers van Borger-Odoorn kunnen lid en 

daarmee mede-eigenaar worden en meebeslissen over 

de revenuen uit haar deel van het park. Op de 

Algemene Ledenvergadering (ALV)  heeft elk lid een 
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stem. Elk lid kan investeren door aan de Coöperatie te lenen, waar een redelijk 

rendement tegenover staat. Over het rendement en de besteding van de 

revenuen beslist de ALV. 

 Lokaal voorop: Doordat de coöperatie eigendom van windturbine(s) verkrijgt,  

organiseren wij de lokale betrokkenheid bij het windpark. De omwonenden zijn zo 

als mede-eigenaar actief betrokken bij de ontwikkeling, en er kan op langere 

termijn sociale cohesie ontstaan doordat de lokale groep zich richt op de 

besteding van revenuen in de regio. 

 Transparant: we streven naar open communicatie over alle fasen in het project 

naar alle burgers in Borger-Odoorn. Iedereen kan zich abonneren op de 

nieuwsbrief en we informeren daarnaast met advertenties in Week-in-week-uit. 

Onze jaarrekening en statuten zijn direct in te zien op onze website. 

 

REScoopNL 

Windcoöperaties die elkaar helpen, dat is REScoopNL. De bestaande windcoöperaties 

helpen elkaar  met financiering, projectontwikkeling, communicatie en zo meer. Door dit 

samenwerkingsverband krijgen de burger-windcoöperaties in Nederland een gezicht en 

ondersteuning. Inmiddels zijn alle bestaande burgerwind-coöperaties lid van REScoopNL. 

Zo ook De Windvogel, die via REScoopNL expertise kan inzetten voor windprojecten voor 

en door burgers die in ontwikkeling zijn. 

 

Tenslotte 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie meer willen weten over onze rol en plannen 

in dit project of meer in het algemeen over de wijze waarop vanuit de burger-

windcoöperaties participatie en draagvlak wordt georganiseerd, dan zijn we graag bereid 

u verder te informeren.  

 

Met vriendelijke groet, 

Siward Zomer  

Voorzitter De Windvogel  

mede namens Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond (DEE) 

 

Contactgegevens 

De Windvogel, Postbus 2183, 2800 BH Gouda, 030-3200702, www.windvogel.nl.  

Albert Jansen, albert.jansen@windvogel.nl en Inge Verhoef, inge.verhoef@windvogel.nl.  
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