
 

 
Nieuwsbrief oktober 2019              
 
 
Over deze nieuwsbrief. 
 
U heeft aangegeven, dat u belangstelling heeft om deelnemer te worden en zo te helpen met de realisatie van 
de Poldermolen, de enige windturbine waar de directe omgeving van profiteert. Uw contactgegevens welke u 
heeft gedeeld met ons worden gebruikt om onze nieuwsbrief (eens per kwartaal) te versturen en u op de 
hoogte te houden van alle ontwikkelingen. 
 
Stand van zaken. 
 
In de afgelopen periode heeft de Coöperatie diverse malen contact gehad met het college over de voorziene 
locatie van de Poldermolen. Nu het college heeft ingezien dat zij de omgevingsvergunning niet kan intrekken, 
gooit zij het over een andere boeg; zij wil de locatie niet beschikbaar stellen aan de Coöperatie. Na informatie 
te hebben ingewonnen, is ons duidelijk geworden dat een langdurige en dure procesgang op dit moment de 
enige optie is om de locatie mogelijk te verwerven. Daar heeft de Coöperatie op dit moment niet de financiële 
middelen voor. De coöperatie wil voor de instemming voor de Poldermolen betere tijden afwachten.  
 
Energiecoöperatie. 
 
De Coöperatie heeft in haar statuten staan dat zij zich zal inzetten voor haar leden op het gebied van duurzame 
energie. Zij is op dit moment de enige energiecoöperatie in de gemeente Hollands Kroon. 
 
 
Zonneproject. 
 
De gemeente heeft onlangs de coöperatie benaderd voor een samenwerking in gezamenlijk verband voor een 
zonneproject, waarin de inwoners kunnen participeren. Het bestuur heeft aan gegeven om in principe hieraan 
mee te willen werken, maar dat het bestuur alvorens dit project in de beslissingsfase geraakt, eerst haar leden 
moet raadplegen. Ook is de Coöperatie nog in gesprek met Vattenfall om het realiseren van zonneweiden 
binnen de contouren van het windpark. 
 
 
Bijeenkomst. 
 
Wij brengen u via de nieuwsbrief op de hoogte wanneer er een volgende bijeenkomst staat gepland. In deze 
bijeenkomst zal het bestuur verantwoording afleggen over de verdere voortgang van zaken. 
  
 
 
Groen denken is groen doen!  
  
Met vriendelijke groet, 
Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A. 
 
Henk van Bodegom 
 


