
 

 
Nieuwsbrief januari 2020              
 
 
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 laatste nieuwsbrief werd geschreven dat de Coöperatie voor de instemming en realisatie voor de 
Poldermolen betere tijden afwacht. Naar aanleiding van een artikel in de Schager Courant van 18 december 
2019 zijn er kansen dat de realisatie van de Poldermolen dichterbij komt. 
 
Een korte samenvatting van dit bewuste artikel: 
 
De Gedeputeerde Klimaat van de Provincie Noord- Holland heeft de ambitie uitgesproken in de RES ( regionale 
energie strategieën) dat Noord – Holland binnen de eigen grenzen net zoveel plekken voor zonnepanelen en 
windmolens wil zoeken als naar rato van het aantal inwoners of energieverbruik nodig is. 
 
Verder zegt hij dat dit een  stevige ambitie is van de Provincie, maar we hebben ook relatief veel inwoners. Als 
je zegt “ hier mag het niet dus hier kan het niet, dan moet je daar dus wat aan gaan doen. Wij redeneren dat als 
het is voor ons allemaal, mogen ze ook zichtbaar zijn voor ons allemaal”.  
 
In juni 2020 moet elke gemeente specifiek  haar eigen plan inleveren hoe invulling te geven om gezamenlijk 
landelijk te voldoen aan de Co2 reductie van 49%. Wij zijn benieuwd hoe de gemeente Hollands Kroon hieraan  
invulling gaat geven . 
 
 
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 en een projectontwikkelaar 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.  
 
 
In een vervolggesprek is het de Coöperatie duidelijk geworden dat het project het aanleggen van een zonnewal 
betreft ter hoogte van oprit/ afslag 13 van de A7 nabij Wieringerwerf. Preciezer; ter hoogte van het Zuiderpark 
en de Helfrichlaan richting Den Oever. De bewoners van deze kern ervaren de aanwezigheid van (het 
toegenomen gebruik van) deze autosnelweg steeds meer als een belasting. Daarnaast belemmert de 
aanwezigheid van de weg de ontwikkeling van woningbouw aan de westkant van het dorp. Het idee is ontstaan 
om te verkennen of het mogelijk is om door de plaatsing van een zonnewal in de vorm van een bouwkundige 
constructie als drager voor zonnepanelen bewoners in staat te stellen om gebruik te maken van duurzaam 
opgewekte energie. De coöperatie zal de exploiterende partij zijn. 
Door het college zijn al enkele ferme stappen genomen. Zo is een aanvraag van het college bij het Regionaal 
Stimuleringsprogramma de Kop Werkt! gehonoreerd met een bijdrage van € 400.000,-. Voorwaarde is wel dat 
het project in de tweede helft van dit jaar moet worden gestart. 



 

 
Bijeenkomst/ ledenvergadering. 
 
Op 9 maart, aanvang 19.30 uur, in de CVW kantine te Slootdorp ontvangen wij u graag en brengen wij u verder 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In deze bijeenkomst zal het bestuur ook verantwoording afleggen 
over de algehele gang van zaken. 
  
 
 
Groen denken is groen doen!  
  
Met vriendelijke groet, 
Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A. 
 
Henk van Bodegom 
 


