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1. Opening
Cor de Nijs, voorzitter, opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom, ook de
(nog) niet-leden.
2.
a.
b.
c.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Het aantal leden is de 160 gepasseerd.
Er is een subsidie ontvangen vanuit de provincie Limburg ter dekking van de
eerste risicovolle projectkosten voor het zonnepark Het Kruis en de
Waterkrachtcentrale.
d. Voorzitter schetst kort de voortgang binnen de koepelorganisatie RESCOOP
Limburg en het Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL)
e. Periodiek wordt overlegd met de gemeente Nederweert en wethouder
duurzaamheid.
3. Burgerwindpark Ospeldijk
a. Voortgang realisatie
 Andres Bauer, projectleider windpark Ospeldijk, licht de voortgang toe.
 Planning: de verwachting is dat oktober 2020 wordt gestart met de
fundering, en oplevering maart 2021.
 Turbine: na intensief marktonderzoek is gekozen voor de Nordex 149
turbine, deze produceert minder geluid. In de markt lopen de levertijden op.
 Banken: de onderhandeling met de banken loopt parallel. Bij ca. 4 banken
is een offerte opgevraagd.
 Aansluiting: de kabel is aangelegd. De aansluiting op het station van
Enexis wordt in eerste instantie niet-redundant. Dit wordt na aanpassing
van het achterliggende hoogspanningsnet van Tennet hersteld.
 Diverse vragen worden gesteld en beantwoord.
b. Borging participatiegelden & financieel/organisatorische structuur
 John Schoonbroodt, voorzitter coöperatie Zuidenwind, introduceert
Zuidenwind. Zuidenwind heeft ca. 500 leden, ca. 30 bestuur- en
commissieleden en beheert diverse windmolens in Midden-Limburg.
Zuidenwind en Newecoop werken sinds het begin samen in het
burgerwindpark Ospeldijk.
 Albert Jansen, secretaris coöperatie Zuidenwind, licht de borging van de
participatiegelden en nieuwe organisatorische en financiële structuur toe
die de besturen van Newecoop en Zuidenwind aan hun leden voorleggen.
 Na gedegen uitleg en het beantwoorden van vragen vanuit de leden
besluit de ALV om de verplichtingen van de coöperatie inzake de tot 1811-2019 door haar leden volgestorte participaties met betrekking tot de







rente en terugbetaling met alle rechten en plichten over te dragen aan de
coöperatieve vereniging Zuidenwind u.a. Daarbij wordt het bestuur
opgedragen deze verhouding en overdracht en alles wat daarbij hoort uit te
werken en uit te voeren voor 31-12-2019.
Cor de Nijs, licht toe dat Leo Roos, penningmeester sinds de oprichting
van Newecoop, heeft aangegeven het penningmeesterschap tussentijds te
willen overdragen. Het bestuur van Newecoop heeft vervolgens
Zuidenwind gevraagd het penningmeesterschap in te vullen.
Besluit: De leden besluiten unaniem om de coöperatieve vereniging
Zuidenwind als penningmeester te benoemen per heden voor de maximale
duur van 10 maanden tot uiterlijk 1-9-2020.
Verder besluit de ALV om in te stemmen met het voorstel van het bestuur
om een financiële commissie in te stellen die het bestuur en ALV
voorstellen leveren voor de activiteiten en inspanningen om de opbouw
van de organisatie en versterking van de financiën en energietransitie in
Nederweert, en het bestuur te ondersteunen bij de uitwerking van de
coöperatieve samenwerking tussen Newecoop en Zuidenwind.
Alle leden van Newecoop ontvangen een nieuwsbrief waarin de afspraken
staan uitgewerkt. Participanten daarnaast worden persoonlijk
aangeschreven.

4. Zonnedak De Winhoeve
a. Clemens Dijcks, voorzitter van Newecoop Zonnedaken, licht de voortgang toe.
Het was sinds juli 2019 wachten op de aansluiting van Enexis. Vanaf 25
november 2019 zal de installatie terugleveren aan het net.
5. Zonnepark Het Kruis
Hiervoor is bij de uitnodiging voor de vergadering een notitie gevoegd met de
belangrijkste informatie.
a. Charles Ruys en Johan Loijen geven een introductie op het zonnepark op het
landgoed Het Kruis in Nederweert-Eind (investering €10,9 mln, eigen
vermogen 20% = €2.180.000, 50.000 panelen, ca. 13,8 hectaren, 13 MWh
p.j.) Newecoop (5% aandeel) heeft met de samenwerkende partners
Landgoed Het Kruis (37,5%), Maatschap Loijen-Joosten (37,5%) en Dutch
Solar Energy (20%) een aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst
ondertekend en de Besloten Vennootschap Zonnepark Het Kruis B.V.
opgericht, beide met voorbehoud van instemming ALV.
b. Ter dekking van 5% van de risicovolle ontwikkelkosten heeft Newecoop een
toereikende provinciale subsidie ontvangen.
c. Besluit: ALV stemt in met de samenwerkings- en aandelenovereenkomst en
de oprichting BV.
6. Waterkrachtcentrale
 Twan Houtappels stelt zich voor als projectleider van de
waterkrachtcentrale Roeven. Twan heeft in zijn werkzame leven een ruime
ervaring opgebouwd in de wereld van water. De komende periode wordt
meer duidelijk over de ev. voortgang van het project.

7. Energiebesparing
 Bart Jonkers beschrijf de voortgang van het energiebesparingsaanbod van
Newecoop. Recent is het aanbod uitgebreid met warmtescans en de eerste
scans en rapporten worden aangevraagd. Afhankelijk van de vraag wordt er
een vergoeding gevraagd voor de werkzaamheden.
8. Rondvraag
 Gevraagd wordt of alle deelnemingen, dus ook die in de Postcoderoos De
Winhoeve, overgaan naar Zuidenwind. Het bestuur antwoordt dat de
overdracht alleen het windpark Ospeldijk betreft.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun deelname aan de
vergadering en sluit de bijeenkomst om 22.00 uur.
Besluitenlijst


De verplichtingen van de coöperatie inzake de tot 18-11-2019 door haar leden
volgestorte participaties met betrekking tot de rente en terugbetaling met alle
rechten en plichten worden overgedragen aan de coöperatieve vereniging
Zuidenwind u.a. Daarbij wordt het bestuur opgedragen deze verhouding en
overdracht en alles wat daarbij hoort uit te werken en uit te voeren voor 31-122019.



De coöperatieve vereniging Zuidenwind wordt als penningmeester benoemd
voor de maximale duur van 10 maanden tot uiterlijk 1-9-2020.



Een financiële commissie wordt ingesteld die het bestuur en ALV voorstellen
leveren voor de activiteiten en inspanningen om de opbouw van de
organisatie en versterking van de financiën en energietransitie in Nederweert,
en het bestuur te ondersteunen bij de uitwerking van de coöperatieve
samenwerking tussen Newecoop en Zuidenwind.



De ALV stemt in met de samenwerkings- en aandelenovereenkomst en de
oprichting BV van Zonnepark Het Kruis.

