
 

 
Concept notulen Algemene ledenvergadering 3 december 2020 
 

Er heeft een digitale vergadering plaatsgevonden volgens onderstaande werkwijze: 

 Alle vergaderstukken zijn toegestuurd, bestaande uit: 
- de agenda 
- een toelichting op de agendapunten 
- het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2020  

 Leden reageren hierop uiterlijk 26 november 2020 door middel van een 
emailbericht aan communicatie@newecoop.nl. 

 Uiterlijk 29 november 2020 reageert het bestuur met een overzicht van de 
ingekomen berichten en antwoorden op gestelde vragen.  

 Leden reageren hierop uiterlijk 3 december 2020 per mail, eveneens via 
communicatie@newecoop.nl.  

 Daarna ontvangen leden op korte termijn het concept-verslag van deze 
Algemene Ledenvergadering. 

 
 

1. Opening: 
De voorzitter bedankt iedereen die deelneemt aan dit digitale overleg. Er 
hebben twee leden een vraag ingediend en er hebben 33 leden gebruik 
gemaakt van het stemformulier. 
Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2020. Het 
verslag wordt met 33 positieve stemmen goedgekeurd. 
 

2. Besluit verkiezing nieuwe penningmeester: 
De Algemene Ledenvergadering heeft op 21 november 2019 ingestemd met 
een tussentijdse overdracht van het penningmeesterschap van Leo Roos 
naar het bestuur van Zuidenwind in de persoon van Jan-Willem Westra voor 
een periode van maximaal 10 maanden tot uiterlijk 1 september 2020. 
Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur van Newecoop de heer Ton Voncken 
bereid gevonden om het penningmeesterschap per die datum over te nemen. 
Het bestuur heeft Ton de gelegenheid gegeven kennis te nemen van de 
betreffende werkzaamheden. Naar het oordeel van het bestuur is Ton een 
uitstekende kandidaat en een waardevolle aanwinst voor het bestuur. 
Ton heeft een agrarische HBO-opleiding genoten en zijn sporen verdiend in 
diverse functies, waarbij bestuurlijke en ondernemerskwaliteiten een 
belangrijke rol spelen. Momenteel heeft hij een eigen adviesbureau, dat zich 
onder andere richt op innovatie en ontwikkeling van energie uit biogas. Ton 
woont in het buitengebied van Ospel. 
 
Op grond van het bovenstaande stelt het bestuur aan de Algemene 



Ledenvergadering voor om Ton heden formeel te benoemen tot 
penningmeester van Newecoop, conform artikel 13 lid 3 van de statuten. 
Daarmee wordt het bestuur gebracht op vijf leden, eveneens conform de 
statuten. 
Aan de leden wordt de mogelijkheid geboden om tegenkandidaten te stellen 
tot uiterlijk 23 november 2020. Voor 26 november 2020 ontvangt u een 
stemlijst over dit onderwerp, welke u tot uiterlijk 3 december 2020 ingevuld 
digitaal kunt insturen. 
 
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.  
Er zijn 31 stemmen voor ontvangen, 1 tegen en 1 onthouding. Hierdoor is Ton 
Voncken benoemd tot penningmeester. 
 

3. Stand van zaken projecten en activiteiten 
 
Duurzame opwek 
 
Burgerwindpark Ospeldijk 
In het buitengebied van Ospeldijk is in september een begin gemaakt met de 
realisatie van dit windpark, waar 4 grote windmolens worden gebouwd door 
Waterleidingmaatschappij Limburg en Zuidenwind, die dat doet in samenwerking 
met Newecoop. 
De kabels en leidingen zijn gelegd. Ten behoeve van de aanvoer en de bouw van de 
molens is tijdelijke aanpassing van de wegenstructuur in uitvoering. 
Voor de funderingen is afgelopen weken het nodige heiwerk verricht en wordt nu 
snel aangevangen met het storten van de funderingen. Al deze werkzaamheden 
worden zoveel als mogelijk uitgevoerd door lokale ondernemers. Begin 2021 worden 
de onderdelen van de molens gelost bij Kalle & Bakker en vandaar getransporteerd 
naar de locatie. Dit zal een spectaculaire activiteit worden, waarvan u via de media 
en onze website tijdig op de hoogte wordt gebracht.  
De huidige activiteiten zijn ook terug te vinden op onze website: projecten  
burgerwindpark  indicatieve tijdslijn. De foto’s en een zeer fraaie film zijn het 
bekijken zeker waard. 
 
Zonnepark Het Kruis 
De ontwikkelingsfase is nagenoeg afgerond. Het College van Burgemeester en 
wethouders hebben ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning voor dit 
zonnepark van 14 ha met 55.000 zonnepanelen, goed voor de behoefte van 5000 
woningen. Newecoop heeft vanwege haar aandeelpercentage de ruimte om met 
participaties deel te nemen vanuit haar leden. Op korte termijn wordt u hierover 
nader geïnformeerd. 
De gemeenteraad is op 15 september jl. akkoord gegaan met het verstrekken van de 
vergunning, maar stemt pas definitief in als er zicht is op inkomende zienswijzen en 
de reacties daarop van het College. Er is één zienswijze ingediend, zijnde een pro-
forma zienswijze. Indien deze zienswijze wordt aangevuld uiterlijk 14 november dan 
wordt het voor het zonnepark zeer moeilijk om dit jaar nog een SD++-subsidie aan te 
vragen. Dit heeft grote consequenties voor de aanvang van de feitelijke realisatie en 
de exploitatie. Een spannende tijd dus. 
 



Industriedaken Pannenweg 2 
Op initiatief van het bestuur wordt momenteel met de gemeente en betrokken 
partijen overlegd om de komen tot een project, waarbij zoveel mogelijk industriële 
daken (alsnog) worden voorzien van zonnepanelen. Wij hopen u in een volgende 
vergadering daarover uitgebreider te kunnen informeren. 
 
Waterkrachtcentrale Roeven 
Het initiatief van Newecoop om een moderne energieturbine te koppelen aan het 
grote waterverval van 4 meter is tijdelijk geparkeerd. De reden is dat Rijkswaterstaat 
eerst een waterbouwkundig werk via een openbare aanbesteding gaat realiseren. 
Na uitvoering daarvan kan pas mogelijke duurzame energie opwek aan de orde 
komen. Het bestuur heeft aan de gemeente daartoe verzocht om haar 
duurzaamheidsuitgangspunten voor zon-, en windprojecten op het gebied van lokale 
participatie ook uit te breiden met waterenergie. 
 
Opleiding projectleider 
Newecoop-lid Wils Duits volgt momenteel een door REScoop Limburg verzorgde 
opleiding tot projectleider voor opwekprojecten duurzame energie. 
 
Energiebesparing 

 
Energiecoach 
Voor energiecoach Bart Jonkers van Newecoop breken weer drukkere tijden aan. 
Burgers zijn met name in de wintermaanden geïnteresseerd is verduurzaming van 
hun woning. Ondanks de beperkende corona-maatregelen verwacht het bestuur dat 
er voldoende energiescans kunnen worden opgesteld. Temeer daar Newecoop met 
de Rabobank een samenwerking is aangegaan, vooral gericht op het maken van 
een energiescan van woningen die van eigenaar gaan verwisselen. Dit zijn er vele 
tientallen per jaar binnen de gehele gemeente Nederweert. 
 
Rabobank pilot Duurzaam Wonen Limburg 
De hierboven genoemde samenwerking met de Rabobank omvat meerdere 
aspecten. Naast een maatschappelijk bijdrage van € 12.500,- in 2020 en € 12.500,- 
in 2021 (incl. btw) van de Rabobank aan Newecoop, willen partijen samen de 
burgers actiever benaderen, zowel technisch als financieel. Uit deze middelen kan 
Newecoop onder andere een warmtescan-apparaat aanschaffen met bijbehorende 
software. 
Newecoop heeft inmiddels nog twee van onze leden bereid gevonden om de 
opleidingscursus tot energiecoach te volgen, die eveneens vanuit deze bijdrage 
betaald wordt. Het betreft Wils Duits en Peter Hermans. Beiden willen graag in 
persoonlijke contacten met burgers het belang van energiebesparing uitdragen. 
 
Bestuursactiviteiten 
 
REScoop Limburg 
Samen met REScoop Limburg is een opleidingstraject ingezet waarin 21 leden van 
de deelnemende 19 coöperaties deelnemen. Dit moet resulteren in kwalitatieve 
projectleiders op het gebied van wind-, en zonneprojecten. In een 2e opleidingsfase 
worden ook projecten aangaande warmtebenutting en energiebesparing opgezet. 
Uw voorzitter Cor de Nijs is bestuurslid van REScoop Limburg en aftredend per eind 



2020. Hij heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen, in verband met 
een meer evenredige vertegenwoordiging, nu er ook steeds meer coöperaties uit 
Zuid Limburg lid zijn geworden. 
 
Gemeente Nederweert 
Mede vanwege corona is er weinig overleg met de gemeente. Wel worden de 
wethouder en de ambtenaren door ons regelmatig op de hoogte gehouden.  
Op 3 november is in de raad gesproken over een voorstel van B&W teneinde een 
extra studie te verrichten inzake wind-, en zonneparken. De raadsleden waren 
unaniem van mening dat er geen behoefte is aan studies en rapporten, maar aan 
een snelle concrete aanpak van de energietransitie. 
Samen met coöperatie Zuidenwind heeft Newecoop een vlotte aanpak van het 
traject “2e windpark in Nederweert” bij de gemeente aan de orde gesteld. Voorts 
heeft Newecoop er bij de gemeente op aangedrongen een aanvraag in te dienen 
voor een 2e tranche van de Rijksregeling Energiebesparing. 
 
4. Rondvraag 
 
Naar aanleiding van de op 9 november jl. verzonden uitnodiging voor een digitale 
Algemene Ledenvergadering van Newecoop, zijn door het bestuur twee reacties 
ontvangen. Deze reacties worden als volgt beantwoord: 
 
Maan Vaas: 
Hallo Cor, en overige leden, 
Zoals jullie ongetwijfeld hebben kunnen lezen hebben de bewoners van landgoed 
Stokershorst een advocaat in de armen genomen om hun klachten m.b.t. de 
windmolens die aan de andere kant van hun perceel komen. 
Heeft deze actie nog consequenties voor de verder gang van zaken? 
Zouden er nog meerdere obstakels zich kunnen voordoen met de aanleg van de 1e 
groep windmolens? Dit mede ook omdat men ervan mag uitgaan dat er nog 
meerdere volgen? 
Wat betreft het verslag wat mij betreft akkoord. 
Wils Duits en Peter Hermans kan ik alleen maar veel succes wensen . 
Wat betreft de goedkeur voor het verwisselen van het penningmeesterschap is wat 
mij betreft akkoord met de benoeming van Ton Voncken. 
  
Antwoord bestuur: 
De nieuwe bewoners van Stokershorst zijn uitgebreid geïnformeerd over de 
gevolgde procedure aangaande het windpark. Deze procedure heeft geresulteerd in 
een onherroepelijke vergunning, waarmee Zuidenwind en Newecoop aan de slag 
konden. De betreffende bewoners zijn daar pas komen wonen nadat alle zienswijze-, 
en bezwaarmogelijkheden al waren gepasseerd. Ofwel, de vergunning was al een 
feit toen zij daar kwamen wonen.  
Het bestuur verwacht daarom niet dat er nog consequenties zullen volgen. Het 
windpark is in aanbouw en er zijn geen mogelijkheden meer om de bouw te stoppen 
of te vertragen. Bij eventuele nog komende projecten voor duurzame 
energieopwekking zal Newecoop dezelfde procedurele zorgvuldigheid in acht 
nemen. Veel belangrijker is dat we bij de ontwikkeling van nieuwe projecten steeds 
op een zo vroeg mogelijk tijdstip de omwonenden daarbij zullen betrekken, net zoals 
we bij het burgerwindpark Ospeldijk en het zonnepark Het Kruis hebben gedaan.  



 
Uiteraard is het bestuur blij dat ingestemd wordt met het verslag van de vorige ALV 
en de voordracht van Ton Voncken als nieuwe penningmeester. 
Fijn ook dat de aanstaande energiecoaches op voorhand worden gesteund. Indien 
zich overigens nog meer kandidaten willen melden voor de functie van energiecoach 
dan is dat altijd welkom. 
 
Reactie van lid Thjeu Heijltjes : 
Geacht bestuur, 
Proficiat met de aanwinst van Ton Voncken als nieuwe penningmeester. Ik ken hem 
als iemand die duurzaamheid altijd heel belangrijk vindt.  
Ik stem voor hem in deze functie. 
Antwoord bestuur: 
Het bestuur bedankt Thjeu voor zijn steun aan de door het bestuur voorgedragen 
nieuwe penningmeester. 
 
5. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 
 
 
 



 


