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Colofon

Overigens

De Zaanse Energiekrant wordt uitgegeven
door de coöperatieve vereniging Zaanse
Energie Koöperatie u.a.

• Het kantoor van de Zaanse Energie
Koöperatie is te bereiken onder
 Stationstraat 38, 1506 DH Zaandam
 tel.(075) 6283736, fax (075) 6704636
 e-mail zek@planet.nl
• De kontributie bedraagt minimaal €5,-per jaar.
• Leningen aan de ZEK zijn minimaal
€50,─.
• Giften zijn ook welkom en zijn aftrekbaar van de belasting.
• Indien u de ZEK een lening verstrekt
kunt u op uw verzoek een Certificaat
van schone stroom ontvangen.
• Betalingen overmaken naar rekeningnummer 3798331 (Postbank) of
986928240 (Verenigde Spaarbank).

Deze vereniging heeft tot doel het
bevorderen van het gebruik van
windenergie en andere vormen van
duurzame energie en het op
milieuvriendelijke wijze produceren van
energie.
De Koöperatie heeft als eerste projekt het
beheren van een windturbine, waardoor
de leden bijdragen aan de produktie van
schone duurzame stroom door gebruik
van windenergie.

Bestuursleden Z.E.K.:

Najaarsschouw
zondag 13 oktober 2002
Uitgave van de
Zaanse Energie Koöperatie
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam

• Thecla Graas, voorzitster, Oversluispad
9, 1521 EE Wormerveer, tel. 6214649,
e-mail: graas@wish.nl
• Dick Beets, secretaris, Enge Wormer
22, 1531 MV Wormer, tel. 6283736
e-mail: zek@planet.nl
• Bert Boer, penningmeester, Jonge
Arnoldusstraat 90, 1501 VW Zaandam,
tel. 6147766, e-mail boer.sneep@wxs.nl
• Gerrit Jan van der Schoor,
administratie, Wibautstraat 133, 1505
CD Zaandam, tel. 7718120, e-mail
gjvd.schoor@hccnet.nl
• Ton Smit, Dr. Bonstraat 56, 1566 KZ
Assendelft, tel. 6215463
• Hans Gruijs, P. Boorsmastraat 44, 1507
WT Zaandam, tel. 63121188 e-mail
h@gruijs.myweb.nl.
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Momenteel (oktober 2002) zijn er 128
leden, donateurs of leningverstrekkers.
Artikelen voor deze Energiekrant kwamen
van Dick Beets en Thecla Graas
Lay-out: Gerrit Jan van der Schoor.
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Van de voorzitster
Over de locatie Westzanerpolder (locatie 2
Vestas Windmolens) zijn we helaas ook
nog niet veel wijzer.
De projectontwikkelaar en en tevens
grondbezitter heeft ons nog geen
duidelijkheid gegeven over mogelijkheden
voor de ZEK.
Wij, als bestuur doen er echter alles aan
om zowel de projectontwikkelaar als de
gemeente te overtuigen van het belang
van windturbines die opgezet/beheerd
worden door lokale coöperaties.!!!
Wij als ZEK willen graag een bijdrage
geven aan de optimalisering van de plek
van de windturbines en duurzaamheid in
de Westzanerpolder.!!!

Lieve mensen, waar is een bestuurslid van
de Zaanse Energie Koöperatie nu mee
bezig ? Wat doe je nu zoal? Heel veel,
maar je ziet er soms erg weinig van terug.
Het afgelopen half jaar is een roerige tijd
geweest zowel in de energiewereld, als in
de politiek op zowel landelijk als
provinciaal als gemeentelijk niveau. De
liberalisering van de Nederlandse groene
energiemarkt is langzaam opgevoerd.
Echter het nieuwe kabinet lijkt op
duurzame energie stimuleringsregelingen
te willen bezuinigen, waardoor straks de
markt geheel in kan storten.
En dan ? Voor de Zaanse Energie
Koöperatie blijft het ook spannend.
Wat voor gevolgen heeft het strategisch
Groen Project IJmond-Zaanstreek voor
het windpaard?
Moet het windpaard gaan leren
zwemmen?. We weten het nog niet . In de
maand september is het ontwerpstreekplan ter visie gelegd, waarbij 15
oktober Gedeputeerde Staten een
voorlopig standpunt moet geven. We
houden/ kunnen als bestuur niet anders
doen dan de vingers aan de pols houden,
en we reageren zo mogelijk.

Wij zijn dan ook weer zeer verheugd U dit
jaar uit te nodigen voor de
Najaarsschouw
op zondag 13 oktober
van 14.00 – 16.30 uur
op het bekende adres, nl Noorderweg 1 te
Assendelft.
Onder het genot van drankje/hapje zullen
we u met trots ons windpaard tonen.
Thecla Graas

Lagerwey stopt onderhoud aan 18/80's
Lagerwey the windmaster b.v. heeft
aangekondigd geen onderhoud en
reparaties meer te plegen aan de
tweewiekers type 18/80 zoals ons
Windpaard en aan de door hen
geïmporteerde Bonus windturbines. De
enige overgebleven Nederlandse
windmolenfabrikant gaat zich
concentreren op de direct aangedreven
LW 50/750 en de 2 Megawatt
Zephyros,waarvan er een testexemplaar
staat te draaien op de Maasvlakte. De

Zephyros turbine is ontwikkeld in
samenwerking met ABB (Asean-BrownBoveri) een groot concern die
elektromotoren en generatoren bouwt. De
kans is groot dat dit concern Lagerwey zal
overnemen. Lagerwey heeft
geavanceerde windmolens, met in
potentie een zeer grote marktvraag, maar
is te klein om dit groeipad op eigen kracht
te realiseren. Wat betreft het onderhoud/
reparaties van onze Lagerwey, dit wordt
overgenomen doo de firma Joop Bettink,
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die al vele jaren het onderhoud in
opdracht van Lagerwey uitvoerde, maar
nu dus een zelfstandig opererend bedrijf is
geworden. Het onderhoudscontract, wat

we met Lagerwey hadden is integraal
overgenomen door de firma Joop Bettink,
waar we geen moeite mee hebben gezien
de goede ervaringen met deze firma.

Strategisch Groen Project
per fiets, kano of wandelend c.q.
streunend.
Daarbij wordt er in Zaanstad gesproken
over 1500 extra woningen voor Saendelft.
Zo'n dergelijke wijk zou het windaanbod
voor onze molen verder aantasten
waardoor de opbrengst gaat verminderen.
We zijn bezig hiertegen een bezwaar op
te stellen. Ook uit verdere milieuoogpunten heeft de ZEK bezwaar tegen
deze wijk.
Tenslotte heeft de ZEK hiermee verband
houdende van Zaanstad een aanschrijven
gehad voor vestiging van het voorkeursrecht voor aankoop van het stukje grond
van onze molen. Ook hier hebben we
bezwaar tegen aangetekend omdat de
familie van der Laan het recht van eerste
koop heeft. Dit bezwaar is gehonoreerd.

Onze molen het Windpaard staat aan het
randje van de nieuwe Zaanse wijk
Saendelft.
Planologen van de stuurgroep tussen
IJ&Z hebben berekend dat er bij een
dergelijk groot stadsdeel van 5500
woningen met daarbij nog de rest van de
Zaanstreek en de IJmond een
grootschalig recreatiegebied nodig is.
Uitgerekend bij de boerderij van onze
molenaars, de familie van der Laan zou
een grote waterplas aangrenzend aan een
notenbongerd moeten komen. Uiteraard
heeft de ZEK haar zienswijze gegeven:
een windmolen gaat prima samen met kleinschalige- recreatie. De groep Open
Polders Assendelft maakt zich sterk voor
behoud van de bestaande landerijen met
daarin extra mogelijkheden voor recreatie

Commissie van Advies
als energiecoöperatie informatie hebt, die
alleen een wethouder zou kunnen weten.
Dus hebben wij Robert gefeliciteerd en
daarbij gelijk dank gezegd voor zijn inzet
voor de ZEK-adviescommissie en zijn
gaan zoeken naar een goede vervanger.
Uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij
Henk Stuurman. Henk is ex-raadslid voor
de PvdA, ex-voorzitter van de KNNV,
voorzitter NME en aktief in ZNMO en
Zaans Groen en…. ZEK-lid. Is niet echt
weg van al te veel windturbines in het
landschap, maar wel overtuigd van de
noodzaak van duurzame
energievoorziening. Dus welkom in de
adviescommissie van de ZEK.

De commissie van advies voor 2e molen
en samenwerking is op de
ledenvergadering van vorig jaar oktober
geïnstalleerd. Bert Boer, Jan van den
Broek, Thecla Graas, Robert Linnekamp
en Dick Beets zijn twee keer bij elkaar
gekomen om over de grondverwerving in
de Westzanerpolder en over
samenwerking met CWVW te praten.
Na de gemeenteraadsverkiezingen is
Robert Linnekamp wethouder van onder
meer Milieu bij Zaanstad geworden. En zo
heeft volgens een bekende voetballer
ieder voordeel zijn nadeel. In dit geval
omdat deze 2 petten niet samen passen.
Bedoel het is nogal gauw verdacht als je
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Afbouw duurzame-energie subsidies door
rechtse regering
EIA en VAMIL
Dat zijn belastingmaatregelen om voor
bedrijven investeringen in milieu-objecten
fiscaal aantrekkelijk te maken. Maar als je
al die automobilisten het kwartje van Kok
terug gaat geven moet je er ook heel wat
extra asfalt bij doen om ze aan het rijden
te houden. Het voert te ver om hier uit te
leggen maar milieu-investeringen worden
dus fiscaal minder aantrekkelijk.

Terwijl in Duitsland en België de
kerncentrales worden stilgelegd en
afgebroken worden er in Nederland, sinds
de wind in Den Haag van rechts waait,
stilaan plekjes gezocht voor nieuwe
kerncentrales. De hoge flux reactor in
Petten is veilig verklaard, maar mensen
spelen nu eenmaal graag
(machts)spelletjes en dat is met
kernenergie erg link.
Maar de ZEK is voor duurzame energie en
de bevordering daarvan is sinds mei 2002
op een laag petroleumpitje gezet. Wat zijn
de maatregelen waar de ZEK ook mee te
maken krijgt?

EPR of energiepremieregeling
Net heeft Zaanstad zich uitgesloofd om
deze premies onder de aandacht te
brengen en er nog een schepje op te doen
om de aanschaf van Zonne-energie
betaalbaar te maken. Ook hier begint de
fiscus aan terug te krabbelen.
Waarschijnlijk gaan vergoeding van het
energie prestatie advies en de 25% bonus
eruit.

Groenfondsen
De vrijstelling van vermogensrendements-belasting ad 1,2% blijft nog
even bestaan, alleen de 1,3%
tegemoetkoming vervalt. De rentevoet zal
omhoog gaan voor gebruikers van
groenfondsen. Het zal moeilijker worden
om windenergieprojecten op plaatsen met
minder wind rendabel neer te zetten.

Wél een stimulans om nog dit jaar een
EPA uit te laten voeren en zonne-energie
spullen te laten installeren. Maar de
duurzame-energie lobby heeft zich
gebundeld om het tij te keren.

Groene stroom
De ecotax (REB)-vrijstelling van 7
€urocent van groene stroom uit het
buitenland vervalt. Positieve kant is dat er
meer stimulans is om groencertificaten in
ons land aan te kopen. Minder is dat
groene stroom voor de consument
duurder wordt waardoor de afname zal
inzakken. Voor de terugleverprijs van de
stroom van de ZEK heeft het nog geen
consequenties omdat de REB-prijs (artikel
35i en 36o) voorlopig zo blijft, dat heeft het
kabinet nog nodig om het kwartje (nog
geen 12 €urocent) van Kok terug te
geven.
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Nieuwe Molen
In voorgaande Zaanse Energie kranten
heeft al het één en ander gestaan over
een gezinsuitbreiding van het Windpaard
met 1 of 2 Windveulens. Om de
geschiedenis van het feuilleton op te
rakelen: eind 1998 heeft de ZEK met
behulp van een stagiaire zich bemoeid
met het opstellen van een nieuwe
windnota, door Ben Haisma opgesteld en
in juni 1999 door de gemeenteraad
vastgesteld. De 2 windmolens in
Assendelft mochten blijven bestaan, maar
voor de rest mochten er alleen molens
aan het Noordzeekanaal komen.
We hebben toen hevig in het bestuur
gepraat of wij daar ook aan moesten
beginnen. Onze Lagerwey 18/80 was toch
al demonstratieproject neergezet om te
laten zien dat als gas, kolen en olie op zijn
kernenergie niet de enig overgebleven
energievoorziening is. Nu 8 jaar later ons
Windpaard er dik meer dan 1 miljoen
kWh's op heeft zitten moet je er niet aan
denken dat er een kerncentrale op de
vuilstort van Nauerna gezet zou worden.
Maar windmolens komen er gelukkig wel,
door WCI (wind constructing international),
een dochteronderneming van Ballast
Nedam. Wij vonden dat er toch minstens 1
molen aan het Noordzeekanaal in
coöperatief verband zou moeten komen.
Bij een coöperatie is de molen eigendom
van de leden, die hun geld er in gestopt
hebben. De leden bepalen zelf het
rentepercentage om uit te keren en wat er
met de eventuele winst gebeurt: besteden
aan meer duurzame energie of aan
educatie. Voor een ZEK-lid is het een
extra mooi gezicht om je eigen Windpaard

in een stevige zuidwesten wind te zien
stroom malen. Tenslotte staat bij de ZEK
het milieu-oogpunt voorop: de leden
leveren liever iets van de rente-uitkering in
als bijvoorbeeld zou blijken dat het voor
vogels beter zou zijn als de molen op
bepaalde tijden stil zou moeten staan. We
willen niet zeggen dat het bij een molen
van een groot commercieel bedrijf niet zo
is, maar je hebt er als Zaankanter toch
minder over te zeggen.
Om kort te gaan, we hebben Zaanstad
laten weten dat de ZEK windmolens wil
neerzetten in de Westzanerpolder. Nadat
bleek dat dit gebied een duurzaam
bedrijventerrein moest worden en na
overleg met Milieu Federatie Noordholland
leek ons dat de geschiktste plek. Nadat
we vonden dat samenwerking met Nuon
toch wel handig is bij een windmolen van
1,75 MegaWatt en €1,5 miljoen, was ook
de gemeente Zaanstad enthousiast. De
bestemming windmolens is zelfs
opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Dit bestemmingsplan
is nu het nieuws door onduidelijkheid over
een door o.a. aanwonenden gewenste
groenstrook.
De twee benodigde stukjes grond zijn van
een projectontwikkelaar en we verwachten
dat we binnenkort over verwerving van het
gebruiksrecht kunnen onderhandelen.
Begin 2003 willen we dan ook onze
nieuwe folder en een website klaar
hebben om zoveel mogelijk Zaankanters
de kans te geven hun geld en hun ideeën
over de tokomstige energievoorziening in
te brengen in de nieuw molen(s) van de
ZEK.
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Wist u dat/ voor u gelezen:
• Wist u dat we eindelijk..... de
stelcomplaten naar het Windpaard
hebben liggen, zodat we zonder natte
pootjes naar het windpaard kunnen
lopen.
• Wist U dat dit najaar de eerste Vestas
windturbine (een van de geplande
twaalf) aan het Noordzeekanaal,(nabij
de hemspoortunnel) wordt geplaatst.
• Wist U dat er a.s zondag 13 oktober
weer een najaarsschouw is bij ons
Windpaard, op het erf van de fam Van
der Laan.Dat we dan hopelijk meer
informatie kunnen geven over de grote
Vestas windmolens die aan het
Noordzeekanaal geplaatst gaan
worden. (We zijn druk met Vestas in
overleg).
Wist U dat U ook een borreltje kan
komen halen?

•

•

•

•

•

• Wist U dat gemeente Zaanstad extra
subsidie geeft bij aanschaf van een HRketel met zonneboiler en of
zonnepanelen. De actie heet Zonneenergieproject Zonnig Zaanstad .

•
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Je kunt info map verkrijgen bij het
Railpoint Office in Zaandam of op de
website van Zaanstad.
Deze actie geldt tot 31 december 2002.
Zaanstad wil zijn Zaanse burgers wijzen
op de mogelijkheden van duurzame
energie.
Wist U dat van het midden en klein
bedrijf 29% is overgestapt naar een
andere energie leverancier.
Dat dit soms gaat met erg veel moeite/
tegenwerking van de huidige
energieleverancier. Er zijn helaas ook
vaker stroomstoringen. Men is echter nu
verplicht ze te melden.
Wist u dat de provincie Noord-Holland
zich nog steeds wil houden aan de
doelstelling tot en met 2006 de uitstoot
van CO2 in Noord-Holland met twee
miljoen ton te verminderen.
Wist U dat in ons land drie universiteiten
samen starten met de Gasunie een
groot onderzoek naar het inzetten van
waterstof in de landelijke energie
structuur.
Wist u dat er in juni is gestart met de
bouw van het grootste windmolenpark
van Nederland.
Er komen in de Wieringermeerpolder 32
(Vestas) windmolens van 80 meter
hoog, met een wiekdiameter van 66
meter.
Ze krijgen samen een vermogen van 54
MW voldoende voor 70 000
huishoudens van stroom te voorzien.
De opdracht komt van enkele boeren uit
de polder .
Wist U dat ze in de Australische
deelstaat New South Wales een zonneenergietoren gaan bouwen die over 4
jaar, 200 000 inwoners van energie kan
voorzien .(door Enviromission).

Uitnodiging

Najaarsschouw
Zondag 13 oktober
14.00 uur tot 16.30 uur
Op het erf van familie van der Laan,
Noorderweg 1 in Assendelft
(alleen bereikbaar vanaf de
Communicatieweg)
• Uitleg over werking en prestaties van de
Lagerwey 18/80 windmolen 'Het
Windpaard'.
• Met informatie over zonne-energie,
warmtepompen en EPR-subsidies
• Alles over de 1,75 Megawatt Vestas V66
molen die aan het Noordzeekanaal gaat
komen
• Met warme koffie of thee, molenspeculaas
en molenbitter
• Voor meer informatie bel 075-6283736
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