
 Opening en welkom door Henk Geluk 

 Voorstellen 

 Presentatie project door de initiatiefnemers 

 Ervaringen vanuit Friesland door Ron Koopal 
en Pieter Thys Faber 

 Pauze 

 Vragen en discussie 

 Mening peiling 

 Mededelingen door de initiatiefnemers 

 Sluiting        

         

 



Naar Fries voorbeeld: 

Inwoners en verenigingen varen er wel bij! 

 



 5 jaar geleden Ron Koopal leren kennen 

 2 jaar geleden verhaal Friese Dorpsmolens 

 1½ jaar geleden eerste gesprekken met 
mensen in het dorp over de mogelijkheden… 

 Voordat we naar buiten kwamen met ons 
plan wisten er minstens 100 mensen van… 

 Complimenten hoe die 100 mensen met een 
vertrouwelijk verhaal zijn omgegaan! 



 Samen investeren in een windmolen en 
daarvan de vruchten plukken 

 Nu 5 molens in Anna Jacobapolder 

 Straks 34 molens bij sluizen Philipsdam 

 1 molen in het noordoosten van de 
Kramerspolder geeft minimale (extra) overlast 





 Draagvlak van een grote meerderheid van 
de bevolking. 

 Medewerking van de politiek. 

 Voor een goede molen zullen wij als 
inwoners van Sint Philipsland ongeveer 0,5 
miljoen euro bijeen moeten brengen.  

 Banklening 2,75 miljoen euro 



 Ten minste 6% rente. 

 Zeggenschap over de winst.  

 Ten minste € 100.000,-- per jaar 

 Daarnaast geld voor duurzame 
investeringen van leden van de vereniging 
en/of korting op stroomtarief. 

 

 

 



 In Friesland gemiddeld 5 projecten per 
jaar.  

 Er is altijd sprake van cofinanciering. 

 Alle inwoners profiteren van het 
rendement.  

 Reservering voor een vervangende molen 
na 20 jaar? 

 



 Duurzame investeringen door individuele 
inwoners 

 het behoud en onderhoud van 
karakteristieke gebouwen en kerken 

 verenigingen 

 algemene voorzieningen 

 scholen 

 Festiviteiten 

 Alles wat Sint Philipsland zo mooi maakt 

 



 Er is vraag naar windenergie 

 Wens om duurzaamheid te stimuleren 

◦ Uitkomsten klimaatakkoord Parijs 

◦ Opwarming van de aarde / CO2  

◦ Energieakkoord 

 Leefbaarheid Sint Philipsland een impuls 
geven 

 Samen geld verdienen voor onze 
gemeenschap 

 



 Groene energie is onze toekomst 

 De leefbaarheid van ons dorp en eiland 
vinden wij zeer belangrijk 

 Vergoeding < 70% 

 Voorfinanciering + risico alle kosten 
voortraject 

 



 Eerste idee: zelfde molen als bij Windpark 
Krammer (3 MW) 

 Regelgeving t.a.v. kabeltarieven dwingt 
ons naar kleinere molen (± 2 MW) 

  ± 1400 huishoudens 

 2 MW: ongeveer zelfde molens als bij 
Windpark Wissewind (Anna Jacobapolder) 



 Doorberekend door 2 specialisten op het 
gebied van windenergie, onafhankelijk van 
elkaar.  

 Glen Moerland  en Drs. Arjan den Braber RA 
zijn financieel specialisten in ons team.  

 Uitgangspunt is: we gaan in de presentatie uit 
van een sober scenario 

 Met de gegevens van vandaag spiegelen we 
zaken niet mooier voor dan dat ze zijn. 

 Rendementen van vandaag geven geen 
garantie voor de situatie over een paar jaar… 



 Investering € 3.250.000,-- 

 Jaarlijkse opbrengsten  € 750.000,-- 

 Jaarlijkse kosten: 

◦ Afschrijving    € 217.000,-- 

◦ Rente     € 140.000,-- 

◦ Overige kosten   € 220.000,-- 

 

 Winst voor belasting  € 173.000,-- 

 



 Onderhoud 

 Opstalrecht 

 Verzekering machinebreuk en WA 

 Beheer-/accountant-/advieskosten 

 Bestuurskosten 

 Omwonendenvergoeding 

 OZB 

 Onvoorzien / overige kosten 

 



 Zonder deze subsidie project niet haalbaar. 

 Overheid garandeert 15 jaar een minimale 
prijs voor de opgewekte stroom. 

 Afschrijving ook op basis van 15 jaar 

 Banklening en aflossing eveneens 15 jaar 

 Omdat er vrijwel geen onzekerheden zijn 
durven banken uiterst scherp te financieren! 

 Rekenplaatje op basis subsidiefase 2 SDE 

 Technische levensduur windmolen ± 20 jaar 



 Gesprekken met wethouders Hoek en Van 
Dis en ambtenaren RO gemeente Tholen 

 

 Gesprek met ambtenaar windenergie 
Provincie Zeeland: “prachtig plan” 

 

 “Beslist niet kansloos bij een breed 
gedragen vraag uit de bevolking” 



 Het Zeeuwse Landschap had een dubbel 
gevoel bij Windpark Krammer, maar heeft 
onder voorwaarden ingestemd. 

 Vooroverleg gevoerd met HZL over ons plan 

 Goede ecologische inpassing belangrijk 

 



1. Draagvlakpeiling St Philipsland 
- Oprichten vereniging of coöperatie 

- Leden 

- Nieuwsbrief 

2. Vergunningaanvraag 
- Subsidieaanvraag 

3. Realisatie 
- Hoe ziet de wereld er dan uit? 

- Financiering, etc. 

 

Dit betekent 3 maal go / no-go! 



 < 15% van aanwezigen tegen verdere 
uitwerking van het plan?   Initiatiefnemers 
gaan verder. 

 

 15 – 40% van aanwezigen tegen verdere 
uitwerking.   Initiatiefnemers raadplegen 
alle inwoners van Sint Philipsland 

 

 > 40 % tegen verdere uitwerking van het plan? 
  Initiatiefnemers trekken hun plannen in. 


