
Coöperatie WindpowerNijmegen
Duurzame, lokaal opgewekte energie voor én door burgers



Coöperatie WindpowerNijmegen U.A.

100% burgerinitiatief, sinds 2013

Voor iedereen uit Nijmegen en omgeving

Op dit moment: 1.600 leden/donateurs 
Afgelopen jaar weer 200 donateurs erbij

Wie wij zijn



Zélf lokale duurzame energieprojecten opzetten, want:

➢ zo dragen we bij aan een duurzame wereld 

➢ dichtbij huis zijn we onafhankelijk in onze 
energievoorziening

➢ laten we zien dat het ook zonder Nuons enz. kan

➢werken we samen met onze buurt/stadgenoten

➢ stimuleren we de regionale economie en werk

➢ Verdienen we ook nog wat d.m.v. rendement op aandelen

Wat wij doen en waarom



1995:

• eerste vermelding in Structuurvisie Waalsprong

2010-2012:

• GNMF betrokken t.a.v. voorstel                                                                              
1 molen coöperatief

• 2012 Initiatief Eneco gestrand

dec. 2012:

• Dec 2012 gemeente vraagt  GNMF voor participatie

• GNMF en Izzy projects stellen voor het zelf te doen

Voordat het zover was..



Wat is allerbelangrijkst bij contact met 
omwonenden?
1. Zelf contact zoeken met omgeving/opinieleiders 

2. Altijd als eerste informeren als er iets nieuws is

3. Veel koffie en bier met ze drinken

4. Op infomarkten ruimte bieden voor eigen verhaal

5. Recht halen en goede buren zijn, strikt scheiden

6. Ruime financiële compensatie

7. Alle antwoorden zijn goed

Poll en eventuele vragen



• Mei 2013: oprichting st.Wiek-II en coöperatieWindpowerNijmegen

• eind 2014: Raad stemt vrijwel

unaniem in met bestemmingsplan

• Instemming financieringsproduct

• april 2015: start campagne

• 6 mei: bestemmingsplan onherroepelijk

• coöperatie ruim 1500 leden: 3,2 mln.

• 21 okt: omgevingsvergunning

• 12 nov: leden unaniem voor bouw

• 16 dec: financiering rond

• november 2016: eerste stroomlevering

Project 2013-2016



• 1 euro per MWh voor 

Omgevingsfonds voor 4 

woongebieden 

(verwacht gemiddeld € 

24.000/jaar)

• ruimhartige 

tegemoetkoming 

omwonenden

• In overleg uitgwerkt

Lasten? Dan ook lusten!



1013 leden investeerden 2 miljoen euro

bottom up:

coöperatie WindpowerNijmegen
➢ ledenbetrokkenheid en enthousiasme

➢ uiteindelijk 100% eigenaar windpark



Een bijzonder windpark

Project in recordtijd gerealiseerd

Burgers investeren en profiteren:
coöperatie WindpowerNijmegen is enig aandeelhouder

Totale investering:  € 14,9 miljoen
1.013 aandeelhouders:  € 2 miljoen
Rest: lening bank en innovatiefonds provincie

Aandeelhouders ontvangen rendement en dragen bij aan 
verduurzaming. Tevens omgevingsfonds (1 euro per Mwh!) 
en ontwikkelfonds.



Vragen?



• GroeneStroomfabriek heeft samen met Wiek-II 
de aanbesteding gewonnen om in 5/7 jaar tijd 
alle stroom van 17 gemeenten uit de regio 
Arnhem-Nijmegen lokaal duurzaam te gaan 
opwekken…..

• Dit doen we samen met de energiecoöperaties 
uit de regio.

• Onderdeel is Burgers geven energie

Stroom verduurzamen 17 gemeenten



• Vergunning verleend 5,5 ha zonnepark nog ruimte 
voor 3 ha binnen zelfde netaanpassing

• 5e molen op grondgebied Overbetuwe 

• 6e molen via 

Belemmeringen

wet privaatrecht

• Opslag via accu!

In ontwikkeling Zonnepark en 5e plus 
6e molen 



Koninklijk bezoek                       (31 januari 2017)

Vragen?


