Steek energie in eigen molens!
Laat die wind maar waaien

Reeth

Nieuwe projecten
Als we voldoende leden werven die willen investeren in het windpark, komen de
windmolens volledig in eigendom van de coöperatie. Boven 7% rendement gaat de
helft van de opbrengst naar een duurzaam energiefonds, om nieuwe initiatieven in de

Televisie, vaatwasser, laptop, verlichting, smartphone: we verbruiken steeds meer

regio mogelijk te maken. Ook is er een omgevingsfonds, zodat mensen die dichtbij het

energie met z’n allen. Energiebesparing blijft belangrijk, helemaal omdat het overgrote

windpark wonen naast de lasten extra voordeel ervaren van het windpark.
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deel van de energie (maar liefst 96%!) niet duurzaam is opgewekt. En dat is jammer.
Gelukkig schijnt de zon vaak genoeg en waait het dagelijks in Nederland, dus kunnen
we van zon en wind energie maken. Dat hoeven we niet aan grote bedrijven over te
laten, we kunnen dat ook zelf. Samen kunnen we een duurzame toekomst voor onze
eigen omgeving realiseren!

De Grift

Investeren in wind
Zelf een windpark ontwikkelen, zonder grote energiemaatschappij, is bijzonder
maar wel vaker gedaan. Dat bewijst dat het kan! Als lid kun je met vele anderen
investeren in het windpark: per ledencertificaat betaal je 250 euro, je kunt maximaal

Ressen

De vijf windmolens zijn gepland langs de A15 bij afslag Elst.

80 ledencertificaten afnemen. Samen brengen we zo de helft van het eigen vermogen
voor het windpark bij elkaar, de rest van de investering komt grotendeels van een bank.

Windpark Nijmegen-Betuwe
Inwoners uit de regio Nijmegen en Overbetuwe hebben de handen ineen geslagen en
de coöperatie WindpowerNijmegen opgericht. Samen met de leden van de coöperatie
en met bedrijven uit de regio gaan we een windpark realiseren: Windpark NijmegenBetuwe. Aan de noordkant van Nijmegen komen vijf windmolens van het Gelderse
bedrijf Lagerwey, met een tiphoogte van 150 meter. Ze produceren genoeg stroom om
ongeveer 8.300 huishoudens van stroom te voorzien.

Wanneer is het windpark klaar?

Slijk-Ewijk

Dit voorjaar wordt een prospectus geschreven met de precieze
investeringsvoorwaarden. Ook wordt de vergunning voor het windpark aangevraagd en

Onze toekomstdroom

wordt de SDE+ (duurzame energie-regeling) aangevraagd. Vanaf 24 juli kunnen leden
inschrijven voor ledencertificaten. In september start de uitgifte van de certificaten,
waarbij je geld op een geblokkeerde rekening wordt geplaatst. Je geld wordt geïnd

We dromen van MEER.

wanneer het windpark daadwerkelijk gebouwd wordt. Als alles volgens plan gaat is dat
in 2016.

Samen voor duurzaamheid

We werken toe naar een Groene Centrale, met naast ons windpark een groot veld

WindpowerNijmegen is een burgerinitiatief en een geslaagd burgerinitiatief begint bij
mensen. Door de steun van veel leden is er een groot draagvlak voor het windpark.
Bovendien kunnen de leden daadwerkelijk investeren in het windpark. Als lid kun je

met zonnepanelen. De opbrengst van wind en zon wordt deels omgezet in stroom en
deels in warmte. We hebben nog veel meer ideeën voor een duurzame regio, met een
belangrijke rol voor coöperaties van mensen en bedrijven uit de buurt.

vanaf 24 juli als eerste inschrijven voor aandelen in het windpark. Daarmee sla je twee
vliegen in één klap: je ontvangt straks een goed rendement én krijgt de mogelijkheid
om groene stroom af te nemen.
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Ton Scholten:
‘Laat maar waaien, ik waai mee! Met een club
gelijkgestemden. Alle voordelen van het windpark
komen toe aan de leden en worden niet verdeeld
door een paar directeuren.’

Meld je nu aan als lid!
Ga naar windparknijmegenbetuwe.nl/aanmelden

Wat levert het lidmaatschap jou op?

Marij Bernards:

• Je zorgt ervoor dat groene energie wordt opgewekt voor omgerekend 8.300

‘We kunnen met een club enthousiastelingen

• Je krijgt voorrang bij het kopen van een of meerdere ledencertificaten (aandelen

bijdragen aan een duurzame regio en straks

van 250 euro) en hebt daarmee financieel voordeel met 20 jaar lang een goed

langs onze eigen windmolens fietsen. Dat is toch
fantastisch?’

huishoudens.

rendement.
• Je kunt aandeelhouder worden van een windmolen (door ledencertificaten te kopen)
en als mede-eigenaar meepraten en meedenken, bijvoorbeeld over toekomstige
investeringen.
• Je investeert in duurzame energie en daarmee in de toekomst.

Charles Tanahatoe:

‘Ik ben lid van Windpark Nijmegen-Betuwe,

Word lid. Meld je aan!

omdat ONS windpark bijdraagt aan een beter

De coöperatie WindpowerNijmegen heeft leden nodig om het windpark te kunnen

leefklimaat.’

realiseren. De kosten van lidmaatschap zijn eenmalig € 25,-. Wil je meedoen? Meld
je aan voor 24 juli 2015 door het formulier in te vullen. Lid worden kan ook snel en
eenvoudig via www.windparknijmegenbetuwe.nl. Na aanmelding ontvang je een mail
met een betalingsverzoek.

Caroline de Greeff:

Meer doen?

‘De passie voor duurzame lokale energie is

Meer doen kan natuurlijk ook. Zo kun je bijvoorbeeld mensen in je omgeving

wat me drijft. In mijn dagelijkse leven werk ik

informeren en nieuwe leden werven. Wil je actief meehelpen? Vermeld dit bij je

aan het realiseren van duurzame doelen in

aanmelding. Ideeën over jouw bijdrage in de coöperatie zijn van harte welkom! Laat het

ontwikkelingslanden. Daarom spreekt juist het

ons weten: info@windparknijmegenbetuwe.nl.

lokale karakter van het windpark me aan.’
Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten en volg ons op
Facebook en Twitter!

wpn-ledenwerving-folder-anne-150326.indd 4-6

WindpowerNijmegen U.A.

info@windparknijmegenbetuwe.nl

facebook.com/WindparkNijmegen

KvK 57958734

www.windparknijmegenbetuwe.nl

twitter.com/WindpowerNijmeg

Ga naar windparknijmegenbetuwe.nl/aanmelden
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