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1.1

Inleiding
In de gemeente Staphorst zijn eind 2017 ideeën ontstaan voor het oprichten van een coöperatie die gericht is op een
duurzame samenleving in Staphorst. Een coöperatie met een lokale focus en een lokaal draagvlak: voor Staphorst en door
Staphorst. Een coöperatie van inwoners en bedrijven uit de gemeente Staphorst met als doel een belangrijke bijdrage te willen
leveren aan duurzame dorpen en het in stand houden van leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Staphorst.
 anleiding was de ontwikkeling van de plannen voor windenergie binnen de gemeente Staphorst. Vanaf december is een
A
werkgroep actief met als doel dit plan in te dienen om vanuit een 100% coöperatie een windpark te exploiteren.
De werkgroep heeft een aantal adviseurs betrokken bij de uitwerking van dit plan. De werkgroep werkt in opdracht van de
coöperatie, die is opgericht door een groep ondernemers en inwoners van de gemeente Staphorst.
Doelstelling van het windplan van de coöperatie is een windpark te ontwikkelen en te exploiteren waarbij 100% van het
rendement terugvloeit naar de gemeenschap in Staphorst. Het windpark staat voor participatie open voor alle inwoners en
ondernemers in de gemeente Staphorst.
 e coöperatie Wij Duurzaam Staphorst wil met dit plan het signaal afgeven dat de uitwerking van de plannen vanuit de lokale
D
samenleving opgepakt kunnen worden: ‘Dit kan Staphorst zelf’. Een eerste initiatief van de coöperatie is het opstellen van dit
windplan voor de realisatie van minimaal 12 MW aan windenergie in de gemeente Staphorst.
Andere initiatieven binnen de (brede) doelstellingen van de coöperatie kunnen op termijn vanuit de coöperatie worden
geïnitieerd door het bestuur en de leden. Wij Duurzaam Staphorst kan zo mogelijk ook een rol spelen bij het stimuleren van
duurzame dorpen.

1.2

Brede en coöperatieve focus
De coöperatie zal er zich voor inzetten dat niet alleen de lasten van de windmolens in Staphorst komen te liggen maar dat
de bevolking van Staphorst ook kan meedelen in de opbrengsten ervan. Er is een coöperatie opgericht vanuit het idee dat
deze echt een verschil kan maken ten opzichte van de plannen die tot nu toe ‘op de plank’ liggen: een coöperatie die de
productie en levering van lokale duurzame energie in eigen hand neemt voor Staphorst. Alleen dan zijn de belangen van de
eigen inwoners en bedrijven zo maximaal mogelijk (100%) gewaarborgd. De coöperatie wil een belangrijke rol spelen in de
transitie naar lokale duurzame energie. Wij vinden dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel
op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Dit kan kleinschalig via zonnepanelen op de eigen woning of
groter via eigen windmolen(s) of een zonnepark en postcoderoos. De coöperatie zal vanuit de bredere doelstelling meer
initiatieven gaan ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan duurzame dorpen en het in stand houden van leefbaarheid en
sociale samenhang.
De coöperatie wil de opbrengsten uit productie en levering van duurzame energie binnen de eigen gemeente houden. Dit
wordt gerealiseerd door de mogelijkheid te bieden aan de bevolking om te participeren in het windmolenproject en door een
deel van de opbrengsten beschikbaar te stellen voor een lokaal maatschappelijk fonds. Ook is het uitgangspunt om een deel
van de opbrengst ten goede te laten komen aan de omwonenden van de windmolens. En tenslotte willen we de regie
houden op de inzet van de zogenaamde groencertificaten bij de bedrijven in Staphorst voor het verduurzamen van hun
productieproces.
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1.3

Participatie en fondsen binnen de coöperatie
Om de coöperatieve gedachte extra te benadrukken wordt binnen Wij Duurzaam Staphorst een omgevingsfonds en
maatschappelijk fonds opgericht. De coöperatie streeft ernaar beide fondsen in te zetten na de realisatie van de het windplan
voor 12 MW aan windmolens.
Het maatschappelijk fonds zal op basis van aanvragen door bijvoorbeeld inwoners of verenigingen financiële middelen
beschikbaar stellen op basis van een aantal thema’s die relevant zijn binnen de gemeente Staphorst.
 ia het omgevingsfonds en de op te richten windpark BV zal Wij Duurzaam Staphorst op een coöperatieve manier omgaan met
V
grondvergoeding en vergoeding voor de omwonenden. Niet alleen door middel van communicatie met deze grondeigenaren en
omwonenden maar ook in de vorm van een financiële vergoeding zal de doelgroep betrokken worden. Wij Duurzaam Staphorst
zal actief aan de slag gaan met de belangen, wensen, impact van de grondeigenaren en omwonenden.

1.4

Organisatie van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
De coöperatie heeft bij de oprichting een bestuur in de volgende samenstelling gekregen:
Voorzitter: 		
R. Compagner
Secretaris:		
J.J. Huls
Penningmeester: J. Slager
Lid:				A. Bloemhof
Lid:				J. Talen
Lid:				J.R. Kooiker
De coöperatie stuurt onder andere een project-/werkgroep aan voor de uitwerking van het plan voor de realisatie van 12 MW
aan windenergie in Staphorst. Dit plan wordt ingediend bij de gemeente Staphorst. Afhankelijk van de initiatieven die binnen de
coöperatie kunnen gaan ontstaan, kunnen andere projectgroepen worden ingesteld.
 e werkgroep die aan het windplan voor 12 MW Windenergie Staphorst heeft gewerkt, bestaat uit de volgende personen:
D
Jenko Huls, Bert Kuijers, Piet la Roi, Theo Bouius, Jan Vos, Herman Dunning, Albert Bloemhof, Jan Dunnink. Zij zijn woonachtig
en/of werkzaam in de gemeente Staphorst.

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft de coöperatie een brede doelstelling die gericht is op de bijdrage aan het
verwezenlijken van duurzame dorpen en het in stand houden van leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente
Staphorst. Dit is in de statuten van de coöperatie bij de oprichting vastgelegd. In de bijlage bij dit document zijn de statuten
en de kvk-inschrijving van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst opgenomen.
 e zeggenschap binnen de coöperatie is in de statuten vastgelegd. Elke lid heeft binnen de coöperatie een stem.
D
De zeggenschap in de coöperatie is onafhankelijk van de financiële inleg voor de participatie in het windpark.
De coöperatie is in januari gestart met een groep ambassadeurs van ruim 30 personen. De coöperatie heeft op 12 en 13 van
april, binnen een maand na oprichting, de eerste openbare bijeenkomsten voor inwoners (ruim 150 bezoekers), omwonenden
en grondeigenaren (circa 75 bezoekers) georganiseerd. Op grond van deze bijeenkomsten trekken we de conclusie dat ons
initiatief en doelstelling (door en voor Staphorst) leeft, tot verbeelding spreekt en ruim draagvlak heeft bij inwoners en
ondernemers. De coöperatie was op 13 april de grens van 100 leden gepasseerd. Inwoners en ondernemers geven aan
financieel te willen participeren.
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De werkgroep...

1.5

Communicatie en PR bij de start van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
 a de oprichting heeft de coöperatie een tweetal openbare bijeenkomsten in Staphorst georganiseerd: een informatieavond
N
voor belangstellenden en een inloopavond voor omwonenden en grondeigenaren in de gebieden 8 en 6. Beide avonden zijn
voorafgegaan door persberichten, publicaties en advertenties in de lokale media. Een website is ontworpen en geactiveerd
evenals een pagina op Facebook. Een cartoonist is aangetrokken om op een luchtige manier de vorderingen van de coöperatie
op het windplan naar voren te brengen. Met deze communicatie heeft de coöperatie ervoor gekozen binnen de lokale bevolking
ruim aandacht te geven aan de oprichting, ledenwerving en uitwerking van ons windplan. Wij hebben ons daarin kwetsbaar
opgesteld in een houding van open en transparant communiceren. Dit als voorbeeld hoe wij willen acteren in het
participatieproces en de verdere realisatie van het project.
 ij zullen ook bijeenkomsten gaan organiseren voor de andere dorpskernen om zoveel mogelijk inwoners kennis te laten
W
maken met onze coöperatie en onze plannen. Daarnaast zal de coöperatie inwoners in het gebied 8 gaan bezoeken om de
dialoog met hen verder aan te gaan over het windplan. Dit is onderdeel van de participatieproces van het windplan en het
daarbij uitgewerkte communicatieplan.
De communicatie middelen die we op dit moment in het kader van de oprichting, ledenwerving en ons windplan hebben
ingezet, zullen op vergelijkbare wijze worden ingezet bij de verdere uitwerking van de plannen en het realiseren van het project.
Zie hiervoor ons communicatieplan bij het project. Bij dit document hebben wij in een samenvatting toegevoegd van de recente
communicatie uitingen van en over de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.

1.6

Samenwerking door coöperatie met organisaties en lokale initiatieven
In Staphorst zijn een aantal lokale initiatieven opgestart die raakvlakken hebben met de doelstellingen en ambities van de
coöperatie. Graag willen wij de samenwerking opzoeken met deze initiatieven om elkaar te versterken ten behoeve van de
lokale gemeenschap. Wij hebben inmiddels contacten gelegd met Buurtkracht IJhorst en staan op soortgelijke wijze open voor
samenwerking met andere organisaties en/of initiatieven. Wanneer er behoefte is om activiteiten te integreren binnen de
coöperatie zal dat plaats vinden op basis van de algemene ledenvergadering (ALV).
 amenwerking met organisaties buiten de gemeente Staphorst gaan wij aan wanneer dat de realisatie van de doelstellingen
S
van de coöperatie bespoedigd of versterkt en effecten van deze samenwerking uiteindelijk ten goede komen aan de lokale
gemeenschap.
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1.7

Memorandum: Initiatief voor een Coöperatie ‘Duurzaam Staphorst’
Op 4 januari 2018 hebben initiatiefnemers het volgende memorandum ondertekend:
In de gemeente Staphorst zijn ideeën ontstaan voor het oprichten van een coöperatie die gericht is op een duurzame samenleving in
Staphorst. Een coöperatie met een lokale focus en een lokaal draagvlak: voor Staphorst en door Staphorst. Een coöperatie van inwoners
en bedrijven uit de gemeente Staphorst met als doel een belangrijke bijdrage te willen leveren aan duurzame dorpen en buurtschappen
en het in stand houden van leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente.
 anleiding is de ontwikkeling van de plannen voor windenergie binnen de gemeente Staphorst. Als initiatiefnemers willen wij het signaal
A
afgeven dat er mogelijkheden zijn om de uitwerking van de plannen vanuit de lokale samenleving op te pakken: ‘Dit kan Staphorst zelf’.
Wij willen ons er voor inzetten dat niet alleen de lasten van de windmolens in Staphorst komen te liggen maar dat de bevolking van
Staphorst ook kan meedelen in de opbrengsten van de windmolens.
Er is een intentie een coöperatie op te richten vanuit het idee dat wij echt een verschil kunnen maken ten opzichte van de plannen die tot
nu toe ‘op de plank’ liggen: een coöperatie die de productie en levering van lokale duurzame energie in eigen hand neemt voor Staphorst.
Alleen dan zijn de belangen van de eigen inwoners en bedrijven zo maximaal mogelijk (100%) gewaarborgd.
 ij willen een belangrijke rol spelen in de transitie naar lokale duurzame energie. Wij vinden dat de toekomst van onze
W
energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Kleinschalig via zonnepanelen op
de eigen woning of groter via eigen dorpsmolen(s) of zonneweide. Waarbij we de opbrengsten uit productie en levering van duurzame
energie binnen de eigen gemeente willen houden. Dit door de mogelijkheid te bieden aan de bevolking om te participeren in het
windmolenproject en door een deel van de opbrengsten beschikbaar te stellen voor een lokaal maatschappelijk fonds. Ook is ons
uitgangspunt om een deel van de opbrengst ten goede te laten komen aan de omwonenden van de windmolens. En tenslotte willen we
de regie houden op de inzet van de zogenaamde groencertificaten bij de bedrijven in Staphorst voor het verduurzamen van hun
productieproces.
 ij willen de plannen voor een coöperatie uitwerken gelijktijdig met de bestuurlijke en ambtelijke voorbereiding voor het proces van
W
de windmolens. Resultaat van die uitwerking is verdere vergroting van het draagvlak bij de eigen inwoners en bedrijven van Staphorst
en de oprichting van een coöperatie. Als initiatiefnemers willen wij met deze coöperatie een centrale rol spelen en de trekker zijn bij de
uitwerking van de plannen voor de windmolens die voldoen aan 100%-coöperatief. Vervolgens pakken we met de coöperatie andere
initiatieven op vanuit de doelstelling: voor Staphorst en door Staphorst.
Bijlagen bij dit document:
- Uittreksel kvk
- Statuten
- Samenvatting gerealiseerde communicatie
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