
Projectplan Energiepark WEN Tolleane Wijnjewoude Pagina 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectplan Energie Park WEN  -  Tolleane Wijnjewoude  

Van Rioolzuivering naar Energie Park 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.b.v. overname door WEN locatie rioolwaterzuivering Wijnjewoude  

Wijnjewoude, december 2016   



Projectplan Energiepark WEN Tolleane Wijnjewoude Pagina 2 
 
 

Inleiding. 
Op 15 oktober 2015 is de coöperatieve vereniging WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) opgericht, 
met als belangrijkste doelstellingen om met elkaar energiebesparingen te realiseren en gezamenlijk 
duurzame energie op te wekken, zodat Wijnjewoude in 2025 energieneutraal is. WEN (begonnen als 
initiatief van Plaatselijk Belang Wijnjewoude) wordt gedragen door een enthousiast bestuur, dat 
samen met de ledengroep, inmiddels zijn dat er ruim 120, werkt aan het bevorderen van de 
duurzaamheid in het dorp. Na een pilot-status in 2015 binnen het netwerk van duurzame dorpen in 
Fryslan, staat WEN nu bijna 1 jaar op eigen benen. Haar doelstellingen zijn: 

 Besparen op energielasten  
 Groene energie opwekken  
 Werken aan een duurzame toekomst  
 Slim subsidie verwerven en voor het dorp inzetten  
Bij het realiseren van haar doelstellingen wordt WEN ondersteund door expertise vanuit de 
energiewerkplaats Fryslan, de gemeente Opsterland en de provincie Fryslan.  
 
Wijnjewoude Energie Neutraal.  
 
Een mooie slogan, waar mensen gemakkelijk achter kunnen gaan staan. Maar wat betekent dit nu in 
de praktijk. Dit hebben wij met specialistische ondersteuning vanuit de provincie nader uit gewerkt, 
waarbij over twee avonden verspreid ca  100 dorpsbewoners betrokken zijn geweest. Het resultaat 
was een overzicht van het totaal verbruik van Wijnjewoude en hoeveel energie we, na besparingen, 
in het dorp zelf op moeten gaan wekken.  Voor een gedetailleerd inzicht verwijs ik u naar het 
rapport, dat als bijlage is toegevoegd. (Wijnjewoude Energie Neutraal presentatie model 1) In dat 
kader kwam onder andere de mogelijkheid naar voren om te onderzoeken of er energie opgewekt 
kon worden uit rioolslib. Wijnjewoude heeft immers een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook drong 
de landschapsarchitect van de provincie aan op het realiseren van een energiepark. Bij soortgelijke 
initiatieven in het buitenland blijkt dit van doorslaggevende betekenis te kunnen zijn. Enerzijds 
ontstaat hierdoor focus binnen de lokale gemeenschap en anderzijds geeft dit ook veel betere 
kansen voor een verantwoorde landschappelijke inpassing van opwekkingsvoorzieningen. De huidige 
rioolwaterzuiveringslocatie aan de Tolleane leek daarvoor een ideale plek. Op basis hiervan is overleg 
gestart met Wetterskip Fryslan. In februari van dit jaar vond het eerste gesprek plaats. Daar bleek dat 
de rioolwaterzuivering buiten gebruik gesteld zou worden, dus was de kans voor Wijnjewoude om 
energie uit rioolslib op te wekken verkeken. De ambitie voor een Energiepark bleef echter bestaan. 
Bij het uitwerken van onze andere doelstellingen kwam, voor ons eigenlijk ook onverwacht, de 
locatie aan de Tolleane ook voor energie opwekking weer in beeld. Ter verduidelijking volgt 
hieronder eerst een nadere toelichting van de stand van zaken bij WEN. Vervolgens worden twee 
belangrijke doelstellingen uitgewerkt, die een directe relatie hebben met de locatie.   
 
 
Stand van zaken WEN. 

Mede op basis van een subsidie uit het Iepen Mienskip Funs kon er het afgelopen jaar verder inhoud 
gegeven worden aan de belangrijkste uitgangspunten. Het winnen van twee prijzen, te weten de 
extra bonus van het Iepen Mienskip Funs en de landelijke Henk Aalderinkprijs heeft onze financiële 
armslag nog een beetje vergroot. Hieronder een kort overzicht.  

 Draagvlak.                                                                                                                                                               
De coöperatie WEN heeft een jaar na oprichting ruim 120 twintig leden (gezinnen). 
Informatiebijeenkomsten worden drukbezocht en op onze twee open huizen dagen waren er 
in totaal meer dan 50 belangstellenden. Aan de oproep om ook zelf energiebesparende 
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maatregelen te nemen wordt ruim gehoor gegeven. De ISV subsidiepot van de gemeente 
was binnen 4 maanden leeg, maar de activiteiten gaan door. Inmiddels heeft WEN ook de 
beschikking over een lokale energieadviseur die, mede op basis van gegevens van de eigen 
WEN-warmte camera, adviezen geeft over besparingsmogelijkheden. Op grond van zijn 
arbeidsverleden als verkoper van zonnepanelen is hij ook beschikbaar voor goede adviezen 
over energie opwekking. Hij gaat op kosten van WEN een energie advies opleiding volgen. Hij 
is momenteel “in between jobs”, maar door deze ervaring zullen zijn kansen op de 
arbeidsmarkt stijgen. Deze lokale invulling van de adviesfunctie (WEN heeft een gezicht en 
“komt bij u thuis!”), blijkt een noodzakelijk voorportaal voor het digitale voorlichtingsportaal 
van de gemeente, het Duurzaam Bouwloket.  

 Continuïteit                                                                                                                                                              
De deugdelijke coöperatieve structuur, op basis van bij de notaris gedeponeerde statuten en 
KvK inschrijving, met een bestuur en ledenvergaderingen staan borg voor de bestuurlijke en 
administratieve continuïteit. Maar de echte garantie voor continuïteit zit natuurlijk bij de 
betrokkenheid van de individuele leden en de successen, die geboekt worden. Als onze 
plannen voor collectieve zonne-energie gerealiseerd worden, is er ook nog een materiële 
garantie voor continuïteit. Wijnjewoudsters hebben samen een onderneming en dat verbindt 
hen aan elkaar. Ons educatietraject met de basisscholen in het dorp gaat de jeugd bij onze 
initiatieven betrekken waarmee we ook aan toekomstige continuïteit bouwen.  Daarnaast 
willen wij een duurzame relatie vestigen met opleidingen, die onderzoek doen naar duurzame 
energie en samenwerken met bedrijven op dat gebied.  

 Samenwerking                                                                                                                                                   
De coöperatieve structuur is gericht op samenwerking. De Wijnjewoudsters geven aan met 
elkaar samen te willen werken aan het realiseren van hun droom, een energie neutraal 
Wijnjewoude. Dit geeft meer samenhang en meer gezamenlijke energie, in een dubbele 
betekenis, in het dorp. Zo wordt er samengewerkt met voetbalvereniging ODV die, met steun 
van NOC-NSF, hun sportaccommodatie energieneutraal wil maken. Ook worden gezamenlijke 
plannen uitgewerkt voor het energieneutraal maken van ons Multi Functioneel Centrum De 
Swingel en de beide basisscholen. Maar daar blijft het niet bij. WEN werkt ook samen met 
lokale ondernemers en stimuleert daarmee de lokale economie. Daarnaast betrekt WEN ook 
externe instanties bij haar initiatieven. Zo wordt samengewerkt met woningbouwvereniging 
Elkien tbv verduurzaming van alle huurwoningen. En dit projectplan, voor de overname van 
de rioolzuiveringslocatie aan de Tolleane, is een gevolg van een samenwerkingsinitiatief met 
Wetterskip Fryslan.   

 Empowerment                                                                                                                                                 
Nu al werkt het zo, dat mensen uit het dorp zich spontaan aanbieden om actief te 
participeren in projecten. Het bestuur doet het niet alleen, maar de leden nemen hun 
verantwoordelijkheid en gaan zich straks eigenaar voelen. In die zin wordt elke 
Wijnjewoudster specialist op het gebied van duurzame energie. Zo zijn de bestuursleden 
inmidddels deskundiger geworden en dat geldt ook voor de leden die al actief participeren in 
projecten. Wanneer ons project met Elkien slaagt, zullen ook de bewoners van huurwoningen 
actief betrokken worden. Zo geven we inhoud aan ons plan voor een aantrekkelijk 
financieringsmodel om ook mensen met een kleine beurs de gelegenheid te geven te 
participeren. 
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 Ecologie                                                                                                                                                    
Om ook een duurzame en leefbare wereld achter te laten voor volgende generaties hanteren 
we de volgende principes.                                                                                                                 

We breken de natuur niet sneller af dan de tijd die nodig is om te herstellen;  

We brengen niet meer en sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu dan de natuur 
kan verwerken;   
  
We brengen niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu dan de natuur 
kan verwerken;  
 
We doen geen dingen waarmee we andere mensen beperken bij het vervullen van hun 
basisbehoeften.  

 
 
Het thema is hier goed rentmeesterschap. Eén van onze bestuurders verwoordt dit als volgt: 
“Wij hebben de aarde te leen en moeten er goed op passen en niet uitputten, maar in 
goede staat overdragen aan de volgende generatie”.  Hierbij past het stoppen met 
mijnbouw en traditionele gaswinning, waarbij we iets uit de aarde halen en het niet 
teruggeven. Daarom willen wij alternatieve gaswinning bevorderen. In dat kader heeft WEN 
een  haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar microvergisting van koeienmest bij een 
lokale boer. Hier liggen zeker kansen, met name wanneer er in een collectief van boeren 
een tweede verwerkingsslag gemaakt kan worden  in het kwalitatief opwaarderen tot groen 
gas op een centrale locatie. Hiervoor is de locatie van Wetterskip Fryslan in beeld.  

 Vernieuwend                                                                                                                                                              
De manier waarop wij binnen WEN faciliteren dat de mensen uit het dorp het samen doen, 
vormgegeven door onze specifieke coöperatieve structuur, geldt als vernieuwend. Door de 
projecten met elkaar op te zetten, waarbij participanten ook daadwerkelijk eigenaar worden, 
draagt WEN hieraan bij. Niet meer de provincie, de gemeente of dorpsbelang zijn 
verantwoordelijk, maar de mensen zelf, een nieuwe vorm van democratie van onderop, die 
wordt vormgegeven in de coöperatieve structuur van WEN. Hierbij zal onze nieuwe 
interactieve website, die op 1 december live gegaan is, ook een belangrijke rol vervullen. 
Wijnjewoude als leefbaar dorp heeft dan ook de dimensie van de digitale community 
ingevuld.  

 

Concrete doelen 2016-2017. 
In ons jaarplan 2016-2017 staan 9 concrete doelen beschreven. In relatie tot het projectplan Energie-
park Tolleane lichten wij hier drie nader toe.  
 

1. Collectieve zonne-energie op grote daken.                                                                                                                          
Op dit moment werkt het bestuur samen met de energiewerkplaats en de leden hard aan het 
realiseren van een positieve businesscase voor het plaatsen van zonnepanelen op grote 
daken. Het is de bedoeling dat inwoners van Wijnjewoude, in het kader van de postcode 
roosregeling, “hun” panelen op deze daken leggen via de coöperatieve vereniging. De 
ambitie is om voor 1 januari 2018 minimaal 4000 panelen te plaatsen. Dit zal een investering 
vergen van ruim 1 miljoen euro. Na installatie zal de coöperatie geheel selfsupporting zijn. 
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Uit de opbrengsten van de panelen zullen ook alle kosten van de administratie, het beheer 
en het onderhoud betaald worden.  
Inmiddels zijn er voldoende participanten om nu te starten met 200 panelen. Ook zijn er 
daken beschikbaar. Er zijn echter serieuze zorgen over de financiële haalbaarheid. Een 
belangrijke bottleneck hierbij is het plaatsen van de collectoren op “andermans” dak.  
Opstalrecht, verzekeringen, vergoeding voor de dakeigenaren en met name de beperkte 
looptijd van de businesscase maken die minder “gezond”.                                                                                                                           
In de bespreking hierover binnen de coöperatie kwam naar voren, dat al deze dilemma’s 
opgelost zouden zijn, wanneer we de collectoren op eigen grond zouden kunnen plaatsen. 
Niet alleen kunnen we dan de installatiekosten door zelfwerkzaamheid beperken, maar kan 
ook de looptijd van de businesscase verlengd worden, zodat er direct een voor de coöperatie 
financieel haalbaar perspectief ontstaat. De berekeningen treft u in bijlage aan. (Definitieve 
postcode roos 25 jaar RWZI-locatie) Het realiseren van een beperkt zonne-energie veld op de 
locatie aan de Tolleane wordt extra aantrekkelijk door de daar aanwezige grootverbruik 
aansluiting. In vergelijkbare businesscases maken de kosten voor installatie van een 
dergelijke aansluiting het realiseren van een energieveld soms onmogelijk, of moeten forse 
subsidies verstrekt worden voordat het haalbaar wordt. Op de Tolleane locatie ligt de 
aansluiting er en is er een plan deze te verwijderen. En dat terwijl Liander op zoek is naar 
locaties als deze voor het opwekken van groene energie. Liander reageerde dan ook 
enthousiast op het WEN voorstel en is inmiddels een haalbaarheidscan gestart.    

 
2. Mono vergisting op en bij de veehouderijbedrijven in Wijnjewoude.                                                  

Samen met een enthousiaste melkveehouder en lid van onze coöperatie hebben we een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Desgewenst kan het rapport beschikbaar gesteld 
worden. Er is hier sprake van een positieve businesscase. Randvoorwaarde is wel, dat er een 
SDE+ subsidie verstrekt wordt. Deze wordt in 2017 aangevraagd. Eerst moeten alle 
vergunningen nog uitgewerkt en verleend worden. Ook willen we nog een volgende stap in 
het businessplan maken. Er is een veel beter rendement te realiseren, wanneer er meer 
veehouders participeren en er collectief een centrale opwerkingsunit wordt ingericht. Het 
beeld wordt dan, dat er in Wijnjewoude meerdere veehouderij bedrijven op de eigen 
boerderij een mestvergister installeren en het opgewekte gas, een soort half fabricaat, via 
een pijpleiding aanleveren bij een centraal gelegen opwerkingsunit. Hier wordt het dan 
opgewerkt tot A-kwaliteit gas, dat zo het net in kan. Dit is financieel zeer aantrekkelijk. Een 
opwerkingsunit per boerderij kost ongeveer € 600.000. Vergroting van de capaciteit kan voor 
marginale meerkosten. Deze kostenbesparing kan worden benut voor het aanleggen van 
pijpleidingen naar de centrale locatie. Ook na verrekening van kosten ontstaat er nog een 
veel beter rendement. Ook Liander is inmiddels bij deze ontwikkeling betrokken.  Er blijft bij 
de  veehouder wel een restproduct achter, digestaat. Dat telt nu nog gewoon mee in de 
mestboekhouding, maar wij willen graag meewerken aan het opwerken hiervan naar een 
niet milieubelastende voedingsstof voor gewassen. Uiteraard kunnen ook andere 
toepassingen onderzocht worden. Zowel voor het realiseren van de centrale gas-
opwerkingsunit als voor het experimenteren met verdere opwaardering van de 
restproducten biedt de locatie aan de Tolleane mooie kansen.   

 
3. Onderzoeken van andere mogelijkheden voor energie-opwekking 

Kleinschalige windenergie (kleine molentjes voor eigen erf of dak?), verwerking rioolslib, 
biomassa (hout, stro etc.), aardwarmte, ondergrondse opslag van zonnewarmte, energie 
leverende planten, verwerking van algen etc.  Het is nog niet gelukt om in de afgelopen 
periode aan deze doelstelling verder inhoud te geven. Het verwerven van de locatie aan de 
Tolleane zou hier mogelijk een nieuwe impuls kunnen geven. Daartoe zal contact gezocht 
worden met opleidingsinstituten, universiteiten en particuliere bedrijven om met elkaar na 
te gaan of de huidige bouwkundige voorzieningen en installaties van de rioolzuivering een 
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tweede leven kunnen krijgen en dienst kunnen doen bij onderzoeken en/of experimenten op 
het gebied van duurzame energie. Zo is er in het netwerk van WEN ook een gepensioneerde 
chemicus met specifieke kennis op het gebied van duurzame energie, die zich hier als 
vrijwilliger op wil storten. Zeker is dat de grootverbruik aansluiting en de zware 
elektriciteitsbekabeling, die voor de rioolzuivering nodig was, een rendabel tweede leven 
krijgt, als er een energieveld op het terrein van de waterschap locatie kan worden aangelegd.  
 

 
Van rioolzuivering naar Energiepark. 
Wetterskip Fryslan heeft nu het plan om de rioolzuivering aan de Tolleane 3 te Wijnjewoude te 
amoveren en inmiddels is het geld voor de sloop gereserveerd en de voorbereidingen zijn in volle 
gang. Hiermee wordt mogelijk veel wat waarde heeft c.q. in de toekomst waarde kan hebben 
vernietigd. Hieronder geeft WEN aan welke waarde deze locatie voor haar kan hebben. 
 

1. Veld voor collectieve zonne-energie. De vrije ruimte op de locatie leent zich prima voor het 
plaatsen van zonnepanelen op de grond. Hierdoor worden de kosten van plaatsing sterk 
gereduceerd, zelfwerkzaamheid van de participanten mogelijk, schoonmaakkosten 
verminderd, verzekeringen eenvoudiger en opstalrechten vermeden. Na afloop van de 
postcoderoosregeling over 15 jaar blijft WEN de opbrengsten van de panelen incasseren, 
waardoor de businesscase veel positiever wordt. De aanwezigheid van de grootverbruik 
aansluiting inclusief bekabeling maakt terug levering aan het net eenvoudig mogelijk en er 
kan gemakkelijk opgeschaald worden na de start met 200 panelen.  

2. Locatie gas opwerkunit. De ligging van de locatie leent zich bijzonder goed voor het plaatsen 
voor de centrale gas opwerkunit voor de opwaardering van het gas, dat geproduceerd wordt 
bij de veehouders uit Wijnjewoude met een micro mestvergistingsinstallatie. Het 
haalbaarheidsonderzoek van WEN toont aan dat dit al een positieve businesscase oplevert 
op 1 bedrijf. Het rendement zal aanzienlijk stijgen bij collectieve opwaardering. De aanvoer 
zal via pijpleidingen geschieden. De elektriciteit, die deze installatie nodig heeft kan ter 
plaatse opgewekt worden. Liander onderzoekt op dit moment de terugleveringsvoorwaarden 
aan het net en de gemeente onderzoekt of plaatsing binnen het vigerende bestemmingsplan 
mogelijk is.  

3. Onderzoek/experimenteer locatie. Dit onderdeel is logischerwijs het minst uitgewerkt. De 
huidige bouwkundige voorzieningen en de aanwezige installaties kunnen mogelijk ingezet 
worden bij onderzoek naar en experimenten met betrekking tot duurzame 
energieopwekking. Hiertoe zal contact gelegd worden met opleidingsinstituten, 
universiteiten en private ondernemingen. Ook zal de aanwezige kracht binnen het WEN-
netwerk ingezet worden, van de energiewerkplaats Fryslan tot gepensioneerde, maar 
energieke chemici uit het dorp zelf. Ervaringen uit het buitenland wijzen ook op de noodzaak 
ruimte te laten voor toekomstige ontwikkelingen. Bij innovatie is het niet mogelijk de te 
behalen resultaten vooraf in te plannen.  
 

 
Wetterskip Fryslan is verplicht, gezien haar maatschappelijk opdracht, de locatie niet onverzorgd 
achter te laten c.q. zonder waarborgen voor maatschappelijk rendement te vervreemden. 
Daarom is er een principebesluit tot amoveren en verkoop van schone grond te realiseren. Voor 
het Wetterskip zal dit een budget neutrale operatie zijn, wijzen de eerste berekeningen uit.  
WEN zou graag de locatie voor € 1 overnemen en in willen zetten voor bovengenoemde 
activiteiten. De lopende kosten kunnen, na een aanloopperiode gedragen worden uit de aanleg 
van een energieveld. Daarmee is er nauwelijks een financieel risico voor WEN.  Mochten er wel 
dilemma’s ontstaan, dat kan WEN op elk moment besluiten de bouwkundige voorzieningen en 
de installaties alsnog te amoveren. Hiervoor zal naast het inhuren voor de benodigde specifieke 
expertise en noodzakelijk externe ondersteuning met name gebruik gemaakt worden van de 
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inzet van WEN-vrijwilligers. Hierdoor zal er een positieve balans ontstaan tussen opbrengst van 
de grond en de noodzakelijke sloopkosten. Dit positieve saldo zal conform de statuten van WEN 
ten bate van het dorp worden ingezet voor het realiseren van de doelstelling om Wijnjewoude in 
2025 energie neutraal te laten functioneren. Uiteraard geldt deze laatste optie alleen als 
worstcasescenario als de overige opties geen positief rendement opleveren.  

 
 
Risico’s. 
                                                                                                                       
Financieel 
Wanneer WEN voor een eerlijke prijs, dat wil zeggen marktwaarde (grond minus de sloopkosten) de 
locatie verwerft, is het financiële risico beperkt. Er blijft dan altijd het noodscenario, dat WEN alsnog 
besluit tot amoveren en verkoop, waardoor het financiële risico feitelijk tot 0 is gereduceerd. Het is 
de bedoeling, dat dit scenario doorgerekend wordt, voordat het besluit tot verwerving plaats vindt.  
Alle volgende activiteiten op deze locatie worden voorzien van een aparte business case, inclusief 
een risico analyse. Voor de eerste tranche van het zonne-energieveld heeft dit al plaats gevonden en 
is het risico met de participanten besproken en zal het opgenomen worden in de overeenkomst. De 
participanten verliezen dan het geïnvesteerde bedrag. Een gedeeld en aanvaardbaar risico. 
Projecten zullen niet kunnen starten zonder dergelijke afspraken.  
 
Juridisch 
Hierbij zullen we met name aandacht moeten besteden aan een juridisch juiste en maatschappelijk 
verantwoorde overdracht. Het Wetterskip Fryslan zal zich ervan moeten vergewissen, dat de 
aanbestedingsregels niet overtreden worden. Alle bepalingen rond de overdracht, wederzijdse 
verplichtingen, na te komen afspraken na overdracht, schone grond verklaring, 
onroerendzaakbelasting, waterschapslasten, vergunningen, gemeentelijke en provinciale 
toestemmingen zullen grondig uitgezocht moeten worden. WEN zal zich bewust moeten zijn van alle 
juridische verplichtingen  
 
Technisch 
Op dit gebied is er een nauwkeurige analyse noodzakelijk van wat er door het Wetterskip Fryslan aan 
WEN overgedragen wordt, inclusief een risicoanalyse. In het overdrachtscontract moeten de 
afspraken hierover nauwkeurig vastgelegd worden. Voor alle risico’s met betrekking tot de 
bestaande en de nieuw aan te leggen technische voorzieningen zal WEN aansprakelijk zijn.  
 
Organisatorisch 
WEN heeft een deugdelijke, bij de notaris vastgelegde juridische structuur. Een coöperatieve 
vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Belangrijke besluiten worden door de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) genomen en welke dit zijn is in de statuten vastgelegd. Verder functioneert WEN 
als een vrijwilligersorganisatie, van en door de leden. Hier zijn al prachtige voorbeelden van. 
Wanneer WEN nu ook eigenaar wordt van grond en onroerend goed zal dit extra professionaliteit 
vragen van de organisatie. Het besluitvoornemen om de locatie Tolleane in eigendom te verwerven 
zal, inclusief een paragraaf over aanvullende organisatorische maatregelen, aan de ALV worden 
voorgelegd.   
 
Bestuurlijk 
Het bestuur van WEN bestaat conform de statuten uit 5 leden. Op dit moment is er 1 vacature, die bij 
de eerst volgende ALV vervuld zal worden. De coöperatieve structuur, met haar door de notaris 
voorgestelde statutaire inbedding met daarin een centrale plaats voor de ALV, biedt voldoende 
garanties voor bestuurlijke continuïteit.  Wanneer het bestuur onverhoopt zou disfunctioneren, 
hebben de leden van WEN voldoende betrokkenheid en statutaire zeggingskracht om dit dilemma op 
te lossen.  
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Communicatie  
Nieuwe plannen kunnen altijd op weerstand in de omgeving stuiten. Daarom zal WEN altijd in direct 
overleg met de direct belanghebbenden nieuwe ontwikkelingen bespreken en naar draagvlak 
zoeken. Dat staat ook expliciet vermeld in de doelstellingen. Duurzaamheid slaat bij WEN niet alleen 
op duurzame energie, maar ook sociale samenhang in het dorp ziet WEN als een belangrijke 
randvoorwaarde voor een duurzaam dorp. Pas dan krijg je er energie van. Belangrijke besluiten 
zullen altijd door de ALV bekrachtigd moeten worden, waardoor er automatisch draagvlak ontstaat. 
Bij een eerdere kwestie heeft het bestuur van WEN al aangegeven, dat zij niet alleen bij meerderheid 
van stemmen besluiten wil nemen. Sociale samenhang ontstaat alleen als alle stemmen gehoord 
worden. Daarbij kan de tegenstem van 1 lid/belanghebbende zwaarder wegen dan de meerderheid 
van de ALV. Met dit uitgangspunt bestuurt het bestuur en dit zal in alle communicatie en bij alle 
besluiten de grondtoon zijn.    
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

 Wijnjewoude Energie Neutraal 2015 presentatie model 
 Definitieve postcoderoos 25 jaar RWZI-locatie 


