
 

Per direct wordt gezocht naar: 
 
Een lid Raad van Commissarissen Windpark Nijmegen Betuwe BV (& Zonnepark de Grift). 
Windpark Nijmegen Betuwe BV exploiteert sinds 2016 vier windmolens in Nijmegen Noord. Deze 
leveren elke dag energie aan ca 6.000 huishoudens. De ontwikkelingen staan niet stil en inmiddels is 
er het Zonnepark De Grift bijgebouwd en operationeel.  Beide parken zijn geheel coöperatief 
ontwikkeld en gefinancierd en vallen onder de Energiecoöperatie WPN met ruim 1.500 leden.  
 

Raad van Commissarissen (RvC) 

Het windpark en zonnepark zijn in aparte vennootschappen (BV’s) ondergebracht. Het windpark 

wordt beheerd door een bestuurder. Deze bestuurder werkt inmiddels een aantal jaren onder 

professioneel toezicht van een driehoofdige Raad van Commissarissen (RvC).  

• De Energiecoöperatie draagt één van de commissarissen voor.  

• De RvC houdt toezicht op het reilen en zeilen van de vennootschap en legt verantwoording af 

aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders waar de coöperatie een ruime meerderheid 

van de aandelen in handen heeft 

 

Commissaris namens Energiecooperatie WPN (EWPN) 

Een lid van de RvC wordt voor een periode van 3 jaar benoemd, met een mogelijke verlenging van 

nog eens 3 jaar.  

• De huidige voorzitter van de RvC, verlengt zijn 1e termijn niet en treedt af per 30 november 

2022. De voorzitter wordt benoemd door de overige 2 leden.  

• Daarnaast heeft het lid dat op voordracht van de coöperatie deel uitmaakt van de RvC 

aangegeven terug te willen treden. Daarom zoekt het bestuur van Energiecoöperatie WPN per 1 

januari 2023 een opvolger voor de commissaris namens EWPN. 

 

Werkzaamheden RvC 

De RvC vergadert enkele keren per jaar zelfstandig en is aanwezig op de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders, die minimaal 1 maal per jaar plaatsvindt. Voor elke vergadering ontvangt het RvC 

lid een vergoeding. Van kandidaten wordt verwacht dat ze ruime ervaring hebben met toezicht 

en/of bestuur. Daarnaast wordt van de kandidaten verwacht dat ze deskundig en onafhankelijk 

kunnen optreden en dat ze kennis hebben op het vlak van financieel management en/of wind- en 

zonne-energie en de coöperatieve gedachte een warm hart toedragen. Bij voorkeur woonachtig in 

de omgeving van Nijmegen.  

Deze vacature richt zich in eerste instantie op het vinden van een commissaris voor het Windpark. 

Momenteel wordt er in de coöperatie echter nagedacht over het instellen van een RvC ook voor het 

zonnepark. Mocht het zo ver komen, dan hecht ons bestuur er aan dat de RvC van het Windpark ook 

die taak op zich zal nemen. 

 

Zelf interesse of ken je een geschikte kandidaat?  

Ben je zelf geïnteresseerd of ken je een geschikte kandidaat? Stuur dan uiterlijk 30 november 2022 

een mail aan penningmeester@energiecooperatiewpn.nl. De procedure omvat gesprekken met 

bestuursleden van de coöperatie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen.  
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