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Colofon 
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In de regio

Noord-Holland: 
Herbert Faber, tel. 06-31938199, herbert.faber@xs4all.nl 
Amsterdam:  
Siward Zomer, tel. 06-37350569, siward.zomer@windvogel.nl  
Evert-Jan van Latum, evertjan.vanlatum@windvogel.nl  
Bodegraven - Reeuwijk: 
Jan Bouwens jjob@xs4all.nl 
Gelderland: 
Frits Ogg, tel. 06-29012544, fritsogg@gmail.com  
Jan van Egmond, tel. 0578-660060, janvanegmond4@gmail.com  
Drenthe:  
Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@windvogel.nl  
Limburg 
Albert Jansen, tel. 06-330 99 553, albert.jansen@windvogel.nl 
Zuid-Holland: 
Gijs Labaar (regio Rotterdam), tel. 06-83341096, gijs.labaar@windvogel.nl  
Henk Jan Visser (Z-Holland Noord), tel. 070-3191404, henkjan.visser@windvogel.nl  
Utrecht:  
Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@windvogel.nl  
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Van de voorzitter  
 
Daar liepen we dan door de stromende regen. 40.000 kli-
maatdemonstranten voor een ambitieuzer klimaatbeleid. 
Het tij was gekeerd, concludeerden we daar ter plekke. 
Twee jaar ervoor liep ik met een schamele 6000 mensen 
dezelfde route alleen in omgekeerde richting. Twee weken 
later wordt de klimaatverandering ontkennende politieke 
partij vanuit het niets de grootste in de Eerste Kamer. Een 
symptoom van de polarisatie zou je zeggen, maar in mijn 
beeld een enorme kans voor energiecoöperaties.  

De partij staat o.a. voor democratische vernieuwing. Het is 
de Nederlandse versie van “take back control”, de campagne slogan van de Britse 
Leave campagne om de Europese Unie te verlaten. De 40.000 mensen tijdens de mars 
willen ook zeggenschap. Ze gaan de straten op omdat dit hun handelingsperspectief is 
om de politiek tot bewegen te brengen. Zij willen ook een beetje controle terug over 
het klimaatbeleid waarvan ze vinden dat het niet ambitieus genoeg is. Anderen zijn be-
zorgd zijn over de kosten van de energietransitie, over spookverhalen rondom wind-
energie of het gevoel dat wij als klein landje geen invloed hebben op wereldschaal. Ze 
zijn bezorgd omdat ze zien dat ze er zelf niet over kunnen beslissen.  

Nu kunnen we die twee groepen als twee aparte groepen behandelen. De één door de 
ander weggezet als klimaatgekkies, de ander door de één weggezet als neofascist. Of 
we kijken wat ze bindt. Dat is de drang naar zeggenschap. Hoe krijgen ze weer grip op 
datgene wat er om hen heen gebeurt en voor hen besloten word. Daar ligt een kans 
voor de energiecoöperaties.  

Energiecoöperaties brengen deze democratische vernieuwing. Het zijn groepen bur-
gers die samen ondernemen in een democratische rechtsvorm. Er komen er steeds 
meer bij. Door de afspraak in het klimaatakkoord dat we in Nederland streven naar 
50% eigendom van de omgeving, zal in 2030 een groot gedeelte van de energietransi-
tie in democratische handen van burgers zijn. Burgers hebben dan direct zeggenschap 
over lokale energiestromen en geldstromen. Daar kan een gekozen burgemeester of 
een referendum niet tegen op. Gezamenlijk kunnen die burgers er ook voor zorgen dat 
de kosten van het verduurzamen van hun woningen niet de pan uit reizen door alles 
individueel te doen, maar door als collectief kosten te besparen.  

Het maakt de meeste mensen niet uit wie hen de zeggenschap geeft of alleen al be-
loofd, als ze hun gevoel van onbehagen maar kunnen omzetten in zeggenschap. Dat ze 
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handelingsperspectief hebben in hun leefomgeving en trots zijn op wat ze samen be-
reikt hebben. Energiecoöperaties zijn een mooi middel om samen van links tot rechts 
de leefomgeving lokaal in te richten en als collectief het klimaatbeleid nog ambitieuzer 
te maken. In Limburg hebben de energiecoöperaties zelfs PVV Limburg kunnen overtui-
gen van deze visie. De komende jaren zullen we het hele politieke spectrum overtuigen 
van onze coöperatieve aanpak.  

Dus wat u ook gestemd heeft afgelopen verkiezingen, u bent allen zeer welkom op 
onze ALV op 22 juni waar we samen besluiten wat we de komende jaren gaan doen 
met De Windvogel.  

 
                                                                                                                             Siward Zomer 

Foto: Klimaatmars Amsterdam, 10 maart 2019, Milieudefensie 
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ALV zaterdag 22 juni: Ochtendprogramma 
 

Datum : zaterdag, 22 juni 2017, 11:00 – 13:00 uur 

   aansluitend lunch en middagsessie bij de windmolen 

Plaats : Watersportvereniging Ouderkerkerplas,  

   Aan de wind 9, 1191 LD  Ouderkerk a/d Amstel 

 

Agenda ALV 2019 

 

1. Vaststelling agenda 
2. Ingekomen stukken Mededelingen  Bestuur  

• Notulen ALV 23 juni 2018, concept 20 juli 2018 (zie website) 

• Jaarverslag inclusief Jaarrekening 2018 (zie website) 

• Concept Ondernemingsplan-2018 

• Informatiememo en Financieel Voorstel 2019 (zie website)  
3. Notulen ALV 23 juni 2018   
4. Jaarverslag en Jaarrekening 2018 en Bestuursvoorstellen 
4.1 Jaarverslag en Toelichting Jaarrekening 2016 
 Penningmeester geeft een toelichting  
4.2   Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening  
4.3 Voorstellen inzake: Bestemming saldo, Rente 2018 en Aflossingen 
4.4 Bestuurssamenstelling, herbenoeming bestuurslid en FAC-leden  
4.5 Voorstel saneringsopdracht Appelmolen voor 2026 
5  Ondernemingsplan en Financieel plan 2018  
5.1  Ondernemingsplan 2019 met Informatie Memorandum 
5.2  Voorstel Financieel plan 2019  
6. Projecten: stand van zaken projectontwikkeling 
7. Rondvraag 

 

13: 30 uur:  Lunch en aansluitend Groei & Bloei werksessie bij de Amstelvogel! 

Graag aanmelden voor de lunch en middagsessie via www.windvogel.nl/alv2019 
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ALV zaterdag 22 juni: Middagprogramma 

Groei & Bloei werksessie bij en over de Amstelvogel! 

Zaterdag 22 juni, 13:30 uur. Het is dan al één dag zomer. Tijd voor een Groei & Bloei- 
werksessie bij windmolen de Amstelvogel!  
 
We hebben al een tijdje de wens om een tweede én een derde windmolen te bouwen 
vlakbij onze Amstelvogel. Tot nu toe kon dit niet door het beleid van de provincie 
Noord-Holland. Na de Provinciale Statenverkiezingen is het politieke landschap totaal 
veranderd. Krijgen we nu een nieuw beleid voor windenergie in de provincie Noord-
Holland? Kunnen we nu wel onze burgerwindmolens bouwen? Er ligt een enorme op-
gave voor de energietransitie en daarom willen we de Amstelvogel vermeerderen én 
opschalen.  

Om te bouwen met draagvlak, lokale betrokkenheid, en lokaal eigendom, willen we 
een werksessie projectontwikkeling inclusief stakeholder analyse houden met de le-
den. Iedereen is hierbij welkom, ook als je ergens anders woont!  

Erbij zijn en meedoen? Laat het ons weten via www.windvogel.nl/alv2019.  

Zaterdag 22 juni 13:30 uur  
Groei & Bloei-werksessie bij de Amstelvogel 
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Adres en route windmolen de Amstelvogel 

Adres de Amstelvogel: Middenweg 7, Ouderkerk a/d Amstel. 

 

Fietsroute vanaf station Amsterdam Bijlmer Arena (4,1 km). 

Het is mogelijk om vanaf Bijlmer Arena de metro te nemen naar Holendrecht en verder 
te lopen naar de Ouderkerkerplas (1,7 km). 
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Nieuw: nodig je vrienden uit om ook te wiekeren! 
 
Aan wie denk jij als je iemand zou aanraden om lid te worden van De Windvogel? Bij-
voorbeeld je buurvrouw die graag duurzaam wil leven en een groene toekomst voor 
haar kinderen wil? Of je neef die zakenman is en best wel duurzaam wil zijn, maar 
wat levert het hem dat nou precies op? 
 
Stuur degene die jij lid wilt maken een bericht naar keuze met een foto van één van de 
personen hieronder die al bij ons wiekeren.  
 
Ga nu snel naar www.wiekeren.nl en stuur je vrienden jouw persoonlijke bericht! 

 
Ons doel? 
We hebben als leden samen in 2018 al voor ruim €1 miljoen ingetekend voor onze 
nieuwe windprojecten. Ons doel? In 2019: nog eens 600 duizend euro extra dat gaat 
wiekeren in ons eerste nieuwbouwproject windpark Drentse Monden! En daarna wie-
keren we gewoon verder in de windparken Zeewolde en Vlaardingen.  
 
Waarom wiekeren? 
De komende jaren worden er veel grote windparken gebouwd en via onze coöperatie 
De Windvogel kan iedereen mede-eigenaar worden. Je kunt dus in deze windmolens 
financieel participeren, dat noemen we wiekeren! Van de opgewekte stroom kunnen 
we weer nieuwe windmolens bouwen of mooie buurtprojecten verder helpen. Wieke-
ren kan al meteen vanaf het moment dat je lid bent, en met een bedrag naar keuze. 
 

 

http://www.wiekeren.nl/


De Windvaan april 2019 nr. 1 

 

 10 

Natuur en windenergie, hoe gaat dat samen?  
 
Door Inge Verhoef 
 
Windmolens in natuurgebieden, dat zie je niet vaak. Dat komt doordat het ruimte-
lijke beleid hoofdzakelijk gericht is op locaties langs infrastructuur, kustlijnen, in het 
boerenland en op industrieterreinen. Toch kunnen windmolens in natuurgebieden 
een aantrekkelijke combinatie zijn, mits goed doordacht.  
 
“Van oudsher hebben projectontwikkelaars eerder grondcontracten met agrariërs dan 
met natuurorganisaties”, weet Rik Harmsen van NWEA. “Nu er steeds meer van on-
derop, samen met de inwoners, wordt gezocht naar geschikte windlocaties, komt het 
ook voor dat locaties in een natuurgebied worden aangewezen. En dan neemt de co-
operatie of ontwikkelaar contact op met de grondeigenaar, bijvoorbeeld Staatsbosbe-
heer of een lokale landschapsorganisatie.” 
 
Oeverbos 
Zo is De Windvogel een project aan het ontwikkelen in het Oeverbos in Vlaardingen, 
een recreatief bos nabij het Scheur in Vlaardingen. Martien Vogelezang, secretaris bij 
de Windvogel: “De windmolens komen niet in een Natura 2000 gebied of in het Na-
tuurnetwerk Nederland. De impact op de natuur lijkt daardoor gering. Maar weg gaan 
alles keurig onderzoeken, met name wat de effecten zijn op vleermuizen en vogels.” 
De keuze voor deze locatie is samen met de gemeente Vlaardingen en de bewoners tot 
stand gekomen. Van alle mogelijke locaties leek dit toch de beste gezien de ligging aan 
het water, de al bestaande windmolens in het industrieterrein even verderop en het 
afvallen van andere groene locaties met meer natuurwaarde of historische waarde. 
 
Natuurorganisaties 
Natuurorganisaties staan verschillend tegenover windmolens in natuurgebieden. Na-
tuurmonumenten zegt over windenergie: “Natuurmonumenten is voorstander van 
duurzame energie zoals windenergie, maar vraagt nadrukkelijk aandacht voor natuur 
en landschap bij de locatiebepaling van windmolens.” Een voorbeeld daarvan is de Ve-
luwe, daar zijn ook plannen in de maak voor windmolens. Er mag op de Veluwe alleen 
gebouwd worden onder voorwaarde dat twee keer de oppervlakte die voor windmo-
lens wordt gebruikt, elders wordt gecompenseerd. 
Windmolens kunnen lokaal voor problemen voor de natuur zorgen. Bijvoorbeeld wan-
neer vogels en vleermuizen in de buurt foerageren. Door samenwerking met natuuror-
ganisaties en door goed onderzoek te doen kunnen we dat zoveel mogelijk voorkomen. 
Voordat bestemmingsplannen naar windenergie gewijzigd kunnen worden, moet er 
een hoop onderzoek plaatsvinden naar de effecten. Dit natuuronderzoek is nodig als 
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input voor het opstellen van de milieueffectrapportage (de MER).  
 
De Natuur- en Milieufederaties zien het belang van windprojecten op land voor een 
snelle energietransitie, maar zien ook het belang van natuurwaarden en een goede af-
stemming tussen de genoemde partijen. Daarom hebben zij een checklist gemaakt zo-
dat ontwikkelaars, natuurorganisaties en bevoegd gezag in een vroeg stadium van een 
windproject het gesprek kunnen voeren over een goede omgang met natuurbelangen. 
De lokale natuurclubs hebben veel kennis van natuurwaarden ter plaatse. Een partici-
patieplan met een open karakter helpt om deze groep stakeholders op het juiste mo-
ment en op de juiste manier te betrekken. 
Dat windenergie in grote lijnen sowieso heel goed is voor de natuur, wordt soms verg-
eten in de discussie. Windmolens wekken duurzame energie op en zo gaan we klimaat-
verandering tegen en zorgen we er ook voor dat de uitstoot van giftige stikstofoxiden 
daalt. Daar is de natuur in Nederland bijzonder bij gebaat. 
 
Vogels 
Vogels hebben zo hun eigen verblijf-, voedsel en broedgebieden en windmolens kun-
nen daarin een storende factor zijn. Vogels kunnen afhankelijk van het gedrag van de 
specifieke soort in aanvaring komen met de windmolens. Om de effecten voor vogels 
te beperken, zijn regels vastgelegd in de Flora- en faunawet en in de Natuurbescher-
mingswet. Bij het ontwikkelen van een windpark wordt altijd naar de vogelstand geke-
ken en naar de verstoring van de leefomgeving ter plekke. Windturbines mogen bij-
voorbeeld niet gebouwd worden in vogelrijke gebieden. Uit rapporten van onder meer 
het Wereld Natuur Fonds blijkt dat windturbines slechts een klein deel van de vogel-
slachtoffers veroorzaken die door menselijk handelen om het leven komen. Naar 
schatting 1 tot 2 procent van het aantal dat door het verkeer wordt getroffen (Nwea, 
2019).  
 
Vleermuizen 
Vleermuizen leven vooral in bossen en minder vaak in het open veld. Windmolens kun-
nen tot slachtoffers leiden onder vleermuizen. Dit is afhankelijk van het gedrag van de 
specifieke soorten. Omdat vleermuizen een winterslaap houden en met name actief 
zijn in de schemering als het niet hard waait, zijn over het algemeen de effecten op 
vleermuizen beperkt (Nwea, 2019). 
 
Windbossen voor kwaliteitsverbetering van het bos 
“Bossen en windturbines kunnen van een afstand gezien goede ensembles vormen, 
volgens Landschapsarchitect Dirk Sijmons. “Aan de recreatieve beleving van het bos 
hoeft dit geen afbreuk te doen, want door de bomen zijn de windturbines slechts spo-
radisch te zien.“ Voor de ecologische kwaliteit van met name naaldbossen die voor de 
productie gebruikt worden kunnen windmolens zelfs een verbetering betekenen. Door 
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de noodzakelijke kap kunnen op de open plekken ander en meer diverse bos of heide-
landschap ontstaan.  
 
Natuurwind: een nieuw concept 
De Windvogel wil haar naam eer aan doen en bijdragen aan de natuur daar waar het 
kan en gewenst is. Siward Zomer: “Het zou toch fantastisch zijn als we in het Oeverbos 
extra plekken voor vleermuiskolonies kunnen creëren. ”Daarom zijn we in gesprek met 
Staatsbosbeheer over het concept Natuurwind: een afspraak over het terugvloeien van 
een deel van de opbrengsten van de windenergie in het natuurgebied. Het windproject 
in het Oeverbos zal een pilot zijn voor dit concept waarbij windmolens ter plaatse bij-
dragen aan een verbetering van de ecologie. Voor Staatsbosbeheer kan windenergie 
een belangrijke inkomstenbron zijn. Zij hebben al eerder de mogelijkheid voor wind-
bossen onderzocht. “Er bestaan wel windprojecten waarbij de natuur die ten koste 
gaat van de bouwplaats gecompenseerd wordt, maar natuurwind gaat nog een stapje 
verder want moet en verbetering opleveren.” Aldus Rik Harmsen van NWEA. We zijn 
benieuwd naar de uitkomsten. 
 
Bronnen:  
Energie en Ruimte, Een nationaal perspectief, Dirk Sijmons, 2018 
PARK, Energielandschappen, Provincie Zuid-Holland, 2018 
NWEA, factsheet Natuur en windenergie, 2019 
Natuur- en milieufederaties: Checklist Natuurbelangen bij windenergie op land, 2018 
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Nieuws van onze molenaars 

 
‘Toch repareren, die goeie ouwe Gouwevogel’ 

 
Van molenaar Harry van den Hooren 

 
De Gouwevogel, onze windmolen in Gouda, draait sinds april op een laag vermogen. 
Na overleg met de gemeente Gouda en onderzoek naar de geluidsbelasting blijkt dat 
een grotere windmolen op de plek van de Gouwevogel niet haalbaar is. De molen 
draait dan te weinig om uit de kosten te komen. 
 

De problemen met de Gouwevogel zijn blijvend en na een storing in januari is de mo-
len nu ook echt stilgezet. Het zou zonde zijn om op deze mooi plek geen windmolen 
meer te hebben. De molen wordt daarom gerepareerd zodat hij na reparatie nog 15 
jaar meekan. 

Harry van den Hooren, molenaar: “Nadat een 
onderzoek naar verlenging van de certificering 
gunstig is uitgevallen, is er opdracht gegeven 
tot demontage van lagers. Als er na de demon-
tage en inspectie zich geen onverwachte pro-
blemen voordoen, wordt de hoofdlager van de 
Gouwevogel weer hersteld en opgebouwd. Dan 
kan de molen weer op 100% van het vermogen 
gaan draaien in plaats van de 30% die hij de 
laatste maanden draaide.” 

De eerste vijf jaar na reparatie is de opbrengst 
genoeg om de reparatiekosten te dekken. Die 
bedragen naar schatting €45.000. Na vijf jaar 
gaat de Gouwevogel weer geld opleveren.  

Om de vijf jaar moet een terugkerend onder-
zoek naar de certificatie gedaan worden.  

 

Windmolen de Gouwevogel aan de Gouwe te Gouda is 18 jaar oud. De Gouwevogel 
is geplaatst in november 2000. Deze turbine heeft een vermogen van 600 kilowatt, 
wat voldoende is om circa 370 gezinnen van schone elektriciteit te voorzien. 
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Groot onderhoud de Amstelvogel 
 
Van molenaar Arjan Boomars 
 

In de maand april vindt er groot onderhoud aan de bladen van de Amstelvogel 
plaats. Het gaat om regulier onderhoud vanwege de leeftijd en langdurige problemen 
met oscillaties: bij een bepaalde windsnelheid (+/-  9,5 m/s) schudt de toren te veel.  
 
Onder en boven deze snelheid zijn er geen problemen. De bladen worden daarom ge-
inspecteerd en zonodig gerepareerd. Dit wordt gedaan door Enercon en gaat vier da-
gen duren.  
 
Wanneer er een windsnelheid is van boven de 9,5 m/s begint de molen te schudden. 
Door de beveiliging schakelt de molen zichzelf uit, het schudden stopt, de molen start 
en draait weer door. Zo'n cyclus duurt ongeveer twee minuten. Enercon ziet dat dit dit 
probleem al jaren met enige regelmaat terugkomt. Er zijn al meerdere acties onderno-
men door de fabrikant maar zonder voldoende resultaat. Nu hopen we dat de windmo-
len na het groot onderhoud weer helemaal opgeknapt is. 
 
In 2010 is er ook onderhoud aan de bladen geweest. Dit gebeurde met een visuele in-
spectie. Er is toen ook met een camera in de bladen gekeken, want deze zijn hol. Er 
werden geen on-
volkomenheden 
gevonden.  
 
Doordraaien 
Molenaar Arjan: 
‘’Ik verwacht dat 
na dit grote on-
derhoud de molen 
weer jaren door-
draait en zonder 
veel problemen 
de 20 jaar haalt.’’ 
 
 
Foto’s: Groot on-
derhoud aan de 
balden van de 
Amstelvogel, Arjan 
Boomars  
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Projectennieuws 
 

Eerste testmeting radioruis voor windpark 
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voerde in 
de maanden februari en april de eerste testmetingen uit-
gevoerd in verband met de beoogde reductie van de ra-
dioruis van de windturbines. Dit is onderdeel van de af-
spraken die het windpark en ASTRON, eigenaar van de 

LOFAR-telescoop, hebben gemaakt. In de periode van juli tot en met september 2019 
zal de werkelijke meting met de windturbine plaatsvinden. 
 
Een windturbine – net zoals elk ander elektrisch apparaat – zal een bepaalde mate 
van  elektromagnetische stoorstraling (ook wel radioruis genoemd) uitzenden. De 
LOFAR-telescoop die wordt gebruikt om wetenschappelijk onderzoek naar de ruimte te 
doen, is hiervoor erg gevoelig. Daarom hebben de initiatiefnemers van het windpark 
en ASTRON – eigenaar van de LOFAR-telescoop – onder andere afgesproken dat de 
hoeveelheid radioruis die de windturbines uitzenden, wordt gereduceerd. Hiertoe 
wordt een bestaande windturbine op punten aangepast door de windturbinefabrikant 
Nordex. 
 
Metingen doen met eerste windturbine 
Om te meten of de radioruis genoeg wordt gereduceerd, wordt dit jaar de eerste wind-
turbine van het windpark gebouwd. Later dit jaar wordt deze in bedrijf gesteld en 
wordt er in samenwerking met ASTRON / LOFAR gemeten of de verwachte reductie 
van radioruis is gerealiseerd. Om deze meting zo accuraat mogelijk te doen, is het eerst 
noodzakelijk met LOFAR te meten aan een zogeheten referentiebron waarvan de hoe-
veelheid radioruis exact bekend is. 
 
Referentiebron 
In opdracht van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een speciale referen-
tiebron ontwikkeld. Die heeft de vorm van een klein apparaat. Op maandag 25 februari 
en dinsdag 26 februari is door LOFAR gemeten aan deze referentiebron. Er werd een 
hijskraan geplaatst op het parkeerterrein naast het monument ‘Gebroken Lijn’. Aan 
deze hijskraan wordt de referentiebron gemonteerd en op een hoogte van 100 meter 
gebracht. Dit apparaat zendt een hoeveelheid radioruis uit die gelijk is aan de hoeveel-
heid ruis die de beoogde windturbines maximaal zullen uitstralen. De straling van die 
bron is duizend miljard maal kleiner dan die van een moderne smartphone.  
Met deze referentiebron kan ASTRON met de LOFAR-telescoop goed registreren hoe 
de radioruis, afkomstig van de windturbines, door LOFAR wordt waargenomen. Dat is 
belangrijk voor de metingen met de eerste windturbine die rond de zomer van 2019 
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zijn gepland. 
 
Een dergelijke tussentijdse testmeting wordt nog een tweede keer gedaan in april 
2019. In de periode van juli tot en met september 2019 zal de werkelijke meting met 
de windturbine plaatsvinden. 
 

Praten over buurtprojecten in de Drentse Monden 
Op 26 februari organiseerde de Windvogel weer een avond voor bewoners in de Veen-
koloniën om te praten over buurtprojecten. Via het windparkaandeel van burgerco-
operatie De Windvogel zijn de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.  
 
Buurtprojecten 
Met de inwoners bespraken we een aantal voorbeelden van buurtprojecten zoals col-
lectieve isolatie aanpak, verbetering van de straatverlichting, en het aanleggen van 
glasvezel. Ook kwamen een paar bewoners zelf met ideeën zoals ondersteuning bij de 
aanleg van zonnedaken. 
 
Zonnedaken 
Een aantal sportverenigingen en buurthuizen willen graag zonnedaken aanleggen. Ech-
ter zijn er grote problemen met de netaansluiting. Als we kunnen bijdragen om deze 
problemen op te lossen, zou dit een mooi buurtproject zijn voor velen. 
 
Meer bewoners betrekken 
De opkomst op de bewonersavond was niet erg hoog en dat kan meerdere oorzaken 
hebben. Ten eerste is het windpark nog niet door iedereen geaccepteerd en daarom is 
praten over de baten nog een burg te ver. Ten tweede kan en wil niet iedereen geld in-
leggen in het windpark. Toch kunnen bewoners ook zonder investering de vruchten 
plukken van de burgerwindmolens. 
 
Sociale netwerken 
Op de avond werd ook het advies gegeven om vooral aan te sluiten bij bestaande net-
werken en bewonersinitiatieven. Daarom hebben we contact met netwerken als pro-
jectbureau voor Drentse dorpen en dorpshuizen (BOKD), het Netwerk Duurzame Dor-
pen en de Voetbalverenging Nieuw Buinen. 
 
Hoe zorgen we ervoor dit het windpark positief bijdraagt? Ook al kunnen niet alle in-
woners uit de Veenkoloniën investeren in De Windvogel, ze kunnen er wel de vruchten 
van plukken door mee te doen in de buurtprojecten. Daar willen we de komende tijd 
nog meer ruchtbaarheid aan geven, in samenwerking met de bestaande sociale net-
werken. 
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Bewonersavond op 16 april in Vlaardingen  

 
Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) en De Windvogel willen samen twee burger-
windmolens in het Oeverbos in lijn bouwen met de twee bestaande windmolens bij 
De Groote Lucht. Bewoners van Vlaardingen konden met het VEC en met elkaar in 
gesprek tijdens een informatieavond op 16 april in het Geuzencollege. 
 
Wat zijn de plannen voor windmolens in het Oeverbos? 
Het VEC en De Windvogel willen dit voorjaar een vergunning aanvragen bij de ge-
meente. Als die wordt toegekend, kan de bouw op zijn vroegst in januari 2020 starten. 
Het plan wordt vooraf getoetst op rechtmatigheid, op alle milieueffecten voor de na-
tuur en op eventuele hinder voor omwonenden. Belanghebbenden kunnen een ziens-
wijze indienen op het ontwerpbesluit over de vergunning. Naar verwachting speelt dit 
einde zomer of begin najaar 2019.  
 
Wat zijn mogelijke effecten van windenergie en hoe gaan we ermee om? 

• Geluid: Bij alle woningen wordt voldaan aan de wettelijke geluidnormen 
Lden= 47 dB en Lnight= 41 dB. 

• Slagschaduw: Binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter: er treedt 
op minstens één gevoelig object meer slagschaduw op dan 6 uur per jaar. Om 
normoverschrijding te voorkomen kan een automatische stilstandvoorziening 
worden ingesteld.  

• Natuur: Het onderzoek naar de effecten op de natuur van het windpark Oe-
verwind is in volle gang. Het natuuronderzoek bestaat uit verschillende fasen 
door het jaar heen, omdat vogels en vleermuizen op verschillende momenten 
in het jaar bestudeerd moeten worden.  In het algemeen is al wel te conclude-
ren dat het plangebied geen onderdeel uitmaakt van een Natura 2000 gebied 
of het Natuurnetwerk Nederland en effecten op deze natuurgebieden zijn niet 
gevonden. Het onderzoek naar de in het Oeverbos aanwezige vogels en vleer-
muizen loopt nog, we verwachten de resultaten in de herfst van 2019. 

 
Hoe is de financiële participatie geregeld? 
Vlaardingers kunnen voor jaarlijks 10 euro lid worden van het Vlaardings Energiecollec-
tief (VEC) en zo investeren in het Vlaardingse burgerwindpark.  
Leden van De Windvogel kunnen ook meedoen door te investeren via De Windvogel, 
en dan investeer je in al onze projecten tegelijkertijd. Zo vullen lokale participaties en 
landelijke participaties elkaar aan en maken we een 100% burgerwindpark. De rente 
kan bij beide coöperaties verschillend zijn omdat die beiden door de eigen ALV worden 
vastgesteld.  
 



De Windvaan april 2019 nr. 1 

 

 18 

 
 
Foto: Visualisatie windmolens windpark Oeverwind 
 
Waarom het Oeverbos? 
De provincie Zuid-Holland heeft in 2017 in Vlaardingen zeven gebieden onderzocht op 
geschiktheid voor windmolens. Dat waren plekken in de Rivierzone, het Oeverbos en 
langs de A20 en de Broekpolder. De gemeente, bewoners en bedrijven hebben op dit 
onderzoek gereageerd en vrijwel allemaal aangegeven windmolens langs de 
A20/Broekpolder onaanvaardbaar te vinden, vooral vanwege de ligging midden in de 
stad bij woonwijken én vanwege de ligging bij natuur- en recreatiegebied Broekpolder. 
Uiteindelijk is in Vlaardingen voor 7 windmolens een geschikte plek gevonden: deze 
plekken liggen allemaal in de Rivierzone en in het Oeverbos.  
 
Wat doen we met de opbrengsten?  
In het Oeverbos kun je even lekker uitwaaien. Een wandeling maken met de hond of 
een picknick met je vrienden. Een plek om te ontspannen in het groen. Dat willen we 
zo houden en nog mooier maken. Daarom draagt VEC bij aan de natuurontwikkeling in 
het Oeverbos via Natuurwind. Natuurwind is een nieuw concept in windenergie waar-
bij energiecoöperaties en Staatsbosbeheer gaan samenwerken. Doordat Staatsbosbe-
heer de grond beschikbaar stelt voor windmolens, geven de coöperaties een deel van 
de opbrengsten aan het natuurgebied. In het artikel over Natuurwind in deze Wind-
vaan kun je meer lezen over hoe natuurwind werkt. 
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Gemeenteraad aan zet in Bodegraven-Reeuwijk 
 
Nu de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in drie bewonersavonden heeft opgehaald 
hoe de inwoners denken over de opwek van grootschalige duurzame energie, is het 
aan het college van B&W en de gemeenteraad om te komen met voorstellen.  
 
Van de laatste bewonersavond is het beeldverslag in te zien via de website van de ge-
meente https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzame-energie.   
 
Eén van de locaties voor windenergie, langs de N11, bleek duidelijk de voorkeur te 
hebben van veel bewoners. Daarom laat de gemeente in dit zoekgebied een quickscan 
uitvoeren. Daaruit komen de effecten voor landschap, natuur, externe veiligheid, en 
nabijgelegen woningen.  Dit betekent niet dat een andere zoekgebieden voor wind-
energie afvallen. Wellicht zijn meer zoekgebieden nodig om de energiedoelstellingen in 
de gemeente en in de regio te halen of blijkt de locatie langs de A12 toch geschikter te 
zijn.  
In de tussentijd gaan wij, als initiatiefnemers, de omgeving van de zoekgebieden in 
kaart brengen. Welke belanghebbenden zijn er allemaal en wie moeten er betrokken 
worden bij de ontwikkelingen? 
 

 

https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzame-energie
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Planning traject wind en zon in Bodegraven-Reeuwijk: 

• April 2019: Quickscan uitvoeren naar de effecten op landschap, natuur, ex-
terne veiligheid, en nabijgelegen woningen.  

• Mei 2019: Stakeholderanalyse zoekgebieden wind N11 & A12  

• Juni 2019: Gemeenteraad: Opiniërende bespreking met commissie ruimte 

• Herfst 2019: Enquête duurzaamheid bewonerspanel door gemeente 

• Herfst 2019: Bewonersavond door initiatiefnemers, ondersteund door ge-
meente 

• Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) gereed voor besluitvorming 

• Besluitvorming in de gemeenteraad over concept bod Regionale Energie Stra-
tegie en locaties grootschalige energieopwekking in Bodegraven-Reeuwijk 

Utrecht maakt collegeplannen voor energielandschap Rijnenburg be-
kend 
 
Ons geduld is op de proef gesteld, maar begin april heeft de gemeenteraad van 
Utrecht haar voorlopige plannen voor het energiepark dan toch gepresenteerd. En 
dat zijn zeer ambitieuze plannen!   
 
Op de website van de gemeente Utrecht vind je de raadsbrief en alle achtergrondinfor-
matie. Heel in het kort komt het op het volgende neer:  

• Ruimte voor maximaal 11 windmolens en 227,5 hectare zonnevelden: goed 
voor 96.000 huishoudens 

• Er moet balans zijn tussen de belangen van bewoners en omwonenden en  
productie van duurzame energie: een uitdagende taak 

• Er worden extra voorwaarden gesteld om geluid en slagschaduw zo veel mo-
gelijk te beperken door minimale afstand van 800 meter tot de omliggende 
woonwijken en door de modernste geluidsarme windmolens 

• Dat het gebied mooi groen blijft en extra groen krijgt, en daarmee zijn recrea-
tieve waarde behoud, ook al wordt het uitzicht op sommige plekken anders 
dan dat het was 

• Een deel van de opbrengst van het park moet ten goede komen aan de bewo-
ners en omwonenden 

• Uitvoering start op zijn vroegst in 2021 

 

https://rijne-energie.us14.list-manage.com/track/click?u=13e1c940c4c943781988cf96f&id=26855c46c8&e=0beec11e3d
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Lokaal eigendom 
50% lokaal eigendom is één van de uitgangspunten van het voorstel van het college. 
Het college heeft in het conceptvoorstel de balans gezocht tussen belangen van bewo-
ners en omwonenden en de productie van duurzame energie. “Wij kunnen als lokale 
coöperatie goed organiseren dat omwonenden én verder weg wonenden kunnen deel-
nemen in het energiepark op verschillende manieren: via een omwonendenregeling 
voor de directe omgeving, via een omgevingsfonds voor de hele polder, via de sociale 
grondvergoedingen en door deel te nemen in onze coöperatie. Voor jaarlijks 10 euro 
ben je lid en kun je naar eigen draagkracht investeren. Met de opbrengst kunnen de le-
den samen nieuwe initiatieven opstarten. We werken hierin optimaal samen in een 
consortium met de andere initiatiefnemers Eneco en BHM Solar.” 
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Waarom ‘bijna gratis stroom’ niet per se goed nieuws is 
 
Door: Hester van Santen, NRC, 20 maart 2019 
 
Energieprijs Stroom was zondag ineens heel goedkoop. In buurlanden kregen afne-
mers zelfs geld toe om elektriciteit af te nemen. Hoe zit dat? 
 
Wie zondagnacht tussen drie en vier uur elektriciteit nodig had, was spekkoper. 
Stroom was in dat ene nachtelijke uurtje zo goed als gratis. Een kilowattuur, een dag 
vooruit ingekocht, kostte slechts 0,01 cent – tegen 4 cent op een gewone dag. Het is 
het laagste niveau sinds 2012. 
 
Slechts een paar weken nadat Nederland verontwaardigd raakte over de hoge energie-
rekening, is stroom dus goedkoop, zij het voor een uurtje. En er speelt nog iets onge-
woons. De gasprijzen, doorgaans hoog aan het eind van de winter, zijn sinds oktober 
alleen maar afgenomen. 
 
Het zijn rare tijden op de West-Europese energiemarkt en dat gold vooral voor het af-
gelopen weekend. Overal kelderen de stroomprijzen. Het waaide hard, zodat windmo-
lens volop draaiden. Kern- en kolencentrales bleven aan, omdat het nóg duurder was 
om ze uit te zetten. 
 
Het gevolg was een groot stroomoverschot. In 
Nederland bleef de prijs nog net boven nul. In 
België, Duitsland en Frankrijk kregen afnemers 
zondag zelfs urenlang geld toe om elektriciteit 
af te nemen. Er gebeurde waarvoor analisten 
al een paar jaar waarschuwen: de stroomprijs 
werd urenlang negatief. 
 
Dat was van voorbijgaande aard. In Nederland 
was de prijs alweer hersteld zodra de zon op-
kwam. Maar er speelt nog iets dat laat zien hoe 
ingewikkeld de energiemarkt geworden is en 
hoe snel de situatie kan veranderen. Aan het 
eind van deze warme winter zwemt Nederland 
haast in het gas. En dat gaan burgers in de loop 
van het jaar terugzien in hun portemonnee. 
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„Het is best een complexe situatie”, zegt energie-analist Roderick Timmer. Op dit mo-
ment is de energierekening voor huishoudens hoog. Er gebeurde vorig jaar van alles 
wat de stroom- en gasprijs opdreef, somt Timmer op. De CO2-prijs verdrievoudigde. 
Het eind van de winter van 2018 was bar koud, waardoor de Nederlandse gasvoorra-
den leeg raakten. Een lange, droge, windstille zomer volgde. Dat was nadelig voor Eu-
ropese waterkrachtcentrales en windparken, terwijl wel overal de airconditioning aan 
ging. Stroom werd duur, gas ook. 
 
Halfvolle gasopslagen 
Maar vooral de Nederlandse gasmarkt ziet er nu heel anders uit. Gewaarschuwd door 
de gasschaarste werd er voor deze winter groot ingekocht. Vloeibaar aardgas uit Qatar 
of de Verenigde Staten, gas per pijplijn uit Rusland of Noorwegen.  
Toen bleef het de afgelopen hele winter warm en zakte de gasprijs in. De gasopslagen 
zitten nog halfvol. 
 
Dat heeft nu gevolgen voor de Nederlandse stroomproductie, vertelt analist Jorim de 
Boks van het Zeeuwse energiebedrijf PZEM. „Het wordt ineens goedkoper om gascen-
trales te laten draaien, dan kolencentrales. Dat is normaal gesproken niet zo.”  
Voor gascentrales – die ook de helft minder CO2 uitstoten dan kolencentrales – zijn het 
goede tijden. „Onze eigen gascentrale staat volop aan, zelfs ‘s nachts.” Het betekent 
ook, zeggen de analisten, dat de gasrekening van burgers over een half jaar weer lager 
kan zijn. 
 
De lage gasprijzen hebben dus voordelen, voor sommigen. Maar ultralage of zelfs ne-
gatieve elektriciteitsprijzen, zoals zondag optraden, worden eerder gevreesd dan ver-
welkomd. Het kan de ontwikkeling van duurzame energie beperken, zegt De Boks. 
„Windmolens kunnen bij lage prijzen nog doordraaien, omdat ze ondersteund worden 
door subsidie. Maar als de stroomprijzen inzakken op de momenten dat het waait, 
neemt de benodigde subsidie toe. Daar zitten grenzen aan.”  
Met volop wind- en zonneparken in aanleg wordt het dus steeds belangrijker om 
stroom flexibel te verbruiken Wie dat al kan, zat zondagnacht tussen drie en vier uur 
goed. Bij het Amsterdamse waterbedrijf Waternet gingen zondag de elektrische gema-
len vol aan. Droge voeten, bijna gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BZN&atch=false&dateTime.dateTime=17.03.2019+00:00%7CCET%7CDAY&biddingZone.values=CTY%7C10YNL----------L%21BZN%7C10YNL----------L&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BZN&atch=false&dateTime.dateTime=17.03.2019+00:00%7CCET%7CDAY&biddingZone.values=CTY%7C10YNL----------L%21BZN%7C10YNL----------L&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
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Zon en wind voor iedereen 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Dit blad is gedrukt op papier dat is vervaardigd volgens de 

nieuwste, minst milieubelastende productiemethode, waarbij 

de kwaliteit een belangrijke plaats inneemt. 


