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Kerst en Nieuwjaarsgroet

Beste leden van De Windvogel,
Het dikke pak sneeuw van 10 en 11 december smelt alweer weg terwijl we dit schrijven. Laat dat maar plaats maken voor een lekker briesje met de Kerst. Zo’n bries waarmee het ons allemaal voor de wind gaat.
Zoals u in het artikel over de Lokale Energie Monitor vanaf pagina 7 kunt lezen is er het
afgelopen jaar niet zoveel coöperatieve wind bijgekomen, maar er staat des te meer op
stapel! Stilte voor de storm, kun je gerust zeggen, om maar even in de toepasselijke
beeldspraak te blijven. Bouwt u met ons mee? Lees meer op pagina 6.

Het bestuur van De Windvogel wenst u een fijne Kerst en een
energiek en windrijk Nieuwjaar toe!
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Van de voorzitter
Niet alleen in Nederland is de winter aangebroken, maar zeker ook in de Europese Unie. Daar wordt de laatste hand gelegd aan het zogeheten WinterPackage. Dit is een enorm pak
nieuwe maatregelen en richtlijnen die de toekomst van de Europese energiemarkt gaan bepalen. Een klein, maar belangrijk
onderdeel van dit pakket is het feit dat energiecoöperaties gedefinieerd worden. Dat zegt iets over de toekomst van de
energiemarkt en die van De Windvogel.
Je zou kunnen denken dat een definitie voor energiecoöperaties niet zo veel voorstelt, maar het heeft toch gigantische implicaties. Wat De Europese Unie hiermee namelijk zegt is: er bestaan verschillende partijen met verschillende
rollen. De meesten hebben we al gedefinieerd, zoals wat is een leverancier of wat is
een netbeheerder. Maar nu zegt de EU: er komt een nieuwe partij met een bijzondere
rol bij. In het verleden is het denken van de Europese Unie gericht geweest op het creeren van een markt. De EU ziet erop toe dat partijen met elkaar kunnen concurreren.
Het mantra was altijd: concurrentie creëert efficiëntie, en met een goed functionerende markt gaan we die energietransitie wel voor elkaar krijgen. Met het definiëren
van energiecoöperaties komen ze daar een klein beetje op terug. Ze zeggen eigenlijk:
voor de internationale energiemarkt zien wij toe op een goede markt. Maar er komt
een nieuwe, belangrijke speler op de markt, voor wie niet concurrentie en het maken
van winst het hoofddoel is, maar het voorzien in de (energie)behoefte van hun leden
op lokaal niveau. De Europese Unie wil er nu voor zorgen dat er plek is voor dit soort
organisaties in de markt. Want ze zien, met name dankzij het goede werk van de Europese federatie REScoop.eu, dat deze een grote impact zullen hebben op de energietransitie. En op lokaal niveau veel meer gedaan krijgen dan internationaal concurrerende bedrijven.
De activiteiten waar De Windvogel 25 jaar geleden mee begon, en met name haar zelfleveringsproject, worden nu erkent door de Europese Commissie. Er wordt ons een belangrijke rol toegedeeld voor de toekomstige energiemarkt en het energiesysteem.
Met 25 jaar voorsprong en ervaring zijn we er als De Windvogel klaar voor om die rol
op ons te nemen. We gaan dus niet alleen een nieuw spannend jaar tegemoet, maar
nog eens een interessante en coöperatieve toekomst.
Ik wens u allen daarom ook een prettig 2018 en een mooie coöperatieve toekomst toe.
Siward Zomer
Voorzitter
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Bouwt u ook mee met nieuwe Windvogelprojecten?
Stap nu over op participaties!
Veel leden van De Windvogel hebben in het verleden een lening verstrekt aan de cooperatie. Daarmee bouwden we samen prachtige windprojecten. Nu willen we samen door! Er liggen een aantal prachtige kansen te wachten. Onder meer speciaal
daarvoor hebben we ons leningensysteem omgezet in een participatiesysteem.
Zonder uw participaties kan de Windvogel komend jaar mogelijk niet investeren in bijvoorbeeld windpark Drentse Monden of Windpark Zeewolde. Dat zou een gemiste
kans zijn! Het is daarom heel belangrijk dat ook u uw lening omzet in een participatie.
Deze maand, december 2017, ontvangen alle leden met een lening, per mail of per
post, de uitnodiging om op de beveiligde ledenwebsite https://dewindvogel-site.ecaptain.nl/ de lening om te zetten in een participatie. Door eenvoudig ‘akkoord’ aan te
vinken, stemt u in om via participaties samen met De Windvogel nieuwe projecten te
ontwikkelen.
De participaties voldoen aan alle regels van de huidige financiële wetgeving, dus we
zijn helemaal up to date. Eigenlijk zijn er maar twee verschillen met het oude leningensysteem: de looptijd is niet vastgelegd en u kunt uw participatie tussentijds beëindigen
door een verzoek aan het bestuur te doen (jaarlijks wordt op de ALV een bedrag gereserveerd voor participaties die uitgekeerd kunnen worden), of door uw participatie
over te dragen aan een ander Windvogellid.
Op de website leest u precies hoe dat in z’n werk gaat. En u vindt daar ook alle antwoorden op veel gestelde vragen over de participaties. Wij onderhouden een participatie-register waarin alle gegevens staan zoals wij die van onze leden hebben geadministreerd. Deze gegevens vormen de basis voor de jaarlijkse rente-uitkering op uw participatiebedrag. Als u bent ingelogd op de beveiligde ledenwebsite kunt u meteen controleren of wij de juiste gegevens van u hebben, zoals uw adres en IBAN-nummer.
Mochten er wijzigingen zijn, dan kunt u dit daar eenvoudig zelf aanpassen. We hebben
er heel veel zin in om weer te gaan bouwen! Wanneer u snel uw lening omzet in een
participatie, zoals de ALV dit in november voorstelde, dan kunnen we uw investering
weer opnieuw inzetten in vele nieuwe windmolens en in zonnevelden!
Bouwt u weer met ons mee? Ga snel naar https://dewindvogel-site.e-captain.nl/
Log in en vink aan dat u akkoord gaat met de omzetting van uw lening naar een participatie.
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Lokale Energie Monitor 2017
Samen energie opwekken onverminderd populair
In de planning: een verdubbeling van het collectieve windvermogen
De groei van het aantal burgers, dat samen energie opwekt, is niet te stoppen. Het
aantal energiecoöperaties steeg in 2017 verder naar 392 (60 meer dan vorig jaar).
Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten is toegenomen. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens. De groei zet naar verwachting
ook komend jaar door. Er staat nu al een verdubbeling van het aantal zonne-energieprojecten en van het windvermogen op de planning. Dat blijkt uit de Lokale Energie
Monitor 2017.
In dit artikel vatten we de ontwikkeling op het gebied van coöperatieve windenergie uit
de Lokale Energie Monitor 2017 samen.
Coöperatieve wind gaat verdubbelen
Voor de komende jaren staat een verdubbeling van het coöperatieve windvermogen in
de planning. Als alles goed gaat, is er eind 2019 meer dan 100 MW bijgeplaatst. Dit jaar
is het windvermogen van burgerinitiatieven echter vrijwel gelijk gebleven met 118
MW.
Windcoöperaties
In 2017 zijn er 20 echte windcoöperaties in Nederland, dat is een toename van twee.
Het ledenaantal van de windcoöperaties samen was twaalfduizend in 2016. Dit aantal
is met circa vier procent toegenomen in 2017. Deze coöperaties, zoals bijvoorbeeld
Deltawind, Zeeuwind en De Windvogel houden zich vrijwel alleen met windenergie bezig.
Lokale coöperaties
Er zijn daarnaast lokale energiecoöperaties die ook met wind bezig zijn, zoals Rijne IJssel Energie met Koningspleij, Energiecoöperatie Geldermalsen-Neerijnen met windparken Deil en Avri, de tien Brabantse coöperaties met windpark de Spinder, energiecooperatie Oss met windpark Elzenburg, enzovoort (zie de Lokale Energiemonitor voor
het totale overzicht).
Het onderscheid tussen ‘pure’ windcoöperaties en duurzame energiecoöperaties vervaagt steeds meer, nu de oude windcoöperaties ook steeds meer aan zonne-energie
gaan doen en lokale energiecoöperaties steeds vaker ook met wind aan de slag gaan.
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Opgesteld coöperatief windvermogen
In totaal staat in 2017 118 MW aan coöperatief windvermogen in ons land opgesteld.
Dat is 2,7 MW meer dan vorig jaar en het betreft 3,6 procent van het totaal geplaatste
windvermogen op land in Nederland (Totaal opgestelde windvermogen in Nederland
volgens Windstats.nl, november 2017: 3253 MW met 2.044 turbines).

De coöperatieve windprojecten van 2017
De eerste energie van Windpark Krammer, het grootste burgerinitiatief van Nederland,
wordt eind 2017 aan het net geleverd met de ingebruikname van de eerste twee turbines. De gehele bouw duurt tot en met 2019. De productie is geraamd op 350.000 MWh
per jaar. Windcoöperaties Zeeuwind en Deltawind ontwikkelen het 103 MW windpark
op de Krammersluizen tussen Goeree Overflakkee en Zeeland (in totaal 34 turbines).
Vier energiecoöperaties uit de regio Alkmaar, CALorie, Bergen- Energie, AlkmaarEnergie en Heiloo Energie hebben in september 2017 aandelen overgenomen van windmolen Boekel in Alkmaar (2,3 MW).
In het Groningse Schildwolde is dit najaar de allereerste dorpsmolen met een postcoderoosregeling van start gegaan, gecombineerd met een zonnedak op melkveehouderij
Zandhoeve Holsteins. Het gaat om de populaire E.A.Z.-windmolen met een vermogen
van 10 kW en een opbrengst van 35.000 kWh per jaar.

In de pijplijn voor 2018 -2019
Er zit zoals gezegd flink wat in de pijplijn. In totaal wordt een realisatie verwacht van
een additionele 104 MW collectief windvermogen (waarvan het meeste coöperatief eigendom) in 2018/2019.

Zeeland
Naast de realisatie van windpark Krammer, verwacht in 2019, wordt gewerkt aan de
bouw van windpark Bouwdokken op de dijken rond de voormalige Bouwdokken Oosterscheldekering en werkeiland Neeltje Jans. De bouw van dit project is vorig jaar gestart. Het windpark bestaat uit 8 windturbines (33,6 MW). Zeeuwind neemt 25 procent
van de aandelen over van ontwikkelaar E-Connection. Op de locatie Olaz Compostering
wordt in 2018 een nieuwe windturbine gebouwd.
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Gelderland
Burgercoöperatie Geldermalsen-Neerijnen werkt samen met verschillende projectontwikkelaars aan de windparken: Windpark Avri en Windpark Deil bij kooppunt Deil en
bij de voormalige stortplaats Avri bij Geldermalsen. De coöperatie heeft een ontwikkelbelang van 25 procent verworven. Realisatie van beide windparken wordt verwacht in
2019.
Vier coöperaties uit Brummen, Zutphen, Lochem en Voorst werken samen onder de
naam IJsselwind en met het Waterschap Rijn en IJssel aan een nieuw windpark nabij
een bedrijventerrein aan het Twentekanaal. Twee van de drie windturbines komen in
handen van de coöperaties, één van het waterschap. Realisatie wordt verwacht begin
2019.
Het Arnhemse Rijn en IJssel Energie coöperatie (REIJE) werkt samen met Pleij BV aan
de ontwikkeling van Windpark Koningspleij met vier windturbines. Drie zijn bestemd
voor participatie van bewoners. Als de seinen op groen gaan, wordt realisatie verwacht
in 2019.

Noord-Brabant
In Tilburg is een belangrijke stap gezet met Burgerwindpark De Spinder. Spinderwind is
een samenwerking van tien energiecoöperaties uit Midden-Brabant, onderling verenigd in de coöperaties T-Wind en Hart van Brabant Wind. Realisatie van het windpark
wordt verwacht in 2018/2019.

Zuid-Holland
In Dordrecht ligt tot december 2017 de ontwerpvergunning voor Windturbine Krabbegors ter inzage. Initiatiefnemer van het project is de energiecoöperatie Dordrecht
(ECD), een samenwerking van de gemeente Dordrecht en HVC (geen burgercoöperatie). Burgercoöperatie Drechtse Wind gaat de participatie van omwonenden in de
Drechtsteden organiseren. Realisatie wordt verwacht begin 2019.
In Schiedam is het Schiedams Energiecollectief bezig met één of twee molens in het
havengebied Vijfsluizen.

Noord-Holland
Windcoöperatie Kennemerwind is mede-aandeelhouder van het nieuw te bouwen
windpark Ferrum: drie windturbines op het bedrijfsterrein van Tata Steel in IJmuiden.
Kennemerwind krijgt 31 procent van de aandelen. Het park wordt naar verwachting in
2019 gerealiseerd.
De Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC) is betrokken en ook aandeelhouder bij
het nieuwe Windpark Westfrisia in de gemeente Medemblik dat zal bestaan uit vijf turbines. De verwachting is dat het windpark in het najaar 2018 operationeel is.

11

De Windvaan

December 2017 nr. 4

Utrecht
Energiecoöperatie de Knotwilg heeft in 2016 overeenstemming bereikt met Eneco
over de overname van een molen in windpark Vianen. Naar verwachting zal windmolen De Grote Geus vanaf 1 januari 2018 gaan draaien.

In voorbereiding voor na 2020
Er zijn een flink aantal projecten in voorbereiding die na 2020 gerealiseerd zullen worden, dat wil zeggen: er is een concrete locatie in beeld, er liggen vergaand uitgewerkte
plannen maar deze zijn nog niet in procedure gebracht. Voor zover nu bekend zijn er
bij circa 22 projecten van wisselende omvang, coöperaties betrokken.

Postcoderooswind
Nieuw in de coöperatieve windsector zijn de windpostcoderoos-projecten. In het Groningse dorp Schildwolde is de allereerste inmiddels gerealiseerd in de vorm van een 10
kW E.A.Z.-windturbine. Daar is in verschillende Groningse en Drentse dorpen veel belangstelling voor. Ook in ’s Hertogenbosch, Andijk, en Herbaijum en in de Wieringermeer staan plannen voor postcoderoos-windprojecten op stapel.

Wind op zee
De coöperaties in Noord-Holland vertegenwoordigen de lokale duurzame energie-initiatieven bij het MVI NorthSea Energy Lab (vanuit Topsector Energie) dat zich buigt
over de invulling van een maatschappelijk gedragen ontwikkeling van wind op de
Noordzee. In september 2017 is de Vereniging Participatie Wind op Zee opgericht.
Deze zal het gesprek aangaan over participatie en stroomlevering met consortia die
tenderen naar de aanstaande windparken op zee, en een lobby voeren richting het
Rijk.

Lees de complete Lokale Energie Monitor op
www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor
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Communiceren bij coöperatieve windprojecten
Windprojecten hebben niet alleen een grote impact op het klimaat, maar
ook op de directe omgeving. Het communiceren met betrokkenen – van partners tot
omwonenden – is een continu proces. Waar kunnen energiecoöperaties bij hun communicatiestrategieën op letten? Tessa Felix, communicatiemedewerker van Windunie en Inge Verhoef, communicatiemedewerker en projectontwikkelaar bij De
Windvogel vertellen tijdens het Evenement HIER opgewekt over hun communicatieervaringen binnen coöperatieve windprojecten.
In dit artikel leest u al hun tips en adviezen.

Tessa Felix en Inge Verhoef tijdens het Evenement HIER opgewekt

Mensen voelen zich mentaal eigenaar van het gebied waar ze wonen. Ze accepteren
het niet als er zomaar iets in ‘hun achtertuin’ gebeurt; ze willen nauw betrokken zijn.
Een goede communicatiestrategie kan dit traject vergemakkelijken. Want één ding is
zeker: je hebt elkaar nodig. Door het windproject in zijn bredere context te plaatsen,
kan meer begrip ontstaan volgens Verhoef: “Die windmolen is slechts een middel, het
echte doel is het verduurzamen van de hele omgeving. Of dit nu via zonnevelden, wind
of recreatie is. Dit gezamenlijke doel is je verbindende factor.”
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Van informeren naar betrekken
Omwonenden willen graag betrokken worden, maar ook zelf input leveren. Een eerste
stap is het goed in kaart brengen van de eigenschappen van de omgeving. Daar kunnen
communicatiedoelen op worden afgestemd. Windprojecten zijn veelal op te delen in
vijf fasen, met iedere fase z’n eigen communicatiestrategie.
Mobiliseren in de voorfase
(1)
De voorfase draait om het
mobiliseren van mensen en
politiek. Zo ga je onder meer
het gesprek aan over gemeentelijke energieambities. Vage
ambities bemoeilijken de
communicatie omdat de onderbouwing extra scherp
moet. “Soms is het gemeentelijk beleid dat zij het project in
handen houden. Als energiecoöporatie heb je dan minder invloed op het proces of het te vertellen verhaal. Binnen
de samenwerking laat je dan zien wat de voordelen zijn als de inwoners zelf mede-ontwikkelen en eigenaar worden van de windturbines”, zegt Verhoef. Een manier om dat
te doen is om invloed te krijgen op bestaande energievisies en daar de inwonersparticipatie vastleggen. Zijn er al beleidsdocumenten met locatievoorkeuren? “Zo niet, dan
kun je aangeven dat je als energiecoöporatie graag samen met de inwoners wilt kijken
wat mooie plekken zijn”, aldus Verhoef.
Betrekken in de planfase (2)
In de planologische fase moet veel gebeuren. Zoals het milieueffectenonderzoek, vergunningaanvragen en bepalen waar de windturbines precies komen te staan. “Stakeholders moet je hier stap voor stap in meenemen. In grote projecten gaat dat samen
met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie en de gemeente(s). Bij kleine projecten met gemeente en provincie. Samen bespreek je hoe je
gaat communiceren, maar ook hoe je de omgeving een rol geeft in het project”, zegt
Felix. Door het gesprek aan te gaan met alle verschillende stakeholders wordt duidelijk
wie wat belangrijk vindt. Hierop kan per doelgroep een strategie worden opgesteld.
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Communicatie in de planfase
Voorbeelden van communicatie in deze fase:
• Organiseren van keukentafelgesprekken,
• Inloopbijeenkomsten
• Windmolenexcursies.
• Werken met omgevingswerkgroepen en ambassadeurs.

Betrokken blijven in de aanbestedingsfase (3)
Op het moment dat de vergunningen onherroepelijk zijn, kun je als energiecoöporatie
leden gaan werven. In de aanbestedingsfase gebeurt er veel achter de schermen: van
de aankoop van turbines tot het regelen van het stroomcontract. Houd de omgeving
hierbij betrokken. “Beslissingen over belangrijke aankopen maak je samen met je leden. Ook zijn in deze fase de lokale bedrijven een belangrijke doelgroep om te betrekken. Misschien zit in het gebied namelijk wel lokaal de samenwerking”, zegt Felix.

Omgeving op de hoogte houden:
Voorbeelden van manieren om de omgeving op de hoogte te houden:
• het opstarten van werkgroepen
• een windjournaal, waarbij je via interviews laat zien wat achter de schermen gebeurt.

Communiceren in de bouwfase (4)
In de bouwfase pak je als energiecoöporatie de actieve rol voor het opbouwen en versterken van banden. Interactiviteit is hier volgens Felix het sleutelwoord: “Je bouwt in
mensen hun achtertuin. Door interactief te communiceren blijft iedereen geïnformeerd over de voortgang, maar ben je ook een klankbord voor mensen om zaken terug te koppelen of meldingen te maken.”

Manieren om interactief te communiceren:
• werken met een website of app
• inloopspreekuren
• het organiseren van excursies naar de bouwplaats.
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Exposure in de exploitatiefase (5)
Successen vier je samen. Het moment dat een park open gaat is een mooi communiceermoment met de buitenwereld. Misschien gaat er een bezoekerscentrum open of
zijn er nieuwe voorzieningen in het gebied. Betrek de betrokkenen en mensen in de
omgeving via een feestelijke viering. Laat de voordelen zien van je eigen windmolens,
zowel het rendement op investeringen door inwoners als de buurtprojecten die je met
de opbrengst kunt realiseren.

Foto: Zuidenwind

Omgaan met (politieke) weerstand
Bij nieuwe projecten krijg je ook te maken met weerstand. Een vaak gehoorde opmerking is: waarom moet dat in mijn achtertuin? “Probeer niet direct te overtuigen maar
te luisteren. Iedereen heeft andere zorgen dus zoek wederzijdse belangen”, zegt Felix.
Soms krijgen duurzame initiatieven een politiek randje, bijvoorbeeld rondom verkiezingstijd. Tegenstanders profileren zich vanaf de start extra sterk, terwijl kennis over
windprojecten ontbreekt. Voor je het weet wordt je project op een sidetrack gezet.
Om dit te voorkomen moet alle ruis van tafel. “Wij zijn eens met een gemeenteraad bij
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een ander initiatief gaan kijken ter inspiratie. Ook loont het om personen te zoeken in
de buurt of in de politiek die breed gedragen worden en laat ze fungeren als ambassadeur”, zegt Verhoef.
De pers en social media
Vermijd op social media een welles-nietes spel. Loopt het echt uit de hand dan kun je
mensen uitnodigen voor een gesprek. Verhoef: “Afhankelijk van de situatie kun je positieve bewoners online op persoonlijke titel laten reageren, of dit vanuit de energiecooperatie als één geluid doen.”
Ook de pers is een speler die je niet in de hand hebt. “Investeren in warm contact met
journalisten helpt. Nodig ze uit bij evenementen en houd ze actief op de hoogte. Ook
kun je zelf een advertentie of advertorial plaatsen”, zegt Felix.

Extra communicatietips
• Geef bij de start duidelijke kaders aan waarbinnen betrokkenen kunnen
meedenken
• Wees zichtbaar en herkenbaar: maak bijvoorbeeld een website en logo
• Per projectfase is er een andere communicatiestrategie
• Geef voorstanders een stem. Bijvoorbeeld door hun verhaal te vertellen op
de website of via social media.
• Inloopavonden werken goed. Hier kun je mensen verspreiden en in kleinere
groepen van gedachten wisselen en op zorgen ingaan. Bijvoorbeeld aan
thematafels.
• Zorg dat op bijeenkomsten ook onafhankelijke experts rondlopen, zoals
een adviseur geluid en slagschaduw. Zij kunnen vanuit hun objectieve rol
vragen beantwoorden.
• Laat voor de afwisseling ook eens een BN’er aan het woord. Dit kan de angel eruit trekken én extra deelnemers aantrekken.

De presentaties van Tessa Felix en Inge Verhoef zijn te downloaden via de website:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/communiceren-bij-cooperatievewindprojecten
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Word lid van Enecoöperatie
en houd Eneco in publieke handen
Het zal u niet ontgaan zijn dat een groot deel van de huidige aandeelhouders van
Eneco hun aandelen willen verkopen aan de hoogst biedende partij. Daarmee is de
kans groot dat Eneco niet meer in publieke handen blijft (de 53 gemeenten, die nu
aandeelhouder zijn). Maar in handen komt van een hedge fund dat alleen voor
winstmaximalisatie gaat, na eerst het bedrijf met schulden te hebben opgezadeld. Daarmee komt de strategie van Eneco – actief de transitie naar duurzame energie bevorderen – onder grote druk. Word lid daarom lid van de Enecoöperatie en
houd Eneco in publieke handen!
Samen gaan we voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement. Lidmaatschap bedraagt éénmalig € 15 en u bepaalt met de leden van Enecoöperatie hoe wij dat gaan doen. Vul uw gegevens in op het formulier op de website.
Kijk op www.enecooperatie.nl
Enecoöperatie heeft als doel Eneco in publieke handen te houden. Samen met coöperaties uit Nederland en Europa, maatschappelijke organisaties, werknemers en klanten
kunnen wij dat bewerkstelligen. Initiatiefnemers zijn Siward Zomer (REScoopEU), Jan
Willem Zwang (GreenCrowd), Marjan Minnesma (|OM), Henk Doorenspleet, Ronald
van Oijen (Zuiderlicht) en ondergetekende (REScoopNL).

Foto: Eneco
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Interview met Arjan van der Meer
– lid van Rijne Energie
Arjan van der Meer is sinds de zomer van 2017 actief geworden bij bewonerscollectief Rijne Energie.
De Windvogel heeft met de coöperaties Energie-U
en Uwind een overeenkomst gesloten om samen
de lokale coöperatie Rijne Energie op te richten.
Hoe ben je in contact gekomen met Rijne Energie?
“Eigenlijk was ik op zoek naar informatie over het
verduurzamen van mijn huis. Dan kom je al snel
terecht bij Energie-U, waar ik informatie vond over
het maken van een warmtefoto. Al scrollend op
die website zag ik het initiatief Rijne Energie voorbijkomen. Er was een informatieavond gepland in De Meern, daar ben ik heen gegaan en daar heb ik enthousiaste leden gesproken. Ik vond het belangrijk dat we als inwoners iets zouden doen met deze
kans voor grootschalige opwekking in de stad, dus heb me meteen opgegeven voor de
stadsgesprekken, ik was heel benieuwd naar hoe zoiets gaat met zoveel mensen!”
“Tijdens de stadsgesprekken kwam ik weer mensen tegen van Rijne Energie, ik raakte
aan de praat en merkte dat mijn eigen waarden goed aansloten bij het coöperatieve
gedachtegoed van energiecoöperaties in het algemeen en ook die van Rijne Energie.”
Wat spreekt jou zo aan in het coöperatieve gedachtegoed?
“Coöperatief is zinvoller dan individueel. Zeker als het over maatschappelijke zaken
gaat die iedereen raken. Zoals energie-opwek. Dat moeten we in samenwerking doen.
En daarbij de lasten en de lusten verdelen. De energietransitie moet ook uit de inwoners zelf komen. Overheden laten vaak op zich wachten, dus helpen we elkaar door als
burgers het heft zelf in handen te nemen voor zo’n urgente zaak als het klimaat.”
“Wat ik ook mooi vind, en aan den lijve ervaar: het inclusieve van het coöperatieve
denken. Een coöperatie is tegen uitsluiten. In Rijne Energie merk je dat dit niet alleen
een filosofie is, maar het is echt de praktijk. Rijne Energie doet moeite om in verbinding te blijven. Ook met tegenstanders van duurzame energie-ontwikkelingen. Zelf heb
ik ook wel eens gesprekken met critici. Het is goed dat dit blijft gebeuren, ook al komt
er geen verandering van inzicht bij beide partijen. Het is beter dan dat mensen helemaal niet meer willen praten, dat vind ik echt jammer maar ik zal me niet opdringen: ik
ben geen zedenprediker. Iedereen is welkom bij Rijne Energie.”
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Waarom moeten we in Rijnenburg en Reyerscop energie opwekken?
“Grootschalige duurzame opwek is heel belangrijk, zo niet wezenlijk, om de uitstoot
drastisch terug te schroeven zodat we een kans hebben dat de klimaatverandering binnen de twee graden blijft. Energie-opwek moet zichtbaar zijn voor het publiek, niet
verstopt. Gebruikers kunnen dan in contact komen met energie, wat houdt opwek in,
wat houdt gebruik in, hoe werkt het? Daarom vind ik Rijnenburg interessant. En natuurlijk vind ik het belangrijk dat er maximale opwek plaatsvindt, omdat er nog te weinig duurzame energie is. Daar waar ik kan, wil ik meehelpen aan het leefbaar houden
van onze samenleving en eigenlijk de hele aardkloot.”
Wat is jouw persoonlijke drijfveer?
“Ik kom uit de pensioenwereld en ben de wereld van de energietransitie gaan verkennen. Het is een tijd met veranderingen en nieuwe ontwikkelingen, waarmee ook
nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan. Startups maken dat bestaande belangen
minder zwaar wegen, er zijn veel kansen voor het nieuwe. Dat verwacht ik ook van bewonersinitiatieven. Voor mijzelf – en voor andere inwoners – is het een kans om ervaring op te doen met grootschalige en coöperatieve opwek. Rijnenburg is één groot
leerproces, wat zeer interessant is vanwege de complexiteit en het schaken op vele
borden. Mijn gewenste uitkomst is: zoveel mogelijk duurzame energie opwekken, met
elkaar en voor elkaar!”
Wat doe je binnen Rijne Energie?
“Ik vind het leuk om mij bezig te houden met organisatie en samenwerking, zoals de
oprichting van de coöperatie, het komen tot een bestuur, het voorbereiden van bijeenkomsten, het betrekken van de omgeving. Naast alle activiteiten in Rijne Energie ben ik
toch ook nog bezig met mijn eigen huis. Die warmtefoto komt eraan hoor.

Deelnemers van Rijne Energie
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Projectennieuws
Wind en Zon in Bodegraven-Reeuwijk
De Windvogel is op zoek naar leden uit Bodegraven-Reeuwijk die actief mee willen
doen met duurzame energieontwikkelingen in de gemeente. Mensen kunnen meedoen
met het bewonerspanel en we zoeken nog actieve leden voor de lokale coöperatie.
Doet u ook mee? Neem dan contact op met Jan Bouwens : jjob@xs4all.nl.
De Windvogel en de gemeente organiseren samen met de lokale energiecoöperatie
Bodegraven-Reeuwijk een serie bewonersavonden om locaties voor windmolens en
zonnevelden te zoeken. De eerste avond is op gepland in februari 2018. Daarna volgen
er nog vier startbijeenkomsten in de dorpskernen, een uitwerkingsavond en een avond
waarin alle locaties en buurtprojecten worden vastgesteld. Aanmelden kan via:
info@windvogel.nl o.v.v. aanmelding Bodegraven-Reeuwijk.

Windstil in de Drentse Monden
De Raad van State komt pas in het eerste kwartaal van 2018 met een uitspraak over de
komst van windmolens in de Drentse Veenkoloniën. Wij hadden de uitspraak deze
maand al verwacht. Omdat de Raad van State zich al een tijd buigt over het windpark,
wordt er letterlijk wat windstilte veroorzaakt. Als de uitspraak er is willen we een open
inloop avond organiseren, voor alle omwonenden en deelnemers.
Het doel van deze avond is om omwonenden te informeren over de uitspraak van de
Raad van State, de planning van het toekomstige windpark en de mogelijkheid om deel
te nemen via de coöperatie. Daarnaast willen we bewoners de kans geven
om buurtprojecten in te dienen. We gaan een speciale webpagina maken om
buurtproject aan te melden.

Windpark Zeewolde en de Nieuwe Molenaars
Vrijwel alle turbine-eigenaren uit het plangebied, waaronder ook De Windvogel,
hebben zich aangesloten bij Windpark Zeewolde. 95% van alle huidige turbines in het
gebied nu zijn gecontracteerd. Daarmee is de doelstelling om straks de 221 huidige
turbines uit het buitengebied te vervangen door 91 moderne turbines vrijwel volledig
ingevuld. Er zijn nog gesprekken gaande om de overige 5% ook aan te laten sluiten.
Windpark Zeewolde wordt door de initiatiefnemers ‘misschien wel het grootste
community windpark van de wereld’ genoemd met maar liefst 268 lokale
ontwikkelaars waaronder een lokale burgercoöperatie.
Burgers doen mee via De Nieuwe Molenaars
Naast de bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het gebied krijgen
ook bewoners uit Zeewolde, Almere en omstreken de kans om in het windpark te
investeren via burgerwindcoöperatie De Nieuwe Molenaars. Voor meer informatie
over De Nieuwe Molenaars, zie: www.denieuwemolenaars.nl
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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.
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