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Colofon 
 

De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit 
van windmolens. 
 
Het bestuur van De Windvogel: 
Siward Zomer, voorzitter 
Martien Vogelezang, secretaris 
Frank Schoenmakers, penningmeester 
Albert Jansen, projecten 
Rens Beijer, projecten 
Gijs Labaar, financiën 
Evert-Jan van Latum, projecten 
Henk Jan Visser, projecten 
 
Molenaars: 
Harry van den Hooren 
Jan Hoogendoorn 
Broos de Groot 
Arjan Boomars 
 
Postadres: 
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 

 
Bezoekadres: 
Herculesplein 5 
3584 AA Utrecht 
tel. 030-3200702 
 
Ledenadministratie: 
Jan Jennissen 
Graaf Janstraat 219 
2713 CL Zoetermeer 
windvogel.ledenadmin@gmail.com 
 
 
 
 

Redactie Windvaan: 
Inge Verhoef  
De Windvogel 
Postbus 2183 
2800 BH Gouda 
redactie@windvogel.nl 
 
Kopij voor de Windvaan: 
Kopij kunt u sturen of e-mailen naar het redac-
tieadres. De redactie behoudt zich het recht 
voor plaatsing te weigeren en teksten in te 
korten. 
 
Foto voorkant: Zoekgebieden windenergie Am-
sterdam.  
 
 
 

 
 
 

  

 

Like ons op  
Facebook.com/dewindvogel 

 

Volg ons op Twitter:  
Twitter.com/de_windvogel 
 

 

Bezoek ook eens onze website 
www.windvogel.nl 
 

 

Of abonneer op onze digitale 
nieuwsbrief 
 

http://www.windvogel.nl/


De Windvaan juni 2020 nr. 2 

 

 3 

Inhoud 
 

Colofon .............................................................................................. 1 
Inhoud ............................................................................................... 3 
In de regio ......................................................................................... 3 
Van de redactie ................................................................................. 4 
Van de voorzitter ............................................................................... 4 
Online ALV zaterdag 27 juni ............................................................. 6 
Bereid uzelf voor op de Online ALV van 27 juni ............................. 7 
Jaarverslag 2019 ............................................................................... 8 
Financieel plan en participatieronde 2020 .................................... 11 
Interview met kandidaat voorzitter Laetitia Ouillet ....................... 12 
Projectennieuws ............................................................................. 15 
Vacature algemeen bestuurslid De Windvogel ............................. 18 

 

In de regio

Noord-Holland en Amsterdam:  
Inge Verhoef, tel. 06-37350569, siward.zomer@windvogel.nl  
Evert-Jan van Latum, evertjan.vanlatum@windvogel.nl  
Gelderland: 
Frits Ogg, tel. 06-29012544, fritsogg@gmail.com  
Jan van Egmond, tel. 0578-660060, janvanegmond4@gmail.com  
Drenthe:  
Siward Zomer, 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  
Jan Bouwens (Bodegraven-Reeuwijk):  jjob@xs4all.nl 
Utrecht:  
Inge Verhoef, tel. 030-3200702, Inge.verhoef@windvogel.nl  
Zeewolde:  
Siward Zomer, tel. 06-37350569, siward.zomer@windvogel.nl  
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De Windvaan juni 2020 nr. 2 

 

 4 

Van de redactie 
 
Ook bij De Windvogel zijn de gevolgen van de coronacrisis merkbaar. Sommige pro-
jecten zijn uitgesteld of duren langer dan gepland. Sommige gemeentebesluiten laten 
op zich wachten. Gelukkig zijn we ook bezig met nieuwe initiatieven, blijft het waaien 
en schijnt de zon regelmatig. Vanuit huis werken wij gestaag verder en zien we uit 
naar het moment dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten. 
Tot die tijd: blijf gezond! 
 

Van de voorzitter  
 
Mijn laatste van de voorzitter. Het enige wat ik hier nog 
kan doen is alle leden bedanken. Jullie kozen me op 27 ja-
rige leeftijd in het bestuur en 2 jaar later werd ik gevraagd 
als voorzitter. Een enorm vertrouwen van de leden dat ik 
als voorzitter zonder ervaring jullie coöperatieve bedrijf 
mocht leiden.  Dankzij dat vertrouwen hebben we samen 
enorm veel kunnen bereiken. Daarnaast heeft het voorzit-
terschap van De Windvogel mij persoonlijk op een prach-
tige reis gestuurd die nog lang niet klaar is. Een reis die ik 
zal voortzetten in mijn nieuwe functie als coöperatief di-
recteur van Energie Samen. Voor deze reis ben ik De Wind-

vogel en daarmee de leden enorm dankbaar. In het bijzonder alle bestuursleden en ac-
tieve leden en Inge (ook lid natuurlijk) die niet alleen vertrouwen hadden, maar ook 
alle werk deden dat ik niet kon. Bijna alles dus eigenlijk, afgezien van het verhaal ver-
tellen van De Windvogel. Het verhaal van duizenden burgers die in een democratisch 
bedrijf zelf duurzame energie ontwikkelen. Niet om winst te maken, maar om meer le-
vensvriendelijke energie op te wekken.  
Ik begon in Amsterdam waar ik door Dick van Elk gevraagd werd om als projectleider 
aan de slag te gaan met coöperatieve windmolens. Een project dat in eerste instantie 
door veranderd ruimtelijk beleid dreigde te mislukken, maar nu 7 jaar later,  de eerste 
concrete stappen maakt naar ontwikkeling van coöperatieve windmolens. In de tussen-
tijd zochten we naar nieuwe manieren van samenwerken met lokale coöperaties en 
agrariërs die geresulteerd hebben in samenwerkingen in Drenthe, Flevoland, Limburg, 
Zuid Holland, Utrecht, en Gelderland met een mooie portfolio aan coöperatieve wind-
projecten.  
In de tussentijd wisten we samen met andere coöperaties de energiecoöperaties 
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steeds beter te verbinden. De functie van voorzitter van De Windvogel bracht me in 
Europa waar De Windvogel de founding member is van de Europese federatie van 
energiecoöperaties, REScoop.eu. In de beginjaren waren het acht coöperaties aan de 
keukentafel in het Ecopower kantoor, nu is REScoop.eu een federatie die 10 nationale 
federaties en zo’n 50 individuele coöperaties door heel Europa vertegenwoordigen. 
Opgeteld meer dan een half miljoen Europese burgers.  
Als voorzitter zat ik aan de keukentafel bij Gerard Jansen, de toenmalige penningmees-
ter van Meerwind, waar we samen met Kennemerwind en Drechtse Stromen de eerste 
stappen zetten voor REScoopNL. RescoopNL is de Nederlandse coöperatieve project-
ontwikkelaar die nu opgegaan is in Energie Samen en betrokken is bij meer dan 70 co-
operatieve zonprojecten en bijna 30 coöperatieve windprojecten.  
 
REScoopNL, ODE Decentraal en Pawex vormden Energie Samen. En zo zat ik met 7 jaar 
ervaring in coöperatief ondernemen bij De Windvogel, aan de elektriciteitstafel van het 
Klimaatakkoord namens alle energiecoöperaties en agrariërs met windturbines. Het 
verhaal van De Windvogel en vele andere coöperatieve projecten sloeg daar aan en 
wisten we als sector alle partijen achter het streven van 50% eigendom van de omge-
ving te krijgen. Een simpele zin die enorme gevolgen gaat hebben voor de ontwikkeling 
van de coöperatieve energiesector.  
 
Het is geweldig hoe ver we nu zijn gekomen, maar de uitdagingen op het pad voor ons 
zijn ook enorm. De energietransitie is nog lang niet volbracht, dit is nog maar het begin 
en nieuwe uitdagingen als negatieve energieprijzen en de warmtetransitie staan voor 
de deur. Het oplossen van die problemen speelt zich af in een context waar iedereen 
roept dat het neo-liberalisme ten einde loopt en dat het anders moet, maar vaak ont-
breekt het aan concrete handvaten. Voor deze uitdagingen krijgt De Windvogel geluk-
kig een goede opvolgster. Ook zal ik het verhaal van De Windvogel en haar vele collega 
coöperaties blijven vertellen natuurlijk. Het verhaal dat de nieuwe economie is aange-
broken waarin  energie-
coöperaties een concreet 
handelingsperspectief 
bieden dat democratisch 
en maatschappelijk ge-
dreven is, als alternatief 
voor de huidige winst ge-
dreven economie met mi-
nimale zeggenschap van 
burgers. 
 
Siward Zomer, voorzitter 
 



De Windvaan juni 2020 nr. 2 

 

 6 

Online ALV zaterdag 27 juni 
 
Datum : zaterdag, 27 juni 2020, 11:00 – 13:00 uur 

Plaats : achter uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone 

 

Agenda ALV 2020 

1. Vaststelling agenda.  

2. Ingekomen stukken  

• Mededelingen Bestuur  

• Links ten behoeve van Ledenvergadering en Stemming 

• Notulen ALV 21 september 2019, concept sep 2019 zie de website 

• Jaarverslag incl. Jaarrekening 2019 zie de website 

• Ondernemingsplan, Informatie Memorandum, Fin Plan 2020 zie de website 

• Voorstel Duurzame Lokale Projecten zie deze Windvaan en de website 

3. Notulen ALV 21 sep 2019  

4. Jaarverslag en Jaarrekening 2019 en Bestuursvoorstellen 

4.1 Jaarverslag en Toelichting Jaarrekening 2019 

 Penningmeester geeft een toelichting  

4.2   Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening  

4.3 Voorstellen inzake: Bestemming saldo, Rente 2019 en Aflossingen 

4.4 Bestuurssamenstelling, benoeming bestuurslid en FAC-leden, 

 afscheid van twee bestuursleden 

4.5 Voorstel 'Lokale duurzame projecten bij onze windparken en lokale samenwer-

kingen' 

5.  Financieel Plan 2020  

5.1  Informatie Memorandum en Ondernemingsplan 2020 

6. Projecten: Mondelinge toelichting  

7. Rondvraag 
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Bereid uzelf voor op de Online ALV van 27 juni 
 
Stel uw vragen ditmaal vooraf! 
Op zaterdag 27 juni houden wij onze algemene ledenvergadering. Door de coronac-
risis ditmaal iets anders dan anders, we gaan online vergaderen. In deze mail leest u 
hoe dat in zijn werk gaat. 
 
Agenda en stukken 
De agenda en stukken voor de vergadering zullen vanaf 15 juni te vinden zijn op onze 
website www.windvogel.nl en in de Windvaan. 
  
De vergadering online volgen 
De vergadering is zaterdag 27 juni om 11:00 uur online te volgen via een Zoom link. Als 
u Zoom voor de eerste keer gebruikt dient u het programma te installeren. U krijgt de 
link naar de vergadering tijdig toegestuurd, samen met een link naar de online 
stemmogelijkheid. Zorg ervoor dat u op tijd ingelogd bent, wij beginnen graag om 
11:00 uur.. 
  
Vragen vooraf insturen 
Om er zeker van te zijn dat eventuele vragen goed beantwoord kunnen worden, kunt u 
vragen die u heeft over de stukken uiterlijk maandag 22 juni per mail te sturen naar 
info@windvogel.nl. Tijdens de vergadering zullen wij deze vragen beantwoorden. 
Daarnaast zullen wij in aanloop naar de vergadering ook deze vragen en de bijbe-
horende antwoorden publiceren bij de vergaderstukken. 
Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om tijdens de online vergadering via de chat-
functie uw vragen te stellen. Het is mogelijk om via Zoom vragen te stellen wanneer u 
op het chatknopje klikt en uw vraag intypt. We kunnen niet garanderen dat we op alle 
vragen direct een reactie kunnen geven. In ieder geval kunnen we de antwoorden na 
afloop delen. 
  
Stemmen vooraf en tijdens de vergadering mogelijk 
Er worden een aantal besluiten in stemming gebracht tijdens de ALV. Ook dat gaan we 
gedeeltelijk online doen. In aanloop naar de vergadering ontvangt u een link naar Sur-
vey Monkey. Dat is een online programma om stemmen te tellen. U kunt dit invullen 
tot 25 juni, 12 uur. Dan tellen we de stemmen. Degenen die niet vooraf gestemd heb-
ben, kunnen tijdens de online ALV op 27 juni nog stemmen door de hand op te steken 
wanneer de voorzitter de vragen stelt. 
 
Heeft u voorafgaand nog verdere vragen voor ons? Laat het ons weten via 
info@windvogel.nl. Tot ziens op de ALV van De Windvogel op 27 juni 2020. 

http://www.windvogel.nl/
mailto:info@windvogel.nl
mailto:info@windvogel.nl
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Jaarverslag 2019  
 
Op onze website kun je het volledige concept Jaarverslag 2019 lezen (Let op: de cijfers 
zijn nog voorlopig omdat de accountant ze nog aan het beoordelen is. Op 15 juni wor-
den de definitieve cijfers verwacht en zullen op de website gepubliceerd worden). In 
deze Windvaan lees je alvast de belangrijkste ontwikkelingen in 2019.  
 
Elektriciteitsproductie windmolens 2019 
 

 
 
In 2019 heeft de Gouwevogel een langdurige storing gehad. Gelukkig was 2019 was 
een zeer goed windjaar en hebben we toch meer stroom opgewekt. Gelukkig is de 
Gouwevogel weer helemaal hersteld en draait deze sinds 2020 weer volop mee. Helaas 
lagen de elektriciteitsprijzen in 2019 zo’n 20% lager. De kosten van de reparatie van de 
Gouwevogel (131.912 euro) zullen we in 5 jaar afschrijven (vanaf 2020). 
 
Groter nadelig resultaat 
Boekjaar 2018 wordt afgesloten met een verwacht negatief resultaat van € -258.080, 
helaas slechter dan in 2018. De belangrijkste oorzaken hier van zijn: de lagere energie 
prijs, de stilstand van de Gouwevogel, hogere rente uitkering aan de deelnemers en 
een ongelukkig uitpakkende formele waarderingsgrondslag voor onze inmiddels terug 
verkochte deelneming in Neer BV. Hoewel 2019 minder goed is afgesloten staan we 
wel goed voor de toekomst: met de investeringen die we gedaan hebben in Windpark 
Drentse Monden en Windpark Zeewolde gaan we de komende jaren een beter resul-
taat zien. Ook zijn de afschrijvingen van onze bestaande molens bijna afgelost.  
De cijfers zijn nog voorlopig omdat de accountant ze nog aan het beoordelen is. Op 15 
juni worden de definitieve cijfers verwacht en zullen dan op de website gepubliceerd 
worden. 

Jaar Opbrengst (kWh)

2009 4.971.018                  

2010 3.888.686                  

2011 5.151.483                  

2012 5.842.766                  

2013 6.418.498                  

2014 6.674.971                  

2015 8.027.367                  

2016 6.659.481                  

2017 6.812.687                  

2018 6.465.318                  

2019 6.459.700                  

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

Opbrengst (kWh)
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Rentevoorstel 2%  
Ondanks deze negatieve exploitatieresultaten en ondanks de nog steeds lage rente-
stand stellen wij voor om over 2019 een rentevergoeding uit te keren van 2% op jaar-
basis (2018 was ook 2%) op de leningen en participaties van leden. 
 
Rente ontwikkeling  
In 2019 hebben we enkele miljoenen euro’s geïnvesteerd in de projecten Windpark 
Drentse Monden en Windpark Zeewolde. De bouw van deze projecten zijn inmiddels 
gestart. Vanaf 2021 kunnen we projectrendement verwachten van deze windparken. 
Daarnaast gaan we ook weer zelf (samen met VEC) twee molens in Vlaardingen bou-
wen. De vooruitzichten zijn daarom zodanig dat de uit te keren rente aan leden lang-
zaam zal kunnen doorstijgen naar een streefrente van 5%. 
 
Aandeel gezamenlijke burgerwindmolen Neer  
Ons aandeel in de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV is in het jaar 2019 voor de 
nominale waarde verkocht aan Zuidenwind. Zij zijn nu sterk genoeg om op eigen benen 
te staan, en hebben zelf ook weer nieuwe parken in ontwikkeling. 
 
Windpark Drentse Monden  
In 2019 is de Financial Close gepasseerd en hebben wij een aanzienlijke investering ge-
daan (ruim € 2.1 miljoen). Inmiddels wordt het park gerealiseerd en levert de eerste 
molen al stroom aan het net. 
 
Windpark Zeewolde  
In 2019 hebben we ook in Windpark Zeewolde geïnvesteerd (€ 321.000). Hier is wat 
vertraging in de Financial Close ontstaan, maar de verwachting is dat deze in de zomer 
2020 zal plaats vinden. 
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Zonnedaken in Duitsland  
In 2019 hebben de Duitse zonnedaken ook weer goed bijgedragen aan het resultaat. 
 

 
 
Ook is er onderhoud uitgevoerd, waardoor de panelen beter zullen gaan presteren. He-
laas is dit in 2019 nog niet zichtbaar door een te verhelpen storing aan de wisselrich-
ters in een van de zonnedaken. 
 
Ontwikkeling energieprojecten in 2019 
In 2019 was De Windvogel in de volgende gemeenten actief met projectontwikkeling: 
Borger-Odoorn, Zeewolde, Vlaardingen, Bodegraven-Reeuwijk, Utrecht en Ouderkerk 
aan de Amstel. Voor het overzicht van alle ontwikkelingen in deze nieuwe energiepro-
jecten verwijzen we naar het volledige Jaarverslag 2019 op onze website www.windvo-
gel.nl. 
 
Participaties en leningen 
In 2019 is € 895.790 aan extra participaties gestort, en € -14.413 terugbetaald op ver-
zoek van het lid. Het huidige participatie saldo bedraagt: € 3.559.516. Onder het oude 
leningreglement staat nog € 1.050.162 aan saldo. In 2019 is € -50.376 aan leningen te-
rugbetaald en € -71.816,41 omgezet in participaties. 
 
Stabiel ledenaantal  
Eind 2019 hadden we 3343 leden (19 meer dan in 2018). Er zijn in 2019 54 nieuwe le-
den bij gekomen. 
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Financieel plan en participatieronde 2020 
 
Financieringsvoorstel aan ALV 27 juni 2020  
Ook in 2020 kan er weer geïnvesteerd worden. Ditmaal ook voor een molen die we 
weer zelf gaan bouwen (samen met de lokale coöperatie VEC in Vlaardingen). 
 
Participatieronde 2020  
Eind 2020 streven we naar een bedrag van €1.200.000 aan nieuwe participaties. Als lid 
heeft u nu al de mogelijkheid om er als eerste bij te zijn door u voor in te schrijven via 
de besloten ledensite, per mail of brief. 
 
In oktober of november wordt u dan gevraagd uw storting te doen.  
U kunt zich op drie manieren inschrijven en aangeven hoeveel geld u wilt investeren in 
2020: 
– via de ledenwebsite https://dewindvogel-site.e-captain.nl/  
– een mail sturen naar penningmeester@windvogel.nl  
– een brief naar Postbus 2183, 2800 BH Gouda  

 
Meer informatie over de participatie ronde 2020 en de spelregels vindt u in het Infor-
matie memorandum: Zie onze website: www.windvogel.nl  
 

 
 
 

mailto:penningmeester@windvogel.nl
http://www.windvogel.nl/
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Interview met kandidaat voorzitter Laetitia Ouillet 
Door Inge Verhoef 
 

“Het gaat bij grote veranderingen in de leefomgeving om gehoord wor-
den, om meebeslissen, betrokkenheid”. 
 
Rechtstreeks van de klimaatonderhandelingstafel naar een burgercoöperatie die wind-
molens bouwt. Dat lijkt een grote stap maar het gebeurde vanzelf bij Laetitia Ouillet. Zij 
is door het bestuur van De Windvogel voorgedragen als nieuwe voorzitter van onze co-
operatie. We zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig wie zij is en wat ze voor De Wind-
vogel wil betekenen. In een Zoom-meeting maakte ik kennis met haar.  
 
Hoe ken je De Windvogel? 
“Mijn man is al een hele tijd lid van De Windvogel. Ik kwam daar eigenlijk pas achter 
nadat ik thuis vertelde dat ik met Siward Zomer aan de onderhandelingstafel van het 
Klimaatakkoord had gezeten. Siward en ik zaten naast elkaar, we kletsen over partici-
patie bij duurzame energieprojecten, ik raakte geïnteresseerd, van het één kwam het 
ander.” 
 
Je werd lid? 
“Ja ik werd lid, maar ik wilde eigenlijk nog meer doen, meer weten, mij inzetten voor 
de energietransitie van onderaf. Ik zag de vacature voor een nieuwe voorzitter op Twit-
ter voorbij komen, en ik dacht, is dat iets voor mij? Siward belde mij in het weekend 
om een en ander uit te leggen, ik weet nog dat ik bij de zwemwedstrijd van mijn zoon-
tje zat” 
 
Wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan? 
“Ik woon sinds 2001 in Nederland en kom oorspronkelijk uit Frankrijk, sinds 2016 werk 
ik met energiewetenschappers aan de TU Eindhoven, maar ik ben zelf geen weten-
schapper. Ik coördineer samenwerking rondom energieonderzoek en geef een stem 
aan energiewetenschappers in landelijke discussies. Alles wat met energie en weten-
schap te maken heeft passeert de revue. Op dit moment zijn dat natuurlijk vooral ener-
gietransitie vraagstukken.  
Ik vorm de schakel tussen de wetenschappelijke wereld en de maatschappij. Tussen 
binnen en buiten. Iedereen die vragen heeft voor onze energieonderzoekers, probeer 
ik te koppelen. Ik leg contacten, zodat de buitenwereld in contact komt met de weten-
schapper die ze moeten hebben. Ook lobby voor energiethema’s in Brussel of Den 
Haag hoort bij mijn werk.” 
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Wat is je belangrijkste lobby-thema? 
“Er is echt een andere blik nodig op energieopslag en conversie. Er wordt heel erg ge-
dacht in problemen. Duurzame energie is grillig, maar ook kostbaar (in termen van 
landschap) en er mag geen druppel duurzame energie verloren gaan. Als je dit pro-
bleem weet op te lossen, heb je de sleutel tot heel veel vraagstukken.” 
 
Hoe ging dat bij de Klimaattafel? 
“Daar vertegenwoordigde ik de energiewetenschappers (niet alleen van de TU Eindho-
ven). Maar bij de Klimaattafel is onvoldoende geluisterd naar wetenschappers, niet zo-
zeer qua thematiek maar qua feedback op de organisatie en financiering van de inno-
vatieketen. De samenwerking in de innovatieketen is gewoon suboptimaal. Ik was zo 
ontevreden over het proces, dat ik besloot om mij op een andere manier in te zetten. 
Als het niet van bovenaf kan, dan moet het van onderop. Ik dacht: het enige dat mij 
nog resteert om te doen is lid te worden van een wind coöperatie. Eerst ben ik lid ge-
worden van Rijne Energie, want ik woon in Utrecht, daarna van De Windvogel.” 
 
Je hebt ook als strategisch directeur gewerkt bij Eneco. Welke ervaring neem je mee 
naar de Windvogel? 
“De strategie van Eneco is: duurzame energie voor iedereen. De coöperatieve ge-
dachte zit er wel in bij de mensen van Eneco. Er is een uitgangspunt om samen te wer-
ken met burgers aan de ontwikkeling van duurzame energie. Dat zie je terug in het 
community engagement beleid.” 
“Toch werkt het bij een echte energie coöperatie anders. Ook daar zijn grote verschil-
len tussen coöperaties onderling. Ik heb dat met eigen ogen kunnen zien toen ik voor 
Eneco in andere landen ben gaan kijken hoe zij de gemeenschap betrekken bij duur-
zame energieopwekking. Het mooiste voorbeeld was Schotland: daar was zoveel ge-
meenschapszin. Voor de bouw van een windproject moest een kleine lokale begraaf-
plaats verschoven worden, nogal ingrijpend zou je denken, maar dit was geen enkel 
probleem omdat de intrinsieke verbondenheid met het windproject heel groot was. Er 
werd tijd, heel veel tijd gestoken in gesprekken met de direct omwonenden. De pro-
jectmanager liep op de locatie rond met de bevolking, op zoek naar de beste plekken. 
De betrokkenheid was ECHT, niet gespeeld. Dit jaren nog na de bouw.” 
 
Waar ga je je voor inzetten als voorzitter? 
“Het gaat bij veranderingen in de leefomgeving om gehoord worden, om meebeslis-
sen, de betrokkenheid bij de planvorming is heel belangrijk. De Windvogel heeft door 
samen te werken met lokale coöperaties en in windparken nu een aantal projecten die 
gaan renderen. Het coöperatief model is steeds verder ingevoerd in Nederland. We be-
ginnen kennis te maken met coöperaties, lokale participatie is steeds gangbaarder, we 
hebben de eis van 50% lokaal eigendom, kortom, heel veel deuren staan open voor co-
operaties.  
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De zoektocht voor De Windvogel is nu om als landelijke coöperatie een passende plek 
in dit landschap te vinden: ben je de grote zus van de lokale coöperaties of ga je pionie-
ren in andere gebieden zoals wind offshore of duurzame warmte, of ga je juist met de 
eigen leden op zoek naar lokale kansen? 
En terwijl we onze rol verder invullen, moeten we trouw blijven aan wat er nu op gang 
komt in Nederland, het is de coöperatieve ontwikkeling die we wilden.” 
 
Wat is je grote droom? 
 
“Dat je iets achterlaat wat vruchtbaar is en wat een kop en staart heeft gekregen. En 
oh ja, niet onbelangrijk: ik heb een boek geschreven. Het heeft niets met energie te 
maken, het is een roman over een 11-jarig meisje en ik hoop dat ik hem binnenkort ga 
uitbrengen.” 

 
 

Foto: Laetitia Ouillet 
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Projectennieuws 

 
Windpark Drentse Monden 
Bouw van windturbine 8 en 9 voor Windpark DMOM in volle gang 
 
Wellicht heeft u het al met eigen ogen kunnen aanschouwen. De uitbreiding van Wind-
park Drentse Monden en Oostermoer is in volle gang. Er is de afgelopen periode hard 
gewerkt aan het aanleggen van bouwwegen en opstelplaatsen, en aan het leggen van 
funderingen. Meer details over de werkzaamheden en de planning van de komende 
weken leest u op www.drentsemondenoostermoer.nl/Bouwjournaal. Daar vindt u ook 
kaarten van het gebied en de locaties van de windturbines. 
 

 

 

Amsterdam Wind kan weer aan de bak 
 
Samen met vier andere energie coöperaties uit Amsterdam werkt De Windvogel aan 
Amsterdamse windenergie. Het eerste project ligt aan de NoorderIJplas. Daar is plek 

https://drentsemondenoostermoer.us20.list-manage.com/track/click?u=6ddf77431d855ce3dafc98e1a&id=3450e72cd1&e=447dc2fddf
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voor zo’n 3 tot 5 windmolens. Eind juni organiseren we, samen met de gemeente be-
wonersavonden rondom de NoorderIJplas. 
 
Ook zijn er nog meer mogelijkheden voor windenergie in en rondom Amsterdam. In de 
Regionale Energiestrategie zijn nu 7 zoekgebieden opgenomen. De Amsterdamse ge-
meenteraad besluit uiteindelijk over deze zoekgebieden.  
 
 

.  
Afbeelding: De 7 zoekgebieden voor windenergie die in de regionale energiestrategie 
zijn opgenomen. 
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Utrecht Rijnenburg 
 
Na ruim twee maanden corona vertraging vond dinsdag 19 mei het tweede deel van de 
commissievergadering plaats over het energielandschap. Wederom was er veel discus-
sie over woningbouw die mogelijk op termijn in de polder Rijnenburg zou moeten wor-
den ontwikkeld.  Ons doel is vooral veel duurzame energie opwekken. Dat dit prima ge-
combineerd kan worden met eventuele toekomstige woningbouw hebben we kort toe-
gelicht in deze factsheet. Op 9 juli 2020 verwachten we het raadsbesluit. Daarna kun-
nen we onze plannen indienen bij de gemeente. 
 

 

  

https://rijne-energie.nl/wp-content/uploads/2020/05/Factsheet_Energielandschap_RijnenburgReijerscop_19mei2020-1.pdf
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Vacature algemeen bestuurslid De Windvogel 
Wil jij je inzetten voor duurzame energie? 
 
Dan is Coöperatie De Windvogel B.A. een unieke plek voor jou. Als burgercoöperatie 
staan wij middenin de dagelijkse praktijk van het ontwikkelen van duurzame energie-
projecten. We werken samen met gemeenten, grondeigenaren en lokale energiegroe-
pen om vooral windmolens te bouwen. We hebben een geschiedenis van 28 jaar en 
worden door 3300 leden gesteund met hun support, kennis en participaties. 

De organisatie 
De Windvogel is een coöperatieve vereniging met de Ledenvergadering (ALV) als hoog-
ste orgaan en een actief Algemeen Bestuur van nu acht betrokken leden. Dat moeten 
er negen worden. Het bestuur komt in ieder geval om de twee maanden bijeen. 
Naast het Algemeen Bestuur is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van lopende zaken. 
 
Waar bestuursleden mee bezig zijn: 

• de eigen energieproductie: beheer van vier turbines en drie zonnedaken; 

• de zorg voor een correcte en positieve bedrijfsvoering; 

• de ontwikkeling en realisatie van windprojecten in verschillende samenwer-

kingsverbanden; 

• het onderhouden van contacten met lokale initiatiefnemers en coöperaties, 

instanties en bedrijven; 

• het formuleren van beleid voor de toekomst van De Windvogel en initiatieven 

voor duurzame energie; 

• het vertegenwoordigen van de coöperatie naar buiten. 

 
Diversiteit in bestuur 
De ledenvergadering van De Windvogel wil meer diversiteit in het bestuur en is op 
zoek naar een vrouw of een man-jonger-dan-35-jaar. Het bestuur van De Windvogel 
bestaat uit nu acht leden waaruit de functies voorzitter, secretaris en penningmeester 
zijn gekozen. 

Het Bestuur 

De taken van het Bestuur zijn: 
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• het bepalen van de koers van de coöperatie samen met de leden via de 

ALV; 

• het mede voorbereiden van beleid en de begeleiding van besluiten van de 

ALV tot realisatie ervan; 

• het bijdragen aan en controleren van de uitvoering van het beleid en de 

projectrealisatie; 

• het vertegenwoordigen van De Windvogel in de eigen regio en in het ei-

gen kennisdomein. 

Vergoeding 

Bestuurslid is een functie als vrijwilliger in de coöperatie.  Het tijdsbeslag is minstens 
vier uur per maand, naast zes keer per jaar de bestuursvergadering in de avonduren en 
een zaterdag voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  
De vergoeding varieert van € 25 tot €50 per uur afhankelijk van de activiteit en voorzo-
ver het binnen de begroting past. Daarnaast is er een basis-reiskostenvergoeding. 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met info[at]windvogel.nl. 

 

 
 
 

http://windvogel.nl/


De Windvaan juni 2020 nr. 2 

 

 20 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

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. 


