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In de regio
Noord-Holland en Amsterdam:
Inge Verhoef, tel. 06-37350569, inge.verhoef@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:
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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Van de voorzitter
In de ALV van 10 oktober heb ik de aanwezige leden
verteld dat wij graag onze strategie tegen het licht willen houden. Onze coöperatie heeft een rijke geschiedenis. Gestart in 1991 met een tweebladige windturbine
van 80kW in de Zuid-Hollandse gemeente Reeuwijk,
zijn wij tegenwoordig actief in bijna alle provincies, participeren wij in grote ontwikkelingen (zoals in Drenthe
en Zeewolde) en helpen wij partnercoöperaties met leden werven en de omgeving laten participeren van
Vlaardingen tot aan Diemen.
Met het Klimaatakkoord en de daaropvolgende RESsen kwam ook een kentering in coöperatief Nederland.
De sector wordt meer volwassen, en er is meer ondersteuning. Energie Samen richt zich
op het professionaliseren van energiecoöperaties via diensten (van ledenadministratie
tot aan projectbegeleiding) maar ook via financiering. Zo is aangekondigd dat er begin
2021 een Ontwikkelfonds beschikbaar zal komen, afkomstig vanuit het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Vanuit dit fonds kan een deel van de aanloopkosten (in
de risicovolle voorfase) voor coöperatieve lokale duurzame energieprojecten (wind-,
(grotere) zon-, warmte- en/of besparingsprojecten) voorgefinancierd worden. Een
nieuwe vorm van ondersteuning zien wij ook in de komst van regionale projectenbureaus die als coöperatie van coöperaties fungeren. Zo is de Windvogel lid geworden van
Energie van Utrecht met daaronder het uitvoerende Projectenbureau Energie van
Utrecht (zie www.energievanutrecht.nl). Welke onderscheidende rol speelt de Windvogel? Wat zijn onze ambities en kunnen wij deze ambities waarmaken? Ik ben in gesprek
gegaan met het bestuur en zal in aanloop naar de kerst scenario’s met ze uitwerken. Op
een eerdere oproep via de Windvlaag zijn reacties van enthousiaste leden gekomen, die
graag met ons willen meedenken. Omdat wij een live bijeenkomst toch verkiezen boven
alle Zoom/Teams toestanden, hopen we in januari een sessie te kunnen organiseren.
Lijkt het je ook wat om mee te doen? Dan horen wij het graag! Als de datum bekend is
zullen wij nog een oproep doen via de Windvlaag, maar je kan je nu alvast aanmelden
(via info@windvogel.nl).
In deze Windvaan lezen jullie ook dat wij voornemens zijn ons bestuur te versterken met
twee nieuwe leden, conform onze statuten. Geloof me als ik zeg dat er werk genoeg ligt!
Laetitia Ouillet, voorzitter De Windvogel
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Nieuwe bestuursleden gezocht!
Vacature Algemeen Bestuurslid
Wil jij je inzetten voor de coöperatieve duurzame energietransitie?
Dan is De Windvogel een unieke plek voor jou. Als burgercoöperatie staan wij middenin
de dagelijkse praktijk van het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. We werken
samen met gemeenten en lokale energiegroepen om vooral windmolens te bouwen. We
hebben veel kennis in huis en hebben 3500 leden die ons daarin steunen.
De organisatie
De Windvogel is betrokken bij de bouw van een flink aantal nieuwe burger-windmolens
in grote en wat kleinere windparken. Wij zoeken bestuursleden die nieuwe windprojecten willen realiseren samen met lokale energiegroepen verspreid over het land. Daarnaast hebben wij al een aantal windmolens draaien en/of in aanbouw die onder de controle vallen van het bestuur.
Diversiteit in bestuur
De ledenvergadering van De Windvogel heeft zich op 22 juni 2019 uitgesproken voor
meer diversiteit in het bestuur en conform deze uitspraak zijn wij op zoek naar een
vrouw of een man-jonger-dan-35-jaar. Het bestuur van De Windvogel bestaat momenteel uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en vier andere bestuursleden.
Wat ga je doen?
Het besturen, samen met de andere bestuurders van de coöperatie. Dit betekent het
nemen van besluiten ten behoeve van de doelstelling van De Windvogel: het realiseren
van duurzame energieopwekking van en voor de leden.
Het bestuur
De taken van het bestuur zijn:
•
•
•
•
•

het bepalen van de koers van de coöperatie samen met de leden via de Algemene Ledenvergadering
het nemen van besluiten die het dagelijks bestuur voorbereidt
controleren van het dagelijks bestuur
het vertegenwoordigen van De Windvogel in je eigen regio
het liefst hebben bestuursleden één of meer specifiek kennisdomein waarin zij
gericht de coöperatie bijsturen: financiering, juridische kennis, wind-ontwikkeling, zon-ontwikkeling, SDE subsidies, ruimtelijke ordening, participatie, coöperatie-ontwikkeling en/of de energiemarkt.
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Bestuursleden mogen ook projecten (helpen) ontwikkelen. De Windvogel ontwikkelt
momenteel duurzame energieprojecten samen met haar partners in Utrecht, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Vlaardingen. Dat is veel werk, dat wij graag verdelen.
Vergoeding
Gevraagd is een vrijwillig bestuurslid. Tijdsbeslag is gemiddeld anderhalve dag per
maand, plus zes keer per jaar een bestuursvergadering (in de avonduren). De vergoedingen variëren van € 25 tot 50 per uur naar activiteit en voor zover het binnen de begroting
past. Daarnaast is er reiskostenvergoeding.
Heb je interesse? Laat het snel weten! Via info@windvogel.nl, t.a.v. Laetitia Ouillet
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Verslag van de Online ALV van 10 oktober
Online ALV
De ALV van 10 oktober stond in het teken van de Jaarrekening 2019. Door corona was
de jaarrekening nog niet door de accountant beoordeeld bij de ALV van afgelopen juni.
Een goede reden dus om nogmaals een online ALV te organiseren. Er logden 48 leden in
via Zoom. Een voordeel van online vergaderen is dat je makkelijker tussen de drukke
zaterdagactiviteiten door even kan meedoen, zo vonden de leden. Het online stemmen
ging goed en er was volop interactie.

Jaarrekening: een zonnige toekomst
De deelnames in de windparken Zeewolde en Drentse Monden en Oostermoer dragen
direct bij aan een zonnige toekomst van De Windvogel. Windpark Drentse Monden
wordt nu gebouwd en gaat op korte termijn duurzame stroom leveren.
De Gouwevogel heeft een groot deel van 2019 stilgestaan, en is goed gerepareerd dus draait. Dit heeft gevolgen gehad voor de stroomproductie.
Windpark Oeverwind in Vlaardingen loopt vanwege corona vertraging op met
de bezwaarprocedure tegen de vergunning die ter behandeling bij de Raad van State
(RvS) ligt. We hebben nu al acht maanden extra vertraging. Ondanks de vertraging zijn
we positief gestemd over de bouw van dit windpark. De inschatting is dat de bezwaren
worden afgewezen. In de volgende Windvaan praten we je weer bij.
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De Ledenvergadering stelt de Jaarrekening 2019 vast, verleent het Bestuur Décharge,
gaat akkoord met het onttrekken aan de reserves ter grootte van het verliessaldo en
herbenoemt de leden van de Financiële Adviescommissie (FAC).
Participatieronde 2020 opgesplitst in twee delen
In november hadden we ruim 60% van het benodigd kapitaal van € 1,2 miljoen opgehaald. Omdat er vertraging is ontstaan in windpark Oeverwind te Vlaardingen, hebben
we de leden niet heel intensief gestimuleerd om participaties voor eind oktober toe te
zeggen. Anders zouden we een tijd lang het geld op de bank moeten laten in plaats van
het uit te geven aan het windpark. Meer over de participatieronde verderop in deze
Windvaan.
De accountantscontrole
De kosten van de accountant worden steeds hoger vanwege wettelijke verplichtingen.
We kunnen geen accountantscontrole meer krijgen onder de € 10.000. De kosten lopen
op; hoe kunnen we dit oplossen? De leden stemmen ermee in dat de Financiële Advies
Commissie (FAC) een voorstel uitwerkt waarin ook offertes worden opgevraagd en bij
andere coöperaties wordt gekeken hoe zij met dit probleem omgaan.
Strategiesessie: hoe ziet de toekomst van De Windvogel eruit?
De rol van lokale coöperaties wordt steeds groter, hoe verhoudt De Windvogel zich daartoe als landelijke coöperatie? Wij werken nu veel samen met lokale coöperaties om projecten te ontwikkelen, maar er zijn meer organisaties die lokale coöperaties ondersteunen. Zoals Energie Samen en de verschillende projectbureaus die in de regio’s worden
opgericht. Dit vraagt om een herijking van de strategie de Windvogel. In de ALV besloten
we dat we hierover strategiesessies gaan organiseren waarin leden kunnen meepraten.
Wil je meedoen aan een strategiesessie en meedenken over de toekomst van De Windvogel? De eerste sessie staat gepland voor januari en kan hopelijk fysiek plaatsvinden.
Mail naar info@windvogel.nl om je alvast aan te melden.
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Participatieronde 2020-2021: opnieuw verlenging
Opnieuw verlenging participatieronde in 2021
In de vorige Windvaan schreven we al dat de participatieronde van 2020 wordt verlengd
met een tweede ronde in 2021. Dat zit zo: een groot deel van de leden heeft zich ingeschreven voor de Participatieronde 2020. Er is ingetekend voor een bedrag van ongeveer
€900.000. Dank aan iedereen die heeft ingetekend en heeft betaald!
Maar we zijn nog niet bij het volledige bedrag dat we nodig hebben voor onder andere
de ontwikkelingen in Vlaardingen. Maar omdat dat project vertraging oploopt, door de
bezwaren die zijn ingediend bij de Raad van State, bekijken we in voorjaar 2021 opnieuw
of we een extra participatieronde openstellen en zo ja, hoeveel dan nodig is. Op dit moment hebben we het geld dus nog niet direct nodig, maar we gaan nu uit van een scenario waarin we de draad snel kunnen oppakken.
Wil je nu (extra) participeren?
Het intekenen voor de vorige participatieronde is gesloten; wie zich had ingeschreven
heeft inmiddels bericht ontvangen en heeft geld mogen storten (en ontvangt vanaf december rendement). In maart 2021 bekijken we opnieuw hoeveel geld er nog nodig is,
en zetten we de participatieronde weer open t/m april 2021. Je kunt je dan opnieuw
inschrijven.
Heb je vragen?
Heb je in de tussentijd vragen over je (toekomstige) participatie, stuur dan een mailtje
naar penningmeester@windvogel.nl. En houd onze website, social media en de volgende Windvaan in de gaten!
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Rijne Energie: ambitieuze plannen ingediend bij de
gemeente Utrecht
Vijf windmolens voor Rijnenburg & Reijerscop
Op 1 november 2020 is het ambitieuze plan voor het energielandschap Rijnenburg en
Reijerscop (gemeente Utrecht) gepresenteerd door het consortium van samenwerkende initiatiefnemers energiecoöperatie Rijne Energie, BHM Solar en Eneco. Het voorstel omvat vijf windmolens en meerdere zonnevelden: hiermee kan voor circa 30.000
huishoudens duurzame elektriciteit worden opgewekt. De Windvogel is samenwerkingspartner van Rijne Energie en schreef mee aan het plan.
‘Pauzelandschap’
Het door de gemeente Utrecht benoemde ‘pauzelandschap’ in Rijnenburg en Reijerscop
wordt met het plan voor minstens twintig jaar ingezet voor de opwekking van duurzame
energie. In de polders ten zuiden van de A12 en ten westen van de A2 wil het consortium
meerdere zonnevelden aanleggen en vijf windmolens bouwen die samen jaarlijks ruim
90 miljoen kilowattuur aan duurzame energie gaan opwekken. Daarbij is het doel zoveel
mogelijk de landschappelijke kenmerken van het gebied te behouden en versterken.
Hiermee blijft het veenweidegebied behouden en ontstaat er een groene ruggengraat
voor recreatie.

De ontwikkelaars van het energielandschap hebben gebiedseigen natuur, waterpartijen,
landschapsontwikkeling en recreatie concreet uitgewerkt. Daarbij is het uitgangspunt
dat hoe meer duurzame energie er komt, er eveneens meer beplanting komt om het
robuuste karakter van het landschap te bevorderen. Binnen de contouren van het plan
blijft er ruimte voor woningbouw aan de zuidzijde van het energielandschap.
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Door de aandacht voor de natuurontwikkeling blijft het gebied ten dienste van de huidige inwoners en de mogelijke toekomstige inwoners. Het landschap sluit aan bij de behoefte van de stad naar duurzame energie en recreatie, en sluit toekomstige woningbouw niet uit. Via www.rijne-energie.nl kun je ‘het plan op 1 pagina’ downloaden om
een beeld te krijgen.
Lokaal eigendom
Eén van de belangrijkste pijlers van het plan is dat het energielandschap voor 50% eigendom wordt van de lokale energiecoöperatie Rijne Energie. De coöperatie is opgericht
om inwoners van het gebied zeggenschap te geven in de plannen en financieel mee te
laten doen. Inwoners van Utrecht en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie.
Ook als je al lid bent van De Windvogel, kun je meedoen aan Rijne Energie.
Inge Verhoef is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij
Rijne Energie. “Dit plan is een goed begin, maar we willen doorgroeien naar meer windmolens en zonnevelden in het komende
jaar. Hoe meer duurzame energie, hoe meer natuurontwikkeling
we tegelijk kunnen bieden. Dat versterkt het gebied in alle opzichten.”
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DiemerWind: Duurzame energie voor & door Diemenaren
Een van de nieuwste samenwerkingsprojecten van
De Windvogel is DiemerWind;
elders in deze Windvaan kun je er alles over lezen.
DiemerWind is momenteel een coöperatie met drie
bestuursleden, waarvan Jorrit Leijting er een is.
Wat drijft hem en wat verwacht hij van DiemerWind
de komende jaren?
Even voorstellen
“Ik ben van huis uit milieuwetenschapper en ben sinds mijn afstuderen altijd bezig geweest met duurzaamheid. Sinds vijf jaar werk ik als zelfstandige in de energietransitie.
En die kan me niet snel genoeg gaan! In mijn eigen woonplaats Diemen ben ik ook al
jaren betrokken bij allerlei duurzaamheidsprojecten. Zo hebben we de afgelopen jaren
met Diemen Ecostroom al 500 zonnepanelen op bedrijfsdaken gelegd. Ik vind het belangrijk dat energie lokaal wordt opgewekt en dat bewoners daar zelf deel van uitmaken.
Iedereen kan dat, je hoeft niet zelf de zonnepanelen op je dak te leggen. Voor wind geldt
hetzelfde: iedereen kan als het ware een stukje van een windmolen kopen en zo verantwoordelijk worden voor duurzame energieopwekking. Dus zo ontstond DiemerWind:
een coöperatie voor in Diemen opgewekte windenergie. Het streven is om drie windmolens te gaan bouwen.”

“Echt iedereen kan bijdragen aan de energietransitie”
Samenwerking met De Windvogel
“We dachten al langer aan windenergie, maar dat is echt een andere tak van sport; er
gaat veel meer tijd, kennis en geld in zitten dan in zonnepanelen. Daarom zijn we heel
blij met de samenwerking tussen DiemerWind en De Windvogel. De Windvogel ondersteunt ons achter de schermen met de technische en gemeentelijke procedures. Onze
eigen coöperatie is het gezicht naar de Diemenaren toe: we werven leden in Diemen en
omgeving, zorgen voor persaandacht, et cetera.”
Toekomstplannen
“In oktober 2020 hadden we een eerste bijeenkomst met alle belanghebbenden, zoals
de partijen die verbonden zijn aan het Diemerbos. Het Diemerbos is nog geen officieel
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toegewezen locatie, maar wel de meest voor de hand liggende plek als je naar de zoekgebieden in Diemen kijkt. Al die partijen, zoals natuurorganisaties en de scouting, waren
in principe positief. Maar windturbines hebben natuurlijk effecten op de omgeving en
natuur, dus daar gaan we heel zorgvuldig onderzoek naar doen. Dat is deel van een lange
procedure waar we nu net mee beginnen. Tot de zomer van 2021 concentreren we ons
voornamelijk op ledenwerving en het creëren van draagvlak in Diemen en omgeving. We
willen zoveel mogelijk bewoners en belanghebbenden spreken. Hoe meer mensen achter ons plan staan, des te meer bestaansrecht krijgt DiemerWind. Ondertussen willen
we mensen natuurlijk ook uitleggen dat ze mede-eigenaar kunnen worden van de toekomstige windmolens, en dat ze daarvan kunnen profiteren. In de zomer brengt de gemeente Diemen de volgende stap in de RES (Regionale Energiestrategie) uit. Daarin worden de plannen vastgelegd voor hoe we de komende jaren duurzame energie gaan opwekken. We hopen natuurlijk dat de gemeente ons daarna de vergunning verleent om
de windmolens te gaan bouwen én dat Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Diemerbos, ook akkoord is. Ik ben daar optimistisch over. Tot nu toe is iedereen die we spreken
enthousiast!”
Voor en door Diemenaren
“Uit onderzoek blijkt dat er veel minder bezwaren tegen windmolens zijn als mensen
zelf eigenaar kunnen worden. Dat is wat we graag met DiemerWind willen bereiken. De
windmolens worden eigendom van mensen die in Diemen of de nabije omgeving wonen
of werken. De opbrengst van de windenergie steken we in de ontwikkeling van natuur,
bijvoorbeeld in het Diemerbos. Dat is toch mooi?”

Woon je in Diemen of omgeving en heb je interesse om lid te worden van DiemerWind?
Kijk op www.diemerwind.nl, ook om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
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Econobis: update over het nieuwe ledensysteem

Update
In de vorige Windvaan schreven we al over de overstap die we gaan maken naar het
nieuwe ledenadministratie-systeem Econobis, een systeem helemaal van en voor energiecoöperaties. Al meer dan 100 coöperaties gebruiken dit systeem inmiddels. De Windvogel zit momenteel nog in een testfase. Begin 2021 zullen alle data worden overgezet
en vanaf dat moment verandert er ook iets voor jullie als leden. We houden jullie hierover op de hoogte via de website en mail!
Inloggen wordt overzichtelijker
Momenteel zijn de ledenadministratie en de leningen-administratie nog twee van elkaar
gescheiden systemen. In de praktijk is dat vaak onhandig, ook voor leden zelf. In het
nieuwe systeem worden beide databases samengevoegd. Je kunt dan voortaan inloggen
en in één oogopslag alles zien en overal bij: je gegevens aanpassen, een overzicht van je
participaties, etc.
Inloggen voor gezinnen
Staan er op één adres meerdere Windvogel-leden ingeschreven, bijvoorbeeld vader,
moeder en twee kinderen? Voor die leden wordt het inloggen straks ook een stuk eenvoudiger. Leden op hetzelfde adres worden ingeschreven als één groep (gezin), met één
beheerder die alle correspondentie ontvangt en op het systeem kan inloggen.
Alle leden horen begin 2021 meer over de overstap en wat dit praktisch gaat betekenen.
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Het geheim van Zuidenwind
Ruim een jaar geleden, in september 2019, droeg De Windvogel haar eigendomsaandeel
van windturbine De Coöperwiek (in Neer, Limburg) feestelijk over aan windenergiecooperatie Zuidenwind. Op dat moment werd Zuidenwind volledig eigenaar van deze turbine. Deze mijlpaal onderstreepte de grote waarde van onderlinge samenwerking van
burgerinitiatieven bij de energietransitie. Met kennis en kapitaal van bestaande coöperaties is Zuidenwind nu uitgegroeid tot een volwassen coöperatie die zelf nieuwe windparken bouwt. Hoe kijkt Albert Jansen, secretaris bij Zuidenwind sinds 2014, terug op
de samenwerking en wat zijn de lessen die we eruit kunnen trekken voor De Windvogel?
Wat heeft De Windvogel voor Zuidenwind betekend?
“In 2014 benaderde Zuidenwind ons, De Windvogel. Wij hebben Zuidenwind geholpen
met kennis: om de benodigde financiering rond te krijgen en om de omwonenden op
een gezonde manier bij het project te betrekken. De Windvogel legde zelf ook geld in,
zodat Zuidenwind de financiering bij de bank sneller voor elkaar kreeg. En we hielpen bij
de bouw van de molen zelf: bij de bouwplannen en de aankoop van de turbine. Maar
het belangrijkste wat we voor elkaar hebben gedaan, is laten zien dat samenwerken echt
loont. Coöperaties moeten kunnen samenwerken, zodat er geen enkel initiatief verloren
gaat door gebrek aan kennis of kapitaal. Dat stond in 2014 nog behoorlijk haaks op de
manier waarop coöperaties tot dan toe opereerden: veel meer als concurrenten. In de
samenwerking met Zuidenwind hebben we allemaal echt een omslag gemaakt: we gaan
veel meer samenwerken en kennis delen. Laten we elkaar helpen en niet de ogen uitsteken.”

Windmolenpark Heibloem, een van de projecten van coöperatie Zuidenwind.
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En wat heb jij zelf geleerd van deze manier van samenwerken?
“Ik heb ingezien hoe belangrijk het is om samen te werken met de buurt. En dan bedoel
ik niet dat je de buurt op de hoogte houdt, of aanspreekt op de milieuoverwegingen
achter windenergie. Nee: laat de omwonenden echt meedoen! Wij hebben ons destijds
in Limburg echt als ondernemers opgesteld, en de buurt gevraagd om met ons mee te
ondernemen. En dat werkte. Omwonenden gaven bijvoorbeeld aan dat ze graag glasvezelinternet wilden in de wijk. Dat hebben we gezamenlijk kunnen regelen. Voor mij is
een belangrijke les geweest: breng niet alleen je verhaal naar de omwonenden, maar
zorg dat ze zelf onderdeel worden van het verhaal.”
Wat betekent dat voor De Windvogel?
“Bij De Windvogel weten we dat coöperatief werken betekent dat je deel wordt van een
lokaal project. Vroeger zouden we een project als Zuidenwind misschien gewoon hebben overgenomen, zo van: laat ons maar, wij kunnen dit wel. Nu willen we meer werken
vanuit het ‘aardbeienplant’-model: uit ieder plantje groeien weer nieuwe scheuten, dat
worden weer nieuwe plantjes, en zo verder. Zo ziet de wereld van energiecoöperaties
er ook uit. En dat werkt alleen als je lokale mensen in die coöperaties weet te krijgen.
Mensen die echt snappen wat de lokale belangen zijn, en die goed kunnen behartigen.
Bij Zuidenwind heeft dat echt goed gewerkt, volgens mij is dat het geheim van een succesvolle energiecoöperatie.”
Meer weten?
• Zuidenwind heeft momenteel nieuwe windparken in voorbereiding, waaronder
een park met vier windmolens aan de Ospeldijk in Nederweert.
Op zuidenwind.org is een mooie tijdlijn te vinden waarop de bouw van de
nieuwe windmolens in Limburg te volgen is.
• In aflevering 4 van podcastserie ‘Turbulente Tijden’, van RTV Noord, komt Albert uitgebreid aan het woord. Een aanrader voor wie meer wil weten over
windenergie in Limburg maar vooral antwoord op de vraag: waarom lukt het
daar nou wél zo goed?
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Projectennieuws
De Windvogel is betrokken bij steeds meer projecten van, voor en met lokale coöperaties.
Op deze pagina’s geven we graag een update: hoe gaat het met die projecten? Rijne
Energie en DiemerWind worden elders in deze Windvaan uitgebreid besproken.

Windpark Drentse Monden: bouw vordert

Wie het turbulente nieuws rondom
windpark Drentse Monden een beetje
heeft gevolgd, weet dat het half oktober
even spannend werd: protestplatform
Storm had een kort geding aangespannen tegen de verdere bouw van het
windpark. Op 22 oktober bepaalde de
rechter dat Platform Storm op drie gronden niet ontvankelijk is. Er kon dus verder gebouwd worden. Begin november
werden de zesde en zevende windmolen
bouwkundig afgerond. En half november
waren we opnieuw getuige van een mijlpaal: voor de laatste keer werd in één
dag het beton voor één fundament van
een windmolen gestort. Betonmixers reden de gehele dag naar de bouwlocatie
om het beton in één vloeiend proces te
kunnen storten. Het gaat om de 45e en
laatste windturbine van het windpark.
Daarmee komt tevens een eind aan de
dagen waarop dagelijks zo’n vijftig betonmixers een rit door de omgeving
maakten om bij een turbinelocatie te komen. Op de website, Facebook en
YouTube van Windpark Drentse Monden en Oostermoer worden de ontwikkelingen heel
nauwkeurig bijgehouden en kun je wekelijks meekijken hoe de bouw vordert.

Amsterdam Wind: eindelijk wind mee
De Windvogel is al jaren bezig met plannen voor windenergie rondom Amsterdam. Dit
doen we samen met drie Amsterdamse energiecoöperaties: Zuiderlicht, Amsterdam
Energie en Onze Energie Amsterdam Noord. Samen vormen we Amsterdam Wind. Als
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eerste project richt Amsterdam Wind zich op de NoorderIJplas. Op 17 november was er
een online informatieavond waar 60 inwoners aan hebben deelgenomen. De avond ging
over het participatieplan. In dit plan staat beschreven hoe inwoners kunnen meedoen
aan de ontwikkeling van het windpark en hoe zij profijt kunnen hebben. Tijdens de planvorming werken we met lokale burgerberaden rond specifieke thema’s: Ruimtelijke inpassing, Geluid en slagschaduw, Natuur en ecologie, Financiële participatie en profijt.
De windmolens ontwikkelen we 100% coöperatief met de bedoeling zoveel mogelijk bewoners en bedrijven uit de omgeving mee te laten doen. En zo mee te laten profiteren
van de inkomsten van de exploitatie van de windmolens. Dat kunnen bewoners en bedrijven uit Amsterdam zijn, maar ook uit buurgemeenten als Zaanstad, Landsmeer en
Oostzaan. Voor financiële participatie zijn er verschillende vormen denkbaar die we met
de coöperaties verder uitwerken.
Als initiatiefnemers streven we naar het beste plan voor dit gebied. Het beste plan is wat
ons betreft een plan met zoveel mogelijk duurzame energieproductie, maar dat ook zoveel mogelijk rekening houdt met bestaande functies en belangen in het Noorder IJ-plas
gebied.
Inwoners uit Amsterdam en omgeving kunnen zich aanmelden om te participeren via
www.amsterdam-wind.nl.
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In 2021 willen we vaker van je horen!
‘Welke onderscheidende rol speelt de Windvogel? Wat zijn onze ambities en kunnen wij
deze ambities waarmaken?’ vroeg voorzitter Laetitia hardop voorin deze Windvaan. In
2021 gaan we samen antwoorden op deze vragen zoeken, en werken aan een duidelijke
positionering van de Windvogel ten opzichte van andere (lokale, regionale en nationale)
energiecoöperaties. Dit is iets wat het bestuur niet alleen doet, maar wat we graag samen met zoveel mogelijk leden gaan… uitvogelen. We willen dus vaker van je horen!
Hoe? Bijvoorbeeld zo:
•
•

•
•
•

Meld je aan voor de strategiesessie via info@windvogel.nl
Word lid van een van onze partnercoöperaties in je eigen omgeving (bijvoorbeeld DiemerWind, Amsterdam Wind, Rijne Energie – zie voor een compleet
overzicht onze website) zodat je op lokaal niveau ook betrokken bent
Solliciteer op de vacature van bestuurslid, we hebben je er graag bij!
Doe actief mee tijdens de Algemene Ledenvergadering, ook daar komt onze
strategie ter sprake
Laat van je horen! Heb je een idee, project of wil je op een andere manier betrokken worden bij het reilen en zeilen van de Windvogel: laat het ons weten.

Je vindt ons hier:
Like ons op
Facebook.com/dewindvogel

… of mail naar info@windvogel.nl

Volg ons op Twitter:
Twitter.com/de_windvogel
Bezoek ook eens onze website
www.windvogel.nl
Of abonneer op onze digitale
nieuwsbrief
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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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