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Van de voorzitter
Ik zag er zo tegenop. Een discussie met onze leden over
de strategie. Online. Niet omdat ik bang ben voor hun
meningen (hoe diverser, hoe beter) maar vanwege het
kille karakter van zo’n sessie. Mensen vragen om zichzelf te muten en dan om ordelijk te melden dat ze een
vraag willen gaan stellen. Dat zou toch niets worden?
En hoe representatief zou zo’n sessie zijn? Hoeveel leden moest ik verwachten?
Nu ik dit schrijf is de eerste van de twee sessies geweest
en hadden maar liefst 28 leden zich aangemeld! Op een
paar afmeldingen na zaten wij met een flinke groep
donderdag 18 februari in een zoomsessie. Jong en minder jong. Al jarenlang lid of net drie weken. Mét en zonder financiële participatie in onze
coöperatie. En uit alle hoeken van Nederland (en zelfs België). Dát is pas het bewijs dat
de energietransitie geen feestje is voor een paar randstedelingen - zoals wij afgelopen
maanden vaak hebben gehoord als kritiek op energiecoöperaties.
Het waren geen makkelijke weken, ik zal daar eerlijk over zijn. Van berichten dat de Regionale Energie Strategieën helemaal niets toevoegen omdat de duurzame doelen hoe
dan ook gehaald gaan worden, tot aan een georganiseerde tegenlobby in Amsterdam en
Utrecht. Je zou bijna de handdoek in de ring gooien. Dan is zo’n avond weer helemaal
geweldig. En onze leden hadden een belangrijke boodschap: “gebruik ons!” “zet ons in!”.
En dat hebben wij tot nu toe veel te weinig gedaan op het landelijke niveau waarop onze
coöperatie opereert. Niet bewust, maar omdat we vaak zo geabsorbeerd waren in lokale
projectontwikkeling en organisatieopbouw dat wij minder tijd en oog hadden voor de
kracht van een landelijke community. Jullie, onze leden, kunnen aan jullie buren, familie,
vrienden en gemeenten vertellen wat een energiecoöperatie voor ze kan betekenen.
Wat participatie (en dan échte participatie) kan betekenen voor de lokale gemeenschap.
Jullie kunnen ze vertellen over Natuurwind (waar wij in Vlaardingen samen met onze
partner VEC een deel van de winst doneren aan natuurontwikkelingen) of over Rijne
Energie (waarmee wij in Utrecht nadenken over een duurzaamheidsfonds en oplossingen voor “krappe beurzen”). Hier gaan wij de komende maanden op broeden.
Factsheets? Informatieavonden? Meer informatie op de website? We gaan zorgen dat
de leden van De Windvogel haar helpen!
Laetitia Ouillet, voorzitter De Windvogel
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We hebben een magische leeftijd bereikt…
Hoera, De Windvogel is dertig geworden! In 1991 zag de inmiddels grootste energiecoöperatie van Nederland het levenslicht. We zijn dertig jaar en zeker 3500 leden
verder. Dat moet gevierd worden!
Op zoek naar de mooiste verhalen van leden
Gedurende het hele lustrumjaar 2021 gaan we op zoek naar de mooiste verhalen van
onze leden. Of je nu al sinds het eerste uur lid bent of je juist recent hebt aangesloten:
onze leden maken De Windvogel tot een succes! We zijn daarom op zoek naar 30 leden die het leuk vinden om hun verhaal te vertellen, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Waarom werd je lid?
Waarom wind?
Waarom een coöperatie?
Wat is je bijzonderste Windvogel-herinnering?
Wat verwacht je voor de toekomst?
Wat is er nodig voor nog eens dertig succesvolle jaren?

Deze verhalen gebruiken we in een campagne waarmee we niet alleen onze dertigste
verjaardag vieren, maar ook actief op zoek gaan naar nieuwe leden – die ongeveer net
zo oud zijn als De Windvogel ;)
Iets voor jou?
• Je bent lid van De Windvogel (hoe lang, hoe actief of met hoeveel inleg, dat
maakt niet uit)
• Je vindt het leuk om telefonisch geïnterviewd te worden over je lidmaatschap
• Je vindt het leuk om professioneel op de foto gezet te worden (fotograaf komt
- coronaproof - bij je langs)
• En je vindt het leuk om in 2021 het gezicht van onze campagne te zijn!
Laat van je horen als jij een van de leden bent die we zoeken, via
suus.van.de.kar@windvogel.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

5

De Windvaan

maart 2021 nr. 1

Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
Graag nodigen we jullie uit voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van De
Windvogel. In 2021 zal de eerstvolgende ALV plaatsvinden op zaterdag 26 juni. Het tijdstip is nog niet bekend, maar zal zo snel mogelijk via de mail en website gecommuniceerd
worden.
Online of offline?
We houden er rekening mee dat de ALV vanwege coronamaatregelen wederom online
zal plaatsvinden – maar we durven ook voorzichtig te hopen op een ‘offline’ bijeenkomst! Jullie horen snel van ons. Ook de agenda en stukken voor deze ALV volgen.
Vragen vooraf insturen
Om er zeker van te zijn dat eventuele vragen goed beantwoord worden, kun je je vragen
alvast per mail sturen naar info@windvogel.nl. Dan zullen wij in de aanloop naar de vergadering de vragen en de bijbehorende antwoorden publiceren en bij de vergaderstukken voegen. Tijdens de vergadering zullen wij eventuele vragen direct beantwoorden.
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Participeren in 2021
Zoals eerder aangekondigd stellen we binnenkort een nieuwe participatieronde open.
We hopen nog ongeveer €300.000 bij onze leden op te kunnen halen. De inschrijfronde
is bij het ter perse gaan van deze Windvaan nog niet geopend; jullie ontvangen apart
bericht via e-mail of via de Windvaan zodra het zover is.
Nieuwe leden
Ben je recent lid geworden van De Windvogel? Wist je dat nieuwe leden altijd een startparticipatie van €1000 mogen inleggen? Ook leden die nooit eerder hebben geparticipeerd, hebben deze mogelijkheid (buiten de officiële participatierondes om dus). Neem
contact op met penningmeester@windvogel.nl als je hier interesse in hebt.
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Twee succesvolle (online) strategiesessies
Na dertig jaar Windvogel en bijna een jaar een nieuwe voorzitter werd het tijd voor
een strategiesessie, om bij onze leden op te halen of we als coöperatie nog op de juiste
koers liggen. Hoe graag we deze sessies ook ‘in het echt’ hadden willen organiseren,
vanwege de bekende coronamaatregelen was dit begin 2021 helaas nog steeds niet
mogelijk. Twee online sessies, met in totaal bijna vijftig leden, boden uitkomst.

Op donderdagavond 18 februari en zaterdagochtend 27 februari vonden twee strategiesessies plaats. Op beide sessies kwam rond de 25 leden af. Sommigen al lid ‘sinds de
vorige eeuw’, sommige pas zeer recent aangesloten. Ondanks de online omgeving
waarin we elkaar troffen, waren de sessies heel nuttig, leverden ze veel informatie op
én was het gezellig om elkaar te spreken.
Achtergrond en ontwikkelingen
Voorzitter Laetitia Ouillet gaf een presentatie van de huidige stand van zaken binnen De
Windvogel. Ze vertelde over de achtergrond van onze coöperatie, over de successen en
ontwikkelingen van de afgelopen tijd, en over de veranderende rol van De Windvogel
als landelijke coöperatie. Van ‘zelf doen’ gaan we steeds meer naar ‘samen doen’: we
bouwen geen eigen windmolens meer, maar trekken samen op met verschillende lokale
coöperaties, met wie we onze kennis en kunde delen. Met onze tientallen jaren ervaring
in windopwek zijn we de ideale partner om naast lokale coöperaties te gaan staan.
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Wind mee én tegen
Daarnaast vertelde Laetitia ook over grotere ontwikkelingen in de (energie)markt. De
belangrijkste: dat de RESsen (Regionale Energie Strategie) inmiddels 50% lokaal eigendom voorschrijven – en dat de rol van De Windvogel als partner met veel kennis van
‘lokaal’ daarmee steeds belangrijker worden. Tegelijkertijd: dat de weerstand tegen
windenergie in Nederland groeit, en dat tegenstanders steeds beter en professioneler
georganiseerd zijn. Kort gezegd: het beleid werkt mee, maar de weerstand wordt steeds
sterker.
Vruchtbare sessies
Tijdens beide sessies was er veel gelegenheid om vragen te stellen, ideeën in te brengen,
en feedback te geven. Dat werd volop gedaan door de aanwezige leden. Wat verwachten onze leden van de coöperatie? Hoe wil De Windvogel groeien? Hoe worden risico’s,
lusten en lasten verdeeld tussen De Windvogel en de coöperaties waarmee we samenwerken? Waarom doen we (vooralsnog) weinig met zonne-energie en met wind op zee?
Hoe bereiken we nieuwe leden in een jongere doelgroep? En hoe kunnen we onze leden
beter mobiliseren en meer actief laten worden? Over al deze onderwerpen werd stevig
gediscussieerd.

Meer weten?
• Het verslag van de avond is op te vragen via voorzitter Laetitia Ouillet:
info@windvogel.nl
• Dat Laetitia heel goed kan vertellen wat De Windvogel is en doet, blijkt uit
meerdere podcasts die de afgelopen tijd zijn verschenen. Luister naar aflevering 8 van podcast ‘Duurzaamheid #HOEDAN?!’ (voor het ‘grote publiek’) of
naar ‘Ouillet & de Boer’ (Studio Energie) (voor energie-ingewijden).
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We zijn echt bijna over
Overstap naar Econobis
Eerder schreven we al over onze overstap naar het nieuwe ledenadministratiesysteem
Econobis, een systeem helemaal bedacht en gebouwd voor en door energiecoöperaties.
Al meer dan 100 coöperaties gebruiken dit systeem. Na een uitvoerige testfase in winter
2020-2021 zijn nu bijna alle gegevens overgezet. Naar verwachting stappen we in
april/mei volledig over op dit systeem.
Wat betekent dit voor jullie?
Voor al onze Windvogel-leden wordt het een stuk overzichtelijker en eenvoudiger om
de eigen gegevens te beheren. Alle gegevens, ook die over eventuele participaties, staan
bij elkaar. Waar aanpassingen voorheen altijd handmatig door de leden zelf of door iemand van De Windvogel gedaan moesten worden, kun je na de overstap nog eenvoudiger inloggen, zelf bij je gegevens én ze zelf aanpassen. Het blijft natuurlijk ook mogelijk
om de aanpassingen door een medewerker van De Windvogel te laten doen (door te
mailen naar info@windvogel.nl) .
Nieuw account
Zodra we écht overgestapt zijn, ontvangen alle leden een uitgebreide uitleg over hun
nieuwe accountgegevens en nieuwe manier van inloggen.
Voor nieuwe leden
Een groot voordeel van Econobis is dat het veel makkelijker wordt om lid te worden van
De Windvogel. We hebben vaak terug gehoord dat de huidige manier van lid worden
omslachtig is, met het formulier op de website en het handmatig overmaken van het
lidmaatschapsgeld. In Econobis is een nieuwe ‘aanmeldstraat’ gebouwd waarbij de eenmalige bijdrage van €50 via iDeal kan worden betaald. Lid worden kan vanaf nu dus echt
makkelijker!
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Oproep: versterking gezocht voor Amsterdam Wind
Onze leden in Amsterdam en omstreken zal het niet ontgaan zijn, maar ook landelijke
media hebben er de afgelopen maanden veel aandacht aan besteed: de plannen van
Amsterdam Wind stuiten op (goed georganiseerd) verzet vanuit omwonenden. De
Windvogel is samenwerkingspartner van Amsterdam Wind, en daarom doen we onze
uiterste best om met de omgeving in gesprek te gaan en blijven over mogelijke bezwaren.
Hier komt veel communicatiewerk bij kijken. Amsterdam Wind wil haar eigen verhaal
mooi voor het voetlicht brengen, in de vorm van positieve berichtgeving en verhalen van
eigen ambassadeurs. Maar ondertussen heeft het communicatieteam in Amsterdam
ook de handen vol met het beantwoorden van de zorgen en vragen van Amsterdammers, en met ‘reactieve communicatie’, als de tegenstanders de media weer hebben
gevonden en met al dan niet kloppende berichtgeving naar buiten treden. Dat zijn niet
alleen omwonenden met reële bezwaren, maar ook steeds beter georganiseerde activistische anti-wind-bewegingen.
We zijn daarom op zoek naar leden die het een leuke uitdaging vinden om zich sterk te
maken voor de communicatie van Amsterdam Wind. Het gaat om een belangrijke functie op vrijwillige basis.
Iets voor jou?
• Als je graag wil bijdragen aan een positief verhaal over windenergie in het algemeen en in Amsterdam in het bijzonder
• Als je zelfstandig kunt werken na een duidelijke briefing/opdracht
• Als je het leuk vindt om zelf verhalen te maken voor (social) media en website
• Als je social media-vaardig bent en/of een netwerk in ‘traditionele’ media hebt
Heb je interesse, neem dan gauw contact op met Inge Verhoef via inge.verhoef@windvogel.nl Alvast enorm bedankt!
Over Amsterdam Wind
Amsterdam Wind is een samenwerking van Amsterdamse energiecoöperaties en De
Windvogel, die zich inzetten voor schone energie, voor en door Amsterdammers. De
windmolens ontwikkelen we 100% coöperatief met de bedoeling zoveel mogelijk be11
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woners en bedrijven uit de omgeving mee te laten investeren. 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.
Het eerste zoekgebied waar de gemeente Amsterdam naar kijkt is Noorder IJ-plas. Voor
dit zoekgebied hebben we een participatieplan opgesteld met vier Omgevingstafels. 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 overigens ook al aanmelden om te
participeren via www.amsterdam-wind.nl. Je kunt dan lid worden van eén van de vier
aangesloten energie coöperaties: Zuiderlicht, Amsterdam Energie, Onze Energie of De
Windvogel.
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Projectenupdates
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?

Windpark Drentse Monden
De afgelopen tijd is Drentse Monden en Oostermoer, het windpark in Drenthe waarin
wij als De Windvogel ook deelnemen, veel in het (lokale) nieuws geweest, vooral rondom
het gebiedsfonds. Mogelijk heb je hier ook iets van meegekregen en vraag je je af wat
er precies gaande is, en wat de rol van De Windvogel nu is. Siward Zomer - onze oudvoorzitter, maar nu nog namens De Windvogel betrokken bij het park in Drenthe - geeft
toelichting:
“In Drentse Monden en Oostermoer, in het noordoosten van Drenthe, wordt door drie
initiatiefnemers één groot windpark gebouwd, van 45 windmolens. De Windvogel heeft
met één van de initiatiefnemers, DEE (Stichting Duurzame Energieproductie Exloermond), een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Wij zorgen ervoor dat omwonende burgers in het windpark Drentse Monden kunnen participeren, en dat de burgerwindmolens bijdragen aan lokale duurzame ontwikkeling. Met de opbrengst van de
windenergie kunnen namelijk nieuwe duurzame projecten gefinancierd worden. Die opbrengst komt voor een deel terecht in een gebiedsfonds: daar stoppen alle aandeelhouders van het windpark geld in, dat besteed mag worden in de regio.
Daarnaast wil De Windvogel een deel van de opbrengsten van haar eigen aandeel lokaal
inzetten in buurtprojecten. Dat is onze eigen "winst", waarmee we nieuwe duurzame
energiecoöperaties willen aanmoedigen. Over die laatste pot geld beslissen de leden van
De Windvogel. We zijn altijd, en dus ook in Drenthe, op zoek naar de juiste lokale ‘ingangen’ om die nieuwe projecten te vinden en van de grond te krijgen. Wij willen het geld
laten landen in de lokale omgeving, als investering. We kijken dus ook naar de resultaten
van de enquête van het gebiedsfonds, want die geven een goed beeld van wat ze in
Drenthe zélf graag willen. We stellen graag samen met de buurt verder vast waar behoefte aan is. Dat kan bijvoorbeeld ook een de aanleg van snel internet zijn, of het isoleren van de sporthal om maar iets te noemen. Weet je nog een duurzaam project of
een zonnig dak in de regio van het windpark Drentse Monden? Neem dan zeker contact
op!”
Verder vordert de bouw van dit windpark gestaag en is er een eerste omgevingsproject
gefinancierd: de renovatie van de Drentse speeltuin Kinderparadijs, in 2e Exloërmond.
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DiemerWind
Met coöperatie DiemerWind gaat het goed. De gemeente Diemen is verdergegaan met
het zoeken van geschikte locaties en ‘onze’ locatie (het Diemerbos) is nog steeds in
beeld. De gemeente gaat aan de slag met verdere participatie van de inwoners om de
overgebleven windzoekgebieden verder te verkennen.
Ondertussen groeit DiemerWind, en werft de coöperatie steeds meer leden. Iets waar
wij vanuit De Windvogel actief aan bijdragen. Begin maart vond er een online
bijeenkomst plaats met bezorgde buurtbewoners. Een klein aantal omwonenden wil
echt geen windmolens in de aangegeven zoekgebieden. Tegelijkertijd is ook de actieve
tegenbeweging Windalarm actief geworden in Diemen. De komende tijd zullen we dus
inzetten op ‘keukentafelgesprekken’ en goed in gesprek blijven met Diemenaren.
Raadsleden zullen zich dit voorjaar gaan buigen over de RES 1.0. Om zich goed te
informeren, nodigen we alle raadsleden van Diemen uit om eens een kijkje te nemen bij
onze windmolen de Amstelvogel.

Rijne Energie
Ook uit Utrecht goed nieuws! Half februari werd bekend dat het Utrechtse college het
plan van Rijne Energie heeft uitgekozen voor de ontwikkeling van het energielandschap
Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie is een Utrechtse energie-organisatie, ontstaan
uit de samenwerking van drie coöperaties, waarvan De Windvogel er een is. Het plan
gaat nu de volgende fase in.
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Met de gemeente gaan we de samenwerking verder opzetten om tot een anterieure
overeenkomst te komen. Daarin worden de afspraken vastgelegd waar alle betrokken
partijen zich aan dienen te houden in het verdere proces. Verder zijn we bezig met een
nieuwe overeenkomst met Eneco en BHM Solar, die loopt tot en met de vergunningaanvraag, en worden er werkafspraken gemaakt tussen de commerciële partijen en coöperaties.
Er zijn nog een aantal hobbels te nemen zoals het verwerven van meer grondposities,
het maken van een integraal plan met zorg voor de buurt en het aanvragen van de vergunningen. Wij zijn ervan overtuigd: energielandschap Rijnenburg en Reijerscop gaat er
komen! Rijk, provincie en gemeente zitten op één lijn; in ieder scenario voor het gebied
zijn windmolens een belangrijk onderdeel. In het huidige plan zijn dat er drie, maar de
plannen kunnen nog worden uitgebreid tot acht windmolens (en 230 hectare zonneveld). Uiterlijk 19 mei dient Rijne Energie een nieuw plan in bij de gemeente, en dan zal
ook duidelijk worden om hoeveel windmolens en zonnevelden het gaat.

Vlaardingen: wind mee!
In Vlaardingen, waar we samen met het Vlaardings Energie Collectief werken aan de
realisatie van twee windmolens in het Oeverbos, liepen we vorig jaar flinke vertraging
op. Er werden twee bezwaren ingediend die door de Raad van State moesten worden
beoordeeld. Begin dit jaar werden beide bezwaren door de RvS behandeld. We kunnen
zeer waarschijnlijk starten met dit 100% coöperatieve project!
In maart en april werken we de locatie verder uit, waarbij goed wordt nagedacht over
de realisatie en inrichting. Er moeten wellicht bomen worden gekapt voor de plaatsing
van de windmolens: daarom denken wij met de eigenaar Staatsbosbeheer na over het
planten van extra nieuwe bomen in de omgeving. Het Vlaardings Energie Collectief trekt
hierin samen op met Hof van Delfland.
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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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