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ALV De Windvogel november 2021 

• De vergadering is zaterdag 20 november om 11:00 uur online te volgen 
via een Zoom- link. Graag aanmelden via info@windvogel.nl. Als u 
Zoom voor de eerste keer gebruikt, dient u het programma te installe-
ren. U krijgt de link naar de vergadering tijdig toegestuurd, samen met 
een link naar de online stemmogelijkheid.  

• Om er zeker van te zijn dat eventuele vragen goed beantwoord kunnen 
worden, stellen wij het op prijs als u vragen die u heeft over de stukken 
uiterlijk maandag 15 november per mail stuurt naar info@windvogel.nl. 

• vanaf 5 november staan de stukken voor de ALV op de website.  
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Voorwoord	voorzitter	Laetitia	Ouillet	
 

Nieuw team: nog meer energie 
 
Afgelopen juli hebben de aanwezigen bij de ALV 
gestemd voor 3 nieuwe bestuursleden. Welkom 
Kjell, Erik en Michiel! Wat zijn wij verheugd dat 
jullie er zijn.  
 
Waar ik aanvankelijk bang was dat de overleggen 
van donderdagavond nóg langer zouden gaan 
worden, is toch weer gebleken dat vele handen 
het werk licht maken. Alledrie brengen expertise 
die wij hard nodig hebben.  
 
Zo is Erik gelijk zijn tanden gaan zetten, samen 

met projectleider Martien, in de bouw van ons mooie windpark Oeverwind in 
Vlaardingen, waarvoor wij eind dit jaar hopen de financiering rond te hebben.  
 
Kjell helpt met het opzetten en reviewen van business cases voor nieuwe pro-
jecten en Michiel heeft met het communicatieteam eigenhandig een open dag 
voor de leden geregeld. Samen denken wij ook na over nieuwe manieren om 
met onze leden in gesprek te gaan. Dit was een nadrukkelijke wens uit de stra-
tegiesessies met de leden. Hoe delen wij informatie en maken wij samen keu-
zes over de toekomst van de Windvogel. Hierover hopen wij begin 2022 al een 
en ander te starten.  
 
Ook mooi om te zien hoe zo’n bouwproces iedereen mobiliseert. De participatie-
ronde is wederom een succes geweest en stelt ons in staat om tijdig alle con-
tracten te tekenen. Maar naast alle contracten moet er een hoop geregeld wor-
den. Zo moet je een veiligheidsplan opstellen, meerdere vergunningen opvra-
gen om met vrachtwagens over wegen en dijken te rijden om de molens te bou-
wen, ontheffingen vragen bij gemeentes en waterschappen, nadenken over de 
bomen die herbestemd kunnen worden, enz. Kortom: er gaat een hoop vrijwil-
ligersenergie in de productie van duurzame energie.   
 
Ik wens jullie allen een fijne herfst: een seizoen waar alle windmolens naar  
uitkijken! 
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Gevolgen	uitspraak	Raad	van	State	voor	projecten	
van	De	Windvogel	
 
De Raad van State heeft op 30 juni 2021 gesteld dat de landelijke normen voor 
windturbines niet zonder meer als grens geldig zijn. De uitspraak heeft voor de 
nodige beroering gezorgd, maar alle windparken die de Windvogel in de pijplijn 
heeft, kunnen doorgaan. 
 
De landelijke normen voor windmolens in het Activiteitenbesluit niet zijn getoetst 
via een Milieueffectrapportage. Daardoor zijn de normen niet meer bruikbaar, 
totdat ze getoetst zijn. Dit heeft de Raad van State onlangs gevonnist.  
 
Wat betekent de uitspraak voor windparken van De Windvogel? 
 

• Alle windparken die de Windvogel in de pijplijn heeft, kunnen doorgaan. 
• Voor de vergunde windparken (Oeverwind Vlaardingen, Drentse Mon-

den en Oostermoer, en Windpark Zeewolde) is er geen verandering of 
vertraging door de RvS-uitspraak. 

• Voor de windparken die in ontwikkeling zijn (Utrecht Rijnenburg, Am-
sterdam Noorder IJ-plas) is er een beperkte vertraging doordat er lokale 
normen gemaakt en vastgesteld moeten worden, of doordat we moeten 
wachten tot de rijksnormen weer geldig zijn. We kiezen in Utrecht en 
Amsterdam voor het vaststellen van lokale normen. Lees hieronder hoe 
dat in zijn werk gaat. 

• Voor de windparken die in de verkenningsfase zijn (Diemen, OuderAm-
stel) is het nog onduidelijk welke route we gaan volgen: die van de 
Rijksnormen of die van de lokale normen. Bij deze windparken is het 
bovenal nog onduidelijk of en hoe ze ontwikkeld worden; de gemeente-
raden hebben zoekgebieden vastgesteld maar willen eerst nader onder-
zoek naar de natuurwaarden en naar de gezondheidseffecten. 

• Voor de geplande opschaling van onze Amstelvogel in OuderAmstel is 
het niet nodig om het plan te toetsen aan landelijke of lokale normen, 
omdat windparken van 1 of 2 windmolens een uitzondering zijn. 
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Bestuurslid	Michiel	Bron:	“Na	anderhalf	jaar	online,	
is	het	geweldig	om	elkaar	weer	te	ontmoeten”	
 
In het dagelijks leven doet Michiel Bron promotieonderzoek aan de Universiteit 
van Maastricht naar de betrokkenheid van energiebedrijven bij alternatieve 
energiebronnen. Daarnaast vindt hij het belangrijk om in praktische zin een bij-
drage aan de energietransitie te leveren. “Als bestuurslid van De Windvogel kan 
ik deze ambitie samen met anderen waarmaken.” 
 

Michiel wil binnen het bestuur voorstanders van 
windenergie mobiliseren en meer jongeren bij De 
Windvogel betrekken. “Alle leden die actief willen 
meedenken met het reilen en zeilen binnen de 
Windvogel en het doen slagen van de energietran-
sitie moeten daar - nog meer dan nu het geval is - 
de gelegenheid voor krijgen. Als we kennis bunde-
len, worden wij daar allemaal alleen maar sterker 
van. Mijn uitdaging is om hen op een goede ma-
nier bij elkaar te brengen.”  
 
Werkgroepen 
Dit streven sluit naadloos aan op de herziene stra-
tegie van De Windvogel die de ALV in juni una-
niem heeft omarmd, is zijn vervolg. “Mensen ga-
ven aan actiever en in werkgroepen met elkaar 

aan de slag te willen gaan. Binnen het bestuur ben ik nu aan het uitzoeken 
welke expertise er is en hoe we deze kennis bij elkaar kunnen brengen.” Dit is 
een flinke opdracht die niet van vandaag op morgen is geklaard, beseft Michiel. 
“Als eerste stap willen wij een enquête uitzetten binnen alle leden van De Wind-
vogel om een inschatting te kunnen maken hoeveel tijd mensen kunnen inves-
teren in de werkgroepen die we willen starten.” 
 
Open Dag bij…  
Michiel zijn eerste wapenfeit binnen het bestuur is de organisatie van de Open 
Dag van De Windvogel in september. Hij kijkt er met een goed gevoel op terug. 
“Na anderhalf jaar online ontmoetingen, vond ik het geweldig om veel mensen 
te mogen verwelkomen bij onze Amstelvogel”, klinkt het enthousiast. “In de och-
tend was er een inhoudelijke discussie over tijdelijke energieopslag. Een panel 
met gespreksleider Emiel van Druten, publicist Thijs ten Brinck, Michiel Roelofs 
van Emmetgreen en Lars Rupert van Giga-storage woog samen met de aanwe-
zige leden de voors en tegens tegen elkaar af. ’s Middags waren ook niet-leden 
welkom en hebben we buiten bij de windmolen doorgebracht.”  
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…De Amstelvogel 
Het kersverse bestuurslid had voor de middag bioloog Mark Kuiper geregeld die 
tijdens zijn rondleiding de aanwezigen meer heeft verteld over de flora en fauna 
in het gebied. Michiel: “Het was leuk om van hem meer te leren over de biodi-
versiteit in de omgeving van de Amstelvogel. Ik denk dat we daar een mooie 
molen hebben die laat zien hoe landschap en windenergie goed samen kunnen 
gaan.” 
Verder konden bezoekers De Amstelvogel van binnen zien, heeft het lokale sa-
menwerkingsverband Amsterdam Wind zich kunnen voorstellen en was er 
ruimte om vragen te stellen. Michiel schat dat een kleine honderd mensen zijn 
langsgekomen. “Een mooi aantal. Sommige mensen kwamen langsfietsen en 
haakten aan omdat zij wel eens een windmolen van binnen wilden zien.” 
 
Onderzoek 
Een Open Dag als deze waar iedereen kan langskomen is leuk om te organise-
ren, omdat het zo anders is dan zijn werk als onderzoeker, stelt het jongste be-
stuurslid van De Windvogel. “Ik heb geschiedenis en filosofie gestudeerd en 
doe nu onderzoek naar de historische wortels van de huidige energietransitie, 
door te kijken naar hoe spelers in de oliesector de grondschaarste- en milieude-
batten mede hebben vormgegeven. Daarbij kijk ik specifiek naar inmenging 
vanuit de oliesector op de ontwikkeling van kernenergie tussen 1945 en 1986”, 
legt hij uit. “Het is heel opvallend dat deze ondernemingen tijdens de oliecrisis in 
de jaren ’70 en ’80 serieus geïnteresseerd waren in alternatieve energiebron-
nen, maar dat hun visie hierop tien jaar later omslaat. In de jaren ’90 van de vo-
rige eeuw beginnen energiebedrijven klimaatverandering door fossiele brand-
stoffen te ontkennen en doen ze veel minder onderzoek naar andere mogelijk-
heden van energieopwek. Als je ziet hoe ze nu proberen in te spelen op de 
energietransitie, is dat eigenlijk nauwelijks meer voor te stellen.” 
 
Verbinding 
Tijdens zijn studententijd deed Michiel al veel vrijwilligerswerk bij de jongeren-
vakbond van de CNV. “Nadat ik afgestudeerd was, liep dit af en was ik op zoek 
naar iets nieuws. Ik vind het belangrijk om naast mijn abstracte onderzoek men-
sen en de grote vraagstukken met elkaar te verbinden. Via de initiatieven van 
lokale energiecoöperatie Rijne Energie kwam ik in contact met De Windvogel en 
las ik de vacature voor het bestuur. Hoewel de termijn al was verstreken  rea-
geerde voorzitter Laetitia Ouillet gelukkig meteen positief op mijn vraag of ik kon 
helpen.”  
Michiel woont sinds maart alle bestuursvergaderingen bij en is op de ALV in juni 
officieel benoemd als bestuurslid. “Het laten slagen van de energietransitie is 
een flinke kluif die veel vraagt van de samenleving en De Windvogel. Ik draag 
daar graag aan bij in mijn komende termijn als bestuurslid”, zegt hij tot slot. 
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Nieuws	projecten	 
 
Gemeente Diemen in gesprek met bewoners over duurzame opwek 
Inge Verhoef heeft deze zomer ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring van de gemeente Diemen namens De Windvogel. Ook Harry Kemps van 
de lokale coöperatie Diemerwind, met wie we samenwerken, sprak in. Voorlopig 
heeft de gemeente geconcludeerd dat het nu nog te vroeg is voor een concrete 
projectontwikkeling. Het zoekproces naar mogelijkheden voor wind- en zonne-
energie is wel gestart. 
 
De Windvogel werkt samen met de lokale energiecoöperatie DiemerWind om 
duurzame energieopwek binnen de gemeente Diemen mogelijk te maken. Bij de 
inwoners en raadsleden zijn er zorgen over de effecten van de windturbines. 
Daarom heeft de gemeente besloten om eerst in gesprek te gaan met omwo-
nenden en andere belanghebbende en onderzoek te doen naar de gevolgen 
voor gezondheid en natuur. De Windvogel en DiemerWind zullen een actieve 
rol hebben in deze gesprekken. 
 
 
Rijne Energie start crowdfunding  
 
Rijne Energie is initiatiefnemer voor het energielandschap Rijnenburg en werkt 
in dit project samen met De Windvogel. Binnenkort start het onderzoek voor de 
Milieu Effect Rapportage (MER). De kosten hiervan zijn rond de € 
400.000.  Rijne Energie zal hiervoor, als 1/4 aandeelhouder, dus € 100.000 
moeten bijdragen. Dit gaan ze doen met crowdfunding. 
 

Rijne Energie werkt nu de 
prospectus met exacte 
voorwaarden uit en wil die 
presenteren op de ALV van 
de coöperatie op 27 okto-
ber.  
 
Als de leden akkoord gaan, 
start de crowdfunding in no-
vember dit jaar met de ver-

wachting dat het benodigde kapitaal voor het nieuwe jaar binnen is. Het plan 
bevat nu drie windmolens en zeven hectare zonneveld, maar kan in deze on-
derzoeksfase nog uitgebreid worden.  
 
Meer informatie over alle projecten staat op windvogel.nl/nieuws 
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Omgevingsberaden voor windturbines rond Amsterdam 
 
De eerste twee omgevingsberaden over windturbines in het zoekgebied Noor-
der IJ-plas en Cornelis Douwesterrein zijn geweest. Het omgevingsberaad be-
staat uit verschillende vertegenwoordigers van belangengroepen en bewoners 
uit de omgeving. Het werd georganiseerd door de initiatiefnemers van coöpera-
tieve windturbines in dit gebied, onder wie De Windvogel. 
 
Maandag 5 juli vond het eerste omgevingsberaad plaats. Na een vraaggesprek 
met de aanwezige wethouder Marieke van Doorninck en de plenaire introduc-
ties, splitsten de deelnemers in vier groepen op om in vier sessies te praten 
over de volgende onderwerpen: Financiële participatie, Geluid en slagschaduw, 
Ruimtelijke inpassing en Natuur en Ecologie 

Belanghebbenden hebben tijdens deze thematafels veel kritische vragen ge-
steld. Tegelijkertijd is er constructief gesproken over het initiatief. 
In het tweede omgevingsberaad in september zijn een aantal van de vragen en 
antwoorden verder besproken en kwamen de volgende stappen aan de orde. 
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RIVM-factsheet:	windmolens	en	gezondheid	 
 
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de hinder die mensen ondervinden van 
windturbines. Een belangrijkste conclusie is dat omwonenden al overlast of be-
zorgdheid kunnen ervaren zonder dat een windturbine aanwezig is, bijvoorbeeld 
door berichten over gezondheidsschade. Daarom helpt het volgens het RIVM 
om omwonenden te betrekken bij het lokale besluitvormingsproces. 
  

Het geluid van windturbines het meest beschreven 
en bewezen effect is van hinder. Deze hinder die 
mensen ondervinden kan indirect andere gezond-
heidsklachten veroorzaken, maar onderzoeken 
naar slaapverstoring door windturbines zijn niet 
eenduidig.  
 
Voor andere gezondheidseffecten zoals hart- en 
vaatziekten en effecten op de mentale gezondheid 
is onvoldoende bewijs gevonden dat die samen-
hangen met het geluid of wonen in de buurt van 
windturbines. 
 
Windmolens hebben in ieder geval ook positieve 
effecten op de gezondheid, zo blijkt uit de factsheet 
van het RIVM. Er komen minder vervuilende stof-

fen in de lucht dan bij het verstoken van fossiele brandstoffen. 
 

Foto’s	Open	Dag	De	Windvogel	op	website	 
 
Zaterdag 11 september 
was de Open Dag van De 
Windvogel. Na een lange 
tijd van afstand houden, 
konden wij elkaar weer 
ontmoeten! Op windvo-
gel.nl/nieuws staat een 
terugblik met foto’s. 
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‘Windpark	Oeverwind’	in	realisatiefase	
 
Na de uitspraak van de Raad van State, waaruit blijkt dat de wijziging  bestem-
mingsplan en omgevingsvergunning vanaf 12 mei onherroepelijk is, zijn De 
Windvogel en het Vlaardings Energie Collectief de realisatiefase - die van het 
projectmanagement - ingegaan.  
 

Belangrijke mijlpalen in deze rea-
lisatiefase zijn de verplichtingen 
die we naar de subsidieverlener 
hebben. Binnen de gestelde ter-
mijn moeten wij belangrijke op-
drachten geven voor zowel de 
elektriciteitsaansluiting als de tur-
bine-levering.  
Met de daarbij behorende aanbe-
talingen zijn dat forse bedragen. 
Om die reden hebben we de par-
ticipatie-2021 van start laten gaan 

tot een gezamenlijk bedrag uit participaties-2020 en 2021 van 1,5 miljoen euro. 
Deelnemers hebben voor bijna 100% op deze participatie ingeschreven.  
 
Twee windturbines 
Met Vestas hebben we nu een definitieve offerte en planning liggen om de twee 
turbines in de maand februari 2023 op te bouwen. Van Stedin proberen we nog 
een iets voordeliger offerte te krijgen. Door corona is de bezwaarprocedure met 
een jaar vertraagd. Dit zorgt ervoor dat de kosten van realisatie fors zijn toege-
nomen. Gelukkig brengt dit de haalbaarheid nog niet in gevaar. De nabijheid 
van Rotterdam-The Hague Airport maakt dat de turbinekeus tot twee maal 3,6 
MW beperkt blijft en er gemiddeld een 19.000MWh. per jaar geproduceerd zal 
worden. 
 
Planning 
De planning is dat vanaf juli 2022 delen van het bos afgesloten worden voor het 
publiek. Wij starten dan met de bodemsanering en het graven van de bouwput-
ten en de kabeltracees. Daaraan voorafgaand zullen we al in de winter van 
2022 het nodig kapwerk en rooiwerk uitvoeren. Dit om de fauna zo min mogelijk 
te verstoren en het herplanten een goede kans te geven.  
 
Lees het hele artikel op windvogel.nl/nieuws 
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Paneldiscussie	tijdelijke	opslag	van	energie		
 
De Open Dag van De Windvogel begon met een paneldiscussie over de moge-
lijkheden van tijdelijke opslag van energie. Het elektriciteitsnet raakt op piekmo-
menten overbelast. Megabatterijen kunnen tijdelijk elektriciteit opslaan om het 
vervolgens te gebruiken in het productieproces of terug te leveren aan het elek-
triciteitsnet.  

 
Door de toepassing van een bat-
terij kan de piekbelasting veroor-
zaakt door duurzame energiesys-
temen, zoals zonnepaneelinstal-
laties, beter worden verdeeld en 
voorkomt congestie op het net-
werk. Panelleden Emiel van Dru-
ten [gespreksleider] , Thijs ten 
Brinck [publicist], Michiel Roelofs  
van Emmetgreen en Lars Rupert 
Giga-storage wegen de voors en 
tegens tegen elkaar af. 

 
Is batterijopslag nodig nu en in de toekomst? 
 
Michiel: “Dat we een opslagvraagstuk hebben is zeker. Batterijen zijn niet de 
enige oplossing. Het moet een mix worden van opslag media want er is veel 
stroom op te slaan op allerlei verschillende momenten en plekken. Er zijn veel 
manieren om stroom op te slaan zoals de bekende loodzuur accu, of lithium io-
nen, maar ook redox batterijen of opslag in waterstof. Met stroom opslaan kun 
je geld verdienen, het is een markt. Je ziet ook dat batterijen steeds goedkoper 
worden.”  
 
Thijs: “Ik ben natuurlijk niet tegen batterijen, maar het is voor grootschalige op-
slag nog te vroeg. Grote overschotten stroom komen nog te weinig voor om bat-
terijen rendabel te maken. De batterijen staan dan en groot deel van de tijd niks 
te doen.” 
 
Michiel: “Batterijen hebben een groot voordeel voor elektriciteitsnetten. Via 
Smart grids kunnen we  
congestie verminderen door slim gebruik te maken van batterijen in het net om 
pieken op te vangen.  
Op één aansluiting kun je zon en wind combineren met een batterij, dan zijn 
minder en minder dikke kabels nodig om stroom te transporteren, en de stroom 
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blijft lokaler door de batterijen. Ik zie veel voordelen.” 
 
Lars: “Omdat een groot deel van de energiemix uit zon en wind gaat bestaan, 
zullen er veel pieken en dalen zijn. Die kun je ondervangen met batterijen. Onze 
batterij van 12 MW heeft nog nu nog maar 1 uur opslag capaciteit. Daarom wer-
ken we aan grotere batterijen. Ons volgende project is een nieuwe batterij van 
24 MW , die is operationeel in 2022. De komende jaren zal er meer stroom 
moeten worden opgeslagen, door de toename van de fluctuerende stroompro-
ductie. Dat kan ook met heel andere typen batterijen, of bijvoorbeeld zeewater.” 
 
Thijs:  “Wat nog veel eenvoudiger en goedkoper is -zoals nu praktijk is- bij een 
piek aan stroom de productie even stil te zetten waardoor investeren in kostbare 
accu’s nog niet nodig is.” 
 
Zou een batterij nuttig zijn voor onze Amstelvogel? 
 
Lars werkt met zijn bedrijf aan een gesloten distributiesysteem: een circuit dat 
losstaat van het net en dienstbaar is voor een aantal grote aansluitingen be-
staand uit 80MW wind, 40MW zon met 36MW batterij. “De topproductie van sa-
men 120 MW vraagt een kostbare grote aansluiting en die kan kleiner zijn door 
de pieken weg te nemen door batterijopslag, dan is er ineens een business-
case.” 
 
Thijs: “Dit is inderdaad een oplossing maar voor slechts enkele momenten en 
situaties.” 
 
Michiel: “Een 'batterij erbij' is toch wel een slim idee voor efficiënt netbeheer en 
met drukte op de kabelaansluitingen wordt dat steeds interessanter. De netbe-
heer heeft in steeds meer regio’s beperkingen door het bereiken van de maxi-
male doorstroming.” 
 
Lars: “Voor de 2MW-Amstelvogel kun je met een veel kleinere batterij af; een 
opslag van zes maal de topproductie plus een opslag van 2MWh is nodig. “ 
 
Michiel illustreert het opladen van een batterij door een vergelijking met een 
fles waarbij de snelheid van doorstroming afhangt van de grootte van de fles-
senhals. Hoe nauwer de flessenhals hoe minder snel de batterij ontlaadt en op-
laadt.  
 
Is subsidie voor huiseigenaren op de aanschaf van thuisbatterijen nodig? 
 
Lars: “Ja, een batterij heeft nu een hoge terugverdientijd. Voor thuisbatterijen is 
dat in Nederland tot 35 jaar met een geschatte levensduur van 15 jaar. Dan is 
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er dus geen businesscase. In Duitsland, waar geen saldering geldt, werkt de 
hoge energieprijs veel beter door voor batterijen. Daarom zou een aanschafsub-
sidie zoals bij warmtepompen goed werken, en dan stoppen we met saldering.” 
 
Michiel (lachend): ”Nee, ik ben principieel tegen subsidies, ook tegen een aan-
schafsubsidie op thuisbatterijen.” 
 
Thijs: “Ik blijf bij mijn eerdere punt: je kunt heel veel andere dingen met de 
stroom en met het geld. De thuisbatterij staat daar groot deel van de tijd te 
staan en kost veel grondstoffen om te produceren. We kunnen veel beter inves-
teren in boilers als warmteopslag, die gebruik je veel vaker. Accu’s helpen 
grosso modo onvoldoende naar schoon en duurzaam en accu's zijn maar en-
kele momenten per jaar nuttig.” 
 
Welke investeringsmodellen zijn er voor coöperaties? 
 
Energie coöperaties hebben op verschillende schaalniveaus te maken met op-
slag bij hun projecten: bijvoorbeeld bij zonnepanelen op woningen, grotere zon-
nedaken op boerenschuren, zonneweiden en windmolens. De opslag varieert 
dus van thuisbatterij tot giga opslag. Wat is een slimme manier om de business-
case van een batterij rond te rekenen?  
 
Lars: “De overheid moet veel meer barrières weghalen. Nu kost het bijvoor-
beeld sportclubs veel tijd om gewenste capaciteit en vermogen berekenen om 
de subsidie vanuit het rijk om te krijgen. De belastingwetgeving houdt de transi-
tie tegen, de energieprijs moet eigenlijk hoger maar overheid wil dat niet. ” 
 
Michiel: “Batterijen zijn niet de enige oplossing. Het moet een mix worden van 
opslag media en smart grids, maar we moeten ook veel slimmer elektriciteit 
gaan gebruiken. Als de zon schijnt en als de wind waait de wasmachine aanzet-
ten. Daar kunnen coöperaties mee aan de slag.”  
 
Thijs: ‘’Als de energietransitie met zon en wind doorzet, zullen ook batterijen 
steeds meet toegepast worden,  maar voor nu geldt ook voor coöperaties dat zij 
met investeringen in opwek en duurzame warmte meer CO2-reductie kunnen 
boeken.” 
 
Michiel: “Klopt dat het probleem nog niet zo groot is, maar als je nu niet ontwik-
kelt en innoveert, ben je straks te laat. “ 
 
De drie deelnemers van het panel en de gespreksleider worden bedankt door 
bestuurslid Michiel Bron met een fles rode wijn, als illustratie van de werking 
van een batterij. De foto toont de Rhino-batterij van Giga Storage.  
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Participatieronde	
2021:	95%	gevuld 
 
Het gaat goed met de participatie-
ronde 2021: van de beoogde 
€600.000 is 95% ingetekend. 
 
Inmiddels hebben diegene die zich 
ingeschreven een oproep ontvan-
gen om het bedrag over te maken 
op onze rekening. 
 
Maar er is dus nog een kleine 
ruimte beschikbaar voor wie nog 
niet heeft ingetekend. Intekenen 
kan echter alleen nog door een 
email naar: 
penningmeester@windvogel.nl te 
sturen. 
 

	 	

Wie is wie in de paneldiscussie? 
 

Emiel van Druten is vandaag gespreksleider en in het dagelijks leven PhD 
kandidaat 'Agent-based energy transition models' aan de TU Eindhoven.  
Michiel Roelofs werkt bij Emmett Green en heeft daarvoor gewerkt bij 
Stedin. Emmett Green werkt aan batterijen voor zon op dak,  zon op land 
en zon op water.  
Lars Ruperts is met Maarten Quist (Windvogellid) oprichter van het bedrijf 
Giga Storage in Ouderkerk aan de Amstel. Zij hebben nu zestien binnen-
vaartschepen geëlektrificeerd met batterijen. Het grootste opslag project op 
land  is de 12MW-batterij Rhino bij het Windpark “de Neushoornvogel”.  
 
Thijs ten Brinck [TB] is publicist (www.Wattisduurzaam.nl) en adviseur voor 
duurzame aanbestedingen in grond-, weg- en waterbouw.  
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Agenda	Algemene	ledenvergadering	De	Windvogel 
 
zaterdag, 20 nov 2020, 11:00 u via Zoom 

1. Vaststelling agenda.  

 

2. Ingekomen stukken Mededelingen   

• Links ten behoeve van deelname Ledenvergadering en Stemming; 
• Notulen ALV 26 juni 2021 [zie website]; 
• Jaarverslag incl. Jaarrekening 2020 [zie website]; 

3. Notulen ALV 26 juni 2021    

  

4. Jaarverslag en Jaarrekening 2020  
 Bestuursvoorstellen: Bestemming saldo, Rente 2020 en Aflossingen zijn reeds aanvaard 
 en uitgevoerd.  

4.1   Jaarverslag en Toelichting Jaarrekening 2020 
   Penningmeester geeft een toelichting  
4.2   Reactie Financiële Advies Commissie op Jaarrekening 2020 
 Mondeling verslag FAC. 
 Décharge van het Bestuur. 
 Benoeming en herbenoeming van de FAC-leden. 

5.  Financieel Plan 2020  

5.1  Stand van Zaken Particpatie 2021;  

6. Strategie en Projecten 

Vervolg en voortgang naar aanleiding van Bespreking Toekomststrategie en 
Projecten 

7. Rondvraag 

einde ca 12:30 u. 
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Financieel	jaarverslag	2020 
 
Het gaat goed met De Windvogel. We hebben 2020 met een (klein) positief re-
sultaat afgesloten: 49K€. Daarmee sluiten de reeks van jaren met een negatief 
resultaat af. En de verwachting is dit de komende jaren alleen maar beter wordt.  
 
De belangrijkste reden voor het positieve resultaat is dat de afschrijvingen op 
onze molens nu bijna gedaan zijn en dat de investeringen van de afgelopen ja-
ren nu beginnen bij te dragen aan het resultaat (omdat deze windparken bijna 
opgeleverd worden). Ook de Duitse zonnedaken dragen nu bij aan het resul-
taat. Hieronder staan de belangrijkste gegevens van het financieel jaarverslag. 
Het volledige jaar verslag zal vanaf 5 november gedownload kunnen worden 
vanaf de website. 
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Resultaat 
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Resultaatvergelijking 
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Overzicht per molen 

 
 
 

 
Let op: De Elzevogel is eind 2020 
verkocht conform het contract met 
de grondeigenaar. 
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Ruimte	voor	aantekeningen	
	
…………………………………………………………………………….	
	
…………………………………………………………………………….	
	
…………………………………………………………………………….	
	
…………………………………………………………………………… 
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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	be-
langrijke	plaats	inneemt.	

De Windvogel  
Ledenadministratie: 
Graaf Janstraat 219 
2713 CL Zoetermeer  
Tel. 079 - 3168652 
 
Secretariaat: 
De Windvogel 


