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Terwijl in Amsterdam
het gesprek gaat over
de bouw van nieuwe
windturbines in
verschillende zoek
gebieden, staat ten
zuiden van Amsterdam
aan de Ouderkerker
plas een eenzame
Laetitia Ouillet
windturbine te
‘wiekeren’. Het is de
Amstelvogel, met een vermogen van 2 MW, één
van de turbine van landelijke energiecoöperatie
de Windvogel. Laetitia Ouillet is voorzitter van
De Windvogel. Wind & Zon ging bij de Amstel
vogel langs om met haar praten over verleden,
heden en toekomst van de Windvogel.
DOOR TITIA VAN LEEUWEN
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en dik jaar geleden, op haar verjaar
dag op 27 juni 2020, volgde Laetitia
Ouillet Siward Zomer op als voorzitter
van de Windvogel. Het voorzitterschap
bevalt haar goed: “Het is nog wel even
zoeken naar de balans tussen het eigen werk en deze
vrijwilligersfunctie als voorzitter ernaast. Daarbij speelt
ook nog de verantwoordelijkheid dat je in de coöperatie
omgaat met het spaargeld van anderen. Dat vergt steeds
het goed afwegen van belangen. Het allerleukst vind ik de
algemene ledenvergaderingen en zeker ook de ledenraadple
ging die we dit jaar hielden over de strategie van de Windvogel.
Dat waren heel mooie gesprekken. Recent, op 11 september
2020, deden we als Windvogel bij de Amstelvogel mee aan de
Open Energie Dag”.

ties, een kijkje binnen de turbine, en een rondleiding door de
omgeving met een ecoloog. Het wekte veel enthousiasme op.
Er kwamen ook een paar buurtbewoners met zorgen en vragen
langs. Met hen is uitgebreid gesproken. Volgend jaar gaat de
Windvogel zeker weer een paneldiscussie organiseren op de
Open Energie Dag, waarschijnlijk bij een van hun andere wind
turbines. Dan wellicht over het thema hoe uitruilbaar zon en
wind zijn: hoe weeg je per locatie af of je moet inzetten op wind
of op een zonneveld en ook hoe omvangrijk. Natuurlijk speelt
daarbij ook de mogelijkheid van de combinatie van beide op
één netaansluiting. Bij een project in Utrecht gaat de Windvo
gel proberen wind en zon samen aan te sluiten.

De historie
De Amstelvogel, een Enercon E70 windturbine, draait sinds 5
november 2005 en is met een ashoogte van 80 meter de groot
ste turbine van de Windvogel. Daarvoor stond op dezelfde plek
13 jaar lang een kleine Lagerwey. Die is er gekomen in de tijd
dat een windturbine nog zomaar ergens geplaatst werd, zonder
de omgeving te raadplegen. De lokale energiecoöperatie was
destijds niet in staat om alleen de opschaling te doen. Toen
bleek een fusie met de Windvogel de oplossing te bieden.
De andere windturbines van de Windvogel, namelijk de
Gouwevogel, de Elzevogel en de Appelvogel, stammen

Op die Open Energie Dag trok de Amstelvogel zo’n 80 belang
stellenden. Er was een paneldiscussie over energieopslag en
over de vraag of de coöperatie al dan niet moet gaan aansluiten
op een energieopslag. Er was een lunch, er waren presenta

De Windvogel, grote broer
in een weerbarstig land
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ongeveer uit dezelfde periode als de Amstelvogel, maar zijn
kleiner in vermogen - onder de 1 MW.

De Amstelvogel aan de Oudekerkerplas
Foto: De WindVogel

Ouillet: “De Elzen- en de Appelvogel hebben wij niet ontwik
keld, maar gekocht met oog op latere deelname in windpark
Zeewolde. De Elzenvogel stond op een stuk grond waarvoor
een tijdelijke pachtovereenkomst gold. Na afloop van de pacht
was de voorwaarde dat de grond in Zeewolde terug verkocht
zou worden aan de eigenaar. Dit heeft De Windvogel vorig jaar
gedaan. Onze Appelvogel staat midden in de appelboomgaard
en deze molen houden we tot 2026. In dat jaar is daar ook een
herstructurering. We hebben dan geen eigen molens meer in
windpark Zeewolde, maar houden ons aandeel in het windpark
en zitten in het bestuur ervan.
De Gouwevogel hebben we zelf ontwikkeld op een bedrijventer
rein, waar geen grotere molen kan staan dan de huidige 600
KW met een ashoogte van 47 meter. We hebben de windmolen
in 2019 en 2020 helemaal opgeknapt en die kan er nu weer een
tijd tegenaan.
De Amstelvogel gaan we op termijn misschien wel vervangen.
Daarvoor laten we eerst een natuuronderzoek doen door bureau
Waardenburg. Daarover zullen we met een brief de omwonen
den -zo’n 15 huishoudens- informeren. Een natuuronderzoek
is overigens een flinke kostenpost voor ons als coöperatie en is
maar een paar jaar geldig. Toch moeten en willen we dit doen.
Een probleem met de Amstelvogel is overigens dat die daar
naast de Ouderkerkerplas, op wat moerassige grond staat. De
vraag is dan ook of we op die plek een grotere turbine plaatsen,
of er een paar molens in een logische rij en afstand bij zetten.
Het is allemaal nog geen gelopen race. De plek die de Amstel
vogel nu heeft is voor een windmolen het meest logisch en
herkenbaar. Daarom zou het dus jammer zijn als we hem hier
niet kunnen opkrikken.”
Op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel, waar de Amstel
vogel zich bevindt, is door de provincie een brede gebiedstafel
opgezet. Aan deze gebiedstafel nemen onder meer de lokale
energiecoöperaties, de buurgemeenten, provincie en water
schappen deel. De tafel moet zorgen dat er voor dit complexe
gebied een integraal ontwerp wordt gemaakt en ook de parti

“Wij van de Windvogel zijn
voortdurend in gesprek
met iedereen.”

cipatie wordt geregeld. Ook Amsterdam zal na afronding van
hun huidige reflectie fase gaan deelnemen aan de gebiedstafel.
Deze reflectiefase is ingelast om het Raadsbesluit om zelf 50
MW aan windenergie op te wekken en daarvoor 17 windturbines
een plek te geven in de stad nader te beschouwen. In buurge
meente Diemen is ook een soort reflectie ingelast en op pau
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zeknop voor wind gedrukt. Voor de toekomst ziet de Windvogel
trouwens in Diemen een heel goede mogelijkheid voor wind en
werkt hiertoe samen met DiemerWind, een lokale coöperatie.
In Amsterdam is de Windvogel mede betrokken bij de wind
energie-ontwikkelingen rond de Noorder IJplas. Die ontwikke
lingen lopen sinds 2008. Er ligt inmiddels een participatieplan,
er is overleg in omgevingsberaden met vier burgercoöperaties
en met coöperatie NDSM Energie. Het gaat om een 100 procent
coöperatief initiatief en iedereen kan meepraten en mee-ont
werpen. Dit proces rond de omgevingsberaden is vergevorderd
en staat los van de huidige ontwikkelingen in Amsterdam rond
de zoekgebieden in het kader van de Regionale Energie Strate
gie. Daarvoor is een burgerberaad opgericht met diverse lokale
groepen en klankborden eromheen en daar moeten in april
2022 de nodige voorstellen uit voortkomen.
“Zo’n burgerberaad is op zich prima,” vindt Ouillet. “Op het
advies van Alex Brenninkmeijer over de burgerberaden, heb ik
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komende vijf jaar. Gaan we door met wind of richten we ons
nu op andere zaken? Uit de discussie kwam naar voren dat de
leden willen dat wij blijven doen waar we als Windvogel goed in
zijn. Dat betekent dat wij als grote landelijke coöperatie andere
kleinere coöperaties in het land blijven helpen. Daarbij zullen
wij ons centraal blijven richten op wind en zon, zonder opslag
en warmte uit het oog te verliezen. Ook wilden de leden dat
de Windvogel zelf meer kennis onder de leden verspreidt over
alles wat er speelt rond de opwekprojecten, waar de Windvogel
bij betrokken is. Verder willen zij beter op de hoogte worden
gehouden hoe het specifiek met de eigen molens gaat. We gaan
dat nu voor de leden doen”.

“Wij realiseren nu dat omwonenden
financieel en op andere manieren
kunnen gaan participeren in
windenergie.”

echter wel een opmerking. Het advies leek te suggereren alsof
er momenteel helemaal geen inspraak en medezeggenschap
is bij windmolenprojecten. En niets is minder waar, dat is al
veel langer het geval. Wij van de Windvogel zijn voortdurend
in gesprek met iedereen. Er wordt ontzettend veel overlegd
met mensen uit de omgeving en wij proberen zoveel mogelijk
omwonenden te betrekken. Daarbij is het van belang om ons
te richten op de omvangrijke tussengroep tussen de duidelijke
voorstanders en de duidelijke tegenstanders. Een grote groep
die in het soms felle debat vergeten dreigt te worden. Het is
goed dat juist die mensen door het systeem van loten ook de
kans krijgen om in een burgerberaad hun vragen en gedachten
te ontwikkelen.”

Strategie de Windvogel
“Toen ik vorig jaar bij de Windvogel begon, hadden alle coö
peraties het over opslag en warmtepompen. Tijdens onze ALV
in juni dit jaar hebben wij de vraag aan de leden gesteld op
welke focuspunten de Windvogel zich moet richten voor de

De Windvogel bestaat als coöperatie sinds 1991. De eerste
molen van de Windvogel stond in Bodegraven. Een project van
een duurzaamheidsgroep van de kerk. Die molen is nu weg en
mocht door de gemeenteraad niet vervangen worden. Boven
dien wil de provincie Zuid-Holland wel zon, maar geen wind in
het Groene Hart. De Windvogel ging wel door en groeide naar
een landelijke organisatie. Dit is mede gelukt door steeds in te
springen bij lokale coöperaties die om versterking vroegen.
De volgende stap was samenwerking zoeken met boeren. Dit
resulteerde in participaties in windparken in Drenthe en in Zee
wolde. De Windvogel werd een soort grote broer voor energie
coöperaties die hulp kunnen gebruiken. Daar kwam bijvoor
beeld ook de samenwerking in het Limburgse Neer uit voort.
Daar heeft de Windvogel in de communicatie en financieel
bijgesprongen. In Vlaardingen werkt de Windvogel samen met
het Vlaardings Energie Collectief. Daar hebben de coöperaties
nu een SDE-subsidie verkregen voor twee windturbines in het
Oeverbos van Staatsbosbeheer. Binnenkort is de financial close.
Er wordt daar stevig en goed samengewerkt met Staatsbosbe
heer.
In Utrecht wordt samengewerkt met Rijne Energie. Dat is een
spannend project in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Dit
gebied is door de gemeente aangewezen als energielandschap,
want Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Ingewikkeld is
dat tegelijkertijd de discussies over dezelfde polders gaan over
woningbouw. Dat zijn dus twee ontwikkelingen los van elkaar.
Lastig voor de mensen in de omgeving, die dus feitelijk niet
weten waar ze aan toe zijn.
Bij de deelname in Drentse Monden was oorspronkelijk de ge
dachte om er een lokale coöperatie op te richten. De Windvogel
heeft daar ook twee miljoen in geïnvesteerd. Het oprichten van
een lokale energiecoöperatie is daar niet gelukt vanwege de
tegenstand die dat onmogelijk maakte. De Windvogel blijft daar
wel oproepen voor het oprichten van een lokale energiecoöpe
ratie.
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“Wat mij pijn doet in de weerstand in het land is het contrast
met wat er werkelijk aan de hand is. We komen uit de situatie
dat heel grote parken met de Rijkscoördinatieregeling (RCR)
werden neergezet zonder enige participatie van burgers.
Wij realiseren nu dat omwonenden financieel en op andere
manieren kunnen gaan participeren in het ontwikkelen van
windenergie.
Wij willen 50 procent mede-eigendom van lokale burgers
mogelijk maken. Dan is het jammer dat tegenstanders van
windenergie ons als het probleem zien, terwijl wij er juist
voor zijn om te zorgen dat de burger wel een rol bij speelt
bij energieopwek. Niet alleen financieel, maar juist ook qua
zeggenschap. Door die georganiseerde tegenstand worden wij
neergezet als de kwade pier, willen mensen niet meer met ons
praten. Terwijl ze niet begrijpen dat wij er voor zijn om hen
invloed te laten hebben. Het is bizar.
Tegenstanders denken helaas dat die vrijwilligers van de
energiecoöperaties allemaal verdienen aan de windenergie.
Integendeel, die vrijwilligers zetten puur hun vrije tijd, hun
kennis en hun ervaring voor de burgers in. Uit volle overtuiging.
Dat besef is er gewoon niet.”

“Dan is het jammer dat tegenstanders
van windenergie ons als het probleem
zien, terwijl wij er juist voor zijn om te
zorgen dat de burger wel een rol speelt
bij energieopwek.”

en heeft de Windvogel het eigendom overgenomen. Momenteel
zijn er drie windturbines in Utrecht en twee in Vlaardingen in
ontwikkeling. Bij Utrecht wordt het wind en zon in Vlaardingen
alleen wind, daar is bij de molens geen plek voor zon.
“Ik hoop dat deze projecten en die andere projecten waarbij we
als de Windvogel als grote broer optreden, gerealiseerd worden.
Tegelijkertijd loopt iedereen momenteel een beetje op laatste
benen. We hebben ondersteuning vanuit Den Haag nodig. De
huidige situatie demotiveert de actieve mensen in de burgerco
öperaties. Het is een beetje aan het doorslaan. Mensen moeten
invloed krijgen. Den Haag moet regie nemen, duidelijk zijn en
burgers en burgercoöperaties in hun kracht zetten.”

De toekomst
De Windvogel heeft op dit moment drie eigen windturbines en
diverse participaties in windparken. Direct over de grens heeft
de Windvogel ook nog drie zonnedaken op bedrijven, goed voor
goed voor zo’n 564,8 kWp. Daar is een samenwerking ontstaan

Foto’s: De WindVogel
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