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Algemeen Jaaroverzicht 2021
In het jaar 2021 is het ledenaantal van coöperatie De Windvogel met 200 leden toegenomen tot 3591.

Deze toename kan in verband gebracht worden met het aantrekkelijk aanbod van de
participatiemogelijkheid op basis van het Financieel Plan 2021 en bijbehorende nieuwe initiatieven
en ontwikkelingen.
Er zijn in het verslagjaar 2021 twee Ledenvergaderingen gehouden: de reguliere ALV op 26 juni 2021
digitaal met ZOOM en de daarop volgende - om de Jaarrekening 2020 definitief vast te stellen - op 20
november 2021 eveneens digitaal. Het verslag van beide vergaderingen vindt u op onze website. De
ledenvergadering van juni 2021 heeft drie nieuwe bestuursleden aangesteld Erik Korterink,
Kjell Schippers en Michiel Bron die direct al een taak hebben waar ze vanaf het begin van 2021 in het
Dagelijks Bestuur op ingewerkt zijn. De coöperatie heeft onder dankzegging afscheid genomen van
Evert-Jan van Latum als bestuurslid.
In het verslagjaar zijn in totaal zeven Algemeen Bestuursvergaderingen [AB 183 - 189] gehouden. In
de bestuursvergaderingen genomen besluiten en voorstellen betreffen :
o

de organisatie van verschillende toekomstsessies met onze leden in februari en maart. Dit
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resulteerde in de Toekomstvisie Strategienotitie DeWindvogel gepresenteerd aan de
Ledenvergadering in juni
o

openstelling vacature voor nieuwe bestuursleden afgesloten met de aanstelling van drie
leden door de ledenvergadering in juni 2021;

o

principeverzoek voor de opschaling van de Amstelvogel aan de gemeente Ouder-Amstel;

o

onderhandeling met de gemeente Gelsenkirche [D] over ons PV-dak vanwege hun
verbouwplannen;

o

na uitspraak van de Raad van State over ons initiatief windpark Oeverwind Vlaardingen
samen met VEC is gestart met de verdere onderzoeken ter voorbereiding en prijsvorming van
de realisatie in 2022-23. In de loop van het jaar is uitstel aangevraagd op de

o

voortgangsrapportage en verkregen bij RVO;
de uitvoering van het Financieel Plan 2021-22 met een tweede participatieronde in 2021;

o

de beëindiging van leveringscontract van De Gouwevogel met de energieleveranciers Anode
Energie, vanwege hun faillissement. De levering is voortgezet aan Greenchoice. De
Appelvogel en Amstelvogel hebben aan DVEP geleverd tot volle tevredenheid;

o

verdere uitwerking van de samenwerkingen en bouwvoorbereidingen in Amsterdam bij de
Noorder IJplas en in Utrecht in de polder Rijnenburg voor elk vier of vijf windturbines;

o

organisatie van de Nationale Winddag op 11 september 2021 in Ouder-Amstel met een debat
over Energieopslag en onderzoek naar de mogelijke opschaling van De Amstelvogel ter
plaatse;

o

de uitvoering van de rentebetalingen en gewenste terugbetalingen van verstrekte leningen
en participaties aan leden;

o

de inzet van een externe kracht voor communicatie-werkzaamheden na een vacatureselectie;

o

de overgang naar Econobis met onze ledenadministratie;

o

de voortgangscontrole op de windprojecten DEE te Borger-Odoorn en Windpark Zeewolde
waarin De Windvogel deelnemingen heeft. Beide projecten zijn tot tevredenheid
vergevorderd;

o

voor de realisatie van de twee windturbines in Vlaardingen is samen met het Vlaardings Energie
Collectief [VEC] de besloten vennootschap Oeverwind Vlaardingen BV opgericht.

De agenda's en notulen van Bestuursvergaderingen zijn ook steeds ter informatie aan de groep
belangstellende en actieve leden verzonden.

Projecten
1. Stroomproductie van De Windvogel
Het leveringscontract van stroom van De Gouwevogel aan onze leden is gestaakt vanwege het faillissement van
Anode Energie. De afname van onze Gouwevogelstroom is overgenomen door Greenchoice. De Appelvogel en
Amstelvogel leverden als vanouds aan De Vrije Energie Producent.[DVEP]
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2. Ontwikkeling van Nieuwe Duurzame Energie-projecten per regio
Provincie Drenthe
Borger-Odoorn
De constructie-activiteiten voor Windpark Drentse Monden Oostermoer om de 45 Nordex-turbines van elk 4,2
MW te realiseren is voorspoedig verlopen. De inbedrijfstelling van de reeks van 45 molens is in februari 2021
gestart. De uitvoering is in samenwerking met Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. (waarin De
Windvogel deelneemt), Raedthuys Windenergie en Vereniging Windpark Oostermoer gerealiseerd
De Windvogel wordt in het bestuur van de STAK van DEE vertegenwoordigd door bestuurslid Henk Jan Visser.
Provincie Flevoland
Zeewolde
In totaal worden er 83 van de 91 windturbines gebouwd worden door Windpark Zeewolde waar De
Windvogel ook een klein [ ± 0,5%] onderdeel van uitmaakt. Windpark Zeewolde is een Besloten Vennootschap
van 215 deelnemende grondeigenaren, agrariërs en windturbine-eigenaren uit het gebied. Halverwege 2020 is
het contract met turbineleverancier Vestas en de Financierders rond gekomen. De bouwactiviteiten zijn vanaf
in volle gang en vrijwel afgerond in maart 2022. De Windvogel heeft een vertegenwoordiging in het STAKbestuur, in de persoon van Siward Zomer. Onze windturbine de Appelvogel is vóór 2026 in het saneringsplan
van de WV Zeewolde ingepland.
Provincie Zuid-Holland
De inhoud van het provinciale coalitieakkoord toont weinig enthousiasme voor windenergie. Mede door de
landelijke uitrol van het overleg om tot Regionale Energie Strategieën te komen blijven nieuwe ontwikkelingen
en besluiten uit.
Stadsregio Rotterdam
Voorne Putten
Op Voorne Putten zijn verschillende locaties aangewezen en ook beleidskaders vastgesteld waarin de
coöperatie een stevige rol krijgt. Totaal kan er 20 MW gerealiseerd worden en is er kans op drie coöperatieve
molens. Overleg met de lokale coöperatie heeft in 2021 nog niet geleid tot serieuze resultaten.
Vlaardingen
In 2021 zijn de vergunningen en voorbereidingen met de Gemeente Vlaardingen, HHR Delfland, provincie
Zuid-Holland en Staatsbosbeheer en onder begeleiding van RHDHV en Pondera Consultants uitgewerkt.
Het Recht van Opstal en afspraken over de donatie aan het Buitenfonds zijn verder uitgewerkt. Daarnaast zijn
alle noodzakelijke uitvoeringscontracten in aanvraag voorbereid. Planning is dit voorbereidings-traject medio
2022 af te ronden in de vorm van een Financial Close en start uitvoering in april 2023.
Regio Midden-Holland
Bodegraven-Reeuwijk
In Bodegraven-Reeuwijk hebben coöperatie -'Energie Coöperatie Bodegraven-Reeuwijk'- [EC B-R] en De
Windvogel een samenwerkingsovereenkomst gesloten met twee marktpartijen Eneco en Greentrust. Onder de
naam DEOBR werken we samen aan vergroting van de realisatiekansen. De EC B-R brengt de gegevens van de
burgerinformatie-avonden en de mogelijkheden van DEOBR in de regionale RES-overleggen naar voren om
lokale duurzame energieprojecten in de nabije toekomst te realiseren.
Provincie Noord-Holland
De provincie gaat haar moratorium op windprojecten herzien door een nieuwe Omgevingsverordening in 2020Jaarverslag 2021
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2021 in procedure te brengen. Hierin komen meer mogelijkheden voor zon- en windenergie. Door de
Windvogel zijn in samenwerking met lokale energiecoöperaties 'zienswijzen' in gediend om meer
windmogelijkheden in de verordening te behouden. De provincie heeft haar Omgevingsverordening nog eens
tegen het licht gehouden om toch wat meer wind- en zon-energie mogelijk te maken.
Ouder-Amstel
Met de gemeente Ouder-Amstel en het Groengebied Amstelland [grondeigenaar] zijn we verder in gesprek
gegaan om duurzame energieproductie te vernieuwen door opschaling en uitbreidingen. De mogelijkheden van
bereikbaarheid van de locaties zijn in kaart gebracht en voor de opschaling akkoord verklaard. Met een tweede
grondeigenaar hebben we een optiecontract over het grondgebruik. De uitbreidingsmogelijkheden worden
verder besproken met de gemeente en de provincie naar aanleiding van de RES. Voor de opschaling is een
Natuuronderzoek gestart om de mogelijke hoogtes en rotordiameters te verkennen die een geringe invloed
hebben op de flora en fauna en daarmee kunnen voldoen aan de eisen van de Wet Natuurbescherming.
Amsterdam
In 2019 is een samenwerking tot stand gekomen met drie Amsterdamse coöperaties. Er is een
intentieverklaring met NDSM Energie en de gezamenlijke energiecoöperaties om het Noorder IJplas-windpark
in 50/50 eigendom te bouwen. Voor De Windvogel betekent dat een aandeel van 12,5%. Daarnaast is er een
intentieverklaring over gebruik van gemeentegronden en een samenwerkings-BV van de vier coöperaties in
voorbereiding. Door burgerberaden is er samen met de gemeente Amsterdam overleg gevoerd met
omwonenden.
Diemen
De plannen die 8 jaar geleden begonnen om turbines te plaatsen in het Diemer Bos worden mogelijk weer
actueel, omdat dit gebied is opgenomen in de RES-adviezen. De locaties zijn opnieuw verkend en
geactualiseerd. De gemeente volgt de RES-verkenningsroute.
Met de lokale coöperatie Diemer Wind is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast is er met de
grondeigenaar een optieovereenkomst. De gemeente heeft na de raadsverkiezingen een wat teruggehouden
opstelling gekozen.
Utrecht
De samenwerkende coöperaties Rijne Energie en De Windvogel hebben, nadat de gemeente Utrecht het
participatieproces heeft afgerond, grondeigenaren, direct omwonenden en andere belanghebbenden benaderd
om te komen tot een gezamenlijk plan voor het energielandschap. De aandacht gaat nu uit naar de oprichting
van gezamenlijke BV's .
Samen met Eneco, BHM-solar, de coöperatie Rijne Energie is er hard gewerkt aan de vergroting van draagvlak
en de medewerking van grondeigenaren en omwonenden. De MER procedure is gestart voor de opstelling van
drie windmolens en zeven HA zonnevelden.
Provincie Limburg
In Limburg hebben we met de realisatie van Burgerwindturbine Neer in september 2015 laten zien hoe
coöperatieve windontwikkeling werkt. Het project in Neer wordt door de Provincie als goed voorbeeld herkend
en aan andere gemeenten met windplannen als goede aanpak voorgehouden.
Neer
De Coöperwiek, 2,5MW Enercon E-98, in de gemeente Leudal, heeft een uitstekende productie en dwingt
respect af bij omliggende gemeenten vanwege de coöperatieve en succesvolle aanpak. Het aandeel van De
Windvogel in het project is in 2019 aan de lokale coöperatie overgedragen.
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Opbrengsten windmolens De Windvogel in 2021
Onze drie molens hebben in 2021 de onderstaande hoeveelheden stroom in kWh geleverd:
Gouwevogel:
618.981 kWh
Appelvogel:
Amstelvogel:

984.692 kWh
3.668.074 kWh

In totaal hebben de molens samen 5271747 kWh opgebracht in 2021.
Op de website wordt maandelijks het overzicht van de productie per molen aangegeven.
Lagere productie
Het heeft in 2021 niet hard gewaaid in Nederland. Dit blijkt uit de maandelijkse Windex die de Windunie
publiceert. De Windex is het procentuele getal dat aangeeft hoe hard het de afgelopen maand heeft gewaaid in
relatie tot het langjarige Nederlandse gemiddelde. De Windex voor heel 2021 lag gemiddeld over heel
Nederland op 79%. Dit is erg laag. Ter vergelijking: in 2020 lag dit gemiddelde op 102%.
Dit cijfer verklaart ook de productievermindering van 23% van de windmolens van De Windvogel. Daarbij komt
dat de jaarproductie van circa 1000000 kWh van de Elzevogel is weggevallen, omdat het eigendomscontract
voor deze turbine is beëindigd. Door deze oorzaken is in 2021 41% minder productie gehaald. De
beschikbaarheid van alle drie de turbines over heel 2021 was goed. Er is geen langdurige stilstand geweest.
Financieel heeft de lagere productie geen grote gevolgen gehad, omdat de elektriciteitsprijzen over 2021 erg
hoog waren.

Opbrengsten Der Sonnevogel
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In de loop van 2021 is door de gemeente Gelsenkirchen gemeld dat ze een verbouwing voorbereiden aan het
gebouw Gelsendienste. Hierdoor zal tijdelijke demontage nodig zijn. De contractuele gevolgen zijn in
onderhandeling door juristen en technici.
Onderstaand een overzicht van de drie zonnedaken van De Windvogel in Duitsland.
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Bedankt
Het bestuur wil ook op deze plaats haar waardering en dank uitspreken voor het vele werk dat is verricht door
de actieve leden en vrijwilligers van De Windvogel
Utrecht, 15 juni 2022

Molenaars:
René van Mechelen voormalig De Volhouder te Halsteren, nu reserve;
Arjan Boomars en Vincent de Jong voor De Amstelvogel in Ouderkerk a/d Amstel, gem. Ouder-Amstel;
Peter van Gemeren en Jan Ockhorst voormalig De Ooievaar in Den Haag, nu reserves;
Broos de Groot en Arie Groenveld voormalig De Windvogel in Bodegraven, nu reserves;
Harry van den Hooren voor De Gouwevogel in Gouda en diverse turbine-projecten;
Jan Hoogendoorn voor De Appelvogel in Zeewolde.

Overige actieve leden:
Koosje de Beer (redactie De Windvaan)
Jan Jennissen (ledenadministratie en educatie);
Angela Wolbers (projecten Drenthe);
Lucas Helmer (projecten Groningen);
Arie Groenveld (PR-cie en educatie);
Wouter Jongepier (financiën);
Inge Verhoef (communicatie, projectontwikkeling);
Siward Zomer (projecten Borger-Odoorn, Zeewolde) en vele anderen.

Bestuur:
L. Ouillet (voorzitter)
F. Schoenmakers (penningmeester)
M. Vogelezang (secretaris)
H. J. Visser
A. Jansen
R. Beijer
E. Korterink
K. Schippers
M. Bron
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