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Ontstaansgeschiedenis 

De vereniging is ontstaan uit een initiatief anno 2013 van de Stichting Platform Filmwijk te Almere om 

met behulp van duurzame energie deze wijk te vergroenen. Wijkbewoner John van Diepen heeft dit 

opgepakt vanuit de werkgroep Duurzame Opwekking. Men kwam op een zeker moment tot de conclusie 

dat de meest effectieve methode het verduurzamen middels windenergie is. Medio 2014 was hij zover 

met zijn planvorming dat hij kennis te kort kwam binnen zijn werkgroep en de materie van windenergie 

zo complex werd dat een andere aanpak nodig was.  Om kans van slagen te krijgen in het windveld was 

een eigen entiteit noodzakelijk waarmee kennis en financien kunnen worden aangetrokken 

 

Doelstelling: 

Na wat zoekwerk, trekken en duwen heeft het huidige bestuur Cooperatieve Vereniging Almeerse Wind 

U.A. op 16-02-2015 formeel opgericht. Het hoofddoel van de vereniging is het realiseren van een 

collectieve stroomfabriek d.m.v. windenergie, welke kan voorzien in de behoefte aan elektrische energie 

van de leden. De leden wordt de mogelijkheid geboden tegen een verantwoorde prijs 100% groene 

stroom af te nemen en/of financieel deel te nemen in het project. 

 

Bestuur en organisatie: 

De oprichters zijn tevens de eerste bestuurders van de vereniging. Alvorens tot oprichting van Almeerse 

Wind over te gaan zijn ze acht keer bijeen geweest.  Oprichtinsdatum van de vereniging is 16 februari 

2015. De statuten staan gepubliceerd op onze website; onderwerpen welke niet in de statuten geregeld 

zijn worden in een huishoudelijk reglement aangevuld.  Het huidige aantal leden bedraagt 78.                                                                                                                               

Na de formele oprichting is het bestuur regulier en ad hoc zestien keer bijeen geweest. Al het voorwerk, 

de contacten met collega corporaties, gemeenten, provincie, instanties, het zoeken naar partners en 

potentiele mogelijkheden tot ontwikkelen wordt uitgevoerd door John van Diepen in nauw overleg met 

de twee overige bestuursleden. De hiermee gepaard gaande kosten worden geactiveerd. 

 

Om voldoende kennis, feedback en op termijn eigen vermogen te verkrijgen is AW lid van REScoop. Deze 

vereniging van burger energie cooperaties adviseert bij het realiseren en exploiteren van duurzame 

energie d.m.v. wind, zon en biomassa. Binnen deze vereniging wordt kennis gedeeld, netwerken 

gestuurd en hulp geboden aan startende verenigingen. Financieel kunnen arme en startende 

verenigingen een beroep doen op de meer welgestelde bij vorming van het eigen vermogen. 

 

Onze stroom: 

Almeerse Wind verkoopt inmiddels groene stroom via De Unie waarin AW deelnemer is. Hiermee 

kunnen we onze leden voorzien van duurzaam opgewekte stroom tot ca. 01-01-2020 wanneer we 

verwachten onze eigen turbines in produktie te hebben. Deze wijze van levering is voor de vereniging 

vrijwel kosten neutraal en voorkomt een ingewikkelde financiele adminisratie. 



 

Onze molens: 

In 2015 is hard gewerkt om toegang te krijgen tot de ontwikkeling van een windturbine bij voorkeur op 

Almeers grondgebied. Eind april 2015 is hiertoe een intentieovereenkomst aangegaan met een grote 

ontwikkelaar op energiegebied. Deze stap heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst die een 

dezer dagen afgerond wordt. Deze SWOK maakt het in principe mogelijk dat AW daadwerkelijk eigenaar 

kan worden van twee of drie windturbines, ieder goed voor 2.500 woningen. AW trekt binnen de 

samenwerking de door de gemeente vereiste burgerparticipatie en is hiervoor volledig verantwoordelijk, 

zowel communicatief als financieel. Onze partner neemt de technische ontwikkeling voor zijn rekening. 

Om de participatie van de burgers te organiseren wordt een plan opgesteld. Daarin worden de criteria 

genoemd waaraan Almeerse Wind moet gaan voldoen. Dit betreft eisen om de vergunningen veilig te 

stellen, gesteld door gemeente en provincie binnen het wettelijke kader. Hiervoor is denk- en mankracht 

nodig en expertise die extern moet worden ingekocht. We hopen hiertoe veel medewerking van onze 

leden te verkrijgen om de hoge kosten in de hand te kunnen houden.   

 

Tenslotte: 

Tot slot willen we vaststellen dat met de start van Almeerse Wind door hard werken, een gelukkig 

gekozen strategie, de investering van de voorzitter en het vinden van een gerenommeerde partner een 

vereniging is ontstaan met potentie, waaraan de leden naar de toekomst veel plezier kunnen beleven. 

Hierbij mogen we echter niet vergeten dat het geen speeltje is, maar een serieuze tak van industrie waar 

veel geld mee gemoeid is en in omgaat. Van goedwillende amateurs zal de vereniging omgezet moeten 

worden naar een professionele organisatie. Binnen REScoop zijn hiervan voorbeelden. 

Onze doelstelling: onze wind, onze molens, onze stroom, willen we realiseren door ons lokale initiatief te 

koppelen aan een sterke partner. 

 

 


