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 Colleges keuren projectplan goed 

 

Op dinsdag 20 december 2016 hebben zowel het College van Burgemeester en Wethouders 

van de Gemeente Almere als het provinciale College van Gedeputeerde Staten het 

Projectplan voor de sanering en opschaling van het windpark in Almere-Pampus 

goedgekeurd.  

 

Op ons initiatief ontwikkelden wij in nauwe samenwerking met Nuon, de gemeente Almere 

en de provincie Flevoland een plan voor een nieuw windpark op de locatie van het huidige 

windpark Jaap Rodenburg in Almere-Pampus.  

 

Het nieuwe windpark is gepland om in bedrijf te gaan in 2020 en kan, vanwege toekomstige 

woningbouw op de locatie, 15 jaar in bedrijf blijven. 

Het park zal bestaan uit negen windturbines met een vermogen van circa 3 à 3.5 MW, een 

ashoogte van 90 à 100 meter en een rotordiameter van 100 à 130 meter. Samen kunnen ze 

schone stroom produceren voor 22.000 huishoudens, een kwart van de huishoudens in 

Almere en een toename van bijna 40% ten opzichte van het huidige park. Het project zal 

zodanig uitgevoerd worden dat bakenverlichting voor de luchtvaart niet nodig is. 

 

 



 

 

 

Als onderdeel van dit project worden de turbines langs de Eemmeerdijk en die in het 

bestaande windpark Jaap Rodenburg in twee stappen verwijderd. In de eerste fase, voorzien 

bij het in bedrijf gaan van het nieuwe windpark in 2020, worden vijf windturbines van het 

bestaande park afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe. In 2025 worden vervolgens 

de vijf resterende oude windturbines van het windpark Jaap Rodenburg en de windturbines 

langs de Eemmeerdijk verwijderd.  

 

Wij krijgen twee van de negen turbines in het nieuwe windpark in eigendom. Daarmee 

wordt elektriciteit voor ongeveer 5.000 woningen opgewekt, meer dan bijvoorbeeld de 

gehele Filmwijk verbruikt. De overige turbines worden eigendom van Nuon.  We hebben op 

12 december jongstleden een samenwerkingsovereenkomst met Nuon gesloten waarin dit is 

vastgelegd. Verder is afgesproken dat wij verantwoordelijk zijn voor de participatie 

gedurende de projectontwikkeling en exploitatieperiode van het project en voor de 

communicatie tijdens de projectontwikkeling. Nuon is verantwoordelijk voor het 

voorbereiden en aanvragen van de vergunningen, de aanbesteding, de bouw van het project 

en de voorfinanciering. 

 

Voor alle Almeerders 

We vinden het belangrijk dat iedereen met ons mee kan doen. Daarom hebben we gekozen 

voor een systeem waarbij je lid kunt worden voor maar € 10 per jaar of gratis door over te 

stappen van je huidige energieleverancier naar ons handelshuis de Duurzame Energie Unie, 

de groenste energieleverancier van Nederland. Voor leden die willen investeren in ons 

windpark bieden we heel interessante mogelijkheden. 

 

Naar honderd leden 

Iedereen die interesse heeft om lid te worden, de groenste stroom van Nederland wil 

afnemen of wil investeren is welkom om zich aan te melden. Alle bestaande leden hebben 

inmiddels een investeringsaanbod ontvangen. Aanmelden kan telefonisch op nummer 06-

212 612 68 of via de website http://www.almeersewind.nl/houd-mij-op-de-hoogte.html of 

de website van ons handelshuis www.duurzameenergieunie.nl. 95 leden gingen je voor. 

Maak jij de honderd vol?  

 

 

 


