
 

 

 

 

Jaarverslag secretariaat verenigingsjaar 2016 coöperatieve vereniging Almeerse wind 

19 april 2017, Egbert Zwaving 

 

We kunnen vaststellen dat het een jaar was met op- en neergang; met veel dynamiek. 

2015 was het jaar van plannen maken; 2016 de start van het vormgeven van de plannen. Nu begin 

2017 kunnen we vaststellen dat voor het ontwikkelen van windturbines veel kennis, werklust, 

uithoudingsvermogen en startkapitaal nodig is.  

In de persoon van Henk van Kouwenhoven van Nuon Winddevolopment bundelt zich deze kracht in 

onze samenwerking. Zonder hem waren we niet waar we nu zijn. Onze voorzitter, John van Diepen, 

stuurt en volgt de ontwikkeling namens onze vereniging en heeft hier op dit moment ruim een halve 

dagtaak aan. 

Onze slogan “Een lokaal initiatief met een sterke partner“ dekt de lading en werkt. 

 

Op bestuurlijk vlak kan onze Coöperatie Almeerse Wind wel flink wat hulp gebruiken; onze 

penningmeester Arie Kool is in mei afgetreden en zijn taak wordt door onze secretaris tot op heden 

waargenomen. Echter gezien de toenemende omvang van uitvoerende werkzaamheden en kritische 

en risico afwegende besluitvorming is uitbreiding tot een bij voorkeur een vijfhoofdig bestuur 

dringend gewenst. Het mag niet zo zijn dat de voorzitter en secretaris/penningmeester beslissen 

over belangrijke investeringen die de hele coöperatie voor vele jaren aangaan. 

De bestuurders komen regelmatig en ad hoc zo vaak als nodig bijeen. Dit is mede gerelateerd aan de 

besluitvorming met gemeente en provincie. Ook het lobbywerk naar de politiek heeft de nodige inzet 

vereist.  

De procesvorming tot het doel, de realisatie van windturbines, ligt vast in een samenwerkings-

overeenkomst (SWOK) met Nuon, welke begin december door partijen is ondertekend. Hierin liggen 

alle afspraken tussen Nuon en Almeerse Wind vast tot de overdracht van de turbines. 



 

 

Hiernaast wordt er een Anterieure Overeenkomst met de gemeente en alle betrokken overheden tot 

stand gebracht, waarin alle afspraken en voorwaarden vastgelegd worden waaraan partijen moeten 

voldoen om de windturbines te kunnen realiseren en te exploiteren. Helaas is deze AO door telkens 

nieuwe eisen van de gemeente nog niet definitief. Een gevolg is dat het plan vertraging oploopt en 

de oplevering van onze turbines thans op eind 2020 staat gepland. 

Zonder in detail te treden schetsen we in het kort even de gang van zaken zoals die gelopen is. Ten 

tijde van onze ALV in januari 2016 was het plan 15 turbines te bouwen. Totdat er ineens van alles op 

het stadhuis gebeurde en we plotseling geconfronteerd werden met het besluit dat er slechts 8 

nieuwe gebouwd, 5 bestaande tot 2025 gehandhaafd en de overige 5 bij nieuwbouw opgeruimd 

mogen worden. Plan gedeeltelijk in duigen en je doet er niets aan; even slikken en doorgaan. 

De hierop volgende noodzakelijke procesparticipatie rondes met (hele kostbare) virtuele presentaties 

voor bewoners van Almere Poort en Noorderplassen West en tijdens een politieke markt deed het 

park nog een kwartslag draaien en zo de goedkeuring van het volk behagen. Dit hele proces gaf 

vertraging in de vaststelling van onze SWOK en AO, het verlies van 7 turbines en een businesscase die 

verslechterde. Uiteindelijk is ambtelijk ingestemd met een negende turbine. Het voordeel van deze 

procesgang is wel dat de gemeenteraad 26 januari -2017 en provinciale staten 22 maart-2017 

positief en welwillend oordeelden over het plan en we dus vol gas verder kunnen.  

 

 

 

 

 

 


