VARIANT 4: OPSTELLING VAN 3 LIJNEN MET 10 WINDMOLENS
• Productie: 102.300 MWh
• Aantal huishoudens: ±30.000
• Dubbeldraai: nee
• Aantal turbines: 10
• Minimale afstand molens tot bebouwing: 1.600 m
• Afstand 47 Lden contour (wettelijke geluidsgrens) tot bebouwing: 1.200 m

B&W HEEFT VOORKEUR VOOR VARIANT 4
Het college van B&W van gemeente Almere heeft – onder meer op basis van de uitkomst
van de bewonersraadpleging en milieuonderzoek – uit de voorgestelde 5 varianten

gekozen voor variant 4: 3 lijnen met 10 windmolens. Deze variant zal aan de
gemeenteraad worden voorgelegd waarna een ‘verklaring van geen bedenkingen’ kan
worden afgegeven. We gaan de komende tijd samen met Nuon vast de aanvraag voor de
omgevingsvergunning voor deze opstelling voorbereiden. Zodra de verklaring van geen
bedenkingen is afgegeven – naar verwachting uiterlijk half november – kan de vergunning
definitief worden aangevraagd

Onze coöperatie in cijfers
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:
138 leden
194 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ontvangen)
82 geïnteresseerden voor energielevering
waarvan 67 reeds klant van ons handelshuis Duurzame Energie Unie, volgens
Natuur & Milieu en Greenpeace de schoonste stroomleverancier van Nederland!
111 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 19 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 2.200 hebben verstrekt
(hiermee bekostigen we de groei van onze coöperatie)
Heb je ook interesse om te investeren in je eigen coöperatie? Tot 2020 willen we nog
ongeveer € 70.000 van onze leden lenen en dat we in de bouwperiode uiteraard tegen een
meer dan redelijke vergoeding terugbetalen. Interesse? Stuur dan een mailtje aan
Almeerse Wind of bel voorzitter John van Diepen op 06 212 612 68.

Nog geen lid?
Meld je nu aan voor slechts € 10,

LID WORDEN
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