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ALMEERSE WIND IN NIEUWE FASE!
Beste Windvriend(in),
De bouw van het nieuwe windpark in Almere Pampus is in een nieuwe fase beland. De
aanbesteding van de herontwikkeling van het park is na het tekenen van het contract met
aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur afgerond. Daarnaast is de ontmanteling van
windpark Jaap Rondenburg ook een feit en wordt de eerste molen inmiddels afgebroken.
De onderhandelingen met de leverancier van de windturbines bevinden zich ook in de
laatste fase en over enkele maanden gaan we inventariseren wie van de leden in de
nieuwe windmolens van Almeerse Wind wil investeren. Er is verder nieuws over de
beoogde vier windmolens op het bedrijvenpark Stichtse Kant en het idee van een
zonnepark onder onze windmolens. Verder heeft om | nieuwe energie nog een aardige
aanbieding voor klanten die elektrisch rijden maar nog niet thuisladen.
Tot slot staat de volgende algemene ledenvergadering van Almeerse Wind gepland op
maandag 14 september 2020. De officiële uitnodiging volgt nog maar noteer deze avond
in ieder geval vast in je agenda.
Ik wens je vast een heerlijk voorjaar!

John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind

VOORBEREIDINGEN NIEUW WINDPARK IN VOLLE GANG
Herontwikkeling
Met lokale ondernemer Reimert Bouw en Infrastructuur is een contract afgesloten voor de
infrastructuur van het nieuwe molenpark. Nog vóór de zomer wordt gestart met de
voorbereidingen voor de tien nieuwe windmolens die ze zullen vervangen. Zo moeten er
tien fundamenten voor de nieuwe windmolens gemaakt worden en komen er tien
kraanopstelplaatsen voor de hijskranen die de turbines gaan installeren. Er wordt
ongeveer 5 kilometer weg aangelegd om alle machines en onderdelen op locatie te krijgen
en te onderhouden. Begin volgend jaar zal worden begonnen met de bouw van de
windmolens zelf.
Ontmanteling
Onlangs is gestart met de afbraak van het huidige windpark Jaap
Roodenburg aan de Oostvaardersdijk in Almere Pampus. De
molens worden na negentien jaar trouwe dienst voor een tweede
leven verscheept naar Oost-Europa.
Turbineleverancier
Wat betreft de aanschaf van de tien nieuwe windmolens zijn we zijn in de afrondende fase
van de contractonderhandelingen met de leverancier van de masten, wieken en turbines.
De opbouw start in de lente van 2021 en de verwachting is dat we medio volgend jaar
gaan we draaien!

PLANNEN STICHTSE KANT
Op 31 december 2018 hebben we een initiatiefplan bij de gemeente Almere ingediend
voor vier windmolens op het duurzame logistieke bedrijvenpark Stichtse Kant. In het
afgelopen jaar hebben we samenwerking gezocht met de bewoners uit Zeewolde en het
Gooi, vertegenwoordigd door De Nieuwe Molenaars en Gooise Wind. De besturen van
deze collega-lokale energiecoöperaties hebben op 13 respectievelijk 31 januari van dit jaar
besloten om dit windpark samen met ons te gaan ontwikkelen en exploiteren. Deze intentie
wordt de komende tijd verder uitgewerkt tot werkbare contracten. Zodra de drie besturen
hierover overeenstemming hebben bereikt, zullen zij – en wij dus ook – onze achterbannen
vragen om in te stemmen met deze ontwikkeling.

PLANNING EN FINANCIERING
Firma Reimert is inmiddels al begonnen met proefbemalingen. Er komt een grote buis over
de dijk om de grote hoeveelheden grond- en kwelwater in het Markermeer te kunnen
pompen. Dat is nodig om de funderingen te kunnen storten. De aanleg van wegen, sloten,
kabels en funderingen zal een jaar in beslag nemen. In het tweede kwartaal van volgend
jaar zullen de nieuwe turbines worden geplaatst. Voor de liefhebbers: we verwachten per
turbine ongeveer 10 miljoen kilowattuur per jaar te gaan produceren. Ter vergelijk: een
gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar.
We zullen in de zomer van dit jaar een eerste inventarisatieronde doen om de interesse
onder onze leden te peilen om volgend jaar te investeren in onze twee windmolens.
Tussentijds kosten alle voorbereidingen ook best veel geld, dat we onder andere
financieren met achtergestelde leningen. Dat is een soort doorlopende geldbehoefte tot
medio 2021. In dit voorjaar zullen we een nieuwe inventarisatieronde onder (uitsluitend)
onze leden doen voor deze kortlopende investeringsmogelijkheid. Alleen bestaande leden
mogen investeren. Mocht je nog geen lid zijn en wel willen investeren, meld je dan nu als
lid aan.

TOEKOMSTPLANNEN ALMERE PAMPUS
Zon- en windenergie
Op 28 september 2018 hebben we samen met Vattenfall een initiatiefplan bij de gemeente
Almere ingediend om een groot zonnepark onder onze windmolens te leggen. We hebben
straks namelijk de kabels al liggen, en dan is het efficiënt om er ‘slechts’ alleen nog maar
wat zonnepanelen aan vast te knopen. Je zult in de toekomst steeds vaker de combinatie
zon met wind gaan zien, omdat er minder dan 5% overlap in de piekproducties van zon- en
windenergie blijkt te bestaan. Een handige combinatie dus, zeker omdat je vlak onder een
windmolen niet zoveel andere nuttige functies kunt uitoefenen.
Onderstaande plannen voor versnelde woningbouw zetten dit plan echter nogal onder
druk. Daarnaast speelt er landelijk nog een fiscale discussie over btw op rijksgronden die
de ontwikkeling van duurzame energieprojecten op rijksgronden landelijk nogal op slot
zetten. De kans op doorgang van dit initiatief is in ieder geval fors verkleind.
Woningbouw
Je zult het vast wel hebben gehoord of gelezen: de landelijke politiek wil haast maken met
woningbouw in Almere Pampus. Onlangs werd onze voorzitter John van Diepen
geïnterviewd door Omroep Flevoland. Beluister hier het hele interview van Omroep
Flevoland

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 14 september 2020 is er weer een algemene ledenvergadering van Almeerse
Wind. De locatie en agenda volgt uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering. De
aanvang zal rond 20.00 uur zijn dus noteer de datum alvast in je agenda. Je bent van
harte welkom.

AANBIEDING WALLBOX THUISLADER!
Leden van Almeerse Wind die elektrisch rijden én
elektriciteit bij om | nieuwe energie afnemen, zijn
dubbel zo goed bezig voor het milieu! En met
thuisladen zijn ze ervan verzekerd dat ze ook écht
groen rijdt. Op stroom die 100% duurzaam is
opgewekt in hun eigen buurt.
Laad je nog niet thuis op? Dan heeft om | nieuwe
energie een speciale aanbieding om het opladen
van jouw auto met 100% duurzame energie nog gemakkelijker te maken. Als klant krijg je
namelijk 10% korting op je eigen Wallbox thuislader. Zo rijd je voortaan op 100% duurzame
stroom die wordt opgewekt in jouw eigen buurt! Meer informatie vind je hier.

PROMOTIEMATERIAAL ALMEERSE WIND
Als je Almeerse Wind onder de aandacht wilt brengen –
bijvoorbeeld bij sport- en buurtverenigingen – dan zijn daarvoor
gratis posters en folders beschikbaar. Je kunt ze aanvragen door
een mailtje te sturen naar info@almeersewind.nl.
Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met John van Diepen (06
2126 1268). Op Promotiemateriaal Almeerse Wind vindt je meer
informatie en promotievoorbeelden die je eventueel ook kunt
downloaden en printen.

Onze coöperatie in cijfers
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:
241 leden
waarvan 120 reeds klant van ons handelshuis om | nieuwe energie, volgens de
Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE de schoonste
stroomleverancier van Nederland!
87 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
128 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 32 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 4.469 hebben verstrekt
(hiermee bekostigen we de groei van onze coöperatie)
Heb je ook interesse om te investeren in je eigen coöperatie? We bieden een meer dan
redelijke vergoeding voor jouw financiële ondersteuning. Interesse? Stuur dan een mailtje
aan Almeerse Wind of bel voorzitter John van Diepen op 06 212 612 68.
Ben je nog geen lid maar lijkt het je leuk om mee te doen? Met één handtekening kan je je
eigen huishouden vergroenen én word je baas van je eigen energiebedrijf! Meld je nu aan
via almeersewind.nl/hoe-doe-ik-mee.

Nog geen lid? Meld je nu aan
voor slechts € 10,- (eenmalig)

LID WORDEN

Volg ons via Facebook
Onze website
E-mail

Copyright © 2020 Almeerse Wind. Alle rechten voorbehouden.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Pas je voorkeuren aan of meld je af voor deze nieuwsbrief.

RSS

