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ALLE GROTE CONTRACTEN ZIJN ROND

Beste Windvriend(in),

Het contract met de leverancier van de windturbines is onlangs getekend waardoor alle
grote overeenkomsten vastliggen en we vanaf nu alle ruimte hebben om de financiering
van de twee windmolens voor de twee molens eind volgend jaar rond te krijgen.
De oude windmolens zijn inmiddels ontmanteld en hebben hun weg gevonden naar een
tweede leven in Oost-Europa. In augustus wordt gestart met het verwijderen van de
restanten van de molens en de aanleg van infrastructuur. In mei of juni begint de opbouw
van de nieuwe windturbines waarna een periode van testen volgt. In december 2021
worden de twee windmolens aan Almeerse Wind overgedragen en gaan we onze eigen
stroom produceren!

Het plan om onder onze molens een groot zonnepark aan te leggen is helaas van tafel.
De vooruitzichten voor onze ambitie om op industrieterrein Stichtse Kant een tweede
windpark te ontwikkelen ziet er wat rooskleuriger uit.

Tot slot is de eerstvolgende algemene ledenvergadering van Almeerse Wind
verschoven naar maandag 9 november. De officiële uitnodiging volgt nog maar noteer
deze avond in ieder geval vast in je agenda.

Ik wens je een mooie zomer!

John van Diepen
Voorzitter Almeerse Wind

CONTRACT LEVERANCIER WINDTURBINES GETEKEND

Met enige vertraging ten gevolge van de coronacrisis is eind mei het contract met
windturbineleverancier Vestas getekend. Dit is het laatste grote contract, naast de
eerdere overeenkomst voor de funderingen, bekabelingen en infrastructuur die door de

Almeerse aannemer Reimert worden uitgevoerd en de netaansluiting die door Liander
wordt verzorgd.

Projectkosten afgedekt
Eerder waren al de pachtsom van de grond en de subsidiebeschikking van het ministerie
bekend geworden. Hiermee hebben we de projectkosten voor een groot deel afgedekt,
wat ruimte voor onze samenwerkingspartner Vattenfall geeft om zich op de uitvoering te
storten en ons ruimte geeft om een begin te maken met het plan om eind volgend jaar het
benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen om onze twee windturbines na oplevering van
Vattenfall over te kunnen nemen.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 2020 EN 2021
De voor 14 september 2020 geplande algemene ledenvergadering wordt verplaatst naar
9 november 2020. Hierin zullen we, behoudens bestuurlijke aangelegenheden van de
coöperatie (jaarstukken 2019, rooster van aftreden, etc.) ook een presentatie geven over
de structuur van het eigen vermogen van Almeerse Wind, het financiële plan van aanpak
tot overdracht van de windturbines in december volgend jaar en de te verwachten
rendementen van windpark Pampus. De definitieve agenda en locatie van de algemene
vergadering volgt uiterlijk eind oktober.
De algemene ledenvergaderingen voor 2021 staan ingepland op 9 maart 2021 en
14 september 2021. De inschrijving voor obligaties zal op of omstreeks deze

laatstgenoemde datum starten. Mensen, bedrijven en/of organisaties die lid van onze
coöperatie zijn of dat in 2020 nog worden, zullen een vorm van voorrang krijgen. Ken je
dus nog mensen die mogelijk interesse hebben om ook een steentje bij te dragen aan het
verduurzamen van onze eigen leefomgeving, attendeer ze dan vooral op dit aanstaande
ledenvoordeel.

BOUWUPDATE WINDPARK JAAP RODENBURG II
Oude windturbines verwijderd
De tien oude windmolens in Almere Pampus zijn inmiddels ontmanteld en op weg naar
een tweede leven in Oost-Europa. Op het bouwterrein worden nu proefbemalingen
gedaan, die zijn nodig om de bemalingscapaciteit te kunnen bepalen voor het aanleggen
van de funderingen voor de tien nieuwe windturbines (want zo heten ze in vakjargon). Nu
worden ook nog de laatste controles op het ontwerp gedaan. Klopt en past alles? En zijn
alle raakvlakken goed ontworpen? Waar nodig worden ontwerpen geoptimaliseerd.

Verder met slopen van funderingen
Na de bouwvakantie vangen de werkzaamheden echt aan. Op 10 augustus heeft
aannemer Reimert de bouwkantoren gereed gaan ze verder met de sloop van de
restanten van de oude funderingen. Het oude beton van de werkvloer wordt afgevoerd en
hergebruikt bij de aanleg van vijf kilometer wegen en het maken van kraanopstelplaatsen.
Daarna starten ze met de nieuwe funderingen en het leggen van alle benodigde kabels.
Deze werkzaamheden lopen door tot het voorjaar van 2021.

Plaatsing windturbines
Vanaf februari 2021 worden de voorbereidingen getroffen voor het transport en het
plaatsen van de nieuwe windturbines. Het opbouwen van de turbines begint in mei of juni.
Na de bouw volgt een periode van testen, waarna we in december volgend jaar onze
twee geteste windturbines van Vattenfall zullen overnemen. Dan gaan we het opgehaalde
kapitaal voor de twee windturbines ‘ruilen’ voor twee sleutels en een garantiebewijs,
waarna we zelf jaarlijks onze eigen twintig miljoen kilowattuur aan groene stroom gaan
produceren!

De eindverantwoordelijkheid voor de bouw van het windpark ligt in handen van Hidde
Seider, projectleider van Vattenfall. In een kort interview stelt hij zich voor en kun je lezen
wat zijn werkzaamheden zoal zijn.

ANDERE DUURZAAMHEIDSPROJECTEN
Zonnepark van de baan
De gemeente heeft ons recent laten weten geen medewerking te kunnen verlenen aan de
bouw van een zonnepark onder onze windmolens. Onder andere een fiscale kwestie
tussen grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf en de Belastingdienst staat de bouw in de
weg. Ondanks dat zijn we als bestuur op zoek naar iemand uit ons ledenbestand die af
en toe eens wil aanschuiven om het onderwerp grootschalige zon-opwek – eventueel op

andere locaties – op te pakken. Neem gerust contact met ons op als je op dit vlak mee
wilt denken.

Tweede windpark
Ons initiatief om een tweede windpark op industrieterrein Stichtse Kant te ontwikkelen
begint een breder draagvlak te krijgen. Onze buren ‘aan de overkant’ gaan zich verenigen
in de coöperatieve vereniging Gooise Wind. Ook De Nieuwe Molenaars, met vooral leden
in Zeewolde, zullen bij dit 100% burgerwindpark aanhaken. Met de gemeente wordt thans
meegedacht hoe de ruimte die voor windmolens nodig is, te combineren is met de run op
de uitgifte van bedrijfsterreinen aldaar.

Windpark Zeewolde
Windpark Zeewolde, een coöperatie met voornamelijk boeren uit Zeewolde, heeft 25 juni
jl. haar ‘financial close’ bereikt voor de bouw van maar liefst 91 windturbines waarvan 17
stuks van 220 meter tiphoogte langs de A27. Hier kun je zien waar elders in Nederland
windprojecten staan en in ontwikkeling zijn.

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:
•

242 leden

•

waarvan 116 reeds klant van ons handelshuis om | nieuwe energie, volgens de
Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE de schoonste
stroomleverancier van Nederland!

•

95 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)

•

128 geïnteresseerden om te investeren in onze molens

•

waarvan 32 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 4.823 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)

Volg ons via Facebook
Onze website
E-mail

LID WORDEN

