Notulen 6de ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.
Datum: woensdag 14 november 2018
aanvang 20:00 uur
Locatie: Buurthuis de Bazuin, Luitstraat 1
Aanwezig: Bestuur (3 personen), alsmede 14 overige leden.
Afwezig met kennisgeving: 11 leden
1. Opening; de presentielijst wordt getekend
2. Goedkeuring agenda: de agenda wordt met goedkeuring aangepast. De inbreng van Roel van
Rijnsoever verschuift naar einde vergadering als afsluiting.
3. Goedkeuring notulen 25 juni 2018: worden met één opmerkingen (Natuurlijk IJburg is een
stichting en geen coöperatie; punt 6) goedgekeurd en door het bestuur ondertekend
4. Inkomende en uitgaande stukken
Ingekomen:
- September 2018; Verslag kascommissie
- Oktober 2018, Definitieve omgevingsvergunning van gemeente Almere als besloten op 27
september tijdens de politieke markt
- Aanmelding 5 nieuwe leden (nu 175) en twee leningsovereenkomsten (nu 28 stuks met een
totaalbedrag van € 140.000)
Uitgaand:
- Oktober 2018: Aanvraag SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energie).
5. Stand van zaken ontwikkeling
- Op 27 september heeft de gemeenteraad de omgevingsvergunning voor aanleg van het
windpark Jaap Rodenburg II, Almere Pampus afgegeven. Er kan nog beroep aangetekend
worden bij de Raad van State. Verwachting is dat enkele partijen dat ook gaan doen. Wij
horen daar pas formeel van bij sluiting van de beroepstermijn, maar we verwachten geen
belemmering.
- Nuon haar naam wijzigt naar de naam van haar moederbedrijf Vattenfall. Dit is een meer dan
100 jaar oud energiebedrijf dat 100% eigendom van de Zweedse staat is. Vattenfall is het
Zweedse woord voor Waterval.
- Vattenfall heeft mede namens AW de 15-jarige exploitatiesubsidie aangevraagd. De
beschikking wordt in januari 2019 verwacht. Vervolgens aanbesteding tot eind 2019; bouw in
2020; draaiklaar 1e kwartaal 2021.
- We hebben samen met Vattenfall ook plannen voor aanleg van een groot zonnepark in het
gebied waar onze molens staan, bestaande uit 40.000 panelen voor AW en 160.000 voor
Vattenfall, op een oppervlakte van circa 80 hectare. Dat is een kleine vierkante kilometer en
zou tot nu toe het grootste zonnepark in Nederland zijn. De provincie wil wel meewerken
maar in een dergelijk project zijn er nog voldoende andere uitdagingen. Een actuele is van
fiscale aard; er moet eerst een BTW-drempel tussen het Rijk en de Gemeente worden
geslecht. Voor AW zal met een zonnepark van deze omvang een extra investering van 10 à 12
miljoen euro gemoeid zijn. Dit initiatief zullen we loskoppelen van de financiering van de
windmolens omdat banken niet van risicostapeling houden.
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6. Ledenwerving en energieverkoop
- 175 leden en 98 energieklanten.
- Ledenwerving is een beetje op een laag pitje geraakt, omdat er nog niet zo veel concreets
aangeboden kan worden en we ons promotiebudget tot afgifte van de subsidieverordening
slechts beperkt willen aanspreken. Als naar verwachting eind 2019/ begin 2020 de bouw van
start gaat hebben we beter inzicht hoe groot de financiering moet zijn uit eigen fondsen. Dan
willen we heel actief leden werven. Let wel, de fiscus accepteert alleen investeringen van
personen die minimaal een half jaar lid zijn.
- Nieuwe klanten voor energie van ons handelshuis om | duurzame energie helpen onze
vereniging omdat een klant van hen ook lid van onze coöperatie is (mits deze klant ons vakje
aanvinkt bij het invullen van het overstapformulier en niet die van één van de circa veertig
andere collega-lokale energiecoöperaties in Nederland)
- Promotiematerialen: door leden ter verdere verspreiding van ons initiatief te downloaden
en/of in gedrukte vorm te bestellen via www.almeersewind.nl/promotie Met name de folder
is aanbevelenswaardig mooi geworden.
7. Vacature secretaris
Paul Kösters heeft aangeboden als secretaris tot het bestuur toe te treden. De vergadering keurt
unaniem goed.
8. Jaarrekening 2017. Kascommissie heeft in september haar werkzaamheden afgerond en in een
verslag de financiële stand van zaken goedgekeurd. De vereniging verleent de penningmeester
unaniem decharge.
9. Rondvraag en sluiting:
Onderhoud: Wordt het onderhoud geregeld in een meerjarig contract?
Ja, dit is het streven en zeer waarschijnlijk een eis van de bank die ons project gaat financieren.
Uiteraard zijn we hierover ook met Vattenfall in gesprek.
Veiligheid: Er is onlangs een dodelijk ongeval gebeurt in een windmolen.
Er zijn enkele ongevallen bekend met of in windmolens. Dit specifieke geval was een brand in
gang gezet door heet geworden smeerolie van de tandwielkast. Onderzoek heeft uitgewezen dat
er fouten zijn gemaakt, mede door de onderhoudswerkers. Veiligheid van molens is toegenomen
door modernere ontwerpen en leren van fouten. Ook een eis van de bank zal zijn dat de molens
gecertificeerd en verzekerd zijn.
Zonnepark oppervlakte maximalisatie: Heeft de provincie niet een limiet aan de oppervlakte
gesteld?
Ja dat klopt. Er moet minimaal evenveel oppervlakte aan panelen op daken liggen als op grond.
Maar om de aanleg een boost te geven is besloten dat bij de eerste 500 hectare aan
zonneparken nog geen equivalentie eis geldt.
Jaarafrekening: Wanneer ontvangen we de jaarafrekening voor energie?
Aan het eind van ieder afnamejaar (dus niet het kalenderjaar, tenzij je je op 1 januari van een
jaar hebt aangemeld).
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