
Notulen 8ste ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A. 
Datum: dinsdag 14 januari 2020
Aanvang:  20:00 uur  
Locatie: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76, tel. 036 5373498  

1.Opening; 

De voorzitter heet de 18 aanwezige leden van harte welkom.

2. Goedkeuring agenda 

Met een kleine wijziging in de volgorde heeft verder niemand bezwaar 
tegen de voorgestelde agenda.

3.  Goedkeuring notulen 12 juni 2019

Notulen van 7de vergadering zijn bij de uitnodiging meegestuurd en 
worden goedgekeurd. Overigens, alleen leden ontvangen de notulen. 
Geïnteresseerden worden wel uitgenodigd maar krijgen geen notulen 
en hebben geen stemrecht.

4.  Inkomende en uitgaande stukken 

Enige uitgaande stuk van belang is de opdracht aan de firma Incredible
om de vereniging te begeleiden in het ophalen van vreemd en eigen 
vermogen.

7.  Stand van zaken algemeen, John van Diepen (Voorzitter)

Windpark Almere Pampus.

John vertelt over de voortgang van het project.

Bestaande park wordt in het voorjaar ontmanteld. Met Vattenfall is 
overeenstemming bereikt over afkoop 10de molen. AW en VF verdelen 
het in 50 – 50 %.

Het infra contract (water, wegen, elektra, fundaties) met fa. Reimert 
BV wordt komende week getekend. Aanvang werkzaamheden in 
augustus 2020.

Aanbesteding van de turbines loopt nog. Voorkeur is er voor Vestas. De
molens hebben o.a. ijsdetectie. Plaatsing naar verwachting vanaf 
medio 2021. Eerste stroom productie juli/augustus 2021.

In het nieuwe park zal de eerste twee jaar worden gemonitord op 
bewegingen van vleermuizen. 

Zonnepark Almere Pampus

Dit heeft weinig kans van slagen om twee redenen:

- BTW vrijstelling voor gemeente Almere vervalt bij gebruik van grond



- Voorbelasting bodem voor woningbouw maakt de exploitatietermijn 
te kort.

Bovendien zal Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in gebruik nemen grond 
aanbesteden, waardoor het voor VF en AW nog geen gelopen race is. Heel 
jammer, want hierdoor loopt Almere een significante kans op de opwek 
van veel meer groene stroom  mis.

Windmolenpark Stichtse Kant

Het bestuur is in gesprek met de gemeente Almere of we op SK drie of vier
molens kunnen plaatsen, al of niet met partners als De Nieuwe Molenaars 
(Zeewolde) en Gooise Wind (Gooi en Vechtstreek). Vierde molen zou 
kunnen dienen als waterstofmolen, waarvoor we moeten zoeken naar een 
waterstofexploitant.

SK is een gevoelig gebied. Aan de overkant, Blaricum, Huizen, Eemnes 
was in het verleden veel weerstand. Formeel hebben ze daar geen 
zeggenschap, maar wij en de gemeente willen geen ruzie met de 
overburen. 

Er zijn ook tegenstrijdige belangen binnen de gemeente. Het grondbedrijf 
verkoopt de grond liever aan (logistieke) bedrijven. Als er turbines worden 
geplaatst raken er kavels onverkoopbaar. Als er molens geplaatst worden 
helpt het de gemeente bij de energie transitie. 

We moeten wel rekening houden met buren zoals de bedrijven op Stichtse
Kant , naturistencamping Chamavi en toekomstige woningbouw ten 
westen van  het Cirkelbos.

Tenslotte hebben we te maken met Provinciale Staten als bevoegd gezag 
en gemeente Almere als grondeigenaar.

Op dit moment grijpt de vergadering in bij monde van Henk Heikens. 

“Men luistert welwillend naar de opsomming van activiteiten, maar 
aangezien we een vereniging zijn is de verwachting dat er ook 
meegepraat kan worden. Het lijkt nu meer op eenrichtingsverkeer”. 

Na een kleine discussie wordt besloten om een “brainstorm commissie” in 
het leven te roepen. In principe bestaat de commissie uit een aantal leden,
aangevuld met iemand uit het bestuur en iemand van CSO voor de 
communicatie. Er wordt een datum afgesproken in maart op locatie “Het 
Proeflokaal” van de Stadsbierbrouwerij.



5.  Verslag secretaris AW, Paul Kösters (Secretaris) 

Paul leest zijn verslag voor, dat bij de uitnodiging meegestuurd was. Er zijn
geen vragen over.

6.  Stand van zaken financiën, Egbert Zwaving (Penningmeester)

De financiële zaken van 2019 zijn afgerond. De kascommissie heeft de nog
open staande controles van 2018 en 2019 afgesloten. 

In 2019 hebben we € 28.000 verlies geleden. Dit zijn kosten om de 
vereniging in leven te houden, zoals organiseren jaarvergaderingen, PR en
Communicatie, kosten website, etc. Het lijkt veel maar het is minder dan 
in 2018 en in ieder geval voorzien.

Voor de nieuwe kascommissie worden de volgende namen geopperd: 
André Crauwels, Sebastiaan Vos, Rene van Niejenhuis.

8. Toelichting op nieuwsbrief onderwerp: Energie besparen

In de laatste nieuwsbrief stond een artikel over Energie besparen. John geeft 
uitleg over:

- Energieloket Almere
- Woonabonnement Almere
- 100 Huizen plan

8. Aankondiging wijziging contributiebetaling 

Er is een voorstel om de contributie éénmalig te laten zijn i.p.v. per jaar. Maar dit 
is een wijziging in de statuten en moet voorbereid worden.

Mensen die lid worden door energie van ons handelshuis Samen Om af te nemen 
worden ongewijzigd vrijgesteld van de lidmaatschapsbijdrage.

9. Rondvraag

Geen vragen in de rondvraag.

10. Uitreiking stickers: Wij zijn OM


