Verslag Secretaris, Juni 2019
Bestuurlijk
Tijdens de vijfde algemene ledenvergadering van Almeerse Wind heeft Laurens Trommel, vanwege
verandering van werk- en woonomgeving het ‘secretariaat stokje’ teruggeven. Paul Kösters vond dat
een vereniging van onze omvang en belangrijke gebeurtenissen in het verschiet een voltallig bestuur
nodig heeft en vervuld sinds kort daarna de functie van secretaris.

Vergunning en Subsidie
Donderdagavond 27 september 2018 heeft in de gemeenteraad van Almere de stemming rond de
bouw van Windpark Pampus plaatsgevonden: De definitieve omgevingsvergunning voor de bouw
ervan werd een feit. Dit was, na een voorbereiding van ruim vier jaren, een belangrijke mijlpaal.
Totaal tien molens, acht molens voor NUON en twee voor Almeerse wind. Over de verdiencapaciteit
van de tiende molen moeten we nog overeenstemming bereiken met NUON.
In december hebben we bericht ontvangen van de Raad van State dat één nog ingediend
bezwaarschrift niet ontvankelijk werd verklaard.
Vervolgens zijn we met NUON begonnen aan het traject van de subsidieaanvraag. Inmiddels is die
ook toegekend en ondertussen is ook de natuurbeschermingsvergunning binnen.
Het komende jaar zal vooral benut worden om de financiering voor te bereiden. De bouw staat voor
2020 gepland en oplevering zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021.

Bijeenkomsten
Naast projectvergaderingen met NUON, waarin de voortgang van het JRII windparkproject wordt
besproken, hebben we als bestuur nog vele andere bijeenkomsten. Ool met NUOM op het gebied
van een mogelijk zonnepark op het terrein van de windmolens. Hierbij ondervinden we problemen
met de overheid, waardoor we gesprekken hebben gevoerd met de verantwoordelijke wethouder
van gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf.
Verder hebben we overleg met Samen Om, ons handelshuis voor energie en REScoop. REScoopNL is
een coöperatie van duurzame energiecoöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame
energieprojecten. We onderhouden contact met collega verenigingen, zoals de Groene Reus
(Almere), Hilverzon (’t Gooi), Zuiderlicht (Amsterdam IJburg). We voeren gesprekken met instanties
die ons helpen met opstellen van de business case en de financiering voor de molens. Tenslotte
hebben we met enige regelmaat contact met leden en de huidige financiers, zoals HEMUBO.

Promotie
We laten ons gezicht zien op diverse projecten, zowel in als buiten de gemeente (IJburg). Binnen de
gemeente ware we aanwezig bij de gemeentelijke info avond van en over Poort en de Poort met
Passie markt. Binnenkort staan we op het Floriade festival en Poort Sociaal markt.

Stand van de vereniging
Op 1 juni telden we 108 huishoudens en bedrijven die via Samen Om energie betrokken van
Almeerse wind. Deze klanten zijn hierdoor automatisch ook lid.
Voor een lidmaatschap hebben zich 85 mensen aangemeld en we sturen naar 79 lezers een
nieuwsbrief.
Om te investeren in een stukje eigendom hebben 128 mensen interesse gemeld.
Conclusie
Niet gedacht toen ik hier aan begon, maar het is wel interessant en nog steeds leuk!

Paul Kösters
Secretaris Almeerse Wind

PS
Onze partner in het windmolenproject, NUON, doorloopt een naamsverandering proces naar de
naam van het Zweedse moederbedrijf. Op dit moment worden beide namen nog gebruikt, maar zo
langzamerhand gaat de voorkeur uit naar de nieuwe naam, Vattenfall. In het vervolg zullen we ook
de voorkeursnaam gaan gebruiken.

