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Voorzitter van de vereni-
ging, John van Diepen,
legt uit wat er allemaal bij
komt kijken. En niet

onbelangrijk: wat het kost. „De
molens kosten circa tien miljoen
euro. We hebben zelf 1,3 miljoen
euro bij onze leden opgehaald. Met
dat bedrag hebben we de financie-
ring geregeld bij de bank. De 165
mensen die ingelegd hebben, krij-
gen daar een bescheiden rende-
ment voor terug.”

Wat is Almeerse wind precies? 
„Wij zijn een coöperatieve vereni-
ging. Iedereen heeft bij ons hetzelf-
de stemrecht, of je nu miljonair
bent of bijstandsmoeder, of je geld
hebt ingelegd voor de windmolens
of niet. Iedereen kan meedoen voor
een tientje. Samen proberen wij
zoveel mogelijk groene energie op
te wekken. Bij ons kunnen de le-
den zelf beslissen over hun ener-
gie. Samen Om, het collectieve
handelshuis van ons en 70 andere
energiecoöperaties, verkoopt door
burgers opgewekte elektriciteit op
de stroommarkt.” 

Dat is nogal lucratief tegenwoordig. 
„Zeker. Simpel gezegd kun je het
zo stellen, in de huidige markt: we
maken energie voor een duppie en
verkopen het voor vijftig cent.
Maar het is helemaal niet onze
doelstelling om er rijk van te wor-
den. We hebben erover nagedacht
om het ten goede te laten komen
van de mensen die in de proble-
men komen door de hoge energie-
prijzen, maar ja, hoe doe je zoiets?
Inmiddels heeft het Rijk zijn rol
gepakt, die gaat de winsten van de
energieleveranciers afromen, naar
twee dubbeltjes, dat vinden wij een
prima idee. Almeerse wind is er
voor de burgers en voor schone
energie, niet om winst te maken.
In april 2023 gaan we kijken wat
het resultaat is.” 

Wat gaat u ermee doen? 
„Daar ga ik niet over, dat is hele-
maal aan de leden. Ons streven is
helder: laten we als burgers onze
stroom zoveel mogelijk zelf op-
wekken, en hoe kunnen we een zo
groot mogelijke boost geven aan de
energietransitie.” 

Er is nogal wat commotie omtrent
windmolens, mensen vrezen voor

geluidsoverlast en horizonvervui-
ling. 
„Ik kan me die bezorgdheid voor-
stellen. Maar onder de huidige
regels moet er een afstand zijn van
een halve kilometer tussen een
windmolen en het dichtstbijzijnde
woonhuis. De geluidsoverlast mag
gemiddeld niet hoger zijn dan 41
decibel. Op een halve kilometer
afstand is dat niet of nauwelijks te
horen. Onze molens op Pampus
staan zelfs op 1.600 meter van
bebouwing. Ook over de slagscha-

duw van de wieken zijn regels: dat
mag maximaal 10 uur per jaar zijn.
Dat is overkomelijk. Maar ik be-
grijp de zorgen van de burgers. Er
zal goed moeten worden gekeken
waar de molens in het landschap
geplaatst worden. Het aantal wind-
molens in Nederland zal overigens
in 2030 niet heel veel meer zijn dan
in 2015. Wel zullen ze veel meer
vermogen opwekken.” 

Almere is nog volop in ontwikke-
ling, hebben jullie plannen voor
meer?
„Jazeker. Op Pampus, waar de
molens nu staan, kan er niets meer
bij. Daar worden in de toekomst
25.000 huizen gebouwd. We willen
op het in ontwikkeling zijnde
bedrijventerrein Stichtse Kant ook
windmolens plaatsen, daarover
zijn we in gesprek met de gemeen-
te. Provinciale Staten heeft onlangs
besloten dat er tot 2030 geen wind-
parken meer bijkomen in de pro-
vincie. Maar in maart 2023 zijn er
weer nieuwe verkiezingen. Nieuwe
ronde, nieuwe kansen.” 

Wat is uw streven als het gaat om
de toekomst van de vaderlandse
energieproductie?
„Wat mij betreft komt die weer in
handen van de burgers zelf. Zoals
het vroeger was met het gemeente-
lijk energiebedrijf. Nu voelen de
winsten weg naar commerciële

partijen. Waarom moet een inves-
teringsmaatschappij uit Qatar
eigenaar zijn van een windpark in
jouw of mijn woonplaats? De win-
sten vloeien steeds vaker af naar
het buitenland of rijke aandeel-
houders, in plaats van naar de
burgers zelf. De energiedoelstellin-
gen van het Rijk worden niet ge-
haald. In het Klimaatakkoord staat
dat we in 2030 49 procent minder
broeikasgas uitstoten ten opzichte
van 1990. En we zitten nu op maar
21 procent reductie. Dat gaan we in
dit tempo absoluut niet halen. Je
moet burgers daarom massaal
betrekken in de energietransitie,
hou ze niet op een afstand. De
productie van groene stroom moet
toegankelijk zijn voor iedereen, en
iedereen moet kunnen meebepalen
over de opbrengsten. In het meest
ideale geval wekken we de elektri-
citeit op voor een duppie en verko-
pen we het ook voor die prijs. Als
mensen zelf hun energie opwek-
ken, geeft dat ook meer verant-
woordelijkheid, ook als het gaat
om de zorgen over ons klimaat. In
het Klimaatakkoord is afgesproken
dat er bij nieuwe projecten voor
het opwekken van energie, wordt
gestreefd naar 50 procent eigen-
dom voor de lokale omgeving.
Daar houd ik de politici graag
aan.” 

Peter de Jong
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Samen stroom maken

❜❜Iedereen 
heeft zelfde
stemrecht,
bijstands-
moeder of
miljonair

In Nederland zijn circa
700 energiecoöperaties,
met in totaal meer dan
100.000 leden. Almeerse
Wind is er, met 480 le-
den, een van. Sinds fe-
bruari van dit jaar draai-
en er twee windmolens
van Almeerse Wind op
Windpark Pampus. Zij
leveren tussen de 16 en
20 miljoen kilowattuur
per jaar, afhankelijk van
hoe hard de wind waait.
Goed voor de stroom
van 5000 huishoudens. 
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Belang steeds groter
Het belang van elektriciteit
wordt in de toekomst alleen
maar groter. Zeker wanneer we
fossiele brandstoffen als kolen,
gas en olie bij het oud vuil
zetten en massaal in
elektrische auto’s gaan rijden.
Wie zijn die partijen die zorgen
voor onze
elektriciteitsvoorziening?
Vandaag aandacht voor burgers
die een steentje willen
bijdragen aan de
energietransitie, van vervuilend
fossiel naar groen.


