Notulen van de vergadering van ONZE ENERGIE op 13 jan. 2016.
1. Status Amsterdam Wind



De Provincie wil ons project rond de NoorderIJplas en het NDSM-terein niet in behandeling nemen,
omdat we niet aan de voorwaarden voldoen. Ter herinnering: Windparken moeten in een
lijnopstelling staan van minimaal 6 turbines; Er moet minimaal 600 meter afstand zijn tussen een turbine
en woningen; Voor elke nieuw te bouwen turbine, worden twee oude turbines verwijderd.



Wij hebben gepleit voor maatwerk, omdat de regels die voor het landelijk gebied redelijk lijken,
niet passen in een stedelijke omgeving.



Er zijn nog kansen: Als de eerste tranche niet vol komt, dan kan ons turn-key-project zo worden
ingezet. De taakstelling voor de provincie Noord-Holland is in totaal 685,5 MW. Meer dan de helft is
reeds gerealiseerd door al gebouwde of vervangen windturbines. In de Wieringermeer wordt een
windpark gebouwd van. 250 MW. Er is op dit moment nog ca. 76 MW nodig om aan de totale opgave te
voldoen.



Kans 2 ligt in de volgende tranche. De provincie krijgt een nieuwe taakstelling van het rijk en zal
dan weer moeten zoeken naar locaties.



Amsterdam Wind zet nu vol in op een overleg met de Haven van Amsterdam. Zij zoeken
burgerparticipatie. De haven ziet niets in de 2voor1 regeling, waarbij zij eigendomsrecht zouden
weggeven. Wel zijn ze vóór een saneringsfonds, maar haast heeft men niet. Siward Zomer heeft
goede contacten opgebouwd en zal namens Amsterdam Wind onderhandelen. Inge Verhoef
(Windvogel) zal de PR gaan doen. Er komt een nieuw campagneplan van haar hand.



NDSM-Energie gaat inzetten op zon. Het werk van Keijen loopt eind jan. af. Wij blijven zoeken naar
samenwerking. Er ligt een basisdocument ter ondertekening. Positief is dat Onze Energie het
ontwikkelrecht voor alle 6 de molens terug heeft.



De gemeente blijft positief voor de toekomst. Zij hebben immers geïnvesteerd in bijv. de MERprocedure. Idem de Wethouder Abdeluheb Choho ( Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Dienstverlening
en Bestuurlijk stelsel)



In het kader van de PR is het plan om een ‘’Avond over Amsterdamse windmolens’’ in Pakhuis de
Zwijger te organiseren op18 feb. Op 15 jan valt binnen de Amsterdam Wind-vergadering een
besluit hierover. Wij zijn in elk geval positief.

2. Financiën
Algemeen: Voor de opzet van Amsterdam Wind zijn kosten gemaakt voor promotie en reclame. De
insteek is dat Onze Energie, Zuiderlicht, Amsterdam Energie en de Windvogel elk € 500 storten om
een en ander mogelijk te maken. Tot nu toe is € 900 uitgegeven.

Van 3 nieuwe leden is de contributie ontvangen. Twee anderen hebben een herinnering tot betalen
ontvangen.
Ons saldo is door de bijdrage van Greenchoice gegroeid tot € 1116.33
3. Hoe nu verder met Onze Energie? Welke koers gaan we varen in de komende tijd?
Het lijkt goed de volgende vergadering de ideeën te bespreken die de aanwezigen vanaf nu
gaan bedenken. Marcel meldt dat hij medio juni 2016 als voorzitter wil terugtreden. Toevallig
krijgt Bert dan juist meer tijd.
Het vestigingsadres Onze Energie wordt Schellingwouderdijk 239, 1023 NG met Postbus
36111, 1020 MC
4. Nieuwe website
Website is online. Tim demonstreert en laat zien hoe nieuwe leden zich kunnen aanmelden.
Iedereen aanwezig heeft een inlog ontvangen, maar niet iedereen heeft begrepen waar het voor
was.
Onze huidige hosting bij dds.nl zorgt voor complicaties (website kan niet verder geoptimaliseerd
worden door een oude server van 250 Mb) hierdoor is ook onze vindbaarheid via Google matig te
noemen. De vergadering besluit dat Tim een nieuwe host zal zoeken, die in elk geval werkt met
een Apache-server en WordPress. Voor een eigen gezicht van de site zal Anrik zoeken naar een
geschikte foto. Verder is het wenselijk om met regelmaat nieuwsberichtjes te plaatsen. We zoeken
op de komende ALV naar een geschikte redacteur.
5. Verdienmodel Onze Energie
Nu €50 per lid (geld krijgen ze terug bij opzegging) en een bijdrage van Greenchoice. Kees en Bert
maken een afspraak met Jurjen Algra van Greenchoice om onder Andre over de vergoeding voor
nieuwe leden te praten.
6. Aanmeldprocedure nieuwe leden
Het nieuwe aanmeldmodel werkt op de nieuwe website. Voor de mogelijkheid om met PayPal of
IDEAL te betalen is een SSL certificaat nodig (kost vanaf €90 per jaar). Voor het geringe aantal
aanmeldingen is dit vooralsnog niet nodig.
7. Overdracht Tim
Tim heeft zijn werk in Dropbox gezet en de geheimen van de Website toevertrouwd aan de
secretaris. Hij wordt door de aanwezigen bedankt voor zijn enorme werklust en resultaten, warmee
we verder kunnen. Beladen met cadeaus neemt hij na een half jaar werken afscheid van Onze
Energie.
8. Datum volgende vergadering: 12 april; 20.00 uur chez Maison Anrik.
Datum ALV: 19 mei Wijkgebouw Schellingwoude om 20.00 uur
9. Rondvraag; Tim krijgt het lidmaatschap van Onze Energie aangeboden. Hij zal zich wel via de
site aanmelden als ultime test.

10. AKTIEPUNTEN:
Anrik maakt foto’s voor de site
Kees en Bert gaan Greenchoice bezoeken
Tim stuurt nogmaals de mail om een eigen account voor de site aan te maken.
Adres Onze Energie: Schellingwouderdijk 239, 1023 NG
met Postbus 36111, 1020 MC
Marcel vergadert met Amsterdam Wind verder over de te volgen strategie.

