
 

 

  
 

Notulen bestuur Onze Energie 

 

14-02-2019 
 

Aanwezig: Jaap Barendregt, Anrik Engelhard, Marcel Gort, Bert Kreulen, 

Kees Meekel, Coby van Berkum 

 
1. Opening 

Marcel opent de vergadering en heet Coby van harte welkom als onze 

nieuwe commissaris (voorstel op ALV). Coby woont al 36 jaar in Noord 

en was 4 jaar wethouder in het Stadsdeel Noord en 4 jaar 

Stadsdeelvoorzitter. (2010-2014) 

Over Onze Energie: het was een burgerinitiatief.  

Het is allemaal begonnen in 2007. Buurtbewoners uit Amsterdam Noord besloten na een film 

van Al Gore dat ze in het stadsdeel, Noord duurzame energie wilden opwekken via 

windmolens. Vanuit de stichting ‘Mijn CO2 Spoor’ is er door dezelfde buurtbewoners een 

burgerinitiatief voor windenergie in Amsterdam Noord gestart. Ons plan was om 6 molens 

rond de NoorderIJplas te realiseren; 3 voor een burgercoöperatie en 3 voor bedrijven. In 

januari 2016 gaat echter het nieuwe beleid in werking van de provincie Noord-Holland. Ons 

project krijgt geen kans. 

Het belangrijkste argument van de provincie Noord Holland is dat ze bang zijn dat er niet 

genoeg ‘draagvlak’ voor windmolens in Amsterdam is. Die is er zeker wél. Om dit te laten 

zien heeft Onze Energie de krachten gebundeld met alle andere energiecoöperaties actief in 

Amsterdam. Dit zijn Zuiderlicht, De Windvogel en Amsterdam Energie.  

2. Notulen 07-06-2018 

Op pag. 1: Eigen vermogen moet zijn: € 10569 

Hiermee zijn de notulen goedgekeurd. 
 

3. Financiën 

 

Bert laat zien dat we de afgelopen 2 jaar een licht positief resultaat 
hebben bereikt. We zijn gestart met een inleg door de leden van € 

15.500. Nu is ons vermogen nog ruim € 11000 De kosten voor de 

accountant zijn we kwijt. In de kascommissie zit Jan Bloemink. De 

vergadering vindt een 2e lid wenselijk. Bert zal iemand zoeken. 



 

 

Gedacht wordt aan Bart van Opzeeland. Onze jaarrekening laat een 

achtergestelde lening zien. Deze is beperkt opeisbaar. 

 
4. R.E.S. 

Om het Energieaccoord effectief te maken in Nederland opgedeeld in 
Regionale Energie Strategie-gebieden. Noord-Holland telt er 2. Wij vallen onder 
Noord-Holland Zuid. Amsterdam is daarbinnen een sub-Res. Amsterdam Wind is 
een samenwerkingsvorm binnen die sub-Res, maar en zijn meer coöperaties in 
Amsterdam. Amsterdam Wind komt maandelijks bij elkaar, Marcel is daar bij, 
soms met Jaap. Het plan is om Frank Boon (Zuiderlicht) als onze contactpersoon 
van Noord-Holland Zuid te laten praten met de RES-coördinator (die door de 
provincie is benoemd) en zo aan hem te melden wat de coöperaties willen. Het 
zou goed zijn al de coöperaties met één stem spreken. Zij moeten samen voor 
hun RES met plannen voor duurzaamheid komen. Die RES-plannen (er zijn in 
Nederland 31 RESSEN) moeten in hun gezamenlijkheid goedgekeurd worden en 
samen het nationale duurzaamheidsplan van de kant van de coöperaties vormen. 
In ons RES-gebied moeten 200 molens worden gerealiseerd. Met het huidige 
gedrag van de provincie is dit kansloos. Rijksoverheid zal, denken wij, moeten 
overrulen.  
Vooralsnog moeten wij als Onze Energie, samen met onze partners van 
Amsterdam Wind, niet stil zitten. Ons plan ‘’NoorderIJplas’’ moet weer worden 
ingediend als bijdrage van Amsterdam-Noord in de RES Noord-Holland Zuid. 
Daarvoor kan het nuttig zijn om de contacten met NDSM Energie te verbeteren. 
Om de contacten met NDSM-energie aan te halen, zal Siward Somers 
bemiddelen. Marcel zal via een andere route (de Amsterdamse ambtenarij 
uitzoeken of de 50/50-regeling nog bekend is en deze belofte van deknat van de 
Gemeente proberen te verstevigen. Dan wordt de positie tegenover NDSM 
Energie zo bestendigd. 
Overigens: De RES bemoeit zich tot 2013 alleen met Wind en Zon op land. 
Opslag van energie, molens op zee enz. vallen er dus voorlopig buiten.  
 

5. OM 
We kregen het aanbod van OM ons aan te sluiten. Wie ze zijn? 
Om is een energiecollectief met 35 lokale energieproducenten. Als ik 

klant wil worden, wordt Amsterdam Energie mijn leverancier. Kees gaat 

toch al praten met Rolf van A’dam Energie, zodat we meer te weten 

zullen komen. 

Kijk ook even naar: www.samenom.nl 
 

 

6. Privacy 
Jaap had gevraagd om een tekstje op de website te plaatsen 

i.v.m. de privacywetgeving. Helaas is de toegang geblokkeerd. 
Kees neemt contact op met Tim om ons te helpen. 
 

7. Onze missie 

 
Onze Energie wil in Amsterdam Noord duurzame energie opwekken en kiest 
voor windenergie, omdat windenergie op dit moment de meest efficiënte 
manier is om op grote schaal duurzame energie op te wekken. 

Samen met de bedrijvencoöperatie NDSM Energie, Zuiderlicht, Amsterdam 
Energie, de Windvogel en met steun van de gemeente Amsterdam zetten we 

http://www.samenom.nl/
http://ndsmenergie.nl/
http://www.zuiderlicht.nu/
http://www.amsterdamenergie.nl/
http://www.amsterdamenergie.nl/
http://windvogel.nl/


 

 

in op zes windmolens in Amsterdam Noord. Het project heet Amsterdam Wind. 

De windmolens van Amsterdam Wind gaan straks stroom opwekken voor 6000 
huishoudens en 400 bedrijven op het NDSM terrein. 

 

Onze rol is ook die van kennis verbreden en onze leden informeren.  
Wij kunnen via ambassadeurs onze leden informeren over 

aanpassingen die nu al zijn gerealiseerd aan bestaande woningen.  

Anrik wil wel aanspreekpunt zijn voor zijn project.  

Een ander idee is om de zoncoöperaties in Noord te betrekken bij 

onze plannen (en zelfs bij de RES-inspanningen). Jaap zoekt 
hiervoor contact met Bart van Opzeeland. 

Verder gaat het initiatief van Amsterdam Energie: Windenergie uit 

de Haven verkopen aan hun leden,  door Kees worden onderzocht.  

Een laatste aandachtspunt is het Energieontbijt van 2025. Hier 
kunnen wij onze ideeën toetsen aan deskundigen van elders uit 

Amsterdam.  
 
 

8. Programma ALV 

Notulen 

RES 

‘’Van het gas af’’ door aardwarmte. A. Engelhard 
Wind Amsterdam, de stand van zaken 

Aftreden J. Barendregt als commissaris en toetreden Coby van 

Berkum 

9. Datum ALV 
17 april is de ALV in het Wijkgebouw, Wijkergouw 12. Aanvang 
20.00 uur. 

De voorbespreking is op 2 april, 20.00 uur bij Kees. 

 

10. Rondvraag 
 

Bert vraagt verduidelijking over de contacten tussen ons en NDSM-

energie. Jaap vertelt dat Siward de contacten gaat hernieuwen. Van 

een afstand horen we over hun plannen inzake zonnepanelen op de 

NoorderIJplas. Vreemd! 
Anrik wil een betere plaats voor het oud-archief. Hij krijgt begrip. 

Een printer die nog bij hem staat mag naar Marktplaats.  

 

11. Sluiting 
 


