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Donderdag 9 juni hielden we onze Algemene
Ledenvergadering en vierden we ons 10,5 jarig bestaan,
omdat ons eerder aangekondigde feest een half jaar
geleden vanwege de Covid-maatregelen in het water viel.
Het was een kleinschalige en misschien juist hierom
succesvolle en gezellige bijeenkomst.
De ALV keurde de jaarstukken en het jaarverslag goed.
Inhoudelijk lag de focus op de enorm gestegen
energieprijzen. Directeur Rolf Steenwinkel vertelde over
het beleid van om | nieuwe energie. Voorzitter Bouwe Olij
blikte vooruit en vertelde over de plannen van Amsterdam
Energie voor de nabije toekomst. Die behelzen bijv. een
grotere samenwerking met andere energiecoöperaties in
initiatieven als de APEC, de Amsterdamse Producerende
Energie Coöperaties. Bouwe had ook nieuws: de
besturen van Amsterdam Energie en Onze Amsterdam
Noord Energie hebben begin juni een eerste gesprek
gevoerd om de mogelijkheden van een fusie tussen de beide coöperaties te onderzoeken. Zie
hiervoor ook elders in de nieuwsbrief.
Na de maaltijd was het woord aan Jannekee Jansen op de Haar van de FIXbrigade. Zij nam ons
mee naar het werkveld van deze organisatie: Amsterdammers met een kleine portemonnee
thuis helpen met energiebesparende maatregelen, om zo energiearmoede tegen te gaan. Haar
voorbeelden spraken enorm tot de verbeelding: van kierende ramen tot niet-waterzijdig
ingeregelde installaties en eigenwijze verwarmingsmonteurs. Lees hier meer over de
FIXbrigade.

"Het beste moet nog komen"
Maarten van Poelgeest was voorzitter van
Amsterdam Energie van eind 2015 tot begin
2019. Helaas was hij 9 juni verhinderd. Daarom
sprak hij een videoboodschap in, die je hier
kunt vinden.

Amsterdam Energie en Onze Amsterdam Noord
Energie onderzoeken fusie
Amsterdam Energie en Onze Amsterdam Noord Energie
onderzoeken fusie
De besturen van de coöperaties Amsterdam Energie en Onze
Amsterdam Noord Energie hebben de intentie uitgesproken te
komen tot een fusie. Wat de beste vorm is voor de nieuwe
coöperatie wordt de komende tijd onderzocht. Als het
onderzoeksresultaat positief is wordt het fusiebesluit
voorgelegd aan de leden van beide coöperaties.
Aanleiding voor de fusie is de wens tot professionalisering en krachtenbundeling van beide
energiecoöperaties. Hierdoor zijn zij beter in staat een stevige bijdrage te leveren aan de
energietransitie in Amsterdam.
Amsterdam Energie en Onze Energie werken al jaren samen binnen het bredere
samenwerkingsverband Amsterdam Wind. Amsterdam Wind onderzoekt de mogelijkheden van
ontwikkeling van windturbines aan de Noorder IJplas. Sinds de oprichting in februari van dit jaar
werken Amsterdam Energie en Onze Energie ook samen in de APEC. Dat is het platform van
de Amsterdamse Producerende Energie Coöperaties.
Onze Amsterdam Noord Energie is 15 jaar geleden opgericht met het doel windturbines te
bouwen. Zij zijn de initiatiefnemer voor de ontwikkeling hiervan bij de Noorder IJplas. De
coöperatie richt zich op de inwoners van Amsterdam-Noord en heeft circa 250 leden.
Amsterdam Energie is 10 jaar geleden opgericht met het doel zelf energie op te wekken en ook
energie aan Amsterdammers te leveren. Op diverse grote daken in Amsterdam zijn inmiddels
vele zonnepanelen geplaatst.
Amsterdam Energie levert via om|nieuwe energie groene energie aan circa 1500 leden.
Amsterdam Energie
amsterdamenergie.nl
Bouwe Olij (voorzitter)

Onze Amsterdam Noord Energie
onzeenergie.nl
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Amsterdam Wind behaalt mijlpaal: de opstellingsalternatieven

Er is goed nieuws te melden over Amsterdam Wind. Amsterdam Energie neemt deel aan
Amsterdam Wind, een samenwerking van vier bewonerscoöperaties. Samen met
bedrijvencoöperatie NDSM Energie werkt A'dam Wind aan de ontwikkeling van windturbines op
het Cornelis Douwesterrein en aan de Noorder IJplas. Het positieve nieuws is dat de
opstellingsalternatieven bekend zijn. Dit zijn de concrete plekken waar deze zomer onderzoek
naar wordt gedaan of er daadwerkelijk turbines kunnen komen te staan.
Onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn gaat voor de gekozen locaties onderzoeken wat de
consequenties zijn van turbines met hoogtes van 150 en 200 meter hoogte en varianten met
verschillende ashoogtes en wieklengtes. De resultaten komen terecht in de
milieueffectrapportage MER. Van deze alternatieven zijn ook al visualisaties gemaakt, zodat
iedereen een indruk kan krijgen hoe het er uit kán komen te zien.
Op de site van Amsterdam Wind staat een pagina met alle informatie over deze nieuwe fase
van het proces. Er is ook een link te vinden naar de interactieve PDF met de visualisaties. 'n
Advies: eerst de PDF downloaden en vervolgens openen met Acrobat Reader. Voor wie dat
programma niet heeft, staat er een link naar een plek waar je dat veilig kunt downloaden.
Dit proces is al een tijdje bezig. Om de site van Amsterdam Wind is op de projectpagina alle
informatie te vinden die je misschien gemist hebt, zoals over de participatie en het voortraject
van de MER, de NRD. Deze pagina is hier te vinden.

Zaterdag 2 juli, 10.30 uur
Zaterdag 2 juli organiseren we een bezoek aan ons zonneenergieproject op het dak van de Marcantilaan in West. We
verzamelen om 10.30 uur op de Marcantilaan. Rolf
Steenwinkel zal vertellen over dit project: de zonnepanelen
die Amsterdam Energie hier de afgelopen jaren op de daken
heeft gelegd. Alles wat je ooit wilde weten over bijvoorbeeld
de opbrengst, de politieke ontwikkelingen of de postcoderoos,
kun je dan aan hem vragen. Er is voor max. tien personen een
gelegenheid om zelf op een van de daken te kijken hoe het eruit ziet. Na afloop drinken we
samen een kop koffie. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar, dus als je mee wilt, laat dit dan
zo snel mogelijk weten via daphne@amsterdamenergie.nl.

Zaterdag 9 juli, 10.30 uur
Zaterdag 9 juli gaan we op excursie naar de windturbine
aan de Toetsenbordweg op het Cornelis Douwesterrein.
Hier kunnen we ervaren hoe het is om vlak onder een
turbine te staan. Tineke de Vries van Amsterdam Wind
vertelt daar over de ontwikkelingen van het project om
windenergie te realiseren op het Cornelis Douwesterrein
en aan de Noorder IJplas.
We spreken af om 10.30 uur bij de NDSM-pont, naast
restaurant Pazzi, en fietsen gezamenlijk naar de
Toetsenbordweg. Dat is ongeveer een kwartier fietsen.
Na afloop fietsen we gezamenlijk weer terug en drinken
we nog een kop koffie bij de NDSM-pont.
Dit is een activiteit voor de leden van Amsterdam Energie
en hun introducées. De leden van de andere coöperaties
die participeren in Amsterdam Wind zijn ook uitgenodigd.
Laat weten of je komt via
daphne@amsterdamenergie.nl.

En tenslotte: vrijdag 8 juli, zaterdag 9 juli en zondag 10 juli
Van een van onze leden ontvingen we de tip om deze zomer
te komen kijken naar SNIKHEET, een voorstelling over de
energietransitie. SNIKHEET gaat in oktober officieel in
première, maar volgende maand zijn er al openbare repetities
die het publiek kan bijwonen.
De voorstelling klinkt zo aantrekkelijk en actueel, dat
Amsterdam Wind kaartjes heeft gekocht voor leden van de
deelnemende coöperaties. De snelste beslissers kunnen met
ons mee, alleen of met z'n tweeën.
Concreet gaat het om vrijdagavond 8 juli van 20.00 tot
21.30 uur, zaterdagavond 9 juli van 20.00 tot 21.30 uur en
zondag 10 juli van 15.00 tot 16.30 uur. In Huis van de Wijk
De Meeuw, Motorwal 300 in Amsterdam Noord.
De kaartjes van Amsterdam Wind zijn gratis voor leden van de
coöperaties, maar op = op! Dus laat vóór 26 juni van je horen
op daphne@amsterdamenergie.nl.
Uit de aankondiging:
Theatergroep Parels voor de Zwijnen is terug in Noord! Na het
ontroerende én feestelijke De Koningin van de Voedselbank en
VETARM! spelen we nu SNIKHEET.
Een voorstelling over alweer een 'hot' item: Noord moet als de
sodemieter van het gas af. Maar de energietransitie verdeelt de
Noordbewoners. Mensen met een kleine beurs kunnen de
energierekening nu al amper betalen. Dus hoe moet dat dan straks?
Daartegenover staan vooruitstrevende bewoners die de plannen niet
groen genoeg vinden en voor wie het allemaal veel te langzaam gaat.
Al die Noordelingen komen tijdens een inspraakavond bij elkaar. Dat
levert een stevige, maar ook een hilarische clash op tussen bevlogen
klimaatactivisten en opgewonden dwarsliggers, vleeseters en
veganisten, optimistische aanpakkers en boze gedupeerden,
goedbedoelende beleidsmakers en wantrouwende burgers.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u daphne@amsterdamenergie.nl toe aan uw adresboek.

