CONGRES AMELAND ZELFVOORZIENEND
Maandag 13 mei organiseerde de Amelander Energie Coöperatie het congres ‘Ameland
zelfvoorzienend’ in Natuurcentrum Nes. Het doel van dit congres was Amelanders de kans te
geven zich te laten informeren en zich uit te spreken over de energieprojecten die reeds
gerealiseerd zijn en in de toekomst gerealiseerd worden op Ameland. Tijdens het congres
stond de AEC ook stil bij het tienjarig bestaan van de coöperatie. De avond werd geleid door
Afke Boven.
Het congres startte met de opening van het postcoderoosproject bij appartementencomplex
De Berkenhof. Wethouder Ellen Bruins Slot opende dit project met het onthullen van een
plaquette en vertelde tijdens haar speech hoe goed deze samenwerkende projecten zijn
voor Ameland. Tevens werden de betrokken partijen bedankt door Johan Kiewiet, namens
de AEC.
Het programma ging binnen verder in het auditorium van het Natuurcentrum. Allereerst was
het de beurt aan meteoroloog Reinier van den Berg. Hij vertelde over de klimaatverandering
en benadrukte hoe cruciaal het planten van bossen, het hergebruiken van afval, de eerlijke
handel, energiebesparing en duurzame opwekking zijn voor onze aarde. Vervolgens vertelde
Luc van Tiggelen en Jacob Dijkstra, namens de gemeente Ameland, over de duurzame
projecten die op Ameland gaan plaatsvinden. Zo kwamen de projecten in de Ballumerbocht
ter sprake, o.a. de rioolslib vergister, waterstof opwekking en het zonnepark. Tevens werd
het plan van het plaatsen van een brandstofcel op vakantiepark Klein Vaarwater uitgelegd.
Na de pauze gaf Jaap Hoeksema, directeur van Energie van Ons, uitleg over hoe belangrijk
lokale energiecoöperaties zijn voor de samenleving. Hij benoemde enkele voordelen en liet
zien hoe coöperaties te werk gaan. Tenslotte legde Johan Kiewiet nog uit dat de AEC bezig is
met een zakelijk collectief contract voor bedrijven. Hier start de coöperatie begin 2020 mee.
Het was een geslaagd verjaardagsfeestje voor de AEC, met tevens interessante vragen en
leuke interacties uit het publiek. Naast de vele geïnteresseerde Amelanders die naar het
congres waren gekomen, zaten er ook studenten van de Waddencampus in de zaal. De
avond werd mede mogelijk gemaakt door provincie Fryslân en de gemeente Ameland.

