
 

 

 

 

 

 

 

   NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016 
 

Beste leden, 

 

Het gaat goed met AEC. We staan er financieel goed voor en het bestuur is aangevuld met een 

nieuwe secretaris in de persoon van Wilmar Bakema. We hebben nog behoefte aan 

versterking in ons team met iemand die het leuk vindt om met communicatie en marketing 

bezig te zijn. Weet je iemand graag een mailtje of een belletje naar Johan Kiewiet.  

 

Zonnepark Ameland.  

Het zonnepark waarvan AEC 1/3 eigenaar is presteert naar behoren. Volgens berekeningen 

moet hij over een heel jaar 5.6 miljoen KWh leveren. Halverwege augustus had hij al 5,3 

miljoen KWh geproduceerd. Waarschijnlijk zal de productie boven de 6 miljoen KWh 

uitkomen. Dat betekent dat we de maximale 4% gaan uitkeren naar de obligatiehouders.  

We hebben een drie koppig directie van Zonnepark Ameland BV waarvan Johan Kiewiet er 

één is. We gaan na het eerste jaar kijken hoeveel er aan dividend aan de eigenaren (Eneco, 

gemeente Ameland en AEC) wordt uitgekeerd. Alle partijen hebben afgesproken dat we de 

opbrengst gaan herinvesteren in duurzame projecten op Ameland. 

 

 
Foto Kees van de Veen 

 

 



Duurzaam Ameland.  

AEC gaat meer samenwerken met de partners in Duurzaam Ameland. Dit zijn de gemeente 

Ameland, Eneco, NAM, GasTerra en Phillips. Ook de netbeheerder van elektriciteit Liander 

en TNO sluiten aan. Hans Overdiep van GasTerra heeft hier op de laatste ledenvergadering 

het nodige over verteld. Hans is de kartrekker van Duurzaam Ameland en woont inmiddels op 

Ameland.  

Duurzaam Ameland wil kijken of we groen gas kunnen produceren in de Ballumerbocht bij 

RWZI. Ook wordt de mogelijkheid bekeken of er warmtepompen bij huishoudens geplaatst 

kunnen worden om de warmte voorziening te veranderen van gas naar elektriciteit van het 

zonnepark.  

 

Zonnepanelen op carports op de parkeerplaats bij strandopgang Nes.  

AEC heeft plannen om op de parkeerplaats achter Ameland State carports te plaatsen waar 

2200 zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Dit heeft een aantal voordelen: 

- Er wordt duurzame stroom opgewekt op de parkeerplaats. Zo krijgt dezelfde ruimte 

een dubbele functie. 

- De auto’s staan droog en uit de zon. 

- Elektrische auto’s kunnen direct met zonnestroom opgeladen worden. 

- Het aanzicht van de parkeerplaats krijgt een eigentijdse uitstraling, passend bij de 

duurzame ambities van het eiland en ingepast bij de omgeving door de duintjes en 

struiken die geplaatst zullen worden.  

Amelanders kunnen participeren via de zogenaamde postcoderoos regeling. Hierbij investeer 

je in zonnepanelen die niet op je eigen dak liggen maar wel binnen je postcode gebied. Over 

de stroom die de zonnepanelen hier produceren hoef je geen energiebelasting te betalen. 

Details hierover worden gecommuniceerd zodra het project klaar is om te starten.  

 
Voorbeeld TT terrein Assen 


