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Wind Energie Coöperatie (i.o.) 
WINDKRACHT EEMLAND (WEC)
wil samen met publieke en private 
partijen meerdere windturbines gaan 
plaatsen in de RES regio Amersfoort. 

8 turbines met gezamenlijke capaciteit, 
genoeg om een groot deel van een 
woonkern van een RES gemeente van 
elektriciteit te voorzien, gaan we samen 
met een private partij bouwen.

50% hiervan wordt via de coöperatie 
eigendom van de inwoners van het 
RES gebied.
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WINDKRACHT EEMLAND - WIE ZIJN WIJ?
WEC Windkracht Eemland is een coöpera-
tieve vereniging in oprichting die duurzame 
energie uit windkracht wil realiseren in de 
RES Amersfoort. De WEC kiest daarvoor 
uitsluitend locaties die door de gemeenten 
in de regio en de provincie Utrecht zijn 
aangewezen en goedgekeurd.
 
WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE WEC?
WEC bestaat uit de inwoners uit de RES
regio Amersfoort (gemeente Amersfoort, 
Leusden, Soest, Woudenberg, Baarn, 
Eemnes en Bunschoten) die zich als vrijwil-
ligers inzetten voor het doel van de coöpera-
tie. Leden kunnen ook met een lidmaatschap 
de Coöperatie steunen of een investering 
doen via een financiële bijdrage om een 
windlocatie te realiseren. Op die investering 
kan het lid een (bescheiden) winst maken.
 
NIEUWE LEDEN GEZOCHT
Om haar doel dichterbij te brengen, zoekt de 
Coöperatie meer leden. Voor vrijwilligerswerk 
of lid/contribuant om de Coöperatie sterk te 
maken. Met een sterke Coöperatie kunnen 
we een beter draagvlak realiseren, dat nodig 
is om windenergielocaties van de grond te 
krijgen. Het vrijwilligerswerk van de Coöpera-
tie bestaat uit bestuurswerk, voorlichting en 
ledenwerving. Ook is behoefte aan leden die 
zich willen bezighouden met financiering, 
techniologie van windenergie, bescherming 
van de natuur, milieu en ruimtelijke ordening.
 
SAMENWERKING MET MARKTPARTIJEN
Voor het daadwerkelijk realiseren van zo’n 
goedgekeurde locatie, zal de Coöperatie een 
samenwerking aangaan met een profes-
sioneel bedrijf, gespecialiseerd in de aanleg 
van windenergie installaties. Zo’n bedrijf 
heeft op zijn beurt de Coöperatie nodig. Dit 
omdat maatschappelijk draagvlak voor deze 
bedrijven zakelijk aantrekkelijk is. Daarbij 
eisen de gemeenten in de RES regio dat 
zo’n windenergie bedrijf ook maatschappelijk 
draagvlak realiseert, alvorens tot aanleg te 
mogen overgaan.

WIND IS GRATIS ENERGIE

OVERHEDEN ZOEKEN LOCATIES
Op dit moment doen de gemeenten in de 
regio Eemland samen met de provincie 
onderzoek naar een aantal locaties om 
te bepalen of opwekking van energie met 
windturbines op die plekken wel mogelijk 
en wenselijk is. Daarvoor zal eerst een 
MER-procedure moeten worden door-
lopen, waarin onderzocht wordt wat de 
gevolgen van deze windenergielocaties 
voor effect hebben voor mens, natuur en 
milieu. Op basis van de uitkomst van de 
MER besluiten de betrokken gemeenten 
of en welke locaties zij willen opnemen in 
hun bestemmingsplannen.
 
ROL VAN WINDKRACHT EEMLAND
Onze WEC volgt deze zoektocht nauw-
gezet om later als coöperatieve vereniging 
te kunnen besluiten voor welke locatie de 
Coöperatie zich wil gaan inzetten. Wind-
kracht Eemland zal dan in samenwerking 
met een uitgekozen windenergiebedrijf 
een Omgevingsvergunning aanvragen bij 
de provincie Utrecht. Ook daar is milieu- 
en natuuronderzoek voor nodig.
 
U DOET TOCH OOK MEE!
WEC is nu vooral bezig met de opzet van 
de organisatie en het werven van leden 
uit de regio Eemland. Er is veel maar ook 
uitdagend (vrijwilligers) werk te verzetten. 
Maar ook uw steun als verenigingslid is 
van harte welkom. Dat maakt Windkracht 
Eemland sterker in de zoektocht naar een 
verantwoorde plek voor windenergie. Daar 
krijgt u dan ook een stem en als u wilt, ook 
een aandeel in de opbrengst.

WORD LID - GA NAAR:
https://windkrachteemland.nl/word-lid/
(Inschrijfgeld € 20,-  Jaarlijks € 10,-)

Wind Energie Coöperatie  
WINDKRACHT EEMLAND (i.o.)
Contact: Ing. Jaap H. Ketel
Tel.033-4343500
info@windkrachteemland.nl
www.windkrachteemland.nl
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