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Locatie : Speeltuinvereniging Oosterkwartier Baarn

• Inloop

• Opening en welkom, Ing. Jaap H. Ketel voorzitter WEC WindKracht Eemland, 
• introductie 

• Spreker: Mw. drs. Robin Hoenkamp  Provincie Utrecht, manager RES
• Mw. Hoenkamp geeft een toelichting op het voorstel aan de Prov. Staten over de energietransitie. 

Aanvullende inzet van de Utrechtse RES-partners is noodzakelijk. Daarbij te streven naar de realisatie
van tenminste 1 TWh grootschalige windenergie op land in de provincie Utrecht in 2030. Als de 
doelen door een  gemeente niet worden gehaald, zal de provincie in het proces ingrijpen met de 
nodige procedures.

• Spreker: Dhr. drs. Jan Vos, Voorzitter NWEA  (Nederlandse Wind- en Energie Associatie)
(voorheen PvdA 2e kamerlid, o.a. klimaat en energie)
Over een mogelijke spoedwet en/of het versnellen van het proces. 

• De meest grootschalige, efficiënte en in de tijd snel realiseerbare manier om groene elektriciteit in 
Nederland op te wekken is met meer windenergie. Zon is eenvoudiger te realiseren dan wind. Ook 
de netwerkbeheerders moeten sneller kunnen inspelen op de actualiteit en daarvoor de middelen 
krijgen. 

• Een plan maken hoe de MER te verspoedigen (er zijn 70 locaties in beeld). Belangrijk is hoe het 
onderzoek en procedures efficienter ingericht kunnen worden. Windcoöperaties kunnen gemeenten 
actief benaderen. 

• De RES is in gang gezet, de procedures moeten nu volgen en daarna de uitvoering. Van belang is de 
50% burgerparticipatie.

• In 2012 is bepaald dat er 6000 Mw op zee en op land gerealiseerd moet worden. We staan midden in
de transitie die in 2000 begonnen is en in 2040 gerealiseerd moet zijn.

• Spreker: Dhr. drs. Henri Bontenbal, 2e kamerlid CDA.

• We zitten in een energiecrisis. Crisisaanpak is nodig, snelheid is heel belangrijk. Een doorbraak is 
bereikt met wind op zee, een uitbreiding is voorzien.

• Om het klimaatakkoord tot een succes te maken is ambitie, geld en uitvoeringsdrang nodig. De 
uitdaging wordt de uitvoering door een tekort aan vaklieden; op de bouw, isolatie en installaties is 
dit spannend. Het is niet de vraag waarom maar hoe gaan we het uitvoeren. Daarnaast ligt er een 
uitdaging in de procedures voor de verzwaring van de infrastructuur.

• Voor het afromen van energiewinsten van windenergieproducenten is nog geen duidelijk plan.

• Voor het integreren van duurzaamheid in de samenleving is het nodig om gezamenlijk en 
systematisch met bedrijven, leveranciers en het Rijk een routekaart met instrumenten te maken, van
Wind op Zee, geothermie, groen gas etc.

• Het Provinciaal participatieplan is er voor lokale coöperaties, minder bedeelden kunnen via een 
renteloze lening aandelen kopen en aflossen met de opbrengst, de gebruiker heeft dan het voordeel.
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• Spreker : Dhr dr. Wim Genuit  Gemeente Baarn Raadslid D’66. 

• Geen wind in natuurgebieden. Zonne-energie toepassen op daken. Is alleen zon niet haalbaar, 
mogelijk heroverwegen van windenergie. Voorbeeld onderzoek locatie langs de A1 voor 
windenergie.  

• Spreker : Dhr. Jeroen Bart, Fractievoorzitter GroenLinks Prov. Utrecht
• Voor het opstarten van een coöperatie is geld nodig, de provincie is te benaderen voor 

ondersteuning.

• Forum discussie: Jeroen Bart, Jan Vos en Henri Bontebal, Wim Genuit. 

Jan Vos: Over het reguleren van energieprijzen volgt een discussie over de onder- en bovenprijs van energie. De 
“Cap” is de marge.

Locaties zijn een probleem maar vooral ook de mensen meekrijgen. De burgerparticipatie is belangrijk.

Er zijn te veel wetten om een windturbine snel te kunnen realiseren!

Windturbines op rijksvastgoed en rijksgronden  kan bespoedigend werken – jaren geleden is er al een motie 
ingediend.

50% burger-eigendom is een goed idee. Boeren ontvangen al een vergoeding voor een windmolen op eigen 
terrein.

Discussie 

• Voorlezing uit de notariële oprichtingsacte  
• ‘Doelstellingen van de WEC ‘ (Wind Energie Coöperatie) Windkracht Eemland. 
• Uitreiking van de oprichtingscertificaten aan de reeds aangemelde officiële en geregistreerde leden 

van de Wind Energie Coöperatie.

• Borrel met versnaperingen

•  Sluiting


