
Activiteiten uit onze vereniging
Hieronder vindt u een (terugkerend) overzicht van actualiteiten en wat de coöperatie (i.o.) afgelopen periode aan
activiteiten heeft ondernomen.

• Online-bijeenkomst maatschappelijk eigendom bij windenergie in Regio Amersfoort.
Maatschappelijk eigendom; het item voor inwonerparticipatie
Op 3 maart 2022 hield de WEC een digitale bijeenkomst voor ruim twintig leden en belangstellenden over de 
betekenis én het belang van maatschappelijk eigendom voor onze coöperatie en de realisatie van windenergie.

Rob Vogelzang van de WEC uit Nieuw-Leusen vertelde over hun successen
om niet alleen windmolens te realiseren (zie bijgaande foto), maar ook een
groter draagvlak bij bewoners uit Nieuw-Leusen te bewerkstelligen. De
opbrengsten uit de opwekking worden aangewend om voor het dorp
maatschappelijke doelen te ondersteunen, waaronder sport- en
speelvoorzieningen.

Wethouder Nermina Kundic uit Soest lichtte de posities van overheden en grondeigenaren toe bij de 
opwekking van zon- en windenergie. De overheden moeten toestemming geven, rekening houdend met alle 
belangen (omwonenden/omgeving), terwijl de grondeigenaar bepaalt of hij überhaupt een windmolen op zijn 
terrein toelaat, al dan niet met een eigen zakelijk belang.

• Eerste Algemene Ledenvergadering
Op 9 mei 2022 hield WEC Eemland in Amersfortia zijn eerste Algemene Ledenvergadering waar 17 leden en 
belangstellenden op afkwamen. Hoofdspreker was ons lid Sijtze Brandsma, directeur van Energie Samen 
Utrecht, de coöperatie van de WEC’s uit de provincie Utrecht. Een belangrijke invloed factor van de WEC is 
dat gemeenten graag een WEC betrokken zien bij onderzoek en besluitvorming over een windlocatie. 
De WEC kan namelijk in de participatie in alle vrijheid alle aspecten (voor- én nadelen) naar voren brengen, 
waar politici en ambtenaren liever hun vingers niet aan branden. Hij onderstreepte daarom het belang om als 
WEC snel in contact te treden met de gemeenten waar gezocht wordt naar windlocaties. Verder bepleitte Sijtze 
in contact te treden met lokale energie coöperaties om tot gezamenlijke initiatieven te komen.
Daarna vond een ronde tafelgesprek plaats over wat de aanwezige leden belangrijk vonden en wat zij voor 
activiteiten in de WEC willen doen. Enkele leden meldden zich aan voor een nog te vormen werkgroep 
communicatie en ledenwerving. Die hebben inmiddels een eerste bijeenkomst gepland dus andere leden die 
hierin iets willen betekenen, kunnen zich aanmelden bij bestuurslid: Wim ten Boske 
(w.tenboske@outlook.com).

• Van onze penningmeester De WEC Eemland heeft nu 19 betalende leden en ons doel is om 25 leden te 
halen. Dat is namelijk een subsidie-eis van de provincie en dat is weer noodzakelijk om voldoende middelen te
hebben om de coöperatieve vereniging daadwerkelijk op te richten (kosten notaris, KvK, bankrekening, etc.). 
Ook nu maken we al kosten en die dekken we uit de contributies (€ 10,- en € 20,- inschrijving). Leden 
ontvangen binnenkort een betalingsverzoek voor het jaar 2022.

• Oprichting werkgroep strategie
Niet alleen roepen we leden op voor de werkgroep Communicatie, ook zijn we op zoek naar leden met 
belangstelling voor het ontwikkelen én uitvoeren van een strategie om te kunnen gaan deelnemen aan 
windenergieprojecten. Daarvoor is het ontwikkelen van een netwerk in de regio (overheden, collega-
coöperaties, projectontwikkelaars, etc.) een eerste opgave. Wie interesse heeft om deel te nemen in de 
werkgroep Strategie kan zich aanmelden bij de secretaris: Rolf Jan Sielcken (rjsielcken@gmail.com).
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