
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de Regionale Energie Strategie
(RES) door de oorlog in Oekraïne?

Voor de 7 gemeenten van de RES Amersfoort, en ook voor overige RES-gebieden in Nederland, ja voor heel Europa, 
zal nu de opwekking van elektrische energie een strategisch onderdeel van onze vrede en veiligheid worden. Daarbij is 
de verwachting dat we meer moeten inzetten op duurzame energieopwekking. Dan krijgen technieken zoals zon en 
wind en andere mogelijk duurzame opwekkingstechnieken een grotere prioriteit. 

Er zal meer fysieke ruimte nodig zijn voor o.a. het bouwen van windturbines. Het is daarom dat de z.g. 
"maatschappelijke betrokkenheid" bij deze processen een cruciaal element is om de haalbaarheid hiervan te kunnen 
realiseren.

Belangrijk is om deze “betrokkenheid” door lidmaatschap van een energie coöperatie, om te zetten in een 
“maatschappelijk eigendom”. Als Wind Energie Coöperatie Windkracht Eemland zien wij het als onze opgave om het 
mogelijk te maken voor de inwoners van het RES-gebied Amersfoort financieel te kunnen participeren in de realisering 
van onze windturbine projecten.

Onze leden wordt de mogelijkheid geboden om te investeren in de ontwikkeling, bouw en in bedrijfstelling van 
windturbines. De financiële opbrengsten van de verkochte energie komen ten goede aan de Energie Coöperatie. De 
eerste tekenen zijn er dat er op Europees niveau reeds gedacht wordt om de afhankelijkheid voor opwekking van 
elektriciteit door fossiele grondstoffen, zoals kolen, olie en gas, drastisch te verminderen en te vervangen door 
duurzame opwekking door middel van zon en wind. Zie persbericht Wind Europe van 8 maart 2022.

Europa wenst meer duurzame oplossingen om energie zekerheid te bevorderen
De Europese Commissie presenteert nieuwe maatregelen als reactie op de stijging van de elektriciteitsprijzen 
in heel Europa. De maatregelen worden sterk beïnvloed door de Russische inval in Oekraïne. De Commissie 
wil dat Europa de uitrol van hernieuwbare energie bespoedigt om de energiezekerheid te vergroten en met 
name zijn afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland te verminderen. (Bron: 
WindEurope Press)  

Ook de Nederlandse overheid heeft zich reeds over dit onderwerp uitgesproken en er zal zonder twijfel op korte termijn 
een actieprogramma worden gelanceerd, waarbij o.a. windenergie versneld wordt opgepakt. Wat dit gaat betekenen voor
WEC Windkracht Eemland is voorlopig afwachten, maar er zal zeker een plaats zijn voor maatschappelijke 
betrokkenheid en daarna maatschappelijk eigendom bij deze opgave.
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