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Van de voorzitter - Opgericht en wat nu?
 
Wind Energie Coöperatie WindKracht Eemland is op donderdag 22 
september 2022 notarieel opgericht. Daarmee is een lang 
gekoesterde wens van onze drie oprichtende bestuurders in 
vervulling gegaan. De vraag is nu: “Hoe gaat de nieuwe coöperatie 
haar ambities waarmaken om in de RES-regio Amersfoort één of 
meerdere windprojecten te realiseren?”

Er spelen op het moment dat ik dit schrijf, als kersverse voorzitter van een nieuwe Wind Energie 
Coöperatie, vele ingrijpende zaken die nooit aan de orde waren toen we onze eerste overleggen 
hadden om een coöperatie op te richten. De allerbelangrijkste is wel de oorlog in Oekraïne en de 
gevolgen voor onze energievoorziening in Nederland op korte en langere termijn. Daarnaast is er 
door de toename van de elektriciteit opwek en gebruik een nieuw probleem ontstaan, 
overbelasting van het elektriciteitsnet, de z.g. netcongestie, die het plannen van 
windenergieprojecten sterk beïnvloedt.

Plannen voor het opwekken van windenergie met windturbines in onze RES-regio Amersfoort zal 
door deze en andere beperkingen geen eenvoudige zaak worden. Dit ondanks de druk die de 
provincie Utrecht gezet heeft op de gemeenten in onze provincie om te komen tot een versnelling 
van de afspraken om in de drie Utrechtse RES-regio's samen in totaal 2,4 TWh zonne- en 
windenergie op te wekken in 2030. Naar verwachting wordt met de huidige voortgang iets meer 
dan de helft hiervan gerealiseerd. De provincie heeft de Utrechtse RES gemeenten gevraagd om 
vòòr 1 december met locaties voor windturbines te komen en bestaande plannen sneller op te 
gaan pakken.

Omdat ons uitgangspunt van het begin af aan is geweest dat wij alleen met vergunde locaties aan 
de slag willen gaan, moeten we afwachten hoe de 7 gemeenten in onze RES Amersfoort deze 
vraag van Gedeputeerde Huib van Essen hebben beantwoord. Pas nadat er sprake is van 
concrete locatiekeuzes en de procedures in gang gezet zijn voor vergunningverlening, kunnen wij 
onze Coöperatie in stelling brengen om mogelijk het maatschappelijke belang te 
vertegenwoordigen om vervolgens een betrokken mede-eigendom namens onze leden te 
realiseren.

Dat is op dit moment de gang van zaken. Dat neemt niet weg dat wij graag de ambitie willen 
uitspreken over waar wij op termijn mogelijk kansen zien om onze betrokkenheid te promoten. Het 
gaat dan om de twee projecten op Rijksgronden, beide in gebruik door Defensie en beide reeds in 
een fase van nadere studie naar technische haalbaarheid en kansen op ruimtelijke realisering 
onder de omgevingswet. 



Beide projecten zijn schematisch afgebeeld op de bijgaande kaart. In
beide projecten ziet onze Wind Energie Coöperatie kansen. Daarvoor
zijn we opgericht en hopelijk kunnen we onze ambities op termijn
waarmaken bij één van deze twee.
Voor deze kansen is het nodig dat ons ledenbestand groeit. Hoe
meer leden hoe groter de kans dat we onze betrokkenheid kunnen
tonen. Daarvoor moeten alle hens aan dek.

Een ding is zeker: Wind is gratis energie!

Jaap Ketel - voorzitter 

ACTUEEL  -  22 november 2022

Informatiebijeenkomt RES-Amersfoort met stakeholders
Genodigden: raadsleden, statenleden, AB-leden Waterschap

Doel van de avond:

• kennis vergroten van volksvertegenwoordigers over
kansen en risico’s lokaal eigenaarschap

• volksvertegenwoordigers kennis laten maken met
regionale stakeholders en hun visie op en

• belangen bij onze regionale energietransitie

• doorkijk richting RES 2.0

Wethouders van de 7 gemeenten in de Regio Amersfoort meldden de locale stand van zaken. 

GEMEENTE WETHOUDER TIJDSTIP

Baarn Steven de Vries 2:04:20

Woudenberg Daphne de Kruijf 2:06:50

Bunschoten Wim de Jong 2:08:40

Leusden Alexandra Kolkman 2:10:00

Eemnes René ten Have 2:12:17

Soest Aukje Treep 2:14:41

Amersfoort Astrid Janssen 2:16:40

Inmiddels is in de gemeenteraad van Leusden veel kritiek
op de wijze waarop haar wethouder het standpunt van de
raad heeft weergegeven...

Hierbij een video-verslag van de avond.

https://windkracht-eemlan.email-provider.eu/link/utnewla2ow/comjgpkgyw/xvg4ogelgs/moltpoz0in/irdusbjxss


Activiteiten van WEC Windkracht Eemland

In de afgelopen periode heeft het bestuur een bezoek gebracht aan 
een groot congres van het Rijksvastgoed Bedrijf (RVB) in het 
Nationaal Militair Museum in Soesterberg; zo gezegd onze eigen 
achtertuin. 

Voor alle (potentiële) windlocaties op Rijksgronden speelt het RVB 
een sleutelrol, want zij verzorgen de aanbestedingen van windlocaties. Zo konden we een aantal 
contactpersonen van de RVB aan ons netwerklijstje toevoegen.

– – – – – – – 

Verder hebben we een gesprek gehad met een ambtelijk vertegenwoordiger van de RES 
Amersfoort dhr. Eric Mateman. Hij gaf ons inzicht in de besluitvorming voor de komende periode 
over o.a. de windlocaties. Het komend jaar wordt een belangrijk jaar!

Ter verbreding van onze inhoudelijke kennis over windenergie hebben wij gesproken met dhr 
Bastiaan Bor van Pondera Consulting, een adviesbureau voor planontwikkeling in windenergie. 

Windenergie in nieuwe coalitieakkoorden gemeenten RES Amersfoort

In het voorjaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en hebben zich nieuwe coalities 
gevormd. Als WEC waren wij benieuwd naar de inhoud van de coalitieakkoorden en speciaal 
natuurlijk wat de ambities zijn met wind- en andere duurzame energie. 

We lopen de 7 RES-gemeenten af.

Amersfoort

Amersfoort gaat door met windinitiatieven en neemt de adviezen over 
gezondheid van omwonenden vanuit het Rijk mee. Voor die initiatieven
worden milieueffectrapportages opgesteld. 

De gemeente zoekt naar mogelijkheden om omwonenden meer 
invloed te geven in de realisatie en exploitatie van windprojecten.

Ook moeten inwoners kunnen meedelen in de opbrengst van 
windprojecten.

Leusden

Door de verstopping van het energienetwerk, zijn grootschalige zonneweides en windturbines de 
komende periode niet realistisch aldus het coalitieakkoordoord. Inzet op bijvoorbeeld opwekking 
voor lokaal gebruik en energie- en warmteopslag zijn hard nodig.

”Wij willen de kracht van de natuur en landbouw gebruiken om CO2 op te slaan en tegelijk zo onze
groene kwaliteiten versterken. Wij gaan daarom een groot aantal extra bomen planten en inzetten 
op groene gevels.’’

Bunschoten Spakenburg

Het akkoord meldt dat binnen de Regionale Energiestrategie (RES) de 30 energieregio’s in 
Nederland dienen te onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit opgewekt kan 
worden via wind en zon.



‘’We zetten ons daarbij in voor de bescherming van het Eemmeer, de Eempolders en de 
Natura2000- en weidevogelgebieden. Daarom zetten we in eerste instantie zoveel mogelijk in op 
zon-op-daken.’’

Soest

‘’Wij staan terughoudend tegenover de plaatsing van windmolens en zonnevelden. Wij zullen de 
uitkomsten van lopende onderzoeken kritisch beoordelen op de consequenties voor gezondheid 
en leefbaarheid.

‘’In het regeerakkoord is het ambitieniveau ten aanzien van de CO2-reductie verhoogd. In 2023 
willen we bij een tussentijdse evaluatie bezien of er ruimte is ons ambitieniveau daarmee in lijn te 
brengen.’’

Eemnes

‘’Onze ambitie blijft dat we streven naar energieneutraal in 2030. Belangrijke uitgangspunten voor 
de energietransitie zijn: geen aantasting van het open polderlandschap, haalbaar, betaalbaar en 
draagvlak onder bevolking.

Op korte termijn blijft de focus op isolatie, energiebesparing en zonnepanelen op daken (woningen,
publieke gebouwen, bedrijven en boerderijen).

Daarnaast zien we het perspectief van (ultra) diepe geothermie als een regionale oplossing voor 
een collectief warmtenet.’’

Baarn

‘’In deze raadsperiode realiseren we geen zonneweides op agrarische en/of natuurgronden. Als 
blijkt dat er onvoldoende alternatieven zijn, is nader onderzoek als basis voor planvorming wel 
mogelijk.

• We staan open voor zonnepanelen langs snelweg en spoor, maar realiseren ons dat we 
hierbij ook afhankelijk zijn van andere overheden.

• Uiterlijk 2026 brengen we in kaart welke innovatieve en alternatieve mogelijkheden voor 
grootschalige opwek van duurzame energie toepasbaar zijn in Baarn.

Woudenberg

De gemeente Woudenberg heeft windenergie niet opgenomen in het eigen RES-afwegingskader. 
Voor de plaatsing van windmolens (in lijn), zijn nl. meerdere randgemeenten nodig. Onder leiding 
van de provincie is een verkenning gestart, want er is op voorhand geen weerstand tegen wind. 
Woudenberg ligt aan het eind van de noodzakelijke stroominfrastructuur. De beheerder Stedin kent
daarom geen hoge (wind-)prioriteit toe aan de noodzaak tot uitbreiding.

Woudenberg kent een groot buitengebied met gespreide bewoning. Dat maakt het aantal 
geschikte locaties voor wind zeer beperkt. 

Kennismaking met wethouders en benaderen van gemeenten.

Inmiddels hebben we als bestuur kennis gemaakt met de wethouders die verantwoordelijk zijn voor
duurzame energie uit Baarn, Eemnes, Leusden. Er is ambtelijk overleg met de gemeente 
Amersfoort, Eemnes en Woudenberg.

Binnenkort ontmoeten we de wethouders uit de andere gemeenten.

■Rolf Jan Sielcken – 13-10-2022



Provincie Utrecht zet de toon: 
windenergie moet en ieder zijn deel.

Na de inzet van de gemeenten, klinkt vanuit de Provincie Utrecht een heel ander geluid. 
Gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) stelt dat zo’n zestig moderne windmolens nodig zijn 
om de Utrechtse ambities voor de opwekking van duurzame energie waar te maken. ‘’Een andere 
optie. We moeten gewoon onze verantwoordelijkheid pakken. Dat zijn we aan onszelf en aan 
volgende generaties verplicht.”

De provincie constateert in de tussenbalans over de Regionale Energiestrategieën (RES) dat o.a. 
de RES Amersfoort (onze 6 gemeenten) een extra inspanning moeten doen om de klimaatdoelen 
voor 2030 te halen. Maar daar blijft het niet bij. De provincie: “’Mochten gemeenten voor 1 
december onvoldoende plannen aandragen, dan is het alternatief dat zij de keuze voor locaties 
overlaten aan de provincie. Gedeputeerde Staten stellen dan ook voor aan Provinciale Staten om -
indien nodig - gebruik te maken van deze ruimtelijke bevoegdheden. Dat zou inhouden dat de 
provincie zelf locaties kiest en daarvoor de benodigde onderzoeken en participatietrajecten start en
procedures om tot besluiten en vergunningen te komen in werking zet.’’

Bij de behandeling van het voorstel in de Commissie Milieu van de Provinciale Staten heeft ook 
onze secretaris Rolf Jan Sielcken namens het bestuur van WEC Eemland ingesproken en daar het
belang van maatschappelijk eigendom voor windenergie onder de aandacht gebracht. Inmiddels 
heeft een ruimte meerderheid van Provinciale Staten zich achter de Gedeputeerde gesteld.

Daarbij is een amendement aangenomen waarin de Provincie uitspreekt dat bij ontwikkeling van 
zon- en windprojecten gestreefd moet worden naar minimaal 50% lokaal eigendom en maximale 
participatie door omwonenden.

Werkgroep “Windenergie Financiering en Subsidies”

Zodra we bij een project kunnen aanhaken moeten we als WEC beslagen ten ijs komen.
Daarom doet het bestuur de volgende oproep:

Wie wil deelnemen in een nieuw te vormen
Werkgroep “Windenergie Financiering en Subsidies” ?

Nadere informatie of aanmelden kan via: info@windkrachteemland.nl

Webinar ‘De SCE in 2023: hoe werkt het, wat is nieuw’

Het PBL geeft op haar website uitgebreid informatie over alle 
vormen van duurzame energie, w.o. windenergie. Belangrijk 

onderdeel is de Subsidieregeling Coöperatieve energieopwekking (SCE).

Op 9 januari 2023 om 9:00 uur opent de derde ronde van de Subsidieregelingcoöperatieve 
energieopwekking (SCE). In het  vertellen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en 
HIER opgewekt over hoe de regeling werkt, aan welke eisen een aanvraag moet voldoen en hoe je
een aanvraag kunt indienen. Het online webinar is/was op donderdag 8 december om 10:30 uur.
Het webinar kunt u terugkijken op de pagina van de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking (SCE).

Voor wie?
Dit webinar is/was interessant voor (potentiële) aanvragers van de SCE 2023, zoals lokale 
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energiecoöperaties en VvE’s. Voor energiecoöperaties die al bekend zijn met de regeling, geven 
ze een beknopt overzicht van de updates ten opzichte van de regeling van 2022.
Voor VvE’s en energiecoöperaties die nog niet bekend zijn met de regeling, of meer willen weten, 
geven ze uitgebreide informatie over hoe de regeling werkt.
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