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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 
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