
2030 is dichterbij 
dan je denkt.
“Energie-Nederland doet er  alles 
aan om 50% CO2-reductie in 2030 
te halen. Maar dat kunnen we niet 
alleen. Voor de energietransitie is 
een gezamenlijke inspanning nodig  
van alle sectoren, consumenten  
en de energiebedrijven.”

www.energie-nederland.nl

MEDY VAN DER LAAN
VOORZITTER ENERGIE-NEDERLAND

“In Wieringermeer komt 
vanaf 2017 een nieuw 
windpark met 100 wind-
molens. Dit brengt na-

tuurlijk ook veranderin-
gen mee voor de mensen 

die daar wonen. Daarom vinden de 
eigenaren van de molens – Nuon en 
de gelieerde agrariërs, ECN en Wind-
collectief Wieringermeer – het be-
langrijk om de omgeving te betrekken 
bij het  project. Dat gebeurt onder 
meer via de Omgevings raad. In de 
Omgevings raad zitten omwonenden 
van het windpark en vertegenwoor-
digers van bedrijven, dorpsraden en 
milieuorganisaties. Windpark Wierin-
germeer is een initiatief van gemeente 
Hollands Kroon, energiebedrijf Nuon, 
energieonderzoeksinstituut ECN en 
Windcollectief Wieringermeer. Het 
windpark krijgt straks een vermo-
gen van 350 tot 400 MW, voldoende 
om 275.000 huishoudens van groe-
ne stroom te voorzien. Een mooie 
samenwerking die bijdraagt aan de 
energietransitie in Nederland.’’

GERRIT VALK
VOORZITTER ONDERNEMINGSRAAD 
WIERINGERMEER

“Het is keihard nodig dat 
veel meer Nederlanders 
de energietransitie zelf 
mee vormgeven. Wij 

willen veel mensen gaan 
betrekken en zo de energie-

transitie op lokaal niveau flink gaan ver-
snellen. Ons doel is om ieder  initiatief 
van Nederlanders dat steun zoekt te 
helpen en te laten groeien. Want veel 
lokale energiecoöperaties hebben hulp 
nodig om te starten of uit te bouwen, 
bij de aanleg van een zonne park, de 
 risicovolle in- en verkoop van energie 
of het werven van leden. We kunnen 
de expertise en slagkracht van Eneco 
heel goed gebruiken om dit voor elkaar 
te krijgen.”
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“De Energietransitie is een 
vaag begrip: waar heb-
ben we het dan over? 
Bij de gemiddelde burger 

voelt het waarschijnlijk als 
iets onbekends omdat het 

steeds lijkt te bestaan uit losse onder-
delen: ‘isoleer uw huis om energie te 
besparen’ of ‘pak de fiets’ of ‘we plaat-
sen windmolens op de noordzee’. We 
laten na te laten zien dat het een in-
tegraal verhaal is: besparing en duur-
zame opwekking gaan hand in hand en 
als burger of bedrijf of overheid heb je 
zelf veel grip op de uiteindelijke keu-
zes - maar ze moeten wel gemaakt 
worden. Samen. Door burgers, be-
drijven, overheden, energiebedrijven, 
net beheerders, maatschappelijke orga-
nisaties etc etc. Het zal niet makkelijk 
zijn, maar lukt alleen maar als we hier 
in samen optrekken en ons realiseren 
dat het lokaal en regionaal met de 
 samenleving zal gebeuren.’’

LIAN MERKX
MANAGER PROGRAMMA  
ENERGIE VNG

SAMEN IN
TRANSITIE


