Kansen in de RES’en:
zonneparken
en zon-bij-wind
Heeft u plannen voor een zonnepark? Wilt u uw windenergie uitbreiden
met een zonnepark? Of is uw grond aangewezen als zoekgebied in de
Regionale Energie Strategie? Windunie kan het voor u realiseren van de
start tot exploitatie. We kijken daarbij naar het rendement, overheidsbeleid en een zorgvuldig proces met omwonenden.
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Stroomcontracten
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Windunie investeert in projecten die ontwikkeld
worden in lokaal eigendom met een coöperatieve
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Kansen in de Regionale Energie
Strategieën (RES’en)
Windunie ziet de Regionale Energie Strategieën als
belangrijkste plek waar de afspraken worden gemaakt voor het duurzame energiebeleid van Nederland. We leveren daar samen met lokale vertegenwoordigers actief een bijdrage aan.

‘Samen kom je verder’

We gaan uit van een ‘geïntegreerde duurzame
energie’ aanpak. Dat wil zeggen dat wed oog heb-

Dat is de basisgedachte van Windunie.
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Profiteer van het lidmaatschap van
Windunie

transitie naar duurzame energie met
profijt in de regio.

Als lid van Windunie profiteert u van de kracht van
het collectief op het gebied belangenbehartiging,
kennisdeling, lobby richting overheid en rende-

Meer weten?

ment. Maar er zijn nog veel meer redenen om lid
te worden, zowel voor bestaande als voor nog te

Sjoerd Hupkes Wijnstra

realiseren zonne- en windparken.

030 753 31 00
sjoerd.hupkes.wijnstra@windunie.nl

Zonneparken in lokaal eigendom:
Zonnepark Pekela: 23 hectare in ontwikkeling.
Binnen een jaar vergund.
Zonnepark De Zonnewilg: 10 hectare
zon-bij-windcombinatie in ontwikkeling.
91% lokaal eigendom. Windunie heeft
minderheidsbelang van 9%.
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