
Wie is Windunie? 

 

Coöperatie Windunie U.A. is opgericht in 2001 en telt circa 250 leden; windmoleneigenaren 

uit heel Nederland. Samen zijn zij goed voor een opgesteld vermogen van meer dan 410 

MW. Windunie behartigt de belangen van haar leden op de stroommarkt, bij lokale en 

landelijke overheden en biedt ondersteuning bij opschaling en ontwikkeling van 

windenergieprojecten. 

 

Wat doet Windunie? 

 

Windunie hanteert de volgende stappen wanneer iemand interesse toont in het plaatsen van 

windturbines: 

 

1. Een inschatting maken van de ruimtelijke mogelijkheden voor het betreffende gebied. 

2. Een inschatting maken of een dergelijk initiatief een kans maakt aan de hand van 

bestaande beleidsregels en plannen. 

3. Contact opnemen met de initiatiefnemer van het idee of plan, om het plan en de 

inschatting van Windunie met betrekking tot de haalbaarheid te bespreken. 

4. Indien er aanknopingspunten lijken te zijn, wordt een afspraak gemaakt om de ideeën 

en de mogelijke hulp van Windunie te bespreken. 

 

Windunie geeft aan dat pas bij het positief kunnen beantwoorden van onderstaande 

richtlijnen het zin heeft om nadere stappen te ondernemen om uw idee verder uit te werken. 

Aan deze richtlijnen dient minimaal te worden voldaan: 

1. Afstand tot woonhuizen >400m, uitgezonderd de huizen van mogelijke initiatiefnemers en 

bedrijfswoningen. Dit om overlast door geluid en slagschaduw te voorkomen. 

2. Afstand tot dorp/stad >1km. Dit om de leefbaarheid en draagvlak te behouden. 

3. Afstand tot vliegvelden >2km. 

4. Afstand tot wegen, spoorwegen en hoogspanningslijnen >40m. 

5. De locatie dient gelegen te zijn buiten natuurgebieden. 

6. Beschikbare vrije ruimte >40x40m. Deze ruimte is nodig voor de fundering en benodigd om 

de molen niet over obstakels heen te laten draaien. 

Voldoet een locatie aan deze minimale eisen, dan kunt u contact opnemen met Windunie. 

 

Indien u een vraag heeft omdat u bent benaderd door een projectontwikkelaar om een 

grondovereenkomst te tekenen af anderszins mee te werken aan een windpark, dan kunt u 

eveneens contact met Windunie opnemen. Windunie zal dan: 

1. Contact hebben met u als grondeigenaar of –eigenaren om de interesse te bespreken. 

2. Afhankelijk van de interesse wordt: 

1. De mogelijkheid geschetst om zelf te ontwikkelen waardoor men eigen baas blijft en tevens 

grotere opbrengsten kan ontvangen. 

2. De grondovereenkomst doorgesproken. 
Ook voor overige vragen omtrent de (mogelijke) realisatie van een grootschalige windmolen 

kunt u bij Windunie terecht. Zie: www.windunie.nl; Tel: 010 – 850 0665; E-mail: 

vragen@windunie.nl. 

http://www.windunie.nl/
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