
De kracht van wind 
Windenergie met Statkraft



Energie van de toekomst
 
Windenergie is een van de snelst groeiende energiebronnen 
ter wereld. Ook in Nederland is de wind een waardevolle 
bron waar we al eeuwenlang gebruik van maken. Als motor 
voor onze graanmolens en het droogmalen van onze 
polders. Maar ook als schone en onuitputtelijke bron voor 
onze moderne energiebehoefte. 

Dit zijn wij

Statkraft is ervan overtuigd dat duurzame energie de 
toekomst heeft. Al ruim 125 jaar werken we aan een 
schonere wereld waarin alle energie wordt opgewekt uit 
hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en water. Wij zetten 
ons volledig in om een belangrijke bijdrage te leveren aan 
de doelstellingen van het Klimaatakkoord en hebben de 
ambitie om in 2025 wereldwijd 6.000 MW aan windenergie 
te hebben ontwikkeld. Een ambitieus doel, dat we alleen 
samen met anderen kunnen bereiken. Daarom zoeken 
we altijd de dialoog met partners, lokale initiatieven, 
omwonenden en overheden. Samen vinden we de beste 
oplossingen voor onze gedeelde uitdagingen en behoeften.

Onze werkwijze
Een windpark realiseer je niet van de een op de andere dag. 
De ontwikkeling vergt gedeelde ambities, draagvlak bij alle 
partijen, specialistische kennis en een gezonde business 
case. Als ontwikkelaar van windparken hebben wij de 
technische kennis en ruime ervaring om efficiënte projecten 
te realiseren. Kwaliteit staat daarbij voor ons voorop, net 
als luisteren naar de ambities van anderen. Dat betekent 
dat de parken moeten passen in hun omgeving, aan moeten 
sluiten bij de behoefte van omwonenden en samen met 
de omgeving worden ontwikkeld. Bovendien hebben we 
oog voor de natuur en besteden we aandacht aan het 
verminderen van de negatieve effecten op flora en fauna.

Duurzaam

Doen

Durven

Denken

Dromen

Samen genieten van een schone 
toekomst!

Aan de slag! Slimme uitvoering  
van de plannen, monitoring en 
bijsturen waar nodig

Heldere afspraken maken over 
kosten, baten en de risico’s

Bepalen van de randvoorwaarden, het 
technisch ontwerp, de capaciteit en 
de planning

Gezamenlijke ambities  
en wensen formuleren

In 5 stappen naar 
een succesvol project
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Ontwikkelfase 5-7 jaar 

Locatiestudie &
gesprekken

grondeigenaren
en omgeving

ca. 1 jaar

Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4

ca. 2 jaar ca. 3 jaar ca. 1 jaar & ca. 25 jaar

Omgevings- 
management en  

ruimtelijke  
onderbouwing

MER &  
vergunningen  
Participatie  
vormgeven

Realisatie &
exploitatie

Participatie – duurzaam  
doen we samen
We realiseren ons dat een windturbine in de leefomgeving 
een enorme impact kan hebben. Daarom vinden wij het 
belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium met alle 
omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek te 
gaan. Zodat we in samenspraak onze plannen kunnen 
realiseren. Want duurzaam doen we samen!
Daarom werken wij graag samen met lokale energie-
coöperaties, omwonenden, landeigenaren en (lokale) 
overheden. Onze gezamenlijke kennis en ervaring maakt ons 
sterk!

Onze kracht
Statkraft biedt een unieke meerwaarde als het gaat om:
• Participatie – Wij geloven in de krachtige combinatie 

van lokale partijen en onze technische kennis. 
Duurzaam doe je samen, zo werken wij al 125 jaar. 
Daarbij is 100% lokaal eigendom mogelijk, zonder 
volledige financiële inbreng.

• Financiële slagkracht – Wij kunnen 100% van het 
vermogen inbrengen. Hierdoor is bankfinanciering niet 
noodzakelijk en worden er snelle en zekere beslissingen 
genomen.  

• Energiehandel en asset management – Wij kunnen de 
windenergie zelf afnemen en leveren en hebben ervaring 
met het beheer van windparken.

• Expertise van het complete proces – Wij ontwikkelen, 
ontwerpen, financieren, bouwen en beheren windparken. 
Van A tot Z. We ondersteunen bij juridsche kwesties, 
communicatie en public affairs, het creëren van 
draagvlak en het vergunningsproces.

Werk in uitvoering
Voor de realisatie van een windpark zijn geduld en volharding 
essentieel. Het proces van ambitie tot uitvoering duurt 
gemiddeld 5 tot 7 jaar en bestaat uit verschillende stappen.

3



Ons Nederlandse Wind-team
De bindende factor in ons Nederlandse Wind-team is de passie voor 
windenergie en het enthousiasme waarmee we van ieder project een 
succes willen maken.

Onze standaard 
 
Statkraft is lid van de Nederlandse WindEnergie Associatie  
(NWEA) en houdt zich bij de ontwikkeling van windprojecten aan  
de NWEA-gedragscode Wind op Land. 
Uiteraard onderschrijven we van harte de duurzame, ethische en 
maatschappelijk verantwoorde manier van handelen die de NWEA 
voorstelt en voldoen we aan alle toepasselijke wettelijke vereisten.

Windenergie van eigen land?
 
Bent u eigenaar van grond die u wilt inzetten voor de productie van 
duurzame energie? Dan komen we graag met u in contact om de 
mogelijkheden van windenergie te bespreken. Als financieel stabiel bedrijf 
met ruim 125 jaar ervaring in hernieuwbare energie zijn wij een betrouwbare 
partner. In onze samenwerking staan goede communicatie, eerlijke 
afspraken en transparantie bovenaan. 

Meer informatie over Statkraft
 
In Nederland werken wij sinds 2019 met een ervaren en gemotiveerd team 
aan wind op land. In Europa ontwikkelt Statkraft al zo’n 20 jaar wind op 
land en zijn we de grootste producent van duurzame energie. We hebben 
een goede naam op het gebied van de ontwikkeling, bouw en exploitatie 
van windturbines. In 2020 hebben we het grootste windenergieproject in 
Europa, Fosen Vind in Noorwegen, opgeleverd. Meer informatie over ons is 
te vinden op www.statkraft.nl.

Wij geloven dat een wereld 
met enkel schone energie 
mogelijk is. Een ambitieus 
doel, dat we alleen samen 
met anderen kunnen bereiken. 
Daarom werken we graag 
met coöperaties, stakeholders 
en partners. Want duurzaam 
doen we samen. 

Valérie van Hagen
Projectontwikkelaar

Rob Smit
Manager Windteam NL

Heike Sittel
Projectontwikkelaar

Rob de Groot
Projectontwikkelaar
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