Nieuwsbrief
project grootschalige opwek van zon en wind - november 2017

De gemeenteraad heeft de Energievisie ‘Energiek
Beuningen’ vastgesteld. Daarin wordt de ambitie
uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn.
Energieneutraal betekent dat binnen de gemeente
in een jaar evenveel duurzame energie wordt
opgewekt als er wordt gebruikt. Voor deze ambitie
is het belangrijk dat ook in het buitengebied
voldoende ruimte wordt gevonden voor het
opwekken van wind- en zonne-energie. Voor dit
specifieke project is een gebiedsproces opgestart.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over wat er in
dit proces al besproken is en hoe het vervolg eruit
ziet.
Project grootschalige opwek
Op alle fronten wordt gewerkt aan het besparen
van energie, het nadenken hoe we zonder aardgas
kunnen en hoe we energie kunnen opwekken. De
gemeente zet breed in op projecten om energie
te besparen bij woningen en bedrijven. Daarnaast
worden alle mogelijkheden aangewend om op
kleine schaal in de kernen energie op te wekken.
In de bijlage hebben wij voor u een lijst met al
lopende projecten in het kader van Energiek
Beuningen opgenomen. Maar het is wel duidelijk ook naar het inzicht van de gemeenteraad - dat in
het buitengebied energie moet worden opgewekt
om de energieneutrale doelstelling te halen.
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Samen hebben we een start gemaakt
In oktober is op vier drukbezochte bijeenkomsten in
de vier kernen binnen de gemeente hard gewerkt
aan de vraag hoe de gemeente energieneutraal
kan worden. De vier avonden met elk tussen de 35
en 45 deelnemers (in totaal ruim 160 deelnemers)
maakten veel energie los . Er zijn vragen gesteld
en opmerkingen gemaakt. Samen hebben we de
wensen, zorgen en ideeën geïnventariseerd. In deze
nieuwbrief doen wij daarvan verslag.

Grote lijnen
Op de vier avonden zien wij een aantal
overeenkomsten. Meerdere keren zijn de volgende
wensen, zorgen en ideeën aan de orde gekomen.
Wensen
•
Energievoorziening in lokaal eigen beheer
houden.
•
Wees duidelijk: waar kan en komt het.
•
Laat mensen mee profiteren uit subsidies en
rendementen.
•
Liever 6 dan 12 windmolens.
•
Na rato van overlast inwoners compenseren.
•
Denk goed na over de opslag van energie
/ Energie regionaal opslaan zodra de
technieken zover zijn.
•
Samen de lasten, samen de lusten.
•
Geen landbouwgrond opofferen voor
zonnepanelen.
•
Gebruik het geld voor windmolens op zee,
dat is duurzaam.
•
Stimuleren van zonnepanelen op daken bij
bedrijven.
•
Stimuleren van ledverlichting.
•
Probeer zelfvoorzienend te zijn.
Zorgen
•
Wie bepaalt de randvoorwaarden?
•
Is er wel voldoende ruimte voor windenergie,
is er genoeg afstand tot de dorpen?
•
Slagschaduw en geluid van de windturbines.
•
Het vergunning tracé neemt veel tijd in
beslag, kijk daar zorgvuldig naar en
probeer waar mogelijk in te korten.
•
Horizonvervuiling, grote windmolens hebben
een grote impact op het landschap.
•
Waardevermindering van huizen.
•
Het bedrijfsleven gaat er met het geld
vandoor.
•
2040 is vrij laat. Kan dat niet sneller?

Ideeën
•
Technologische ontwikkelingen volgen:
Alternatieven zoals aardwarmte, biomassa,
biovergisting en geothermie meenemen.
•
Stroom opwekken in de snel stromende
Waal.
•
Geluidschermen voorzien van collectoren.
•
Mensen activeren en informeren om energie
te besparen.
•
Zoveel mogelijk daken van bestaande
bebouwing volleggen met zonnecollectoren.
•
Subsidie voor zonnepanelen op daken.
•
Kijk ook naar totaaloplossing: windmolen in
combinatie met zonnepark.
•
Beloon burgers niet alleen als ze meedoen
maar ook als ze minder energie verbruiken.
•
Alle nieuwe woningen die gebouwd gaan
worden voorzien van zonnepanelen.
•
Meer bewustwording creëren bij de
bewoners.
•
Verenigingen en stichtingen lid laten worden
van de coöperatie.
•
Dijken bekleden met zonnepanelen.
•
Afvalberg inzetten voor een zonnepark.
•
Gedragsbeïnvloeding: meer bewustwording,
spreek je buurman aan.
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Per dorp viel op
In de vier bijeenkomsten waren er ook duidelijk
accenten. Per dorp geven wij hieronder enkele
bijzonderheden aan.
Beuningen
Op de avond in Beuningen werd al vooruit
gekeken naar de volgende bijeenkomst. Op de
kaart werden door verschillende mensen al opties
aangegeven voor windenergie.
Het is belangrijk, zo werd aangegeven, dat er ook
betrokkenheid komt van mensen tussen de 15 en 30
jaar en de groep daarboven met jonge kinderen. Er
werd nadrukkelijk de vraag gesteld hoe we deze
mensen in het proces kunnen betrekken.
Winssen
Bij een deel van de groep werd al verkend of
een scenario mogelijk is met alleen zonnepanelen.
De suggestie werd gedaan om de mogelijkheid
te verkennen om op de toekomstige plas 70
ha zonnepanelen te realiseren. In de rest van
het buitengebied rond Winssen is dan geen
versnippering en verrommeling. Zo kan het groen
behouden blijven.
Er waren ook zorgen over zonnepanelen, onder
andere de schittering en spiegeling van panelen en
mogelijk een magnetisch veld.
Ewijk
Op de avond in Ewijk ging het meerdere keren over
mogelijke verdienmodellen en de houdbaarheid
daarvan. Er waren zorgen over de tijdelijkheid van
het verdienmodel. Een subsidie van maximaal 15
jaar brengt mogelijk het businessmodel in gevaar.
Ook een tegenvallend rendement moet worden
meegenomen.
Bijzonder idee: een combinatie tussen landbouw
en zonne-energie in de vorm van vlasteelt in de
schaduw van zonnepanelen.

Weurt
Het ging op de bijeenkomst ook over alternatieven,
bijvoorbeeld windenergie via de brug over de
Waal. Ook werd de vraag gesteld waarom we in
Beuningen willen opwekken als we het in Duitsland
en Frankrijk goedkoop kunnen inkopen.
In Weurt speelt nadrukkelijk ook de aanwezigheid
van de ARN en de ontwikkelingen van windenergie
aan de andere kant van de gemeentegrens in
Nijmegen.
Bijzonder idee: zonnepanelen door de week op een
voetbalveld, in weekend weg klappen of rollen.
Goed om te weten
Om u goed te blijven informeren zoeken
wij verschillende communicatievormen. We
hebben gemerkt dat er veel dezelfde vragen
worden gesteld. Om die reden hebben we de
Energiebibliotheek Beuningen samengesteld. Hierin
staan de veel gestelde vragen en opmerkingen die
tot nu toe in het proces zijn gesteld. Zie voor de
bijlage ‘FAQ Energiebibliotheek’.

zullen ook aanwezig zijn en stellen zich graag aan
u voor. Omdat we niet met iedereen tegelijk in
gesprek kunnen, organiseren we ook nu per dorp
de gesprekken.
U bent van harte welkom op de vervolgbijeenkomsten. Meld u nog aan voor een van de
vier avonden die deze maand plaatsvinden. Vraag
uw buurvrouw, vriend of collega om mee te gaan.
•

Maandag 13 november, De Paulus,
Molenstraat 2 in Winssen
•
Woensdag 15 november, DROOM!,
Schoenaker 10 in Beuningen
•
Maandag 27 november, De Kloosterhof,
Kapittelweg 2a in Weurt
•
Woensdag 29 november, MFA `t Hart, den
Elt 17 in Ewijk
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
Aanmelden via gemeente@beuningen.nl
Nieuwsbrief december
De volgende nieuwbrief verschijnt begin december

Ook hebben wij in de bijlage een overzicht
opgenomen met projecten die in het kader van
Energiek Beuningen zijn opgestart of binnenkort
worden opgepakt.
Binnenkort lanceren we een website om u nog beter
te kunnen informeren.
Vervolg
De uitnodigingen voor de 2de ronde met
bijeenkomsten zijn verstuurd. We gaan met de
kaart op tafel de mogelijkheden verkennen.
Samen willen we overleggen hoe we de duurzame
opwekking van energie in het buitengebied gaan
organiseren. We bekijken de mogelijke locaties
en we hebben het over het vervolgproces. De
initiatiefnemers van de energiecoöperatie i.o.
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