Nieuwsbrief
project grootschalige opwek van zon en wind - december 2017

Met veel energie zijn we de afgelopen twee
maanden in de kerkdorpen in gesprek geweest
over het project grootschalige opwek in het
buitengebied. Dit project is één van de uitwerkingen
van de Energievisie ‘Energiek Beuningen’. De
gemeenteraad heeft daarin vastgesteld om in
2040 energieneutraal te zijn.
Met elkaar zoeken we in het buitengebied de
ruimte om voldoende duurzame energie op te
wekken: met wind en zon, eventueel ook op andere
manieren wanneer die zich aandienen. 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.
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Korte terugblik op de start in oktober
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. Er zijn vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt. Samen hebben we de wensen, zorgen en
ideeën geïnventariseerd.
Op de vier avonden zien wij een aantal
overeenkomsten. De wensen die zijn geuit gingen
vooral over de gelijke verdeling van lusten en
lasten en de energievoorziening in eigen beheer
houden. De zorgen gingen onder andere over de
slagschaduw en het geluid van de windturbines
en de waardevermindering van huizen als
gevolg hiervan. Ook zijn er zorgen dat ‘externe’
marktpartijen er met de opbrengst van de energieopwek vandoor gaan.
Daarnaast is het inzetten van landbouwgrond
voor zonneparken een zorg. Ook de inpassing van
zonneparken in het landschap verdient aandacht.
Aan de andere kant werd de vraag gesteld of
2040 wel snel genoeg is. Ideeën gingen vooral over
technologische ontwikkelingen, specifieke locaties
voor zonneparken (geluidschermen, afvalberg,
dijken, plassen), strategische combinaties tussen

zon en wind en liever grote dan kleine windmolens.
Voor een deel kwamen er ook ideeën aan de orde
die in de andere projecten van de uitvoering van
de energievisie goed kunnen worden gebruikt
(bijvoorbeeld besparing, bewustwording en
voorlichting).
In de vier bijeenkomsten waren er ook duidelijk
accenten. Op de avond in Beuningen werd
aangegeven, dat er ook betrokkenheid nodig is
van (jongere) mensen tussen de 15 en 40 jaar. Er
werd nadrukkelijk de vraag gesteld hoe we deze
mensen in het proces kunnen betrekken. Bij een deel
van de groep in Winssen werd al verkend of een
scenario mogelijk is met alleen zonnepanelen. Op
de avond in Ewijk ging het meerdere keren over
mogelijke verdienmodellen en de houdbaarheid
daarvan. Het ging op de bijeenkomst in Weurt ook
over alternatieven, bijvoorbeeld windenergie op de
brug over de Waal.
Bijeenkomsten november
De tweede serie met bijeenkomsten was weer druk
bezocht met in totaal circa 140 mensen. De opzet
van de vier avonden was overal gelijk. We hebben
de cijfermatige onderbouwing zoals die is gemaakt
voor de energievisie nader toegelicht. Daarmee is
het inzichtelijk geworden dat op bijna alle vlakken
aan energieneutraliteit moet worden gewerkt:
besparing, isolatie en opwek van zonne-energie
op woningen en bedrijven. Als deze mogelijkheden
maximaal worden benut is er nog steeds
grootschalige opwekking van hernieuwbare energie
in het buitengebied nodig, in totaal 731 TJ.
Er zijn op de avonden vragen gesteld over de
cijfermatige onderbouwing die we zo goed
mogelijk hebben beantwoord. Voor nadere
informatie zijn de onderliggende documenten van
de energievisie en het ‘energie-dashboard’ op
aanvraag beschikbaar.

Ook werden naar aanleiding van de cijfers
vragen gesteld over wat wel en wat niet aan de
gemeente wordt toegerekend als het gaat over
energieneutraliteit (onder andere de warmte van
de ARN en het verkeer op de snelwegen en het
scheepvaartverkeer op de Waal), over het belang
van regionale samenwerking en afstemming, over
hogere rendementen en over meer inzetten op
innovatie. In de energievisie zijn deze aspecten
eigenlijk al positief gehonoreerd en voor een
deel zijn zorgvuldige aannames gedaan om
een berekening te kunnen maken. Verwachting
op basis hiervan is dat de taakstelling voor de
duurzame opwek van energie in de toekomst
hoogstwaarschijnlijk overeind blijft en niet minder
wordt.
Ook hebben we tijdens de presentatie de
vier meest gestelde vragen uit de avonden in
oktober behandeld. De initiatiefnemers van de
energiecoöperatie i.o. waren aanwezig en hebben
zich voorgesteld. In het actieve deel van de avond
hebben we met de kaart op tafel de mogelijkheden
verkend. Door middel van een energiespel is
getest hoe de duurzame opwekking van energie
met wind en zon in het buitengebied kan worden
georganiseerd. Er is veel waardevolle informatie
opgehaald waarvoor hartelijk dank aan de
deelnemers!
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Het energiespel
Het moet kunnen! De ambitie van 731 TJ duurzame
opwekking in het buitengebied is op alle vier de
avonden in diverse opstellingen samengesteld.
Uiteraard komt er nog veel bij kijken voordat
de echte keuzes gemaakt kunnen worden en de
haalbaarheid is bewezen. Het energiespel is vooral
bedoeld als kennismaking met de opgave en als
middel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden.
De uitkomsten moeten nog op waarde worden
geschat.

Op de diverse avonden waren er duidelijk
overeenkomsten en verschillen. Wij doen daar in
deze nieuwbrief verslag van.
In de vier dorpen bij elkaar is door in totaal 16
groepen het energiespel gespeeld. De resultaten
daarvan in enkele cijfers:
• Hoogste score: 229 punten
• Laagste score: 90 punten
• 15 van de 16 groepen hebben (veel) meer dan
100 punten behaald
• 1 groep heeft minder dan 100 punten behaald
• Gemiddelde score ligt bijna 50% hoger dan
benodigd
• 13 van de 16 groepen hebben een combinatie
van zon en wind
• 3 van 16 groepen hebben alleen op zon
ingezet
• Geen van de groepen heeft voor alleen wind
gekozen
Uit de aandachtspunten en overwegingen die
tijdens het samenstellen van de energiespellen
zijn genoteerd, halen we een hoofdlijn voor
zonnepanelen en windturbines.
Het merendeel van de energiespellen waar voor
windturbines is gekozen, ging uit van grotere
exemplaren, zodat er minder nodig zijn. Voor de
opstelling werd in de meeste gevallen uitgegaan
van windturbines in één rij of in ieder geval in
samenhang. Zoeklocaties ten zuiden van de Maas
en Waalweg en A73 lijken logisch.
Een gelijke verdeling van zon en wind spreekt
meerdere groepen aan, bijvoorbeeld door onder/
nabij windmolens zonneparken te plaatsen en te
combineren op dezelfde kabel.
Een belangrijk aandachtspunt is daarnaast
de afstemming met de planontwikkeling van
windenergie in de buurgemeenten Wijchen en
Druten.

Inventarisatie kansrijkheid

richting Arnhem

locaties XL windmolens in

Winssen

16 groepen

Wa a l

Ewijk

richting Druten

A50

N322

Beuningen

4/16

6/16
8/16

We u r t

1/16

10/16

A73

8/16
1/16
6/16
Groene Heuvels

7/16

richting Nijmegen

richting Den Bosch

uitleg voorbeeld:
KANSEN VOOR
5/11

XL WINDMOLENS

5 van de 11 groepen geeft aan dat een
XL windmolen in dit gebied mogelijk is

richting Venlo

Inventarisatie kansrijkheid

richting Arnhem

locaties Medium windmolens
in 16 groepen

Winssen

Wa a l

Ewijk

richting Druten

A50

N322

Beuningen

1
1
1
Groene Heuvels

We u r t

2

1

1

1

A73

1

2 3

1

2
1 1

richting Nijmegen

richting Den Bosch

KANSEN VOOR

M WINDMOLENS

4

uitleg voorbeeld:

2

groepen hebben aangegeven dat een medium
windmolen in dit gebied mogelijk is

richting Venlo

4 (van de 16) groepen gaven
aan dat hier een windmolen
mogelijk is. 2 groepen daarvan
gaven aan dat hier twee
windmolens mogelijk zijn.

Het idee voor zonnepanelen op plassen (Groene
Heuvels, gat van Melssen, Geertjesgolf, Beuningse
plas) komt op meerdere plekken terug. Ook
worden zonnepanelen voorgesteld op de locaties
bij de Grondbank, de ARN (gebouw/gebied),
bij de rioolwaterzuivering, het AZC-terrein en als
geluidswal langs snelweg A73 (voor de kassen)
bij Beuningen. Op de avonden was er weinig
draagvlak voor zonnepanelen op landbouwgrond.
Zie voor de resultaten ook de kaart onder aan
deze pagina.

In Weurt speelt de aanwezigheid van de ARN
een duidelijk rol. Windturbines dicht bij de
kern werden door meerdere groepen niet als
wenselijk gezien, wel bijvoorbeeld een zonnepark
bij de rioolwaterzuivering. De ARN zelf wil de
ontwikkeling van de eventuele opwek van energie
alleen in samenspraak met het dorp.
In Ewijk was de brede steun voor windenergie
opvallend. In alle drie de groepen werd voor een
windopstelling gekozen. De avond was wel wat
minder druk bezocht dan de andere avonden.

Specifieke onderwerpen per avond
De eerste avond in Winssen liet een duidelijk
onderscheid zien tussen twee groepen die de
energieambitie deels met windenergie willen halen
en twee groepen die in hoofdzaak inzetten op
zonne-energie. Vooral op de (deels nog te graven)
plassen zouden volgens die twee groepen grote
oppervlakken aan zon kunnen worden gerealiseerd.
Op de avond in Beuningen was het enthousiasme
voor de opgave kenmerkend. Dit resulteerde aan
het einde van de avond ook in een hoog aantal
aanmeldingen voor de gebiedsraad.

Vooruitblik
De verkenning in de vorm van het energiespel
levert een eerste beeld van de mogelijkheden. Ook
is daarbij een eerste beeld van de overwegingen
door de inwoners van Beuningen naar voren
gekomen. Het gesprek dat nu volgt zal intensiever
zijn en over de uitwerking gaan. Vanwege de
aard van dit overleg kiezen we voor de komende
periode een andere overlegvorm: de Gebiedsraad.
Wel willen we het contact met de dorpen en de
mensen die tot nu toe betrokken waren vasthouden.
Dat doen we door regelmatig een nieuwsbrief te
sturen, binnenkort een website met meer informatie
online te brengen en door weer dorpsavonden te
organiseren als we een concrete stap verder zijn.
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Gebiedsraad
Gebiedsraad
Volgens de visie ‘Energiek Beuningen’ moet in 2040
jaarlijks tenminste 731 TJ worden opgewekt in het
buitengebied van Beuningen. In het gebiedsproces
is gebleken dat daarvoor op dit moment alleen
windenergie en zonnevelden, op land óf drijvend
op plassen, in beeld zijn. Om preciezer uit te
filteren wat de beste opties zijn voor Beuningen,
gaat begin 2018 een Gebiedsraad aan de
slag. Eerst zal aan het gemeentebestuur worden
voorgelegd welke opgave we vanuit het voortraject
voor de Gebiedsraad zien. Daarnaast wordt aan
het gemeentebestuur gevraagd welke taak zij
willen meegeven en welk resultaat ze van van het
proces met de Gebiedsraad verwachten. Met het
antwoord hierop kunnen we de aanpak afstemmen
op de besluitvorming.
We gaan samen met de Gebiedsraad aan de
slag om goede werkafspraken te maken en taken
te formuleren. Vanuit het voortraject met de
dorpsbijeenkomsten zien we de volgende taken
voor de Gebiedsraad:
• Opstellen van randvoorwaarden en een
werkwijze om te komen tot een goede
locatiekeuze voor wind en/of zon, en eventuele
andere vormen van energieopwekking in het
buitengebied;
• Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
om de opbrengsten (financieel, stroom) en
eigenaarschap in ruime mate te delen met de
omgeving;
• In overleg met de gemeente en met
grondeigenaren en ontwikkelaars, waaronder
een lokale energiecoöperatie, komen tot een
concreet advies voor locaties en financiële
participatie.
Op elk van de laatste vier dorpsavonden
hebben zich enkele mensen opgegeven voor
de Gebiedsraad, maar er worden nog meer

deelnemers gezocht. Of u enthousiast bent over
windturbines of zonnevelden, of juist kritisch
vanwege bijvoorbeeld uw leefomgeving, maakt
daarbij niet uit. Gesteund door een onafhankelijke
voorzitter krijgen de leden van de Gebiedsraad
ruime mogelijkheden om zich in te werken in de
materie, terug te koppelen met de eigen achterban
en uiteindelijk te komen tot een maatschappelijk
gedragen advies aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad neemt vervolgens een besluit,
waarna de uitrol van duurzame energie echt kan
beginnen.
Hebt u interesse in deelname aan de Gebiedsraad,
meldt u dan aan bij via gemeente@beuningen.nl.
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Actualiteiten:
Initiatiefnemers windenergie
Op 13 december komen alle nu bekende
initiatiefnemers voor windenergie bij elkaar
op het gemeentehuis. Het gaat hierbij om
boeren en andere grondeigenaren en enkele
ontwikkelaars waarmee zij samenwerken. Ook
de energiecoöperatie i.o. is present, omdat deze
graag mede-eigenaar wil worden. Op deze
bijeenkomst worden de mogelijkheden verkend voor
samenwerking tussen alle initiatiefnemers in één
project, een uitdrukkelijke wens van de gemeente.
Ook wordt gesproken over de relatie met de
Gebiedsraad.
Veel aanvragen voor zonnevelden
De procedure voor het zonneveld van ENGIE
aan de Lage Woerd loopt, maar dit jaar heeft
zich nóg een aantal initiatiefnemers gemeld
voor zonnevelden, meestal met concrete locaties.
Zonnevelden zijn bij ‘Energiek Beuningen’
uitdrukkelijk in beeld. Omdat ze een effect hebben
op het landschap, en concurreren met ánder
gebruik van land, vindt de gemeente het belangrijk
om een en ander in goede banen te leiden. Er is
een Beleidsnotitie zonneparken geschreven, die
vooral kijkt naar landschappelijke inpassing. De
notitie is besproken met diverse marktpartijen
en zal uitdrukkelijk ook als ‘bouwsteen’ worden
meegenomen door de Gebiedsraad. De
Gebiedsraad zal ook contact onderhouden met
de initiatiefnemers. Tot er een advies van de
Gebiedsraad en daarop volgend raadsbesluit ligt,
wordt in principe geen groen licht gegeven voor
initiatieven.

Binnenkort lanceren we een website om u nog beter
te kunnen informeren.
Tot slot nogmaals de oproep: U bent van harte
welkom in de Gebiedsraad. Meld u nog aan of als
u iemand weet die dit goed zou kunnen, dan horen
wij dat ook graag.
Aanmelden voor de Gebiedsraad kan door een
e-mail te sturen met naam en telefoonnummer naar:
gemeente@beuningen.nl.
Nieuwsbrief januari
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari.

Vele projecten
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.
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.
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. Hiervan krijgt u
binnenkort een update.

