
In het najaar hebben we vanuit de dorpsbijeen-
komsten een gebiedsraad geformeerd. Deze raad 
is heel divers van samenstelling: uit de verschillende 
dorpen en met een verschillende insteek. Sommigen 
zijn tegen windmolens, anderen kritisch op het 
realiseren van zonneparken op waardevolle 
landbouwgrond. De gesprekken in de gebiedsraad 
gaan steeds meer in detail over de afwegingen 
van zon en wind. In de laatste twee vergaderingen 
hebben we daarbij scenario’s overwogen voor 
het invullen van de opgave van 731TJ met alleen 
zon en alleen wind. Voor wind hebben we ook 
gekeken naar het aantal en het formaat van de 
windmolens. Door deze afwegingen komen we 
steeds concreter in gesprek over goede locaties 
en randvoorwaarden. Overwegingen gingen 
bijvoorbeeld over de ideale verhoudingen tussen 
de hoeveelheid zonneparken en windmolens. In 
de verhouding 1:2 vullen deze twee vormen van 
energie-opwekking elkaar mooi aan. Ook zijn 
we begonnen met visualisaties in de windplanner. 
Zo kunnen we van elk plek in Beuningen (die via 
streetview beschikbaar is) laten zien wat het zicht is 
op mogelijke windmolens.

Kennisoverdracht 
Om goed te kunnen bepalen hoe de opbouw 
van een zonnepark eruit ziet, wat het geluid 
van een windmolen is, hoe het werkt met het 
energienetwerk, hebben we diverse specialisten 
aan tafel gehad. In de laatste gebiedsraad was 
iemand aanwezig van Liander, de netbeheerder. 
Zo kunnen we ons richten op realistische 
uitgangspunten voor de aansluiting van de 
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duurzame energie-opwekking op het netwerk.

Stand van zaken
In de gebiedsraad vergadering van 30 april heeft 
de gebiedsraad in twee groepen gewerkt aan 
het verfijnen van de scenario’s. Hieruit zijn twee 
concrete scenario’s gekomen waarin een balans 
zit tussen zon en wind. Eigenlijk, zo blijkt, wordt 
door de gebiedsraad zowel voor zon als voor 
wind naar compacte opstellingen gekeken, zo min 
mogelijk verspreid dus. Voor zonneparken is dat 
nog een kunst omdat de panelen bijvoorbeeld niet 
gerealiseerd kunnen worden op de plassen bij 
Winssen en Beuningen. Deze zijn nog tot circa 2035 
in gebruik voor zandwinning. Voor windmolens lijkt 
een locatie aan de zuidzijde van de A73 en Maas 
en Waalweg een logische plek, waarschijnlijk in 
een lijnopstelling. Eventueel kunnen de initiatieven 
voor zonneparken rond die locaties in de 
planontwikkeling worden meegenomen.

4 dorpsbijeenkomsten
In de 3de en de 4de week van juni gaan we 
vier bijeenkomsten organiseren, in elk dorp 1. 
We willen dan de stand van zaken laten zien. 
Waarschijnlijk zijn dat twee varianten waar we 
graag uw mening over horen. Op die avonden 
zullen we ook presenteren hoe de initiatiefnemers 
van zonneparken en windmolens erover denken, 
wat de energiecoöperatie ‘Energie voor Vier’ ervan 
vindt en vooral hoe de gebiedsraadsleden tot de 
voorlopige resultaten zijn gekomen.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een van 
de bijeenkomsten.
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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/of zon, eventueel ook op andere manieren wanneer die zich aandienen. Voor dit specifieke 
project is een gebiedsproces opgestart. In deze vierde nieuwsbrief informeren wij u over wat er in dit 
proces al besproken is en hoe het vervolg eruit ziet.



Planning
Het advies van de gebiedsraad zal aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. We streven 
ernaar  om dit advies, zowel ruimtelijk, technisch 
alsook financieel, aan het einde van de zomer van 
2018 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Excursie gebiedsraad
Zaterdag 14 april bezocht een groot deel van de 
gebiedsraad twee energieprojecten te weten: 
• Solarpark “de Kwekerij” te Hengelo (Gld) 
• Windpark Nijmegen – Betuwe (Nijmegen-

Noord).
Tijdens de busreis was er uitgebreid ruimte voor 
informatie-overdracht en vragen. Onderweg 
zagen we op diverse plaatsen windmolens en 
zonnepanelen. Op een aantal plaatsen was men 
zeer efficient maar ook creatief omgegaan met 
de plaatsing van de zonnepanelen. Zo zagen we 
stallen met daken vol zonnepanelen maar ook 
vrijstaande carporten met zonnepanelen op het 
dak. Als onder de carport een elektrische auto 
staat is de energiecirkel rond.
In Hengelo troffen we een zeer ruim opgezet 
park. Ongeveer 2 ha van het terrein wordt 
gebruikt voor zo’n 7.000 panelen, In totaal was de 
oppervlakte van het zonnepark 7 ha. Het park is 
opgezet met hulp van de gemeente. Zij stelden de 
grond beschikbaar tegen een zeer aantrekkelijke 
pachtprijs. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
SDE-subsidie 2014. De subsidie (14,7 €ct/kWh) 
was destijds aanmerkelijk hoger dan de huidige 

subsidie (10,9 €ct/kWh).
Het park is ruim en vrij toegankelijk het heeft ook 
echt een functie als park. Het wordt veel gebruikt 
om bijvoorbeeld te wandelen, de hond uit te laten 
of als kinderspeeltuin. Financieel gezien is het 
lastiger om een dergelijk park op dit moment nog 
te bouwen (SDE-subsidie is aanmerkelijk lager, en 
de pachtprijs over het algemeen veel hoger). Het 
park is ongeveer 1,5 jaar in gebruik.
Daarna vertrokken we naar Nijmegen-Noord om 
aldaar het windmolenpark te bezoeken. Deze vier 
molens staan direct ten zuiden van de A15, de 
Betuwelijn en het lintdorp Reeth. 
Over de totstandkoming van het park werd onder 
andere door een bewoner uit Reeth een toelichting 
gegeven. Hij vertelde dat de bewoners van 
Reeth heel veel bezwaar gemaakt hebben tegen 
de komst van de windmolens. Achteraf viel de 
overlast eigenlijk wel mee. Zijn huis had incidenteel 
(’s ochtends) last van 20 minuten slagschaduw 
in de keuken. Gedurende deze 20 minuten kon 
hij dan zijn krant daar niet lezen. De molens zijn 
na een aanloopperiode nu zo ingesteld dat de 

molens nu geen slagschaduw meer veroorzaken. 
Zodra het namelijk dreigt te gebeuren wordt de 
molen automatisch uitgeschakeld. Deze bewoner 
adviseerde om vooraf een vergoedingsafspraak 
met de bewoners te regelen zodat je minder 
tegenwerking krijgt. Verder zou participatie in het 
project een positieve invloed op het draagvlak 
kunnen hebben.
Daarna hebben we een molen van binnen bekeken 
en van dichtbij het geluid wat een windmolenpark 
produceert mogen ervaren.
Om 17.00 waren we weer terug in Beuningen. 



Actualiteiten
Actualiteiten Energiek Beuningen:

Bericht van de energiecoöperatie
Daar krijg je energie van!
Goedendag: wij zijn EnergieVoorVier, de groene 
energiecoöperatie voor de vier kerkdorpen van de 
gemeente Beuningen. Ons doel is duurzame energie 
op te wekken van én voor alle inwoners van Weurt, 
Winssen, Ewijk en Beuningen. 
Van u, omdat we hopen dat ook u onderdeel 
wil zijn van dit burgerinitiatief. En voor u, omdat 
u degene bent die van de voordelen van de 
coöperatie gaat genieten. Als bewoner via het 
gebiedsfonds, waar een deel van de opbrengst in 
terugvloeit en waarmee we onze gemeente mooier 
en duurzamer kunnen maken. En als participant en 
mede-eigenaar van de nieuwe zonnepanelen en/

of windmolens in onze gemeente. We nodigen u van 
harte uit zich bij ons aan te sluiten! 
We willen als energiecoöperatie eigenaar worden 
van een substantieel deel van de collectieve 
zonnepanelen en/of windmolens. Opdat niet een 
bedrijf, maar wijzelf investeren én oogsten van 
deze lucratieve, duurzame energieopwekking. 
Samen kunnen we onze gemeente duurzamer 
maken, opdat wij, onze kinderen en onze 
kleinkinderen een schonere lucht inademen 
en minder last hebben van de gevolgen van 
klimaatverandering.

Met alle vier de kerkdorpen op weg naar een 
duurzaam Beuningen. Doet u mee? Laat het ons 
weten door een bericht te sturen aan info@
EnergieVoorVier.nl. Want daar krijgen we nog meer 
energie van!

Beuningen duurzaam op weg
Op weg naar een energie neutraal Beuningen 
in 2040 verduurzaamt de gemeente Beuningen 
haar wagenpark. Daarom is de eerste, volledig 
elektrische auto aangeschaft. De auto rijdt op 
groene stroom, waardoor er geen uitstoot is van 
schadelijke stoffen. Ook maakt de auto geen 
lawaai en heeft geen benzine nodig.

De auto wordt ingezet voor het dienstverkeer. 
Onder andere de BOA’s en de wijkwerkers gaan 
de auto gebruiken. Bij de gemeentewerf en het 
gemeentehuis staat een laadpaal om de auto 
op te laden. Onlangs werd het netwerk van 
oplaadpalen voor elektrische auto’s in de gemeente 
al uitgebreid en werden twee elektrische scooters 



voor de medewerkers van de gemeente in gebruik 
genomen.

Verduurzamen wagenpark
De gemeente draagt actief bij aan de Beuningse 
energietransitie. We besparen de komende jaren 
al flink op het energieverbruik van de openbare 
verlichting, we gaan onze gebouwen energiezuinig 
maken en ook onze bedrijfsvoertuigen worden 
duurzaam. De gemeente kiest bij de vervanging 
van haar bedrijfsvoertuigen voor de meest 
duurzame oplossingen.

Energietransitie
In Beuningen werken inwoners, bedrijven, 
verenigingen, instellingen en de gemeente samen 
aan een energieneutraal Beuningen in 2040. Alle 
energie gebruiken we dan uit duurzame bronnen. 
Steenkool, gas en olie zijn dan verleden tijd. Dat 
betekent dat we grote stappen moeten maken om 
duurzame energie op te wekken én ook stappen 
moeten maken om energie te besparen.
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De volgende nieuwsbrief verschijnt over circa 
6 weken of zo snel als er concrete resultaten 
uit het proces met de gebiedsraad te melden 
zijn. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen 
(gemeente@beuningen.nl) of de website bezoeken.


