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Energiecoöperatie EnergieVoorVier van start 

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat 
moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te 
bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie 
'Energiek Beuningen' vastgesteld. De komende tijd deelt maandelijks een betrokkene zijn kijk op 
deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering vertellen Karin Hoogenboom en Patrick Beusker 
over de energiecoöperatie EnergieVoorVier. 

Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners, die de handen ineenslaan om een 
duurzame energievoorziening te bevorderen. De Beuningse energiecoöperatie EnergieVoorVier gaat 
nog een stapje verder, en hoopt in de nabije toekomst zelf die benodigde duurzame energiebronnen 
(mede) te realiseren. Burgers uit Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen kunnen hierin participeren én 
meeprofiteren. 

Oprichting 
In september 2017 kwam een club enthousiastelingen uit de gemeente Beuningen bij elkaar om het 
initiatief voor een energiecoöperatie vorm te geven. Sinds 17 april dit jaar is EnergieVoorVier, 
doelend op de vier dorpen van de gemeente, officieel. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit 
zeven personen, allen met hun eigen kwaliteiten, drijfveren en ideeën. Karin Hoogenboom en Patrick 
Beusker zijn twee van hen. Ze waren nauw betrokken bij het vastleggen van de statuten, die nodig 
waren om tot oprichting te komen, en kunnen nu 'even ademhalen'. Toch ligt er een hoop werk in 
het vooruitzicht. 'Ons doel is het mede ontwikkelen van duurzame energie én de participatie van 
inwoners in dat proces. Daarbij staat creëren van draagvlak én het behalen van een fatsoenlijk 
rendement voor toekomstige leden voorop', aldus Patrick Beusker. Een initiatief dat van harte 
ondersteund wordt door de gemeente en dat vormgegeven wordt door samenwerking te zoeken 
met andere betrokkenen. 

Definitief scenario 
Concrete plannen maken zit er voor de energiecoöperatie echter nog niet in. Er is immers nog niet 
bekend in welke mate er zonne- en/of windenergie opgewekt zal gaan worden, en op welke locaties 
dit moet gebeuren. 'We willen daarmee graag aan de slag, maar zo lang er geen definitief scenario 
ligt kunnen we nog geen concrete plannen en berekeningen maken, en dus nog niet met een 
concreet voorstel naar de burgers toe', aldus Karin. 'Wel kunnen we een begin maken met het 
informeren en enthousiasmeren van mensen. Iets waar we nu de voorbereidingen voor treffen.' 

Inleg en opbrengst 
Die plannen en berekeningen hebben dan betrekking op de realisatiekosten van windmolens en 
zonneparken, het type en de kosten van de participaties (het geld dat mensen neertellen voor een 
aandeel in het project, red.) en het mogelijke rendement dat er te behalen valt. 'Dat mensen hun 
inleg terugkrijgen moge duidelijk zijn,' vertelt Karin, 'en daarnaast ontvangt men jaarlijks een 
percentage van de opbrengst'. Ze vult aan: 'De reden om te participeren zal voor iedereen 
verschillend zijn; dit kan vanuit een ideëel oogpunt, maar ook omdat het uiteindelijk een mooi 
rendement oplevert. Daarnaast is het de bedoeling om een deel van de opbrengst te besteden aan 
duurzame projecten in de gemeente Beuningen, door middel van een zogenaamd gebiedsfonds,  



 
 

zodat ook inwoners van de gemeente Beuningen die niet kunnen of willen 
investeren meeprofiteren.' 

Binnen een jaar hoopt de coöperatie meer duidelijkheid te hebben over de manier waarop men kan 
participeren, wat de inlegkosten zijn, en wat het doelrendement is. 'Daarbij stellen we voorop dat 
participatie financieel toegankelijk moet zijn voor alle burgers, inwoners van de gemeente Beuningen 
vooropgesteld. Juist zij moeten de kans krijgen mee te profiteren van het rendement', besluit Patrick. 

De coöperatie start in de loop van 2018 met een wervingscampagne; ook de website zal de komende 
maanden verder vorm gegeven worden. Wie interesse heeft om een actieve rol te spelen binnen 
energiecoöperatie EnergieVoorVier en/of belangstelling heeft om te participeren in duurzame 
opwekking in Beuningen kan contact opnemen via info@energievoorvier.nl. Wilt u op de hoogte 
gehouden worden van de ontwikkelingen, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief op 
www.energievoorvier.nl. De eerste editie wordt in het najaar verwacht. Meer informatie over de 
ontwikkelingen van Energiek Beuningen zijn te vinden op www.energiekbeuningen.nl. 
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