Nieuwsbrief
project grootschalige opwek van zon en wind - 15 februari 2019

In 2018 ging de Gebiedsraad met een opdracht
van de gemeenteraad aan de slag om vanuit de
eerste 16 scenario’s voor wind- en zonne-energie
een advies op te stellen. Die scenario’s zijn door
inwonerswerkgroepen gemaakt. Het Locatieplan
is het advies van de Gebiedsraad aan de
gemeenteraad. In dit plan staan de spelregels voor
windenergie en zonne-energie in de gemeente
Beuningen.
Het advies van de Gebiedsraad gaat nu naar
de raadscommissie Ruimte. Daarna bespreekt de
gemeenteraad het. Dan is het voortraject klaar.
Een bijzonder traject. In de ruimtelijke ordening
gaat men vaak pas bij een concreet plan met de
omgeving in gesprek. Het Locatieplan dat er nu
ligt is gemaakt in overleg met en met input van
bewoners uit onze gemeente. Beuningen kiest voor
zorgvuldigheid en daarmee voor een uitgebreide
voorbereiding. Tijdens keukentafelgesprekken
en dertien inwonersbijeenkomsten konden
bewoners meepraten en meedenken. We hebben
nieuwsbrieven verstuurd, krantenartikelen
geschreven en er is een eigen website. In de
Gebiedsraad werkten inwoners uit onze vier
dorpen en het buitengebied mee aan het
Locatieplan. Tijdens een inloopavond op 17
januari in Ewijk konden inwoners de plannen
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bekijken en bespreken. Leden van de Gebiedsraad
beantwoordden vragen. Zo’n 150 mensen waren
op de avond aanwezig. Antwoorden op de reacties
die we die avond kregen vindt u verderop in de
nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief vindt u verder een verslag van
de laatste ontwikkelingen en een overzicht van de
volgende stappen.

Advies van de gebiedsraad
In juni 2018 organiseerde de Gebiedsraad in
alle vier de dorpen inloopbijeenkomsten. Op
die avonden haalde de Gebiedsraad de laatste
informatie en wensen op. Daarna werden er keuzes
gemaakt en uitgewerkt. Zo was al bekend dat
een combinatie van wind- en zonne-energie in het
advies zou komen. En dat de Gebiedsraad grotere
windmolens aanraadt.
De Gebiedsraad gaf aan in welk gebied welk
type zonneveld kan komen en wat daarbij de
voorwaarden zijn. Zo is onder andere bepaald
hoe groot zonneparken mogen worden en hoe hier
vanuit het oogpunt van het landschap mee om moet
worden gegaan.
Daarnaast is de zoekzone voor wind verder
onderzocht. Er zijn in de zoekzone zes mogelijke
gebieden op basis van een uitgebreide afweging.

Deze plekken zullen niet allemaal worden gebruikt.
Het is een nieuwe stap in de verfijning van de
keuze. Uiteindelijk zijn er vier of vijf windturbines
nodig om Beuningen in 2040 energieneutraal te
maken.

Gesprekken grondeigenaren
In het najaar spraken we met de grondeigenaren
en direct omwonenden in en om de zoekzone. De
gesprekken gingen vooral over de vraag of zij
windturbines en zonneparken op hun land willen.
Ook kwam aan de orde wat er gebeurt als de
installaties buiten hun terrein komen te staan. Het
grootste deel van de grondeigenaren wil verder
praten over de mogelijkheden.
Het Locatieplan gaat uit van een sociale grondvergoeding. Niet alleen de grondeigenaar die
een windturbine of een zonnepark op zijn terrein
krijgt, ontvangt een vergoeding. Er wordt ook een
regeling bedacht waar eigenaren van grond in de
directe omgeving van kunnen profiteren.

Inloopbijeenkomst 17 januari
Op de inloopbijeenkomst in Ewijk waren leden van
de Gebiedsraad aanwezig. Ze hebben bezoekers
bijgepraat over de manier van werken en legden
de gemaakte keuzes uit. Daarnaast konden
bezoekers een reactie achterlaten of deze later
mailen. In totaal kwamen er bijna 110 reacties
binnen, waarvan ruim 80 gelijk en 29 uniek. Veel
gingen over dezelfde onderwerpen.
In de reacties gaven mensen o.a. aan dat ze – nog
meer – op de hoogte gehouden willen worden. Een
aantal reacties ging over de locaties en over het
proces. De meeste reacties gingen over mogelijke
geluidshinder of schaduw van de windmolens op
woningen. Goed om te weten: dit zijn zaken die ook
in de volgende fase aan bod komen. In een MERprocedure komen onderwerpen als slagschaduw en
geluidshinder terug. Dit is ook in de Gebiedsraad
besproken.

Slagschaduw - stilstandregeling
Als de zon op de draaiende wieken van een
windmolen schijnt, zorgt dit voor een bewegende
schaduw. Als deze schaduw op een raam van
een huis valt, kan de afwisseling tussen licht en
donker als hinderlijk worden ervaren. De kans op
slagschaduw is in het voor- en najaar het grootst.
Dan staat de zon lager aan de hemel.
De Gebiedsraad adviseert om slagschaduw
op woningen helemaal uit te sluiten door de
windturbines stil te zetten als er slagschaduw op
woningen valt. Dat staat als voorwaarde voor
windturbines in het Locatieplan.
Geluidshinder – reële verwachting
Een windturbine maakt geluid. Dan hebben
we het over de motor en over de beweging
van de wiek langs de mast. Geluid wordt door
veel dingen beïnvloed. Denk aan windsterkte,
achtergrondgeluid van auto’s en mensen, maar
ook door de ongelijkmatige weerkaatsing van
geluid op water, bomen en op woningen. Geluid
en geluidshinder zijn daarom niet makkelijk uit te
leggen. Bewoners geven aan dat ze bang zijn voor
geluidsoverlast.
In het voortraject is een geluidsonderzoek
uitgevoerd waarbij onder meer de wettelijke
geluidscontouren zijn onderzocht; het
geluidsonderzoek dat hoort bij een MER-procedure
gaat verder; daar wordt ook de geluidsbelasting
per woning onderzocht; zowel in de
geluidsgevoelige zone (binnen de geluidscontour)
als kort daarbuiten. In het Locatieplan staat dat
geluid op de omgeving zoveel mogelijk beperkt
moet worden. De geluidscontouren die in het
Locatieplan staan zijn realistische verwachtingen.
Het geluid dat de windturbines maken moet hoe
dan ook voldoen aan de wettelijke norm. Dat
geeft bewoners de nodige zekerheid. Bewoners
kunnen lid worden van de Energiecoöperatie
EnergieVoorVier. EnergieVoorVier wordt voor
50% eigenaar van het te bouwen windpark. Via
EnergieVoorVier hebben bewoners invloed op de
keuze en plek van de windturbines.

Andere reacties
Naast de zorgen over geluidshinder en
slagschaduw kwam er ook een aantal reacties
binnen over waardevermindering van huizen. De
Gebiedsraad wil dat partijen die zich melden voor
het bouwen van windturbines of een zonnepark
vooraf duidelijk maken hoe zij de omgeving
compenseren. Deze zogeheten planschade moet in
het plan staan dat de ondernemer die windturbines
of zonneparken wil bouwen indient.
Meerdere mensen gaven aan dat de turbines
niet fraai zijn in het landschap. De Gebiedsraad
heeft hier zelf lang over gesproken. Het is een
van de redenen waarom de raad koos voor grote
windmolens die in een strakke lijn komen te staan.
De voorgestelde zone voor windenergie ligt in
de buurt van grote wegen, zodat zo min mogelijk
omwonenden er direct zicht op hebben.
Op de inloopbijeenkomst en in de reacties hoorden
we ook complimenten over de zorgvuldigheid van
het proces en de keuzes die in het Locatieplan zijn
verwoord.

Planning
Op 26 februari en 26 maart bespreekt de
raadscommissie Ruimte het Locatieplan. De
raadsbehandeling volgt in april. Na de beslissing
van de raad zijn de regels en randvoorwaarden
waaraan plannen voor wind- en zonne-energie
moeten voldoen duidelijk. Initiatiefnemers kunnen
dan met hun plannen naar de gemeente stappen.
Pas dan begint de officiële procedure. Daarin is er
natuurlijk gelegenheid voor zienswijzen, bezwaar
en beroep.

Nieuwsbrief 8
De volgende nieuwsbrief komt over ongeveer 8
weken of zo snel als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via
gemeente@beuningen.nl of kijk op de website
www.energiekbeuningen.nl.

