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In de landelijke politiek is klimaatverandering een belangrijk thema. Eind vorig jaar is tijdens de
klimaattop in Polen afgesproken hoe landen laten zien dat zij het Klimaatakkoord van Parijs uit 2017
gaan uitvoeren. Nederland is blij met die uitkomst: ,,Dat is belangrijk. Bijna 200 landen hebben in Parijs
hun handtekening gezet onder het internationale klimaatakkoord. Nu is het zaak dat iedereen die
afspraken nakomt en invult met concrete maatregelen,’’ heeft minister Eric Wiebes van Economische
Zaken en Klimaat aangegeven. Hoe we dat daadwerkelijk gaan doen, is nog niet duidelijk. Maar de
zorgen omtrent klimaatverandering en de noodzakelijke verduurzaming zijn wel duidelijk; onze jeugd
vraagt ook om actie!

Met deze Nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de recente
ontwikkelingen van de energie transitie in de gemeente Beuningen.
Hoe ziet het proces eruit en waar staan we nu?
De gebiedsraad is gevraagd een advies uit te brengen aan de gemeente over windmolens en/of
zonnevelden.Deze raad bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen en heeft externe adviseurs bij
het proces betrokken. Dit advies, het zogeheten Locatieplan, geeft aan waar opwekking van wind- en
zonne-energie in de gemeente gerealiseerd kan worden en onder welke voorwaarden. Het Locatieplan
geeft niet de exacte locaties aan van windmolens en zonneparken, maar geeft een set aan voorwaarden
en zoekzones. Het plan van de gebiedsraad is als concept op de inloopavond op 17 januari aan bewoners
en betrokkenen gepresenteerd. Volgens de huidige planning wordt op 26 februari het concept
locatieplan in de raadscommissie Ruimte besproken. Het voornemen is om in de raad van 9 april een
besluit te nemen.
Het advies betreft plaatsing van 4 tot 5 grote windmolens met minimale geluidsoverlast en zonder
slagschaduw op woonhuizen. De grote windmolens vangen meer wind, waardoor er meer
energieopbrengst zal zijn. Ook is het advies om tot 60 hectare aan zonneparken te realiseren.
Maar eerst is dus de politiek aan zet.

Wat doet EnergieVoorVier op dit moment?
We hebben drie belangrijke aandachtsgebieden verdeeld over 8 bestuursleden:
1. Gebiedsontwikkeling en gevolgen voor omwonenden
In de afgelopen maanden zijn we als coöperatie samen met een afvaardiging van de gemeente in
gesprek gegaan met grondeigenaren en (erf)pachters binnen de zoekzone wind om uitleg te geven
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over het gemeentelijke proces en om ons als coöperatie te introduceren. Inmiddels zijn we druk
bezig om met onze mede-windontwikkelaars te inventariseren welke opties we hebben voor
vergoedingen voor grondeigenaren en afdrachten naar de omgeving. Daarna gaan we met
grondeigenaren en omwonenden in gesprek om definitieve afspraken te maken over specifieke
maatregelen en vergoedingen. Inmiddels zijn we ook met potentiële zonontwikkelaars het gesprek
aangegaan om te kijken welke mogelijkheden er liggen om lusten te delen met de omgeving.
Natuurlijk gaan we alle inwoners en grondeigenaren van de gemeente Beuningen in het proces zo
goed mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen, zeker vanaf het moment dat de
gemeenteraad een besluit over het locatieplan heeft genomen en we echt aan de slag kunnen.
2. Financien
We zijn bezig om financiële en technische informatie te verzamelen die potentiële leden kunnen
overtuigen om lid te worden. En om te bekijken welke financiële bronnen nodig zijn en hoeveel geld
er daadwerkelijk nodig is om al het werk aan de achterkant te kunnen doen. En verder werken we
aan de business case, om inzicht te krijgen in de scenario’s rondom kosten en opbrengsten van
duurzame energiebronnen en de hoogte van bijvoorbeeld rendement op participaties en
grondvergoedingen. De business case laat goede opbrengsten zien voor de leden van de coöperatie.
3. Communicatie en PR
In 2018 hebben we de identiteit van het merk ‘EnergieVoorVier’ verder ontwikkeld met als resultaat
de lancering van het logo in november 2018. Een mijlpaal waar we trots op zijn! De website, die
eerst nog in de kinderschoenen stond, heeft een passende ‘look en feel’ gekregen en is begin
februari online gezet. Een tweede mijlpaal! Maar we zijn er nog lang niet, want nu gaan we aan de
slag met de uitbreiding van onze coöperatie. Meer leden betekent een betere zichtbaarheid en
meer draagvlak voor opwekking van duurzame energie en de noodzaak van verduurzaming.

Wat is nodig om meer leden te krijgen?
De coöperatie heeft in november 2018 informatie-avonden georganiseerd. In 2019 gaan we meer van
deze avonden organiseren, niet alleen voor de inwoners van de vier dorpen maar ook voor specifieke
doelgroepen. Daarnaast willen we in het voorjaar op zaterdagmorgen de dorpen in om ons verhaal te
vertellen en actief leden te werven. Want graag blijven we met alle inwoners van de gemeente in
gesprek!
Blijf op de hoogte; kijk regelmatig op de website van de energiecoöperatie www.energievoorvier.nl
En blijf meer algemeen geïnformeerd door de website van de gemeente Beuningen te raadplegen.
Wil je nu al wat doen? Bijvoorbeeld door mee te helpen bij de campagnes in het voorjaar?
Dat kan! Stuur een mail naar info@energievoorvier.nl.
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