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Agenda

• Welkom en opening

• Coöperatie EnergieVoorVier: wat en waarom? 

• Landschap, doelen en tijdslijnen

• Lid worden van EnergieVoorVier

• Vragen



Waarom EnergieVoorVier?

• De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn.

• Om dat te realiseren is het noodzakelijk om onder meer 
grootschalig duurzame energie op te wekken door middel van 
windmolens en zonneparken.

• EnergieVoorVier vindt de energietransitie belangrijk en wil een 
bijdrage leveren: als inwoners met elkaar invulling geven aan 
een groene toekomst.

• Door mee te denken, mee te doen en mee te ontwikkelen via 
EnergieVoorVier worden inwoners betrokken bij de lokale 
energietransitie en delen ze mee in de lusten.

• EnergieVoorVier is opgericht door inwoners, van inwoners en 
voor inwoners van de gemeente Beuningen.  
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Wat is een energiecoöperatie? 

• Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale inwoners, die vrijwillig de handen 
ineenslaan om lokaal duurzame energie op te wekken en de energietransitie te 
bewerkstelligen. 

• Een coöperatie behartigt de belangen van haar leden. De leden zijn de baas!

• Geld voor investeringen komt binnen via het uitgeven van participaties. 

• Leden krijgen jaarlijks een rendement uitgekeerd op hun participaties. Het 
streefrendement ligt ruim boven de rente die een bank op dit moment uitkeert op 
spaargeld!



Wat wil EnergieVoorVier bereiken?

• Ondersteunen van de lokale energietransitie en behartigen van 
de lokale belangen.

• Het duurzaamheidsbewustzijn van inwoners vergroten.

• Inwoners betrekken bij de realisatie van lokale duurzame 
energieprojecten.

• Zelf grootschalige duurzame energie opwekken en leveren aan 
in de inwoners.

• Inwoners laten meedelen in de opbrengsten van de 
grootschalige opwek van duurzame energie.
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Speerpunten van EnergieVoorVier

• Een actieve rol in de lokale energietransitie

• Meedenken, -ontwikkelen en -exploiteren

• Minimaal 50% eigenaarschap van het beoogde windpark

• Belangenbehartiging van inwoners van de gemeente en van de leden in het bijzonder

• Zo min mogelijk lasten (bijvoorbeeld: slagschaduw, geluid, uitzicht)

• Vergoeding van eventuele planschade

• Gesocialiseerde grondvergoedingen

• Omgevingsfonds/duurzaamheidsfonds

• Aantrekkelijk rendement op participaties

• Creëren van duurzaamheidsbewustzijn



Waar gaan de opbrengsten van het windpark heen?

Andere ontwikkelaars EnergieVoorVier
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Wat is er tot nu toe gebeurd?

Jan 2017
Vaststellen 
Energievisie 
Beuningen

Aug 2017
Eerste bijeenkomst 
initiatiefnemers 
coöperatie

Okt 2017
Eerste ronde 
dorpsbijeenkomsten

Feb 2018
Opdrachtbrief 
gebiedsraad

Dec 2017
Start gesprekken
ontwikkelaars wind

Apr 2018
Formele oprichting 
EnergieVoorVier

Jun 2018
Inloopavonden
3 scenario's 
gebiedsraad

Nov 2018
Start gesprekken 
grondeigenaren 
zoekzone wind & 
Infoavonden EVV

Jan 2019
Locatieplan 
naar College

Apr 2019
Raadsbesluit
Uitbreiding zoekzones
m.e.r.-procedure wind en zon

Mei 2019
Informatieavonden
Weurt en Winssen

2017 2018 2019

2017

Juni 2019
Eerste AV

Juni 2019
Start 
voorbereiding 
m.e.r.-
procedure?



Het tijdspad voor het ontwikkelen van het windpark

Zontraject loopt in parallel

• Traject tot realisatie aanzienlijk korter, maar gemeentelijk traject nog onduidelijk

• Nog veel initiatieven en mogelijke lokaties

• Rol EnergieVoorVier nog onduidelijk

Activiteiten windtraject
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Besluit gemeenteraad over advies gebiedsraad

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

m.e.r. procedure - opleveren MER

Opstellen ontwerpvergunning en -bestemmingsplan

Vaststellen bestemmingsplan / omgevingsvergunning

Beroepsfase Raad van State

SDE aanvraag + beschikking

Ledenwerving / voorinschrijven participaties

Contracting en financial close

Netaansluiting en bouwen windpark

Windpark operationeel

2019 2020 2021 2022



Word lid van EnergieVoorVier!

• Als lid bepaal je mede de koers van EnergieVoorVier en in welke projecten 
en activiteiten wordt geïnvesteerd.

• Als lid kun je straks als eerste participaties kopen. Het geld dat wordt 
opgehaald met uitgifte van deze participaties wordt geïnvesteerd in 
duurzame energieprojecten (bijvoorbeeld wind- en zonneparken).

• Het is de verwachting dat een aantrekkelijk rendement zal kunnen worden 
uitgekeerd op de participaties.

• Het lidmaatschap kan eenvoudig via de website worden aangevraagd en 
kost eenmalig € 25,-



www.energievoorvier.nl

info@energievoorvier.nl

facebook.com/EnergieVoorVier

twitter.com/energievoorvier

Lid worden kan via het digitale formulier op onze website.

Vragen of wil je actief meedoen? Stuur ons een mail!

Kijk ook eens op onze website of volg ons op facebook of twitter! 


