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Nieuwsbrief juni 2019
Eerste Algemene Vergadering

EnergieVoorvier in het nieuws!

Op dinsdag 25 juni heeft in MFA ’t Hart te Ewijk de
eerste Algemene Vergadering plaatsgevonden. Er
waren naast het bestuur nog 6 leden aanwezig; 7
leden hebben zich afgemeld.
Daphne Willems is afgetreden als bestuurslid; we
bedanken haar natuurlijk voor haar inzet!
Hans Romijnders, als vrijwilliger al actief in de
werkgroep Communicatie, heeft haar plaats
ingenomen.
Het was een goede vergadering, waarin naast de
aangegeven agendapunten, voldoende tijd was voor
een presentatie over de afgelopen en de
aankomende periode. De presentatie is terug te
vinden op de website.

De coöperatie gegroeid!
Zoals jullie wellicht hebben opgemerkt, heeft onze
website een meer definitieve vorm gekregen. Zo
kunnen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte
houden van allerlei ontwikkelingen, vooral regionaal
en binnen de gemeente. We hebben inmiddels zo’n
50 leden: een mooi aantal voor een startende
coöperatie!

Een paginagroot artikel in de
Gelderlander! Klik op de afbeelding
om het artikel te lezen.

Na de zomer gaan we aan de slag om verder vorm
te geven aan de coöperatie, door actiever leden te
werven en meer (thema)bijeenkomsten te
organiseren. Kortom, we willen ons gezicht meer en
vaker laten zien! Voel je je geroepen om ons daarbij
te ondersteunen, neem gerust contact op!

Bijeenkomst grondeigenaren 12 juni
Op woensdag 12 juni is in MFA ’t Hart in Ewijk uitleg
gegeven aan grondeigenaren. In het kort is de status
van de plannen voor ontwikkeling van een windpark
in Beuningen besproken met de daarbij te nemen
vervolgstappen.
Een deel van de avond werd verzorgd door Gerlach
Velthoven van REScoopNL. Dit is een coöperatie
van duurzame energiecoöperaties die elkaar helpen
bij het realiseren van duurzame energieprojecten.
Vanuit zijn jarenlange ervaring heeft Gerlach aan de
hand van voorbeelden verteld over het proces dat in
Beuningen zal gaan plaatsvinden en hoe
grondeigenaren en omwonenden kunnen worden
betrokken in dit proces en kunnen meedelen in de
opbrengsten. Er werden veel en goede vragen
gesteld, een avond die zeker herhaald zal worden.

Vier bestuursleden (Jos, José, Jody
en Sanne) van energiecoöperatie
EnergieVoorVier werden op 26
februari gefotografeerd op het dak
van basisschool De Hoeven in
Beuningen. De foto’s en een artikel
zijn te bewonderen in het ledenblad
Dichterbij (editie voorjaar 2019) van
de Rabobank Rijk van Nijmegen. Klik
op de afbeelding om het artikel te
lezen.

Samen met onze leden wil
EnergieVoorVier haar ambities
waarmaken! Dus steun ons en word lid!
Doe mee!

Interview De Maas & Waler, 26 juni.
Klik op de afbeelding om het artikel te
lezen.

Uitbreiding van zoekzone na Raadsbesluit in april
De gemeenteraad besloot dinsdag 9 april om een groter gebied langs de Maas en Waalweg (N322)
te onderzoeken voor de plaatsing van turbines, dan eerder de bedoeling was, dit betekent dat niet
alleen de oksel van A50/A73 bij Ewijk een geschikte locatie kan zijn, maar dat het
onderzoeksgebied wordt uitgebreid richting Winssen, de gemeentegrens met Druten.
EnergieVoorVier is inmiddels in gesprek met de grondeigenaren en omwonenden in dit gebied,
waarbij zij toelichting geven over het verdere proces en de mogelijke gevolgen als er daadwerkelijk
windmolens in hun nabije omgeving geplaatst gaan worden.
De gemeenteraad heeft ook besloten meer locaties voor zonnevelden te laten onderzoeken. Het
gaat om boerenland ten zuiden van de A73 en het oeverwallengebied van de Waal, maar ook zijn
ARN en de zandwinplassen nu in beeld. EnergieVoorVier concentreert zich op dit moment vooral
op de ontwikkeling van de windmolens en de uitwerking van de toegezegde 50%-eigenaarschap.
EnergieVoorVier zal ook bij bij zon aanhaken zodra er meer duidelijkheid is over het proces. Hoe
we precies willen en kunnen aanhaken, zullen we op dat moment bepalen.
Voorlopig gaan we aan de slag met de verdere ontwikkeling van de windmolens en de
bijbehorende financiële scenario’s, in afwachting van de Milieu Effect Rapportage (MER) die door
de gemeente wordt opgestart.

Terugblik informatieavonden

Terugblik Zon Inspiratie Borrel

EnergieVoorVier heeft op maandag 20 mei in
Weurt en op donderdag 23 mei in Winssen
twee informatie sessies gegeven, in navolging
op eerdere bijeenkomsten in Beuningen en
Ewijk in november 2018.

Op vrijdagavond 29 maart 2019
organiseerde EnergieVoorVier samen met
Loket Duurzaam Wonen en Zonnige buren
in Beuningen een borrel met als doel
burgers te helpen bij het opwekken van
energie met zonnepanelen.

Tijdens beide sessies is aan de hand van een
presentatie de kernboodschap toegelicht: wie
zijn we, wat doen we en waar staan we nu.
Daarnaast was er voldoende ruimte voor het
stellen van vragen.
In Weurt lag de nadruk van de gestelde vragen
meer op het financiële vlak terwijl bij de
bijeenkomst in Winssen de locatie van de
windmolens en mogelijke zonneparken en het
bijbehorende proces meer aandacht kreeg. Er
was een een positieve sfeer en de gegeven
informatie werd door de aanwezigen
gewaardeerd.
Het wachten is nu op de resultaten vanuit de
MER (Milieu Effect Rapportage) die door de
Gemeente in gang wordt gezet.

Joop Pors vertelde over alle
aandachtspunten bij het realiseren van
zonnepanelen. Dit leverde de aanwezigen
met zonenergie-opwekplannen een
uitstekende checklist op. Als er één ding
duidelijk is geworden uit het verhaal dat
Joop Pors samen met zijn buren aan de
aanwezigen vertelde, dan is het dat het
samen opwekken van zon-energie nog
aantrekkelijker en leuker is dan alleen. Je
krijgt meer korting op je zonnepanelen en de
installatie daarvan en dus meer rendement.
Maar daarnaast is het gezellig om dit samen
met je buren te doen!

EnergieVoorVier haakt aan bij RES Arnhem / Nijmegen
EnergieVoorVier orienteert zich ook bij andere lokale en regionale organisaties in het kader van de
energietransitie; kennis delen en samen optrekken is belangrijk om de transitie positief te
beïnvloeden. Voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen is Nederland verdeeld in 30
zogenaamde RES regio’s. RES staat voor Regionale Energie Strategie; één daarvan is RES
Arnhem / Nijmegen, welke bestaat uit 16 gemeenten. Op donderdag 14 maart kwamen een groot
aantal vertegenwoordigers van coöperaties, buurtinitiatieven en Wijken van de Toekomst uit deze
gemeenten voor de eerste keer bij elkaar, waaronder EnergieVoorVier. De vraag die toen voor lag
was: Hoe willen en kunnen wij in onze regio samen sterk staan? Hoe positioneren we ons ten
opzichte van de RES? Samen waren we het eens over het feit dat we als coöperaties invloed uit
willen oefenen op het proces van de energietransitie in onze regio. Tijdens de eerste bijeenkomst
zijn alle lopende projecten en initiatieven ingetekend op een regio kaart. Dat bleken er al heel veel
te zijn!
Op 27 mei hebben we bij een tweede bijeenkomst bijgepraat over de resultaten van de eerste
verkenning, de verdere invulling van het RES proces en de mogelijke rol voor coöperaties. Tijdens
deze bijeenkomst maakten we ook kennis met de procesregisseur RES Nicole Olland en de
inhoudelijk projectleider Rijk van Voskuilen van Bureau Over Morgen. Samen met hen gingen we in
gesprek over het RES proces en onze inbreng en vertegenwoordiging in dat proces, incl. de wijze
waarop wij de inbreng vanuit de coöperaties gaan coördineren. Er is gezamenlijk besloten dat
twee mensen uit RES Arnhem/Nijmegen de coördinatie op zich gaan nemen: voor de zuidelijke
helft zal Ineke de Jong van Wiek II/Burgers geven energie deze rol op zich nemen.
EnergieVoorVier zal uiteraard aanhaken bij de ontwikkelingen binnen RES Arnhem/Nijmegen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@energievoorvier.nl toe aan
uw adresboek.

