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• Welkom en opening

• Coöperatie EnergieVoorVier

• Ontwikkeling windturbines

• Gezamenlijke discussie, in groepjes

• Afsluiting discussie

• Afsluiting bijeenkomst

Programma



We staan er niet alleen voor

Regionale Energiestrategie - Waarom, Wat en Wanneer
https://youtu.be/dy0rRvt3dZY?list=PLF4_6t1zT3i20DRD2TXoY-2Ap-FZj1Kzk



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.

• EnergieVoorVier is opgericht door en voor inwoners van de 
gemeente Beuningen.  

• Als lid bepaal je mede de koers van EnergieVoorVier en kun 
je straks als eerste participaties kopen. Dit geld wordt 
geïnvesteerd in duurzame energieprojecten.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/yjSv5NH&id=10FAA6F579CC8936C86C86C2CA0B721269C56583&thid=OIP._yjSv5NHiao5SPDIIFwNaAHaJ4&mediaurl=http://www.alleplaatsenopdefiets.nl/images/fotos/3. Ewijk 9 ++++.JPG&exph=816&expw=612&q=Ewijk+beuningen&simid=607996221584772028&selectedIndex=72&cbir=sbi


Ontwikkeling

Klimaatakkoord 2019

’.... Participatie en acceptatie zijn van groot belang voor de ruimtelijke inpassing ….’

‘……Dit vertaalt zich in evenwichtige eigendomsverdeling

in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 % eigendom 

van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven). ....’



Waarom een energiecoöperatie? 

• lokaal inwoners betrekken

• vrijwillig samen de handen ineenslaan om de energietransitie te bewerkstelligen

• de lokale belangen behartigen van haar leden bij opwekken duurzame energie

• investeren in projecten via het uitgeven van participaties: leden zijn samen 
eigenaar en daarmee de baas! 

• meedelen in de opbrengst: leden krijgen jaarlijks een rendement uitgekeerd op 
hun participaties 

• daarnaast een bedrag uit winst beschikbaar maken voor investeringen in de eigen 
gemeenschap

EnergieVoorVier heeft nu meer dan 50 leden en daarnaast evenzoveel 
belangstellenden die de Nieuwsbrief ontvangen. 



Ontwikkeling Nederland

• Bijna 600 energiecoöperaties, waarvan ruim 350 met brede doelstelling 

• 1 coöperatie per 35.000 inwoners (meer dan in Duitsland en Denemarken)

• Verwachte doorgroei naar 1.000 tot 1.500 energiecoöperaties! Meer leden, 
maar ook meer vrijwilligers!

• 2/3 van de bevolking staat positief tegenover gezamenlijke productie van 
duurzame energie in de eigen woonomgeving

• 30% is bereid om deel te nemen aan een energiecoöperatie

Bron: Rabobank



Wind tot 2030 door coöperaties

• Inschatting is dat 5 tot 11 GW wind moet 
worden ontwikkeld tot 2030

• 50% in lokaal eigendom betekent
2,5 tot 5,5 GW door inwoners

• 5 GW vraagt een investering van ongeveer 
€ 6 miljard

• Bij eigen vermogen van 20% is dat een 
inleg van € 1,2 miljard door inwoners

• Dat betekent 480.000 leden die elk € 
2.500 inleggen in de komende 10 jaar

Bron: Rabobank



Zon tot 2030 door coöperaties

• Inschatting: 60% kleinschalig en 
40% grootschalig

• Bij 20% eigen vermogen is dat
€ 1 miljard ofwel 380.000 leden die 
ieder € 2.500 inleggen

Bron: Rabobank

EnergieVoorVier is geïnteresseerd in zon, maar wacht de ontwikkelingen bij de gemeente af



Conclusies

• Het rapport concludeert dat de ambities 
voor 50% lokaal eigenaarschap in principe 
realiseerbaar lijken 

• Dit is gebaseerd op groeimogelijkheden 
van het aantal coöperaties en financiering 
van projecten door burgers

• Mogelijkheden zullen per regio en 
gemeente verschillen

• Het vraagt wel om een aanzienlijke 
schaalsprong en professionalisering van 
de coöperatieve beweging



Activiteiten windtraject
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Besluit gemeenteraad over advies gebiedsraad

Principeverzoek

Overeenkomst met grondeigenaren

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

m.e.r. procedure 

Anterieure overeenkomst

Ontwerpvergunning en -bestemmingsplan

Bestemmingsplan / omgevingsvergunning

Beroepsfase Raad van State

SDE aanvraag + beschikking

Ledenwerving / voorinschrijven participaties

Contracting en financial close

Bouwen windpark en netaansluiting

Windpark operationeel
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Mogelijk tijdspad ontwikkeling windpark

Gemeente (+ initiatiefnemers)

EVV / initiatiefnemers
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Waar gaan de opbrengsten van een windpark heen?

Andere ontwikkelaars EnergieVoorVier

Windpark BV

50% investering en
zeggenschap 50% investering en

zeggenschap

Grondvergoeding
Grondeigenaren
(Erf)pachters
Direct omwonenden

Omgevingsfonds
(Direct) omwonenden

50% 
van 
winst

50% 
van 
winst

Rendement op 
participaties

Overig
Nieuwe projecten
Duurzaamheidsfonds
Aanvullende uitkeringen
Reserve

Windpark BVWindpark BV

Leden

Bank

Kosten

Kosten

Rente en
aflossing



Dialoog

We gaan gezamenlijk in gesprek aan de hand van een aantal 
vragen.

Van deze gesprekjes maken we een verslag.

Als je je emailadres hebt ingevuld, krijg je een bericht dat 
het verslag op de website van de coöperatie staat.



www.energievoorvier.nl

info@energievoorvier.nl

facebook.com/EnergieVoorVier

twitter.com/energievoorvier

Lid worden kan via het digitale formulier op onze website. Dit kost € 25,-.

Heb je vragen of wil je actief meedoen? Stuur ons een mail!

Kijk af en toe op onze website of volg ons op facebook of twitter! 


