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Nieuwsbrief mei 2020
ALGEMENE VERGADERING
Vanwege de maatregelen rondom corona is
de ledenvergadering die gepland stond in
maart niet doorgegaan. De nieuwe datum
voor de Algemene Vergadering is:
Woensdag 17 juni, aanvang 19:45 uur.
We zoeken nog uit hoe we dit gaan doen:
een vergadering in ’t Hart in Ewijk of een
digitale variant (skype-bijeenkomst.)

Zonneparken
EnergieVoorVier onderzoekt hoe en of zij kan
participeren in de zonneparken die in de
gemeente Beuningen ontwikkeld worden.
Inmiddels zijn door de gemeente enkele
partijen geselecteerd voor de realisatie van
deze zonneparken. EnergieVoorVier is met
deze partijen in gesprek om de mogelijke
samenwerkingsvorm te bespreken.

Alle leden ontvangen begin juni een
uitnodiging per mail, inclusief de agenda en
bijbehorende stukken. In deze mail zullen
we tevens aangeven hoe wij de vergadering
zullen organiseren passend bij de dan
geldende maatregelen rondom corona.
De coöperatie heeft op dit moment
65 leden en 59 belangstellenden die de
Nieuwsbrief ontvangen.

Samen met onze leden wil
EnergieVoorVier haar
ambities waarmaken!
Ledenonderzoek en
stakeholdersanalyse
EnergieVoorVier bestaat nu precies twee jaar
en we hebben in die periode veel werk verzet
met een kleine groep vrijwilligers. Het is tijd
voor de volgende stap.
Volgens de huidige planning zijn de
omgevingsvergunningen voor zon- en
windprojecten begin 2021 een feit. Er kan dan
gestart worden met het ontwikkelen van wind en zonprojecten. De ambitie van
EnergieVoorVier is en blijft, in ieder geval voor
windprojecten, om 50% eigenaar te worden
samen met onze leden. Dus het is tijd om ons
meer te laten zien en de inwoners van de
gemeente aan ons te binden!
We starten daarom met de voorbereiding van
een campagne.
Op korte termijn zal er contact worden
opgenomen met een aantal leden en andere
stakeholders om een beeld ‘van buiten naar
binnen’ te krijgen. Mogelijk word je telefonisch
benaderd met de vraag of je mee wilt werken
aan het ledenonderzoek. Dit kost ongeveer 30
tot 45 minuten. Uiteraard kun je aangeven niet
mee te willen werken, geen enkel probleem!

Voortgang wind
De gemeente Beuningen is nog bezig om
invulling te geven aan de verplichte Milieu Effect
Rapportage (m.e.r.-procedure). Hiervoor worden
de milieueffecten die windturbines hebben op de
omgeving onderzocht door een extern bureau.
De eerste fase, waarin de concept m.e.r. wordt
opgesteld (zie Nieuwsbrief februari 2020), loopt
nog. Voordat het tweede deel van de m.e.r.procedure kan worden uitgevoerd en exact
duidelijk wordt waar de windturbines kunnen
komen te staan, moeten afspraken over de
verdeling van de grondvergoeding zijn gemaakt
met de grondeigenaren in de beoogde zoekzone
en moet duidelijk zijn welke gronden hiervoor
beschikbaar zijn.
EnergieVoorVier heeft in verschillende
bijeenkomsten gesproken met de
grondeigenaren, waarin wordt toegewerkt naar
een breed geaccepteerde verdeelsleutel van de
gesocialiseerde grondvergoedingen vanuit het
windpark in Beuningen.
De verwachting is dat in de komende weken de
overeenkomsten waarin deze verdeelsleutel
wordt vastgelegd getekend gaan worden.
Daarna kan het tweede deel van de MERprocedure starten.

Steun ons en word lid!
Doe mee!

Heb je interesse om de energiecoöperatie
te ondersteunen als vrijwilliger?
Laat het ons weten per mail:
info@energievoorvier.nl

Ontwikkelingen Regionale Energie
Strategie (RES)
Het afgelopen half jaar heeft
EnergieVoorVier, samen met andere
energiecoöperaties en stakeholders,
deelgenomen aan alle bijeenkomsten van
de Regionale Energie Strategie (RES)
Arnhem-Nijmegen. Het is duidelijk
geworden dat de gemeente Beuningen in
één van de zoekzones valt die meer
energie moet gaan opwekken dan wat de
oorspronkelijke doelstelling vanuit Energiek
Beuningen was.
Dit komt omdat we als buurgemeente van
Nijmegen mee gaan helpen om energie
voor de stad Nijmegen op te wekken,
omdat we als gemeente langs een snelweg
liggen die in westelijke richting loopt en
omdat we op het hoofdnetwerk van
netbeheerder Liander liggen. Dat maakt dat
we tot ‘zoekgebied’ met een extra opdracht
zijn aangemerkt. We zijn continu in gesprek
geweest met de RES-bestuurders over de
haalbaarheid van de plannen in combinatie
met de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid
van ons woongebied. Op 11 mei 2020 vond
het laatste online ‘stakeholder intermezzo’
plaats. Daarin bespraken we de
conceptversie van het voorlopige
conceptbod van de RES-regio Arnhem
Nijmegen. Dit document bevat de
hoofdlijnen met de kernpunten ‘Elektriciteit’
en ‘Warmte’, die eind mei door de
wethouders van de betrokken overheden
worden vastgesteld.
De volledige informatie uit het gezamenlijke
RES-proces komt na 5 juni beschikbaar.
Deze informatie wordt gepresenteerd in
een zogenaamde ‘Storymap’. Dat is een
digitale omgeving die publiekelijk
toegankelijk is. Daarin komt onder meer
alle achtergrondinformatie, de deelkaarten
en een verslag van het proces te staan.
Er moeten hierna nog veel stappen
plaatsvinden, waarin regionaal en lokaal
nog veel kan gebeuren. We blijven als
coöperatie staan voor de belangen van de
inwoners van de gemeente Beuningen en
zetten naast de te verwachten lasten in op
een zo groot mogelijke opbrengst voor de
inwoners van de gemeente.
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