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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
Algemene Vergadering

Ontwikkeling zonneparken

Op woensdag 18 november vindt onze
ledenvergadering plaats. Op dit moment kunnen wij nog
niet aangeven of we deze vergadering digitaal
organiseren of dat we hiervoor bij elkaar kunnen komen.
Leden krijgen hierover tijdig informatie, samen met de
bijbehorende stukken. Maar zet deze vergadering alvast
in je agenda!

Aanleiding
Om in het Kommengebied van de gemeente
Beuningen de gewenste 40ha zonnevelden op een
zorgvuldige manier in te passen heeft de gemeente
een selectieleidraad uitgewerkt op basis waarvan
initiatiefplannen konden worden ingediend en
beoordeeld. Uit het selectieproces zijn 4
initiatiefplannen van TPSolar (met 2 voorstellen),
ZonXP en Gutami Solar Development gekozen. De
gemeente Beuningen wil de opbrengsten zoveel
mogelijk in de omgeving terug laten vloeien, zodat
de bewoners ook de vruchten kunnen plukken van
de lokaal opgewekte duurzame energie, waarbij een
lokale energiecoöperatie betrokken wordt.

Weet je nu al of je aanwezig bent? Stuur dan een mail
naar info@energievoorvier.nl

Informatieavond omwonenden
EnergieVoorVier heeft op 24 september 2020 een
informatieavond georganiseerd voor omwonenden, die in
een straal van 1,5 km rondom het plangebied
voorontwerp-bestemmingsplan (VOBP) staan. Er zijn
1200 uitnodigingen verspreid, op de avond zelf waren 30
omwonenden aanwezig.
Wat speelt er bij omwonenden
Overlast: slagschaduw en geluidsoverlast (al dan niet
laagfrequent);
Toekomstig woongenot, een zorg die boven een
eventuele financiële vergoeding uitgaat;
Waardevermindering van de woning;
Gezondheidsrisico’s;
Invloed vanuit en betrokkenheid omwonenden.
Betrokkenheid: wat kan EnergieVoorVier hierin
betekenen?
Ondanks dat er de afgelopen jaren zowel door de
gemeente als door de coöperatie verschillende
bijeenkomsten zijn georganiseerd, voelen omwonenden
zich niet betrokken. Het gevoel heerst dat er al veel
keuzes zijn gemaakt waarop geen invloed meer mogelijk
is.
Betrokkenheid is ook een thema waar EVV mee worstelt.
We zijn blij met de betrokkenheid van de omwonenden
die aanwezig zijn tijdens de informatieavond, maar in
verhouding tot het aantal genodigden is de opkomst
echter minimaal. Hier ligt dus voor ons een grote
uitdaging en we verwelkomen alle ideeën die kunnen
helpen om inwoners beter te bereiken en te betrekken.
Waar kunnen we in de volgende fase van het proces
wel invloed op hebben?
Op de keuze wel of geen windmolens, aantal, locatie en
hoogte hebben we als energiecoöperatie geen invloed.
Dat besluit wordt genomen door de gemeenteraad. Maar
we kunnen wel invloed hebben op bijvoorbeeld de keuze
van type windmolens, maatregelen bij storingen en
eventuele herinrichting van het gebied en/of de
woonomgeving ter verbetering van het woongenot.
Omdat de gemeente stelt dat de energievcoöperatie voor
50% eigenaar wordt van het windpark, kunnen we er ook
voor zorgen dat een deel van de opbrengst terecht komt
bij grondeigenaren en direct omwonenden (vergoeding),
inwoners (rendement) en de Beuningse gemeenschap
(gebiedsfonds).
Zonder energiecoöperatie en dus zonder eigenaarschap
bij omwonenden en de inwoners van de gemeente gaat
de opbrengst van het windparkl naar de betrokken
energieleverancier en projectontwikkelaar en heeft de
inwoner er geen profijt van, maar ervaart wel de nadelen.

Proces participatieplan
Bovengenoemde partijen hebben op 21 september
jl. besloten om samen te werken met
EnergieVoorVier. Ze hebben ons gevraagd de regie
te nemen in het organiseren en vormgeven van de
financiële participatie.
Onze uitgangspunten zijn:
Zo evenwichtig mogelijke verdeling van de
lusten en lasten;
Zorgen dat iedereen de (financiële) vruchten kan
plukken dus ook inwoners met minder financiële
draagkracht en ongeacht of ze nu wel of geen lid
zijn van onze energiecoöperatie;
Stimuleren en realiseren van individuele
energieopwekking;
Maximaal maatschappelijk draagvlak creëren
voor de realisatie van de 4 zonneparken bij de
inwoners van de gemeente Beuningen en meer
algemeen voor grootschalige opwek met zonneenergie.
We denken aan de volgende mogelijkheden:
Teruglevering van de opgewekte groene stroom
met korting
Omgevingsfonds voor bijvoorbeeld:
Aanbieden van zonnepanelen aan
inwoners (collectieve inkoop):
Doneren van zonnepanelen aan jeugd
sportverenigingen:
Zonne-energie lessen op scholen
Mede-investeren vanuit de inwoners.
De komende maanden zullen we samen met de zon
ontwikkelaars de mogelijkheden verder uit werken.

Samen met onze leden wil
EnergieVoorVier haar
ambities waarmaken!
Doe mee!

De coöperatie heeft op dit moment 67 leden en
73 belangstellenden die de Nieuwsbrief ontvangen.

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

Voorkeursalternatief
windpark
In onze nieuwsbrief van mei 2020
hebben we aangegeven dat we samen
met onze mede-initiatiefnemers Eneco
en Kemperman bezig waren om de
laatste hand te leggen aan de
grondovereenkomsten, uiteraard in
nauw overleg met de grondeigenaren
en (erf)pachters in het plangebied.
In de periode juni-augustus hebben we
met een groot deel een
grondovereenkomst kunnen sluiten,
een aantal grondeigenaren en
(erf)pachters zijn helaas om verschillende redenen afgehaakt. Deze gronden zijn daardoor niet beschikbaar
voor het te realiseren windpark.
De gronden waarvoor een overeenkomst is getekend, zijn in augustus ingebracht voor het opstellen van het
voorkeursalternatief (VKA). De gemeente, initiatiefnemers en adviesbureau Bosch en van Rijn hebben samen
het VKA opgesteld op basis van de beschikbare gronden en de resultaten uit de voorlopige MER. Het VKA is
eind september met de betrokken grondeigenaren en begin oktober met de direct omwonenden die binnen
ongeveer 500 meter komen te wonen van een turbine besproken. Op 6 oktober is het VKA in de commissie
Ruimte gepresenteerd, waarmee het openbaar is geworden.
De afbeelding laat het huidige VKA zien: het gaat om 5 windmolens, 2 ten westen van de A50 en 3 ten oosten
van de A50.
Het VKA wordt op dit moment verder onderzocht. Als alle onderzoeken klaar zijn, zullen het concept MER en het
ontwerpbestemmingsplan worden afgerond. Tegelijkertijd zullen wij samen met Eneco en Kemperman de
vergunningaanvraag gaan voorbereiden. Volgens de huidige planning liggen begin volgend jaar het
ontwerpbestemmingsplan en de vergunningaanvraag gezamenlijk ter inzage. Vlak voor de zomer van 2021 zou
dan het bestemmingsplan kunnen worden vastgesteld en de omgevingsvergunning kunnen worden verleend.

Ontwikkelingen Regionale Energie
Strategie (RES)
De colleges van de 16 gemeenten schaarden zich in
september 2020 achter het plan van de Regionale
Energiestrategie van Regio Arnhem Nijmegen. Dit plan
laat zien hoe we in onze regio overstappen op schone
energie. Het plan van de regio bestaat uit het voorlopig
concept bod (aandeel in de landelijk afgesproken
hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in
2030), aangevuld met reacties van alle betrokkenen bij
de RES. In het plan zijn nog uitdagingen te vinden. Zo
is er in het concept bod nu nog een scheve verhouding
tussen de opgewekte elektriciteit uit zon ten opzichte
van wind. Die is in het huidige plan 97% uit zon en 3%
uit wind.
Als je deze nieuwsbrief leest heeft de Startbijeenkomst
RES 1.0 op dinsdag 13 oktober online plaatsgevonden.
Op deze bijeenkomst is toegelicht wat de aanpak de
komende periode wordt. De aandachtspunten van de
gemeenten en andere betrokkenen worden de
aankomende maanden bekeken en verwerkt. Begin
2021 wordt de volgende versie van het energieplan
‘RES’ verwacht, de RES 1.0. Hierover nemen de
volksvertegenwoordigers van de gemeenten,
waterschappen en provincie in mei/juni 2021 een
besluit.

Campagne
Het blijkt in de praktijk lastig om communicatie vorm
te geven en inwoners op de juiste manier én op het
juiste moment te informeren. Het is belangrijk dat de
communicatie afgestemd wordt op de
ontwikkelingen in het proces, waarvan de
doorlooptijd niet altijd bekend is. Denk daarbij aan
de definitieve vaststelling van de locatie van de
windmolens en de vergunningen- en
bezwaarprocedure.
Als energiecoöperatie werken we op dit moment
aan een breed plan om zichtbaarheid en
bekendheid te vergroten en meer draagvlak te
creëren. In dit plan wordt ook invulling gegeven aan
algemene communicatie en de opzet van de
campagne.
Wij verwachten dat in de loop van volgend jaar de
tijd rijp is voor een grootschalige campagne.
Hiervoor is uiteraard geld nodig. Dus naast alle
inhoudelijke aandachtspunten omtrent zon en wind
zijn we ook gestart om een budget te creëren
waarmee we de campagne kunnen organiseren.

Wij zijn als energiecoöperatie bij elke RES-bijeenkomst
aanwezig en volgen de ontwikkelingen daar nauwgezet.
Samen met andere belanghebbenden delen we onze
zorgen en wensen aan m.b.t. de belangen van de
inwoners en het behoud van een gezonde
leefomgeving in gemeente Beuningen.

*** OPROEP ***
De coöperatie doet een oproep aan iedereen die duurzaamheid een
warm hart toedraagt.
Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van grootschalige opwekking
doorgaat. Ook de berichtgeving van de Regionale Energie Strategie in
de media getuigt hiervan. Wij verwachten dat in de gemeente Beuningen
hoe dan ook windmolens en zonneparken geplaatst worden. Laten we dan meedoen! Dan ervaren we niet
alleen de nadelen, maar kunnen we ervoor zorgen dat de inwoners meedelen in de voordelen en kunnen we
invloed uitoefenen op de randvoorwaarden.
Jij hebt je al aangemeld, als lid of gewoon omdat je geïnteresseerd bent. Het helpt ons en iedereen als je
familie, vrienden, kennissen en/of buren wijst op het bestaan van de energiecoöperatie.
Stuur deze nieuwsbrief gerust door!
En natuurlijk kun je actief meedoen. We hebben altijd enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs nodig.
Laat het ons weten op info@energievoorvier.nl

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.

