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Ontwikkeling zonnevelden
Een drietal partijen zijn aan de slag gegaan om 4
zonnevelden te ontwikkelen in de gemeente
Beuningen. Inmiddels is ook hiervoor vergunning
aangevraagd, welke in de loop van januari in
behandeling genomen wordt.

Algemene Vergadering
Op woensdag 25 november heeft onze ledenvergadering
plaatsgevonden. De begroting van 2021 is besproken en
goedgekeurd. Daarnaast is toelichting gegeven op het
Model Leningreglement voor leden die vroegtijdig willen
investeren in het beoogde windpark. Meer informatie
hierover vind je op onze website
www.energievoorvier.nl.

Samen met onze leden wil
EnergieVoorVier haar ambities
waarmaken!
Doe mee!
De coöperatie heeft op dit moment 69 leden en
74 belangstellenden die de Nieuwsbrief ontvangen.

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van
2021 een presentatie over deze zonnevelden
georganiseerd zal worden. Coöperatie
EnergieVoorVier is in deze fase minder betrokken,
maar dat zal in de loop van volgend jaar zeker
veranderen, wanneer invulling gegeven moet worden
aan de financiële participatie.

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

Toelichting op financieringsvormen
De ontwikkeling van het Windpark begint nu echt op stoom te komen. Nu de eerste voorbereidingen zijn afgerond
zijn we aangekomen in het tweede deel van de ontwikkelfase. Dit betekent dat de activiteiten, en dus ook de kosten,
fors gaan toenemen. Denk daarbij aan kosten voor vergunningen, leges, adviseurs en een communicatiecampagne.
Omdat er voorlopig nog geen reguliere opbrengsten zijn, moeten we in deze fase de financiering zelf ophalen. Dit
kan nu nog niet via een normale banklening; dat kan pas nadat alle vergunningen en de SDE subsidie definitief zijn.
We volgen voor de financiering in de ontwikkelfase NU twee routes.
1. We vragen een ontwikkellening bij de Provincie Gelderland aan. De provincie heeft budget beschikbaar gesteld
om de ontwikkeling van duurzame trajecten te stimuleren. EVV zal een aanvraag doen voor EUR 350.000,-.
2.We stellen leden in de gelegenheid een lening te verstrekken; in genoemde ledenvergadering is akkoord gegeven
om in deze fase maximaal EUR 150.000,- op te mogen halen bij de leden.
Uitleg over de lening
In de huidige ontwikkelfase bestaat de kans dat het project niet doorgaat. Er is dus nog geen 100% zekerheid in
deze fase. Dit betekent dat het om een risicovolle lening gaat. Bij een hoog risico hoort een hoog rendement.
Daarom geven we een extra toeslag van 25% op de inleg met hierbij nog een jaarlijkse rente van 2% op de
hoofdsom. Hiermee kun je de ontwikkeling van onze eigen duurzame energie stimuleren en er zelf ook een mooi
rendement op ontvangen.
In een latere fase zullen we de leden opnieuw betrekken bij de financiering van de daadwerkelijke bouw van het
windpark. Dan zal het risico (en daarmee de rente) lager zijn en het benodigde bedrag hoger.
Onderstaand overzicht laat het hele proces van ontwikkeling en bouw van het windpark zien. De fase waarin we nu
zitten is de gele kolom met NU.

De leningdocumenten en de presentatie over lening (zie punt 2) zijn te vinden via de home pagina op onze website
www.energievoorvier.nl . Indien er nu al vragen zijn over deze lening dan is een mailtje naar info@energievoorvier.nl
voldoende. Binnenkort nemen we hierover contact op met de leden. We realiseren ons dat het best ingewikkelde
materie kan zijn en zullen alle uitleg geven die nodig is. En we hopen natuurlijk dat je interesse gewekt is en je mee
wilt doen!

Omgevingsvergunning
windpark Beuningen
aangevraagd
In de vorige nieuwsbrief hebben we
verteld dat de gronden waarvoor een
overeenkomst is getekend, zijn
ingebracht voor het opstellen van het
voorkeursalternatief (VKA). De
gemeente, initiatiefnemers en
adviesbureau Bosch en Van Rijn
hebben op basis van de beschikbare
gronden en de resultaten uit de
voorlopige MER samen het VKA opgesteld. Dit 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 ook in de commissie Ruimte gepresenteerd. Kort daarna is gebleken dat er
voor de bouw van een bedrijfswoning dicht bij windturbine 2 recent een vergunning is afgegeven waardoor er
moest worden gekeken naar een optimalisatie van de positie van deze windturbine. Uiteindelijk is ervoor
gekozen om windturbine 2 een stukje op te schuiven richting het westen.
De afbeelding laat het geoptimaliseerde VKA zien: windturbine 2 (telling start in het westen) is nu ten westen
van de Betenlaan gesitueerd.
De afgelopen weken hebben wij samen met Eneco Wind en Kemperman & Partners Projecten hard gewerkt aan
het voorbereiden van de vergunningaanvraag. Deze hebben wij op 10 december ingediend bij de
omgevingsdienst regio Nijmegen. Deze heeft nu de aanvraag in behandeling. Dit gaat naar verwachting 8 tot 13
weken duren. Als alles volgens planning verloopt zal dan in februari de ontwerpvergunning samen met het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Vlak voor de zomer van 2021 zou dan het
bestemmingsplan kunnen worden vastgesteld en de omgevingsvergunning kunnen worden verleend.

Inzameling mobieltjes samen met scholen
Duurzame energie ontstaat niet alleen uit grootschalige wind- en
zonprojecten. We kunnen ook op kleine schaal alvast iets aan
duurzaamheid doen, met de kinderen uit de gemeente Beuningen.
Daarom organiseert EnergieVoorVier met de Kinderdenktank, het
Dijkmagazijn, Gemeente Beuningen en de directies van de basisscholen
in de gemeente Beuningen een actie om oude en kapotte mobieltjes in te
zamelen. Kinderen van alle basisscholen gaan hierbij helpen. Zo wordt
het een actie van, voor en door de kinderen.
In Nederland liggen naar schatting 13,4 miljoen mobieltjes in lades en kastjes. Om een mobiele telefoon te
produceren zijn kostbare grondstoffen nodig. Deze grondstoffen zijn niet alleen noodzakelijk om moderne
smartphones goed te laten werken, ze zijn nog in veel grotere hoeveelheden nodig bij de productie van
efficiënte windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s. En dit zijn precies de producten waar we – nu we
met ons alleen over willen stappen naar een duurzame energievoorziening – een grote behoefte aan hebben.
Het inleveren van de mobieltjes levert naast de schaarse grondstoffen ook geld op. Met het geld kunnen we in
onze gemeente investeren in duurzame activiteiten.
De complete actie vindt plaats in 2021 en bestaat uit gastlessen en leeractiviteiten op de scholen, inzameling
van mobieltjes in de buurt en bij familie en met als afsluiting een duurzaamheidsmarkt voor alle leeftijden, met
een kraam van de kinderen, in het centrum van Beuningen. De kinderen beslissen voor welk duurzaam doel de
opbrengst bestemd is.
Dus wij doen alvast een oproep: als je een nieuwe mobiel gaat aanschaffen, gooi de oude niet weg. Bewaar
deze, want er komt nog iemand langs. En als dat niet lukt, gaan we nadenken over een alternatieve manier om
je oude telefoon te doneren. Wij zijn er blij mee!

*** OPROEP ***
Om het Windpark daadwerkelijk mogelijk te maken én leden mee te laten
profiteren in de opbrengst is veel geld nodig, op te halen via een
grootschalige campagne eind 2021 – begin 2022. EnergieVoorVier heeft
een eerste aanzet gedaan voor een plan van aanpak om deze
campagne te kunnen organiseren, die ook bedoeld is om zichtbaarheid
en bekendheid te vergroten en meer draagvlak te creeren. In dit plan
wordt ook invulling gegeven aan verdere communicatie.
EnergieVoorVier wil alvast een oproep doen aan iedereen die duurzaamheid een warm hart toedraagt en wil
meepraten over het Windpark. We gaan hiervoor een aparte ‘klankbordgroep’ inrichten.
Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar info@energievoorvier.nl
We hopen natuurlijk dat we alle leden en belangstellenden weer fysiek kunnen informeren over allerhande
ontwikkelingen.
En natuurlijk kun je actief meedoen. We hebben altijd enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs nodig.
Laat het ons weten op info@energievoorvier.nl

Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en een gezond
2021!
Bestuur EnergieVoorVier
Jody, José, Karin, Sanne, Hans, Jos en Patrick

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.

