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We hebben in NL een energie akkoord getekend. Dit heeft als consequentie dat het energielandschap zal 
veranderen. We willen namelijk altijd gegarandeerd stroom uit ons stopcontact. Die ‘luxe’ is voor mensen in 
Nederland vanzelfsprekend.  Dat is het echter niet. (Corona is een ‘ramp’, maar moet je eens een winter geen 
stroom meer krijgen….).De energie moet ergens vandaan komen. We moeten aan de slag met een optimale 
mix aan duurzame opwek. Uitstellen is geen optie meer. Uiteraard zullen er nu installaties neergezet worden 
die over 30 jaar achterhaald zijn en dan vervangen kunnen worden door andere oplossingen. En inderdaad 
moeten er gemeenten voorop lopen en andere gemeente volgen. 

We zijn als energie coöperatie EnergieVoorVier bij alle RES (Regionale Energie Strategie) – Arnhem Nijmegen 
bijeenkomsten aanwezig geweest samen met veel verschillende ‘stakeholders’, zoals vertegenwoordigers 
vanuit gemeentes, provincie en waterschappen. Naast onze coöperatie waren coöperatie VoorZon uit 
Beuningen en andere burger energie coöperaties uit de regio aangehaakt. Ook vanuit de agrarische groep 
eigenaren was er altijd een ondernemer aanwezig. Samen zijn we betrokken bij het regionale plaatje.  

In eerste instantie stonden er meer zoekzones voor windturbines in gemeente Beuningen getekend op de 
regionale kaart. Door deel te nemen aan de stakeholders intermezzo’s hebben we het aantal zoekzones voor 
windturbines op basis van feitelijke argumenten teruggebracht.   

Wat mij persoonlijk, als deelnemer aan de RES vanuit EnergieVoorVier, momenteel bezig houdt zijn drie 
dingen: 

Ten eerste de houding van gemeenten in Maas en Waal buiten gemeente Beuningen t.o.v. de 
windturbineplannen. Regelmatig noemen inwoners in bijeenkomsten de andere gemeenten die alleen met 
zonnevelden (waarvan een gedeelte op waterplassen) aan de slag willen als voorbeeld voor gemeente 
Beuningen. De inwoners realiseren zich niet dat de verhouding 97% zon – 3 % wind onmogelijk is voor een 
stabiel transportnet. We gebruiken veel energie als de zon niet schijnt (avonden en koude bewolkte dagen). 
Zolang we geen opslag voor energie hebben (en daar gaat overigens ook altijd energie mee verloren), is om 
enkel uit te gaan van opwekking van energie door zon geen haalbare situatie.  De RES vraagt om collegiaal 
samenwerken aan een energielandschap voor morgen, bekeken vanuit diverse standpunten. Als iedereen zijn 
aandeel levert kunnen de lasten en de lusten optimaal verdeeld worden. Door de turbines qua lijnen op elkaar 
aan te sluiten blijft het landschap zo mooi mogelijk. 

We willen zoveel mogelijk landschap ongeschonden behouden. Hoe minder zonnevelden en turbines er nodig 
zijn hoe beter. Daarom is het belangrijk dat er nog veel meer zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven 
en bijvoorbeeld boven geasfalteerde parkeerterreinen geplaatst worden. Alle stroom die we daar samen 
opwekken hoeft niet ten koste van natuurlijk landschap te gaan. Als je een geschikt dak hebt, is er eigenlijk 
geen excuus. Je kunt de panelen huren en kopen. Door samen met buren aan de slag te gaan kunnen de 
straten er zo mooi mogelijk uit blijven zien en kun je goedkoper inkopen. Het initiatief van de Zonnige buren in 
de Haagstraat is daar een prachtig voorbeeld van. Wil je er hulp bij dan kun je dit vragen aan Joop Pors, 
initiatiefnemer van de Zonnige buren. Je kunt hem vinden via het Loket Duurzaam Wonen in Beuningen. 

Wat ik heel triest vindt is dat momenteel de grondeigenaren in Beuningen, die mee willen werken aan de 
realisatie van een windpark en levering van jouw gegarandeerde stroom in de toekomst mogelijk maken, 
vervelende reacties en brieven in hun bus krijgen waarin negatieve druk wordt uitgeoefend. Dit mag en kun je 
als mede-inwoners niet doen. We moeten samen de discussie voeren daar waar die samen gevoerd wordt. 
Mocht er überhaupt sprake zijn van overlast door geluid en slagschaduw (er zijn meer en minder stille turbines 
en ze kunnen uitgezet worden mocht er slagschaduw op de huizen terecht komen) dan zijn zij waarschijnlijk 
degenen die er als ‘onder-wonende’ de meeste consequenties van zullen hebben. Deze agrarische 
ondernemers zorgen voor jouw voedsel én jouw energie voor de toekomst.  Het zijn onze helden. 
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