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Mijn ervaring met grootschalige gebiedsontwikkeling, ARCADIS. Vrijwel altijd een opvallend slechte
financieel / economische voorbereiding en weinig inzicht in de complexiteit van grootschalige
projecten. Publiek private samenwerking is een middel om dit te voorkomen.
De realiteit van de dag gooit altijd roet in het eten.
WIND en ZON, lijkt de standaard te worden
Eerst kostprijs bepalen, dan de exploitatie en financiering vaststellen voor de locatie. Pas als
duidelijk is dat de burgers in Beuningen niet de verliezen gaan betalen kan de procedure
omgevingswet worden opgestart. Nu al een locatie vaststellen is onverstandig en een MER
starten is in dit stadium risicovol.
MER, gaan Druten, Wijchen en Nijmegen ook dergelijke plannen uitvoeren? Krijgen we te
maken met ongecontroleerde wildgroei?
Er moet een solvabele private risicodrager worden geselecteerd. Energie is keiharde
business! De Gemeente neemt te veel risico. Ervaringen uit het verleden…….
Grondposities moeten duidelijk worden / voorwaarden verwerving / opties in het gebied /
speculaties en toch vergoeding? Sociale onrust voorkomen. Transparant maken.
Gevolgen voor de toekomst van de landbouw in het gebied. Kunnen bedrijven wel verder?
Zijn er bedrijven die schadeloos moeten worden gesteld?
Hoe staan Rijkswaterstaat en de Luchtmacht in het proces.
Intrinsieke waarde (wat kan je niet meer in het gebied) van het gebied gaat voor zeker 20
jaar verloren.
Procedure kosten vergunning / tijdsplanning / wat zijn dan de marktomstandigheden.
Planschade procedure en vergoeding, wie betaald dat? Juridische kosten.
Stilzetten windturbines als gevolg van slagschaduw / grote gevolgen voor de kostprijs!
Afzet contract duurzame stroom is verleden tijd. Marktprijs en stagnatie in afzet, saldering
staat onder druk. 2018 belangrijk jaar. Erkenning onvoldoende netcapaciteit Tennet /
Alliander. Iets waar deskundigen al jaren voor waarschuwen.
Opslag duurzame stroom moet worden overwogen/ geen vernietiging van stroom of
negatieve prijs.
Vervanging windturbines op termijn / reservering / fonds.
Risicovol!! Kosten en oplossing voor eventuele discontinuïteit exploitant. We worden
afhankelijk van duurzame stroom!!
Provincie Gelderland wil dit project graag, bevoegd gezag. Nemen zij de
verantwoordelijkheid ook over?
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ALTERNATIEF in Beuningen, uniek.
INFO in uw mailbox!!
Een alternatief dat steun verdient / afspraak uit 2014 / springlevend.
Provincie Gelderland en ‘Den Haag’ moeten kleur bekennen, laten zien dat ze de
energietransitie serieus nemen. Staten verkiezingen 2019 / nieuwe kansen!
Gelderland heeft ruim voldoende financiële middelen. Maar de politieke wil ontbreekt tot nu
toe!
Belangrijke ontwikkeling in het project:
-

technische vooruitgang,
overdracht aan studententeam / dreamteam status TU Delft?

Publiek / private samenwerking financieel heel aantrekkelijk voor inwoners van Beuningen.
U steunt een project dat de wereld een stukje beter maakt.

