Goedenavond Dames en Heren,
Mijn naam is Michael Sisson. ik woon in Winssen en spreek vanavond namens de
Initiatief Groep Winssen, een groep vrienden die zich bezig houdt met de huidige en
toekomstige leefbaarheid van Winssen én de gemeente Beuningen als geheel.
Vóór u ligt een voorstel van de Adviesraad voor het plaatsen van windmolens langs de
Maas en Waalweg. Wij steunen dit initiatief. Eeuwen geleden wisten wij in Nederland
wel raad met windenergie. Onze windmolens zijn over de hele wereld bekend.
De gemeente Beuningen is sinds 2015 bezig met Energiek Beuningen, en in 2017 heeft
de gemeenteraad de volgende visie unaniem goedgekeurd:
Ik citeer:

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. We
wekken dan net zo veel duurzame energie op als in de hele
gemeente wordt gebruikt. Het realiseren van een energieneutrale
gemeente, kunnen we niet alleen. Alleen in nauwe samenwerking
met inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en
professionals kunnen we aan deze opgave voldoen. Einde citaat.
Energieneutraal zijn in 2040 is een enorme opgave.
Bij het CBS heb ik een aantal statistieken over Nederland gevonden:
Van 2006 tot en met 2017 is het verbruik van elektriciteit min of meer stabiel gebleven.
In die tijd is het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit gestegen van een kleine
8% in 2006 tot een kleine 17% in 2017. Dit is een stijging van 7% per jaar.
Om in 2040 100% duurzame elektriciteit op te wekken moeten wij een stijging van 9%
per jaar realiseren élk jaar met de aanname dat ons verbruik als land nog stabiel blijft
op het huidige niveau.
-

Misschien is dat te doen als wij er voldoende druk achter zetten.
Maar dat is niet het hele verhaal het is zelfs maar een klein deel van het verhaal.
Volgens het CBS komt in de industrie maar 8,4% van de totaal energieverbruik uit
elektriciteit. Voor huishoudens is dat maar 18,2%. De rest komt voornamelijk uit
fossiele brandstoffen: 41% van onze energie komt uit aardgas, 38,5% uit aardolie en
12% uit kool. Die moeten óók vervangen worden door duurzame alternatieven.
Vandaag komt er maar iets meer dan 8% van ons energie uit wat het CBS noemt
"hernieuwbaar en overig" dat is duurzaam opgewekte energie plus kernenergie en
afval!
-

-

Waarom al deze statistieken? De statistieken laten zien dat om in 2040 energieneutraal
te zijn wij duurzame energie met 12% per jaar moeten doen stijgen bijna het dubbele
-

van het tempo van de afgelopen decennia en dan nog 21 jaar door. Zoals ik net zei:
"...een enorme opgave."
Dit is niet te doen zonder als samenleving veel daadkrachtiger te worden en veel meer
prioriteit te geven aan de nodige maatregelen.
Wij hebben begrip voor de mensen die vinden dat het plaatsen van deze windmolens
een minder goed idee is. Maar als Initiatief Groep Winssen zijn wij het met deze mensen
niet mee eens.
Er zijn wettelijke normen over de plaatsing van windmolens en de impact die
windmolens mogen hebben op hun omgeving. Zo te zien voldoet dit voorstel aan deze
normen. Daar hoeven wij dus geen discussie over te hebben.
Het proces om inwoners van de gemeente bij de besluitvorming te betrekken is, volgens
ons, tot nu toe goed verlopen. Om het draagvlak verder te vergroten raden wij aan om
de communicatie zo open mogelijk te houden en veel energie in het proces te steken.
Duurzame energie wel te verstaan!
Als voorbeeld kunnen wij kijken naar onze buren in Noord Nijmegen. Die hebben samen
Windpark Nijmegen-Betuwe opgericht dat sinds 2016 elektriciteit levert voor 7.000
huishoudens. Later dit jaar komt een zonnepanelen park erbij.
Zij hebben de minder positieve reacties goed weten om te bouwen in enthousiasme en
draagvlak voor het project. Afgelopen zaterdag (4 dagen geleden) stond het project in
het nationale nieuws op NOS als een duidelijk "succes-verhaal".
Het vervangen van niet-duurzame elektriciteit met duurzame elektriciteit is de
maatregel met de aller laagste drempel in het traject naar energieneutraal zijn. Het
nemen van deze drempel helpt ons leren hoe wij om moeten gaan met de veel
ingrijpendere maatregelen die toch moeten komen om energieneutraal te worden.
Als gemeenteraad hebben alle partijen gezegd "Dit gaan wij doen". Wij hebben u
gekozen om te zorgen dat de maatregelen die nodig zijn geïmplementeerd worden.
-

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om te doen wat u gezegd heeft in uw visie
van 2017! Zoals wij u geschreven hebben: "....wachten kan niet meer! Om een leefbaar
klimaat te behouden moeten wij al het mogelijke doen en zo snel mogelijk. Wij moeten
bewegen met (en desnoods buigen voor) deze prioriteit. Het algemeen belang is hier
groter dan het individuele belang..... Het is niet vijf voor twaalf, het is al vijf over twaalf!
We ondersteunen daarom het advies van de Adviesraad en verzoeken het College en de
Commissie Ruimte dringend om hiermee in te stemmen."
Wij danken u voor de tijd.
Namens de Initiatief Groep Winssen,
Michael Sisson/,,j///4?'

