Geachte leden van de commissie Ruimte,
Mijn naam is Patrick Beusker en als lid van Energiecoöperatie EnergieVoorVier wil ik graag enkele
zaken met u delen ten aanzien van het nu voorliggende locatieplan van de gebiedsraad en het
proces om te komen tot grootschalige opwek van duurzame energie in de gemeente Beuningen.
In de energievisie Energiek Beuningen, zoals deze door de gemeenteraad in januari 2017 is
vastgesteld, wordt onder het kopje Energie in het landelijk gebied bij grootschalige opwek door wind
gesproke o er parti ipatie i oor ereidi g e exploitatie e ij groots halige op ek door zo
o er zo ogelijk parti ipere . Het gaat hier atuurlijk o er zowel financiële als maatschappelijke
participatie door inwoners uit de gemeente Beuningen en omliggende gebieden met als doel om
draagvlak en betrokkenheid te creëren en inwoners mee te laten delen in de lusten van de
grootschalige opwek van duurzame energie. Tijdens de bespreking van de energievisie in de
gemeenteraad is nogmaals het belang van participatie benadrukt.
Naar aanleiding hiervan zijn wij, een aantal inwoners uit de gemeente, halverwege 2017 bij elkaar
gekomen met het doel om een energiecoöperatie op te richten, naar voorbeeld van ruim 400 andere
energiecoöperaties die op dat moment al overal in Nederland een actieve rol speelden in de
energietransitie. Coöperatie EnergieVoorVier verenigt de inwoners. Zij is van de inwoners, voor de
inwoners en door de inwoners. Samen staan we sterk en met elkaar zijn we beter in staat om onze
doelen op het gebied van duurzaamheid te bereiken. De doelen die de coöperatie zich heeft gesteld
zijn onder meer:





Het opkomen voor de belangen van haar leden en de lokale gemeenschap in het algemeen;
Het produceren van duurzame energie en deze beschikbaar maken voor de lokale
gemeenschap;
Het bijdragen aan en stimuleren van maatschappelijke projecten op het gebied van
duurzaamheid;
Het geven van voorlichting over lokale opwekking en gebruik van duurzame energie.

Deze doelen zijn stevig verankerd in onze statuten. De leden van EnergieVoorVier bepalen samen de
koers van de coöperatie en dus bijvoorbeeld hoe de coöperatie omgaat met haar beschikbare
middelen. Participatie met zeggenschap, dus.
De gebiedsraad heeft in zijn advies ook een duidelijke rol weggelegd voor participatie door de lokale
gemeenschap. We hopen van harte dat de gemeenteraad participatie in zijn besluit over het advies
van de gebiedsraad als een essentieel element benoemt en dat de raad ons inwoners wil steunen in
het bereiken van onze doelen door in zijn besluit heldere eisen op te nemen over lokale participatie
en lusten voor de omgeving, in lijn met wat de gebiedsraad aanbeveelt. Dat de inwoners voor 50%
eigenaar moeten worden van een windpark is wat ons betreft zo’ heldere eis. Dergelijke eisen zijn
niet alleen een stok achter de deur wanneer wij praten met marktpartijen, maar geven ons ook het
vertrouwen dat de gemeenteraad ons zal steunen gedurende het proces. Daarnaast hopen we dat u
ons, waar mogelijk en noodzakelijk, met raad en daad zult blijven bijstaan.
De gebiedsraad adviseert grootschalige opwek van duurzame energie te realiseren door middel van
een combinatie van windmolens en zonnevelden. Wij zijn voorstander van een combinatie van wind
en zon en zien deze combinatie als de beste manier om binnen afzienbare tijd grootschalige
duurzame energie op te wekken. Het mag u duidelijk zijn dat een deel van de inwoners zich zorgen
maakt over de komst van windmolens en zonnevelden en zich nog weinig betrokken voelt. Wij
geloven, mede door wat we horen van andere coöperaties, dat we door actieve participatie in het
proces zorgen kunnen wegnemen, betrokkenheid kunnen creëren en inwoners kunnen laten delen

in de lusten. Coördinatie vanuit de gemeente bij zowel wind als zon, maar ook tussen wind en zon
onderling, zou ons helpen om er het meest uit te halen voor de omgeving. Hierover hebben we al
met velen van u in de afgelopen week van gedachten mogen wisselen.
De energietransitie is een absolute noodzaak. Daar is iedereen inmiddels wel van overtuigd. Het plan
om Beuningen in 2040 energieneutraal te laten zijn, is ambitieus. Om dat doel te halen, moeten we
goed doordacht, maar ook voortvarend en daadkrachtig te werk gaan. We hopen dat u binnenkort
de weg vrijmaakt voor grootschalige opwek van duurzame energie in deze gemeente. Daarna nemen
wij, de lokale gemeenschap verenigd in EnergieVoorVier, graag het stokje van u over.
Dankuwel voor uw aandacht.

