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Inspraakreactie concept Gebiedsvisie Waal Energie

Geacht college,
Via deze brief ontvangt u van ons de inspraakreactie op de concept Gebiedsvisie Waal Energie die
op 6 juni ter inzage is gelegd door de gemeente Nijmegen.
Wij staan achter de ambitie om het terrein meer te openen zodat de connectie met de omgeving
wordt gemaakt. Dit biedt kansen voor de directe omgeving. Er zijn daarnaast andere plannen voor
het terrein die de leefomgeving doen veranderen. Weurt heeft te maken met die veranderingen. De
ontwikkelingen op het terrein van Centrale Gelderland moeten daarom continue in afstemming met
de omgeving plaatsvinden. Een cruciaal element dat ook door de initiatiefnemers als ambitie wordt
benoemd.
Zoals geschetst in de gebiedsvisie zullen zich soms conflicterende en uiteenlopende belangen gaan
voordoen. Het doel moet zijn een goed evenwicht te vinden tussen die belangen hetgeen ook
benoemd wordt in de visie. Gezien de samenwerking en afstemming met de betrokken partijen
gedurende het proces van de gebiedsvisie, hebben wij daar vertrouwen in.
Aandachtspunten
Vanuit de gemeente Beuningen willen we graag drie punten onder uw aandacht brengen. Dat zijn:
« Een brug als fysieke verbinding tussen Weurt en het terrein van Centrale Gelderland
» Als er een biomassacentrale wordt gebouwd stellen we met nadruk dat de biomassacentrale
voldoet aan de dan geldende eisen van deze tijd, waarbij de laatste milieu inzichten worden
meegenomen.
» Als het terrein van Centrale Gelderland wordt aangemerkt als bedrijvenlocatie (RPW) willen we
dat graag tijdig weten.

Deze drie punten worden hieronder uitgewerkt.
Fysieke verbinding
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Wij willen dat de Weurtse kant fysiek beter wordt verbonden met het terrein van Centrale
Gelderland. U weet dat onze wens is dit door middel van een brug te realiseren. Een nieuwe fiets
en/of loopbrug is een mooie manier om dat te realiseren. Daarbij draagt het bij aan de ambities
genoemd in de visie. Een brug kan het terrein namelijk openstellen en beter verbinden met de
omgeving. Wij stellen het zeer op prijs dat bij het ontwikkelen van het terrein hier rekening mee
wordt gehouden.
Biomassacentrale
In de gebiedsvisie wordt gesproken over de mogelijkheid een biomassacentrale te plaatsen op het
terrein. Dit is een van de manieren om op korte termijn grootschalige energie op te wekken. Als
deze gerealiseerd wordt, moet dat goed onderbouwd worden. Daarbij moet er worden voldaan aan
de eisen van deze tijd. Het is daarbij van groot belang goed te kijken naar de uitkomsten van de
milieu onderzoeken. Als buurgemeente met nabijgelegen woonkern willen we hier bij betrokken zijn
en worden.
Bedrijvenlocatie
In de concept Gebiedsvisie wordt gesproken over het Regionaal Programma Werklocatie (RPW).
Centrale Gelderland is nog niet aangemerkt als bedrijvenlocatie. In voorliggende visie wordt
aangegeven dat dit zal veranderen. U geeft aan dat binnen het RPW is aangegeven dat het terrein is
gekenmerkt als Smart Energy/Groen Hub. Alleen die ontwikkeling past binnen het kader van het
RPW. Mochten de ontwikkelingen niet of niet geheel binnen dat kader passen, dan ligt er een
actieve plicht voor u om instemming te vragen binnen het portefeuillehouders overleg Economie
regio Arnhem-Nijmegen, om af te wijken van het RPW. Wij vragen u ook in de verdere planvorming
ons actief te informeren en te betrekken.
Gelijkwaardigheid en betrokkenheid
Tot slot zien wij de ontwikkeling van het terrein met nieuwsgierigheid en vertrouwen tegemoet.
Wat betreft de samenwerking willen we op dezelfde voet doorgaan zoals tijdens het opstellen van
de gebiedsvisie. Een samenwerking die is gebaseerd op gelijkwaardigheid en betrokkenheid.
Afstemmen en informeren zijn daarbij cruciaal met zowel inwoners als bestuurders.
Met vriendelijke groet,
mneesteisen wethouders
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