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Opdracht Gebiedsraad gemeente Beuningen

Geachte raad,
Op 7 januari
7 stelde uw raad de energievisie Energiek Beuningen vast. Een visie die wij samen
met betrokken inwoners, bedrijven en verenigingen hebben opgesteld en waarin is vastgelegd hoe
Beuningen in 2040 een energieneutrale gemeente wordt.
Alle schaakborden
Om de doelstelling van een energieneutraal Beuningen te halen moeten we fors inzetten op álle
schaakborden. Energie besparen én extra duurzame energie opwekken. In de dorpen, op
bedrijventerreinen en in het buitengebied. We werken samen met onze inwoners, bedrijven en
verenigingen, we zetten in gang, jagen aan, adviseren en faciliteren.
Grote opgave
De opgave voor extra duurzame opwekking is groot. Op basis van berekeningen met het
energiedashboard betreft een deel van deze opgave - 731 TJ - grootschalige opwekking in het
buitengebied. Dat komt overeen met 6 grote windturbines (of méér kleinere turbines) of 80-110
hectare aan zonnevelden of een combinatie van deze twee.
Uw raad heeft de noodzaak van deze opgave onderschreven maar daarbij duidelijk aangegeven dat de
wijze waarop er invulling aan wordt gegeven in samenspraak met onze inwoners dient plaatst te
vinden. Daarnaast hebt u te kennen gegeven dat bij de grootschalige opwekking van duurzame energie
er naast de lasten (zicht, geluid, slagschaduw) ook lusten voor de omgeving moeten zijn (zoals
financiële compensatie voor de (directe) omwonenden, mogelijkheden voor participatie van
inwoners/energiecoöperatie etc.).
2017: start gebiedsproces
In het najaar van 2017 hebben wij in 8 bijeenkomsten in onze kernen gesproken met inwoners over
hun zorgen, wensen en ideeën ten aanzien van energiebesparing en duurzame energie, toegespitst op
grootschalige opwekking in het buitengebied. Aan 16 tafels is gewerkt aan mogelijke ruimtelijke
scenario s met wind en/of zon waarmee wij onze doelstelling kunnen behalen.
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Daarnaast hebben wij een traject doorlopen met mogelijke ontwikkelaars voor windenergie enerzijds,
en zonne-energie anderzijds. Wij hebben de Beuningse energiecoöperatie-in-oprichting geholpen met
de verkenning van hun doelen, statuten en hun rol binnen de Beuningse duurzame energietransitie.
2018: concreet advies door de Gebiedsraad
In 2018 gaan we verder en richten ons op de uitwerking van de resultaten uit het voortraject samen
met een gebiedsraad. Deze gebiedsraad wordt gevormd door betrokken inwoners die zich in het najaar
in het gebiedsproces voor deze raad hebben gemeld. We werken toe naar bij voorkeur 1, maar
afhankelijk van de bevindingen in het proces mogelijk enkele ruimtelijke scenario s voor wind- en/of
zonne-energie; de optie voor andere vormen van grootschalige opwekking blijft open. Daarbij hoort
een concreet advies voor de technische realisatie, de uitgangspunten voor financiële compensatie en
de mogelijkheden voor burgerparticipatie in dit geheel.
De Gebiedsraad
Het uiteindelijke advies van de Gebiedsraad wordt door tussenkomst van het college aan de
gemeenteraad voorgelegd. Hierbij is het streven om dit advies, zowel ruimtelijk, technisch alsook
financieel, aan het begin van de zomer van 2018 aan uw raad voor te leggen.
De Gebiedsraad bestaat uit inwoners uit de vier dorpen en het buitengebied. Allen zijn betrokken
geweest bij de opstelling van de Beuningse energievisie en/of bij de bewonersconsultaties in oktober
en november 2017. De Gebiedsraad wordt daarnaast, op verzoek van de Gebiedsraadleden zelf,
aangevuld met vertegenwoordigers van de energiecoöperatie en vertegenwoordigers van de wind- en
zon-werkgroepen. Ook kan de Gebiedsraad om specifieke expertise vragen om goede keuzes te kunnen
maken
Opdracht voor de Gebiedsraad
Vanuit de gemeente geven we de Gebiedsraad een duidelijke opdracht mee, stellen we kaders voor de
werkwijze van de Gebiedsraad en stellen we kaders voor het uiteindelijke advies dat de gemeente van
de Gebiedsraad wil ontvangen.
Kaders voor werkwijze en proces:
De Gebiedsraad:
- wijst een neutrale voorzitter aan;
- kent een evenwichtige verdeling van de leden over de vier kernen en het buitengebied;
- maakt een communicatie-activiteitenplan voor de interne en externe communicatie
(terugkoppeling naar de inwoners en terugkoppeling naar het gemeentebestuur);
- maakt een planning om te komen tot een gedegen en gedragen advies waarbij het streven is
dat het advies in de zomer van 2018 aan het gemeentebestuur voorgelegd kan worden;
- werkt toe naar een advies met één of meerdere scenario s voor locatiekeuze,
burgerparticipatie, omgevingsfonds, compensatie en eigendom;
- zal het conceptadvies ter consultatie voorleggen aan de inwoners tijdens
bewonersbijeenkomsten. De reacties uit deze consultatie worden verwerkt in het definitieve
advies, dan wel als addendum meegegeven met het definitieve advies.
De Gebiedsraad adviseert over:
- optimale locatiekeuzes voor windturbines en/of zonnevelden,
- het voorkomen of beperken van hinder door geluid, slagschaduw en verlichting;
- landschappelijke inpassing, landschappelijke beleving, zuinig ruimtegebruik en de ecologische
effecten;
- combinatiemogelijkheden van wind- en zonne-energie.
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De Gebiedsraad adviseert over:
- eigendom én opbrengst (in geld en in stroom) van de projecten;
- anterieure overeenkomst(en);
- Omgevingscontract: grondvergoeding voor elke geplaatste turbine naar rato verdelen met
andere grondeigenaren én bewoners zónder grond in het plangebied;
- buurtfonds (gebiedsfonds, omgevingsfonds), met als mogelijke bestedingsdoelen duurzame
projecten, landschapsversterking en/of sociale (leefbaarheids)projecten;
- coöperatieve participatie en mede-eigenaarschap.
Status advies van de Gebiedsraad
Het advies van de Gebiedsraad wordt door tussenkomst van het college aan de gemeenteraad
voorgelegd, het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om hierover een definitief besluit te nemen.
Tot slot
Wij informeren de Gebiedsraad nader over deze opdracht en de kaders bij haar volgende vergadering
op 5 februari.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
wnd. burgemeester
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