Nieuwsbrief

project grootschalige opwek van zon en wind - januari / februari 2018

Dit project is één van de uitwerkingen van de Energievisie ‘Energiek Beuningen’. De gemeenteraad heeft
daarin vastgesteld om in 2040 energieneutraal te zijn.
Met elkaar zoeken we in het buitengebied de ruimte om voldoende duurzame energie op te wekken:
met wind en/of zon, eventueel ook op andere manieren wanneer die zich aandienen. Voor dit specifieke
project is een gebiedsproces opgestart. In deze derde nieuwsbrief informeren wij u over wat er in dit
proces al besproken is en hoe het vervolg eruit ziet.

Misschien lijkt het rustig maar er zit volop
beweging in het project grootschalige opwek in het
buitengebied.
In de afgelopen twee maanden is hard doorgewerkt. De belangrijkste twee ontwikkelingen zijn:
• het betrekken van de politiek bij het formuleren
van een duidelijke opdracht voor de
gebiedsraad
• het oproepen, interviewen en samenstellen
van de gebiedsraad. Op 22 januari heeft
het eerste overleg van de gebiedsraad
plaatsgevonden.
Verderop in deze nieuwbrief doen we uitgebreid
verslag van de stand van zaken.
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Korte terugblik op het najaar
Zowel in oktober als in november hebben er vier
drukbezochte bijeenkomsten in de vier kernen
plaatsgevonden. Op de eerste serie van avonden
in oktober zijn veel vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt. Samen hebben we de wensen, zorgen en
ideeën geïnventariseerd.
Op de tweede reeks van vier avonden in november
zijn we inhoudelijk ingegaan op de vragen (uit de
eerste avond) door een presentatie te houden.
De initiatiefnemers van de energiecoöperatie i.o.
waren aanwezig en hebben zich voorgesteld. In
het actieve deel van de avond hebben we een
energiespel gedaan om inzicht te krijgen in de
impact en de mogelijkheden van het opwekken van
energie in het buitengebied met zonnepanelen en
windturbines.

Door middel van een energiespel is getest hoe de
duurzame opwekking van energie met wind en zon
in het buitengebied kan worden georganiseerd.
De ambitie van 731 TJ duurzame opwekking in
het buitengebied is op alle vier de avonden in
diverse opstellingen samengesteld. Uiteraard komt
er nog veel bij kijken voordat de echte keuzes
gemaakt kunnen worden en de haalbaarheid is
bewezen. Het energiespel was vooral bedoeld als
kennismaking met de opgave en als middel om
inzicht te krijgen in de mogelijkheden. De uitkomsten
moeten nog op waarde worden geschat.
Vooruitblik
De verkenning in de vorm van het energiespel
levert een eerste beeld van de mogelijkheden. Ook
is daarbij een eerste beeld van de overwegingen
door de inwoners van Beuningen naar voren
gekomen. Het gesprek dat nu volgt zal intensiever
zijn en over de uitwerking gaan. Vanwege de
aard van dit overleg kiezen we voor de komende
periode een andere overlegvorm: de gebiedsraad.
Wel willen we het contact met de dorpen en de
betrokkenheid van de mensen vasthouden. Dat doen
we door regelmatig een nieuwsbrief te sturen, ook
is er een website www.energiekbeuningen.nl met
meer informatie online en in het komende voorjaar
worden weer dorpsavonden georganiseerd als we
met de gebiedsraad een concrete stap verder zijn.

Gebiedsraad

Bestuursopdracht
Het proces van Energiek Beuningen is al sinds 2016
bezig. De gemeente kiest voor een gebiedsproces
om de invulling van opgave voor het buitengebied
samen met inwoners te doen. De gebiedsraad
zou met een ruimtelijk plan moeten komen waarin
de afwegingen van zonne- en windenergie een
plaats krijgen. De gemeente faciliteert het proces,
de gebiedsraad (de inwoners van de gemeente)
brengt advies uit aan gemeente. Voor de gemeente
is dit een nieuw traject, daarom is de opdracht aan
de gebiedsraad eerst bestuurlijk voorbereid.
De concept-opdracht is inmiddels met de
raadscommissie Ruimte besproken en de opdracht is
op 30 januari door het College ondertekend. Deze
opdracht wordt in februari nog voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Het College van B&W wil het advies van de
gebiedsraad, als dat degelijk en zorgvuldig is
voorbereid, in principe één op één overnemen;
uiteindelijk is het besluit aan de gemeenteraad.
Samenstelling
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 aangevuld met specifieke expertise
van bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de
energiecoöperatie en vertegenwoordigers van de
wind- en zonwerkgroepen. De gebiedsraadleden
geven zelf aan hoe en wanneer die aanwezigheid
van vertegenwoordigers en expertise wordt
ingevuld.
Opdracht voor de Gebiedsraad
Vanuit het gemeentebestuur krijgt de gebiedsraad
binnen een aantal kaders en afspraken een
duidelijke opdracht mee. Het gaat om kaders
voor werkwijze en het proces, zoals: een neutrale
voorzitter, de omgangsvormen, de planning en een
evenredige verdeling van de leden over de vier
kernen.

Van de gebiedsraad wordt ook gevraagd
om na te denken over de communicatie zowel
met de inwoners van de gemeente als met het
gemeentebestuur.
Het uiteindelijke doel, resultaat van de opdracht,
is te komen tot een advies met één of meerdere
scenario’s voor locatiekeuze, burgerparticipatie,
omgevingsfonds, compensatie en eigendom.
Inhoudelijk zal de gebiedsraad dus adviseren over
optimale locatiekeuzes voor windturbines en/of
zonnevelden met een afweging over het voorkomen
of beperken van hinder door geluid, slagschaduw
en verlichting. Ook zullen de landschappelijke
inpassing, landschappelijke beleving, zuinig
ruimtegebruik en de ecologische effecten worden
beschouwd.
De gebiedsraad wordt ook gevraagd hoe we
moeten omgaan met uitgangspunten als financiële
participatie, omgevingsfonds, coöperatie etc. De
gebiedsraad adviseert daarbij over eigendom én
opbrengst (in geld en in stroom) van de projecten,
anterieure overeenkomst(en), omgevingscontract.
Hieronder valt ook een mogelijke grondvergoeding
voor elke geplaatste turbine (verdeling met andere
grondeigenaren én bewoners zónder grond in
het plangebied). Het gaat ook om een mogelijk
buurtfonds (gebiedsfonds, omgevingsfonds), met als
mogelijke bestedingsdoelen duurzame projecten,
landschapsversterking en/of sociale (leefbaarheids)
projecten, coöperatieve participatie en medeeigenaarschap.
Planning
Het advies van de gebiedsraad zal aan de
gemeenteraad worden voorgelegd. We streven
ernaar om dit advies, zowel ruimtelijk, technisch
alsook financieel, aan het begin van de zomer van
2018 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Eerste gebiedsraadbijeenkomsten
Op 22 januari is de gebiedsraad voor het eerst bij
elkaar gekomen. Het is in die bijeenkomst duidelijk
geworden dat het kennisniveau belangrijk is. De
tweede bijeenkomst is gebruikt voor de inhoudelijke
verdieping van het proces, de cijfers van de
energievisie en hinderaspecten. Ook zal aandacht
worden besteed (uitgelegd) aan zonnebeleid en
hoe de andere projecten zijn ingestoken vanuit de
energievisie.
De gebiedsraad heeft in de eerste bijeenkomst
aangegeven eerst zonder de andere ‘spelers’
(wind/zon/coöperatie) in een kleiner comité te
willen starten met het proces.

Bericht van de energiecoöperatie
De energiecoöperatie in oprichting heeft een naam
gekozen ‘Energie voor Vier’.

en het nemen van isolatiemaatregelen.
Lenen kost geld. Maar lenen voor energiebesparing
is anders dan lenen voor het kopen van spullen.
Je gaat immers elke maand besparen op je
energierekening. Tegenover de kosten van de
lening staan lagere energielasten. Afhankelijk van
de besparende maatregel en hoeveel energie je
verbruikt, kan de besparing op je energiekosten
genoeg zijn om de maandelijkse betaling van de
lening te dekken. En is de lening afgelost, dan blijf
je profiteren van de besparing.
In de meeste gevallen is de gemeentelijke
duurzaamheidslening aangevraagd voor het
plaatsen van zonnepanelen. In enkele gevallen voor
het plaatsen van HR++ glas, het aanbrengen van
isolatie en het plaatsen van een zonneboiler.
Het is nu even niet mogelijk om een
duurzaamheidslening aan te vragen. Nieuwe
aanvragen komen momenteel op de reservelijst. De
gemeente Beuningen bekijkt nu of het budget voor
de duurzaamheidslening verhoogd kan worden. Wij
houden u op de hoogte.

Duurzaamheidslening
De Beuningse duurzaamheidslening is een groot
succes.
Woningbezitters in Beuningen hebben veel interesse
in de gunstige duurzaamheidslening die sinds april
2017 is opengesteld door de gemeenteraad. Er zijn
al ruim 100 aanvragen ingediend, en het budget
van € 500.000 voor de gemeentelijke lening
is daarmee uitgeput. De gemeenteraad wordt
voorgesteld nieuw budget ter beschikking te stellen
want inwoners blijven de duurzaamheidslening
aanvragen voor het o.a. plaatsen van zonnepanelen

Scholen
Het dak van basisschool De Wegwijzer in Winssen
is begin januari voorzien met maar liefst 105
gloednieuwe zonnepanelen. Het is de eerste locatie
van de overkoepelende scholenstichting Oeverwal
die voorzien is van grootschalige duurzame
stroomopwekking.
Stichting Oeverwal, die de school beheert, wil
met de investering aansluiten bij het streven van
de gemeente Beuningen om in 2040 volledig
energieneutraal te zijn. Alle stroom wordt dan
alleen nog opgewekt uit een duurzame bron.

Actualiteiten
Actualiteiten in het kader van Energiek
Beuningen:

Per jaar moeten de zonnecellen zo’n 23.000
kilowattuur genereren. Het wordt grotendeels
opgeslurpt door de elektrische waterpomp in
het gebouw, een andere duurzame investering
waardoor de school niet meer wordt verwarmd met
aardgas. Naast een investering in duurzaamheid
zijn de zonnepanelen ook interessant voor in de
klas. Online kun je precies zien hoeveel ze per dag,
per week en per maand aan energie opleveren.
De 105 nieuwe panelen zijn bekostigd met een
subsidie van de Rijksoverheid. De komende vijftien
jaar ontvangt de school een bedrag voor ieder
opgewekt kilowattuur. De investering moet na zeven
tot acht jaar zijn terugverdiend.
De komende tijd worden ook enkele andere
scholen van Stichting Oeverwal voorzien van
zonnepanelen. In de carnavalsvakantie is De
Vuurvlinder in Beuningen aan de beurt nadat het
dak is gerenoveerd.
Openbare verlichting
De gemeente Beuningen gaat bewuster om met de
openbare verlichting. De komende periode worden
verouderde lantaarnpalen en lampen vervangen
voor duurzame led-verlichting. Ook wordt kritisch
gekeken naar welke locaties verlicht moeten zijn en
op welke tijdstippen. Op sommige plekken krijgen

lantaarnpalen een andere plek.
In 2018 worden de lampen aan de bestaande
lantaarnpalen langs hoofdwegen, busroutes en
deels buiten de bebouwde kom vervangen door
energiezuinige led-verlichting.
Het fietspad langs de Schoenaker krijgt een
dynamische verlichting met bewegingsdetectie.
Dit betekent dat de verlichting aan staat tijdens
spitsuren en vanaf 22.00 uur alleen bij beweging
van wandelaars en fietsers. Daarna gaat de
verlichting weer uit. De kleur van de verlichting is
groen vanwege de flora en fauna.
Beuningen is goed opweg om de besparingsdoelen
voor energiezuinige verlichting te realiseren. We
streven ernaar om in 2020 40% van de openbare
verlichting energiezuinig te maken en te voorzien
van slim energiemanagement.
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De volgende nieuwsbrief verschijnt over circa
6 weken of zo snel als er concrete resultaten
uit het proces met de gebiedsraad te melden
zijn. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen
(gemeente@beuningen.nl) of naar de website gaan
voor meer informatie.

