Aan: Gemeenteraad Maasdriel, Commissie Ruimte
Datum inspraak: woensdag 30 januari 2019
Betreft: Principeverzoek Windpark Hoenzadriel

Voorzitter, geachte Commissie,
Dank u voor deze gelegenheid om enkele gedachten met u te delen over ons principeverzoek, samen
met Green Trust Consultancy, voor een windpark nabij Hoenzadriel. Onze Coöperatie van bewoners en
ondernemers van de Bommelerwaard bestaat nu 2,5 jaar en wordt langzaam maar zeker steeds
professioneler.
Het actuele energieverbruik in de Bommelerwaard is groot. Bijna een honderdvoud van dit ene beoogde
windpark. We consumeren vooral fossiele, vervuilende energie, uit politiek gevoelige gebieden. Binnen
dertig jaar zullen we volledig ‘om’ zijn. Vandaag bespreken we één stapje in dit proces.
Er zullen allerlei nieuwe technologische oplossingen komen. Voor nu zijn zonnepanelen en windmolens
de bewezen technologie. We moeten steeds kiezen voor wat dan de beste optie is. Het wordt een mix
van zon, wind, water, waterstof, biomassa, aardwarmte en wie weet wat nog meer. Maar ook wind.
Wij begrijpen u heel goed als u in uw bestuursakkoord aangeeft dat windmolens “niet de voorkeur”
hebben. Toch staan wij hier vandaag voor u. (En spreken we ook met de gemeente Zaltbommel.) Met oog
op de positieve revenuen voor alle inwoners in en om Maasdriel en een sociale, leefbare Bommelerwaard
vragen wij u om medewerking te verlenen aan dit, ons eigen burgerwindpark.
Wij hebben hierbij een aantal overwegingen. Ik noem er zes:
1)

De belangrijkste is dat dit ene windpark kan voorzien in de actuele stroombehoefte van zo’n 10.000
huishoudens en kleinverbruikers in en om de gemeente Maasdriel - beoogde toekomstige leden van
onze Coöperatie. Wat een rijkdom als we dit deel van de energietransitie voor de komende 20 jaar in
één keer allemaal zouden hebben opgelost!

2)

Naast het voorzien in duurzame energie, levert een windpark financieel flink wat op. Als
huishoudens van Maasdriel betalen we nu jaarlijks 6 miljoen euro voor elektriciteit. Dat geld stroomt
nu het gebied uit. Jaarlijks een bedrag meer dan de investering voor één windmolen. Als we dit park
snel kunnen realiseren binnen de Postcoderoos-regeling, zorgt Bommelerwaar-Stroom jaarlijks voor
enkele miljoenen aan energiebelasting-teruggave. Dat is dan super-laagdrempelig, want zonder
voorafgaande investering; iedereen kan straks dus deelnemen in dit park! Na aflossing van de
molens kunnen we vervolgens mooie dingen doen: voor omwonenden; voor de duizenden

afnemers/deelnemers in hun overstap naar gasloos; en middels een Gebiedsfonds voor het
algemene belang van het gebied. Dát is coöperatie: zorgen voor elkaar. Ondernemend.
3)

De impact van een windpark op de fysieke leefomgeving is groot. Gegeven de beperkte
mogelijkheden in de Bommelerwaard zijn wij relatief enthousiast over deze locatie. In juni zijn we
begonnen met communicatie met omwonenden. Dat verloopt positief. Toch realiseren we ons dat er
een paar huishoudens zijn met wie er echt wel iets op te lossen is. We zijn hier niet mee klaar.

4)

In Green Trust Consultancy zien wij een slagvaardige, zeer bekwame partij om dit park te kunnen
realiseren. Wij kennen hun nu twee jaar als een zeer prettige partij. Zij hebben goed oog voor het
belang van het gebied en wij respecteren hún belang. We zitten evenwaardig in dit project (zoals het
Klimaatakkoord ook ambieert).

5)

Het Klimaatakkoord en de Omgevingswet komen eraan en stellen hoge eisen aan
burgerparticipatie. In feite wil uw programma “Krachtige Kernen” dat ook. Bommelerwaar draait
als landelijke pilot mee binnen het RVO DuurzaamDoor-programma om dit park tot een
participatievoorbeeld te maken. Laten we dit windpark allen omarmen: “Van hier, voor ons allemaal”.

6)

We beseffen ons dat de druk op windenergie vanuit het Klimaatakkoord en ook vanuit de Provincie
groot is. Gaan we proberen windmolens tegen te houden of zeggen we liever “ja” op een beperkt
aantal windmolens, met behoud van eigen regie, maar die dan ook een goed rendement opleveren
voor alle inwoners zelf, in en om Maasdriel? En meteen als standaard van hoe we hier met elkaar en
met de energietransitie om willen gaan, ook straks binnen de Regionale Energie Strategie: van, voor
en door de Bommelerwaard; de winst eerlijk voor ons allemaal - en alleen onder die voorwaarde.

Graag staan we uw College, Raad en Commissie de komende maanden bij om tot een goed afgewogen,
“ja mits”-besluit te komen. Als gemeente en burgers trekken we immers graag samen met elkaar op.
Tot zover mijn vijf minuten; dank u wel!
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