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Inleiding en wat vooraf ging
Op 2 en 4 juli 2013 is door de gemeenteraden van Neerijnen en Geldermalsen de Visie Windturbines vastgesteld.
In deze visie is een gebied rond het Knooppunt Deil en het AVRI terrein aangewezen, waar uw gemeenten het
plaatsen van windturbines ruimtelijk mogelijk willen maken. Tevens zijn drie belangrijke uitgangspunten voor
draagvlak in het gebied opgenomen:
• het is noodzakelijk om de burgers in een vroegtijdig stadium bij de besluitvorming over de mogelijke
locaties te betrekken;
• het moet de inwoners van de gemeenten mogelijk worden gemaakt om financieel te participeren in de te
realiseren windturbines;
• er komt een duurzaam gemeenschapsfonds.
Met de door u vastgestelde Visie Windturbines als uitgangspunt is er eind 2013 op verzoek van uw
Gemeentebesturen en de Provincie Gelderland een proces gestart dat er op is gericht om meerdere
initiatiefnemers voor de bouw van windturbines in het gebied tot een gezamenlijk initiatief te brengen. Eerste
verkennende gesprekken leidden in februari 2014 tot het inzicht dat een gezamenlijk initiatief het snelst tot
realisatie van windenergie in het windvisiegebied zal leiden onder de door u vastgestelde randvoorwaarden en
uitgangspunten. In 2014 is door alle partijen (overheden, burgerinitiatieven, private ontwikkelaars en
Staatsbosbeheer) daartoe een intentieovereenkomst vastgesteld en bent u nader schriftelijk geïnformeerd over
de voortgang.
Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen
Op 14 november 2014 is door de burgerinitiatieven 11duurzaam, Dirk III en Energie-initiatief Haaften de
Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen opgericht die vanuit het gebied als medeontwikkelaar wil gaan
optreden. De Burgerwindcoöperatie richt zich bij het tot stand brengen van de windparken op het vroegtijdig en
zorgvuldig betrekken van burgers bij de initiatieven én op het borgen en uitwerken van financiële participatie van
burgers en bedrijven in het gebied en van een duurzaam gemeenschapsfonds. De Burgerwindcoöperatie is
gelijkwaardig partner in de initiatieven die nu worden uitgewerkt.
Twee projecten Deil/AVRI
De samenwerkende partijen richten zich op het realiseren van twee windenergieprojecten, één rond knooppunt
Deil en één op het AVRI terrein, met één burgerparticipatie aanpak.
Zorgvuldige en open planprocedures
Bij de voorbereiding van de plannen zullen de verschillende belanghebbenden vroegtijdig en direct worden
betrokken. Zorgvuldigheid en transparantie zijn voor de initiatiefnemende partijen belangrijke voorwaarden voor
het ontwikkelen van draagvlak voor windenergie in het gebied. Op 25 november is door de Burgerwindcoöperatie
Geldermalsen-Neerijnen een eerste informatieavond voor burgers georganiseerd, waarin informatie over
windenergie is verstrekt, doel en insteek van de burgerwindcoöperatie is toegelicht en uitgebreid aandacht is
besteed aan vragen, zorgen en opvattingen die door de bezoekers naar voren zijn gebracht.
In de binnenkort te sluiten overeenkomsten worden afspraken gemaakt over de planprocedures en het tijdig
betrekken van omwonenden en andere direct belanghebbenden.

Samenwerking en overeenkomsten
In februari 2014 zijn gesprekken gestart waaraan wordt deelgenomen door vier private initiatiefnemers (Prodeon,
Winvast, Wind&Co/Yard Energy, Raedthuys), Staatsbosbeheer, de Burgerinitiatieven 11duurzaam, Dirk III en
Energie-initiatief Haaften (inmiddels verenigd in de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen),
vertegenwoordigers van uw Gemeenten en de Provincie Gelderland. Alle deelnemende partijen willen tot
spoedige en zorgvuldige gezamenlijke realisatie van windenergie in het windvisiegebied komen. Toch heeft het
enige tijd gekost om daarover overeenstemming te bereiken, omdat de deelnemende partijen op onderdelen ook
sterk verschillen. Op 3 juli j.l. is er overeenstemming bereikt over belangrijke randvoorwaarden en de
onderwerpen voor samenwerking. Dit is in een intentieverklaring vastgelegd, die op 29 augustus in Arnhem in een
bestuurlijk overleg is besproken en vastgesteld en vervolgens door alle partijen is ondertekend.
In de afgelopen maanden is het vertrouwen tussen de verschillende partijen gegroeid en het inzicht in de
verdeling van rollen en verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Eind december 2014 is zodanige
overeenstemming bereikt over alle belangrijke onderwerpen, dat tot het juridisch uitwerken en uitonderhandelen
kon worden overgegaan. Deze uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst tussen de private initiatiefnemers,
de burgerwindcoöperatie en Staatsbosbeheer neemt tijd omdat partijen een solide basis onder de samenwerking
willen leggen.
Inmiddels is de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier private initiatiefnemers,
Staatsbosbeheer en de Burgerinitiatieven om tot de daadwerkelijke ontwikkeling en exploitatie van windenergie te
komen in een ver gevorderd stadium. Deze partijen zullen met de overheden een zogenaamde
ontwikkelovereenkomst sluiten over verdere ruimtelijke voorwaarden, de draagvlakvoorwaarden uit de windvisie,
planprocedures en -kosten. Ondertekening van deze ontwikkelovereenkomst tussen overheden, ontwikkelende
partijen en SBB is gepland in februari/maart 2015.
Burgerparticipatie en meerwaarde voor de streek
Voor alle deelnemende partijen is dit een belangrijk uitgangspunt gebleken. Voor de private ontwikkelaars is de
onlangs vastgestelde gedragscode ‘draagvlak en participatie wind op land’ daarvoor het uitgangspunt. De
burgerinitiatieven willen naast aantrekkelijke mogelijkheden voor burgers om direct financieel deel te nemen de
windenergieprojecten zo goed mogelijk laten aansluiten bij initiatieven om tot een regionaal duurzaam
energiebedrijf te komen. Staatsbosbeheer zoekt daarbij ook naar mogelijkheden om de natuurwaarden in de
streek te versterken. Concreet zal de financiële participatie door burgers en de meerwaarde voor het gebied langs
de volgende lijnen worden uitgewerkt:
• de Burgerwindcoöperatie wordt mede ontwikkelaar en eigenaar in beide windparken. Dit betekent dat
een deel van de subsidies en de opbrengsten structureel aan het gebied en de leden van de coöperatie
ten goede komen na ontwikkeling van het park;
• er wordt door de ontwikkelende partijen een financiële participatie uitgewerkt die het voor alle burgers en
bedrijven in het gebied mogelijk zal maken om – via de burgerwindcoöperatie - op een voor hen
passende wijze voordeel te ondervinden van de opwekking van windenergie (aandelen, obligaties,
stroomprijs);
• er zal een duurzaam gemeenschapsfonds worden gecreëerd, zoals bedoeld in de windvisie van de
gemeenten;
• Staatsbosbeheer wil een belangrijk deel van de inkomsten uit de opstalovereenkomst gebruiken om in
haar deel van het gebied het natuurbeheer en de recreatiemogelijkheden te verbeteren.
Landschapsvisie
Het landschapsarchitectenbureau VeenenbosenBosch te Arnhem heeft in opdracht van de provincie Gelderland
een ruimtelijke en landschappelijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijke plaatsing van windturbines op het
AVRI- terrein en bij knooppunt Deil. De landschapsstudie is een belangrijke bouwsteen voor de keuze van de
windturbineopstellingen en vormt een kader voor besluitvorming in het planologische traject voor de gemeente.
De ontwikkelaars zullen hun voorkeursopstelling mede baseren op de landschapsvisie.
Voor het AVRI terrein is 1 ruimtelijke voorkeursvariant en voor knooppunt Deil is een drietal ruimtelijke
voorkeursvarianten geselecteerd die in de Stuurgroep voor beide windparken zijn vastgesteld. In een geplande
voorlichtingsbijeenkomst op 9 maart a.s. zal de landschapsvisie worden voorgelegd aan de bewoners.

Bewonersavond 9 maart 2015
Op 9 maart wordt een bewonersavond georganiseerd. De Burgerwindcoöperatie zal hiertoe samen met de
andere ontwikkelaars initiatief nemen in nadere afstemming met de gemeenten. Met name zal de
burgerparticipatie en het traject van de landschapsvisie en besluitvorming voor de realisatie van de windparken
worden gepresenteerd. Ook zal inzicht geboden worden in de samenwerking tussen de overheden en de
ontwikkelaars, de planprocedures en inspraaktrajecten.
De informatievoorziening en communicatie met burgers, belanghebbenden en omwonenden zal vervolgens
worden geïntensiveerd.
Overig
Door gemeenten en Provincie zal in nader overleg met de ontwikkelaars voor het komende half jaar een
coördinerend projectleider aangesteld worden, die zich richt op het tot stand komen van de anterieure
overeenkomst, de afronding van de Landschapsvisie en de voorbereiding en begeleiding van de benodigde planen vergunningprocedures.

