Visieontwikkeling windenergie - EBEM zoekt meedenkers voor werkgroep “Frisse Wind”
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EBEM wil bijdragen aan een energieneutrale samenleving. Zij wil dat bereiken door
energiebesparing en door lokale opwek van duurzame energie te realiseren met, door en
voor onze inwoners. Daarbij zoeken we naar de optimale mix van energiebronnen passend bij
het huidige en toekomstige energieverbruik: wat zijn dan de mogelijkheden van lokale opwek
en waar kan dat het beste? Over waterkracht en zonnestroom is over het algemeen niet veel
discussie, over windenergie wel. Wind is van ons allemaal en heeft in het verleden sterk
bijgedragen aan de welvaart in ons land. Niet iedereen is even enthousiast over windturbines in zijn omgeving.
Heel begrijpelijk, zeker als de exploitatie van die turbines in handen is van buitenstaanders en er slechts
enkelen profiteren. Daarom wil de EBEM met een werkgroep “Frisse Wind” aan de slag.
Het bestuur van EBEM heeft reeds een aantal enthousiaste mensen gevonden die willen helpen om op korte
termijn een gedegen en gedragen visie te formuleren op de ontwikkeling van windenergie in de optimale mix
van energiebronnen in de gemeente Brummen. Graag breiden wij die groep uit naar circa 15 deelnemers, zodat
een brede(re) vertegenwoordiging ontstaat van de Brummense inwoners. We zoeken deelnemers die ervoor
open staan in een veilige omgeving zelf-onderzoek te doen naar de rol van windenergie waarin voor- en
tegenargumenten worden bestudeerd en gewogen. De uitkomst (advies van de werkgroep aan EBEM) staat
niet op voorhand vast. Het doel is een eigen EBEM standpunt te formulieren rond de lokale ontwikkeling van
windenergie.

Bottom-up
EBEM wil een aanpak van onder op: burgers gaan zelf aan de slag. Wat zijn de pro’s en contra’s en waarom?
Wat is windenergie precies: Wat zijn de feiten en de mythes? En wat zijn alternatieven als windenergie niet
mogelijk of wenselijk is? Welke bijdrage levert het aan de duurzaamheid, leefbaarheid en vitaliteit van lokale
gemeenschappen? Wat als de windturbine van “onszelf” zou zijn? En welke rol zou onze energiecoöperatie
daarin kunnen/willen nemen? Hoe zou EBEM windenergie kunnen/willen realiseren onder eigen vlag?

Samen leren
Meedoen in de werkgroep wind betekent dat je snel veel leert over de ontwikkeling van windenergieprojecten.
De leden van de werkgroep wind krijgen daarbij inhoudelijke ondersteuning van experts en er is ervaren
procesbegeleiding. Deze worden aangeboden vanuit het regionale project: uitrol met Frisse Wind. Het
uitgangspunt is dat we voor het realiseren van energieneutraliteit de mogelijkheden van windenergie in de
energiemix onderzoeken. Samen leren en zelf onderzoeken staan centraal in de veilige omgeving van de
werkgroep. Zo komen we samen onderbouwd en gedragen tot mogelijkheden en onmogelijkheden.

Een klus met een duidelijk begin en eind
Het is van belang dat EBEM op korte termijn een visie ontwikkelt op windenergie in de gemeente Brummen en
deze mee te geven (in samenwerking met andere coöperaties in de regio) aan de gemeente en provincie
Gelderland. De periode dat de werkgroep wind aan de slag gaat tot aan rapportage aan het bestuur is van eind
mei 2014 tot en met oktober 2014. Dat betekent, rekeninghoudend met de zomervakantie, een intensief
traject met een duidelijk eindpunt. In die periode laten we ons tijdens bijeenkomsten informeren door experts
en zullen we met elkaar ook per thema de diepte ingaan. In de perioden gelegen tussen bijeenkomsten zal In
subgroepen gewerkt worden aan ‘huiswerkopdrachten’ – deels ook onder begeleiding van experts, zodat het
gezamenlijke visiedocument via deze bouwstenen langzamerhand vorm krijgt.

Geïnteresseerd?
Ben jij geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan deze visievorming en doe je graag mee in een
enthousiaste werkgroep met een snelle leercurve? Meld je dan op uiterlijk maandag 2 juni aanstaande 18.00
uur per mail aan bij Nazzareno Mediati – Onafhankelijk procesbegeleider van de werkgroep Frisse Wind (ovv
Frisse Wind) inclusief een korte motivatie, achtergrond/interessegebied en adres- / contactgegevens.
De introductiebijeenkomst waar het doel en aanpak van de werkgroep wordt toegelicht is op 10 juni 2014 om
19.30 uur in Brummen (locatie wordt nog bepaald en volgt na opgave).
Nadere informatie: Nazzareno Mediati - n.mediati@mproadviseurs.nl of 06-12655781
1
De nieuwe handelsnaam van EBEM is Brummen energie (zie www.brummenenergie.nl)

