---- PERSBERICHT ----

Eefde, 19 november 2015

Energiecoöperaties ontwikkelen samen burgerwindmolens
Vier lokale energiecoöperaties willen samen burgerwindmolens ontwikkelen
nabij De Mars en het Twentekanaal. Daarom zetten Lochem Energie, ZET,
EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie op 19 november 2015 hun handtekening
onder de oprichtingsakte van IJsselwind B.V., een gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van windenergie
van, voor en door burgers in de regio.
Al enige jaren zijn inwoners van Lochem, Zutphen, Voorst en Brummen actief in
energiecoöperaties om in hun eigen gemeente duurzame energie te stimuleren.
Bijvoorbeeld door advies te geven over zonnepanelen en energiebesparing, en door de
aanleg van collectieve zonneparken. Maarten Delen, namens de coöperaties: “Omdat de
zon niet altijd schijnt, is een slimme mix van duurzame energie onmisbaar. Stroom
opwekken via burgerwindmolens is daarom een logische volgende stap.”
Regionale samenwerking
Windmolens ontwikkelen is complex. Door samen te werken, willen de vier coöperaties
kennis delen en burgerwindmolens ontwikkelen tegen de laagste kosten. Maarten Delen:
“Investeren in windenergie vraagt om een flinke investering. Door onze krachten te
bundelen, kunnen we de kosten beperken. En het mooie is dat burgerwindmolens ook
geld opleveren dat ten goede kan komen aan onze regio.”
Van, voor en door de lokale gemeenschap
Anders dan bij commerciële windmolens worden de burgerwindmolens van, voor en
door de lokale gemeenschap ontwikkeld. Maarten Delen: “De plannen maken we niet
alleen, maar samen met omwonenden, belangstellende burgers, ondernemers, scholen
en verenigingen. Als coöperaties nodigen we iedereen uit om mee te denken. Want, hoe
je het ook wendt of keert, windmolens kennen lasten en lusten. Daarover willen we met
elkaar in gesprek.”
Bijeenkomsten
In januari 2016 worden inwoners van Lochem, Zutphen, Voorst en Brummen door hun
lokale coöperatie uitgenodigd voor een toelichting op de plannen met windenergie en de
wijze waarop de bewoners worden betrokken. LochemEnergie organiseert de eerste
bijeenkomst voor de inwoners van Lochem op 7 januari in Het Hart in Eefde.
Bijeenkomsten in de andere gebieden volgen snel daarna.

