IJsselwind Informatieavond 11 februari 2016
Vragen & Antwoorden
Vraag: De eerste vraag gaat over draagvlak. Wordt Eefde met de pijn opgezadeld?
Antwoord: Zo willen wij niet te werk gaan, dit is een burgerinitiatief. Het doel van deze avond is om objectieve
informatie te verstrekken, voor zover op dit moment beschikbaar en vooral goed te luisteren. Met de direct
omwonenden wordt een dialoog opgezet. Daarna worden de vertegenwoordigers van de drie andere
coöperaties voorgesteld, Marie-José (ZET), Maarten Deelen (Lochem Energie), en Joop Hasselman (Energierijk
Voorst). Daarop stelt Paul van Bree, zich voor als projectmanager en planoloog. Hij presenteert alle op dit
moment beschikbare informatie. Presentatie staat op onze site onder IJsselwind.
V:
A:

Waarom deze locatie? Was door de provincie toch nog niet definitief opgenomen in de Windvisie?
Was nog niet definitief opgenomen in afwachting van de Raden van Zutphen en Lochem.

V:
A:

Waarom niet iedere gemeente op z’n eigen grond?
Kosten voor de verwerving van grond, kosten van vier keer dezelfde procedures doorlopen, extra
kosten voor ontsluitingswegen en de aanleg van netwerk. Samenwerking ook om commerciële partijen
buiten de deur te houden.

V:
A:

Gaat de energie alleen naar de gemeente Brummen of naar alle vier?
Deze groene stroom gaat net net op en voor elke KWh verwerven wij een groen recht.

V:
A:

Hoe in gesprek met al die omwonenden?
Dit wordt bepaald door de gedragscode, de wettelijke norm voor omwonenden is binnen een straal
van 400 meter, wij overwegen een straal van 750 meter te hanteren. Daar binnen willen wij
gesprekken aangaan.

V:
A:

Wordt er een fonds opgezet?
Ja er wordt een fonds opgezet. Een goed voorbeeld is Naegele (video) waar de opbrengst van
windenergie wordt geïnvesteerd in andere energiebronnen, zoals zonnepanelen en warmtewisselaars.

V:
A:

Moet ik lid zijn van BrummenEnergie om mee te mogen doen of i.v.m. dit fonds?
Nee, maar wanneer je mee wilt kunnen stemmen, dan wel. En er moeten goede spelregels komen over
dit fonds.

V:
A:

De vier samenwerkende coöperaties zijn nogal verschillend in grootte?
Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid, maar het exploitatiemodel moet nog bedacht worden.

V:
A:

Zeggenschap van de Coöperaties?
De leden van de coöperaties hebben het laatste woord. IJsselwind geeft alleen adviezen.

V:
A:

Is de compensatie voldoende ruimhartig? Hebben de omwonenden zelf het gevoel, dat ze goed
gecompenseerd worden en niet worden opgezadeld?
Ja wij streven naar ruimhartigheid (burgerinitiatief) en een schadeloosstelling voor degenen, die er de
meeste last van hebben. De compensatie komt uit het rendement en de rest gaat in een pot voor
nuttige investeringen.

V:
A:

Waarom een “pot”, terwijl het over windmolens gaat?
In die pot zit geld, dat anders naar commerciële partijen gaat.

Hierna presenteert Lex de Goede informatie over “Eefde Tegenwind”. Hij krijgt hiervoor alle ruimte, want het
is een burgerinitiatief, dat van alle kanten bekeken moet worden.
V:
A:

Wat wilt u wel? Hoe moeten coöperaties dit aanpakken?
De coöperaties nemen goeie initiatieven, maar minder dan 1% van de burgers is lid.

V:
A:

Waarom alles op één hoop gooien, waarom geen focus op particuliere huishoudens?
Vraag volledig terecht, maar de particuliere huishoudens gebruiken slechts ongeveer 20% en daarmee
ben je nog niet bij energieneutraliteit in 2030

V:
A:

Bezwaar tegen windenergie prima, maar wat dan?
Lex noemt een aantal initiatieven, zoals “nul op de meter” (besparing), zonnepanelen, windbomen,
waterkracht (proef bij Doesburg), Wind op zee, en Thorium (over 20 à 30 jaar beschikbaar. Het is “en,
en, en”.

Hierna volgt een toelichting op de ledenlening voor de ontwikkelfase. Deze kan in de exploitatiefase worden
Omgezet in een participatie.
V:
A:

Waar is deze lening voor bedoeld?
Het ontwikkeltraject

V:
A:

En als het niet doorgaat?
Het is een risicodragende lening, vandaar de aantrekkelijke rente.

V:
A:

Is clustering met de drie bestaande windmolens op de Mars mogelijk?
Die drie zijn 10 jaar oud en van een commerciële ontwikkelaar, dus clustering is nu en in dit geval niet
praktisch.

Naar verwachting wordt dit in april vervolgd.
Contact: Info@Brummenenergie.nl en Info@IJsselwind.nl
Draagvlak onderzoek zal worden uitgevoerd door de samenwerkende coöperaties en in samenwerking met
Eefde Tegenwind. Dit onderzoek zal eerlijk en correct zijn.

