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Position Statement Windenergie
Op 2 december 2014 heeft coöperatie Lingewaard Energie haar standpunten over windenergie
vastgesteld. Deze standpunten en de rol van Lingewaard Energie in de ontwikkeling, bouw en
exploitatie van een windpark zijn hierin omschreven.
Doelstellingen Lingewaard Energie:
-

Het particulier energiegebruik (aardgas en elektriciteit) moet in 2020 met tenminste 15% zijn
afgenomen ten opzichte van 2012;
In 2020 moet tenminste 20% van het particulier elektriciteitsverbruik (dit is ca. 9 miljoen kWh) op
een betrouwbare, betaalbare en duurzame wijze lokaal worden opgewekt.
De gemeente Lingewaard heeft in de “Kadernotitie Duurzaamheid 2012-2015“ als doelstellingen
opgenomen om in 2020: 20% van het energiegebruik duurzaam op te wekken en een reductie
van 30% op broeikasgassen te hebben gerealiseerd ten opzichte 1990. Daarboven wil de
gemeente in 2040 een klimaat-neutrale gemeente zijn. Om deze doelstellingen te halen kan
gebruik worden gemaakt van zonne-energie, windenergie en biomassa.
In de visie van Lingewaard Energie is het niet mogelijk om zonder inzet van windenergie deze
doelstellingen te halen.
De belangrijkste reden hiervoor is het niet beschikbaar zijn van voldoende grondoppervlak
binnen de gemeente voor de teelt van biomassa en het aanleggen van (al dan niet drijvende)
zonneparken. Lingewaard Energie heeft een voorkeur voor situering van windturbines langs
lijnen van grote infrastructuur (snelwegen, spoorlijnen) en in gebieden met een economische
dynamiek (bedrijventerreinen, glastuinbouwgebieden), waar hinder voor direct omwonenden
voorkomen kan worden. Binnen de gemeente Lingewaard komen twee gebieden in aanmerking
voor het bouwen van een windpark: Het tuinbouwgebied Bergerden en het gebied langs de
verlengde A15 / Betuweroute. Voor beide gebieden geldt dat Lingewaard Energie openstaat
voor initiatieven om daar een windpark te realiseren.
Rol van Lingewaard Energie:

-

-

-

Lingewaard Energie ziet toe op de belangen van de lokale gemeenschap bij het opstellen van
het participatieplan, inclusief compensatie- en participatieregeling;
Lingewaard Energie treedt op als onafhankelijke faciliteit waar inwoners terecht kunnen voor
advies over het windpark en over voorstellen die de initiatiefnemer heeft gedaan ter zaken van
compensatie en/of participatie; de initiatiefnemer verstrekt Lingewaard Energie hiertoe alle
informatie, ook bedrijfsvertrouwelijke;
Lingewaard Energie ziet toe op een goed en transparant systeem voor het behandelen van
vragen en klachten van stakeholders door de initiatiefnemer;
Lingewaard Energie draagt haar visie over windenergie (noodzaak en maatschappelijk belang)
uit op informatieavonden en in haar nieuwsbrieven; de initiatiefnemer blijft primair
verantwoordelijk voor de communicatie rondom een project;
Lingewaard Energie is bereid als energiecoöperatie één windturbine na oplevering van het
project in eigendom te nemen, wanneer er voldoende belangstelling is van inwoners van
Lingewaard om als lid van Lingewaard Energie te participeren in deze windturbine en er een
business case mogelijk is, waarbij participanten een zo aantrekkelijk mogelijk rendement kan
worden geboden.

Voorwaarden van Lingewaard Energie:
-

-

-

-

-

Er moet voldoende draagvlak bij de stakeholders zijn voor het windpark: niet alleen bestuurlijk,
maar ook bij inwoners, vooral de direct omwonenden; draagvlak moet vooral worden gezocht,
en niet gekocht; de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving in
het projectproces (ontwikkeling, bouw en exploitatie);
De initiatiefnemer van het windpark stelt (voorafgaand aan het ruimtelijk ordeningsproces) in
overleg met het bevoegde gezag en stakeholders (waaronder ook Lingewaard Energie) een
participatieplan op, dat de proces- en projectparticipatie beschrijft conform de “Gedragscode
draagvlak en participatie wind op land”, d.d. september 2014;
De initiatiefnemer verplicht zich tot het betalen van een redelijke vergoeding aan omwonenden
als compensatie voor alle ‘schade’ als gevolg van het windpark, daaronder in elk geval
begrepen de waardevermindering van huizen (objectief vast te stellen door een erkend
taxateur) en de achteruitgang van woon- en leefgenot als gevolg van geluidshinder en visuele
hinder. Bij waardevermindering van de woning zal dit ook leiden tot een verlaging van de WOZwaarde;
De initiatiefnemer verplicht zich tot het aanbieden van participatie (zeggenschap en
deeleigendom) in minimaal 20% van het project (conform het Deense model) aan inwoners van
Lingewaard. De participanten ontvangen voor hun aandelen een zo aantrekkelijk mogelijk
rendement. Hierdoor komt een deel van de winst van het windpark ten goede aan de lokale
gemeenschap, en ontstaat een directe koppeling tussen productie en afname van groene
stroom. De participatie in de vorm van (certificaten van) aandelen komt naast de uitgifte van
(niet-achtergestelde) obligaties met een vaste rente en een beperkte looptijd voor het andere
deel van het windpark.
Door (onafhankelijk) onderzoek wordt door de initiatiefnemer aangetoond dat voldaan wordt aan
toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de regels betreffende geluidsproductie;
De initiatiefnemer draagt er zorg voor dat natuur-, landschaps- en cultuurwaarden door het
plaatsen van windturbines zo min mogelijk worden aangetast;
De initiatiefnemer stimuleert de lokale economie, door inschakeling van lokale bedrijven in de
ontwerp-, realisatie- en beheerfase van het windpark;

