Inspraakreactie van de heer J. v.d. Stappen van de Organisatie van
Overkoepelende Energie-coöperaties bij de behandeling van het Voorstel m.b.t.
het Toetsingskader Opwekking Duurzame Energie Beesel in de
commissievergadering van 30 september 2019.

TOETSINGSKADER VOOR OPWEKKING DUURZAME ENERGIE
Geachte raads- en commissieleden, wethouder en griffie.
Ik dank de griffier dat ik hier aanwezig kan zijn. Ik kwam er vanochtend namelijk
pas achter dat in Beesel een KODE in de procedure kwam, en zag vervolgens dat
vanavond al de commissievergadering was.
Ik ben hier als projectleider namens de koepelorgnaisatie REScoopLimburg, de
koepelorganisatie van energiecoöperaties in Limburg. REScoop Limburg
onderhoud ook goede contacten met uw lokale coöperatie ‘Joris wekt op’. Zij is
kandidaatlid. Momenteel ben ik projectleider van 2, 100% coöperatieve
windparkontwikkelingen in de buurt, Windpark Weert en Windpark de Kookepan
in Leudal. Deze coöperatieve aanpak legt géén windeieren voor de lokale
bevolking, maar daar kom ik zo op terug.
Vanochtend had ik de neiging zo boos te worden als Greta, want ook bij het lezen
van uw concept-toetsingskader zag ik mooie woorden, maar weinig daden.
Overigens bied ik excuses aan voor het geval ik niet alles gelezen heb; daar ben ik
vandaag niet aan toegekomen. Ik richt me hier dan ook alleen op het
windprogramma.
DE GROTE VRAAG AAN U IS:
-Kiest u voor het model Venlo? Met dure voorbereidingskosten, onverwachte
verrassingen, opwekking van lokale tegenkrachten en uiteindelijk een
gemeenteraad die tegen is? En er dus een jarenlange extra procedure via de
provincie geregeld moet worden? Er waar het nog maar de vraag is welk gedeelte
coöperatief mag worden? En hoeveel de coöperaties moeten betalen om zich in
te kopen?

-Of kiest u voor een model Midden-Limburg (Weert, Leudal en Nederweert) waar
de burgercoöperaties hand in hand met de gemeente, omwonenden,
belanghebbenden en grondeigenaren werken aan de totstandkoming van een
geaccepteerd windpark. Wat in tijd scheelt: gemiddeld 5 jaar van start tot bouw
bij een coöperatief park. Het eerste windpark van Zuidenwind, Heibloem is reeds
na 3 jaar gestart!
In de Middenlimburgse parken wordt ook iedereen er lokaal beter van:
-de omwonenden krijgen een vast bedrag per opgewekte megawattuur om
gezamenlijke project mee te doen
-ook voor de verenigingen voor de dorpen in de buurt wordt geld gereserveerd
-er worden natuur- en landschapsverbeteringsplannen opgesteld en uitgevoerd
-De leden van de coöperaties, de burgers van de dorpen, kunnen investeren en
krijgen 4%-6% rente
-de inwoners van de gemeenten kunnen stroom afnemen van de coöperatie
-de inwoners van de gemeente kunnen energiescans laten uitvoeren voor
energiebesparing
-in Leudal wordt nu zelfs gewerkt aan een investeringsfonds voor huiseigenaren
met weinig financiËle armslag.
ALLEMAAL DANK ZIJ DE 100% eigendom van de windparken.

Har Geenen, de voorzitter van REScoop Limburg verwoordt het zo:
Ik ben blij dat de gemeente kiest voor coöperatieve inbreng en dus inbreng van de
burgers van Beesel.
Maar wat er ontbreekt in het stuk is vooral :

1. Het lijkt of de coöperatie nooit initiatiefnemer kan zijn en nooit meer dan 50%
eigendom kan hebben. Als een coöperatie bv. 100% eigenaar is dan is het wind of
zonnepark dus 100% eigendom van de burgers van Beesel: beter kan niet. Besef
dat een 100% windpark betekent dat er honderduizenden euro’s beschikbaar
komen per jaar voor de energietransitie, waarbij ook de minder bedeelden er
beter van worden. In midden-Limburg is de expertise aanwezig bij de bevriende
coöperaties.
2. Grondspeculatie moet worden voorkomen door:
a. In het zoekgebied één samenhangend windmolenpark te ontwikkelen.
b. De bebouwde en onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van
windenergie te zien als een samenhangend complex: het windmolenpark.
Dit is heel belangrijk omdat nu commerciële projectontwikkelaars posities
vastleggen op basis van de kaart van het stuk. Hierbij worden regelmatig
bedragen van €10.000 betaalt, alleen als tekengeld voor de grondeigenaar. En dat
alleen voor de toezegging om de ontwikkeling van een windturbine toe te staan.
En vaak beloven projectontwikkelaars aan de grondeigenaren waar de turbine
komt grondvergoedingen tot wel €50.000 euro per jaar! Dit zijn bedragen die
coöperaties niet kunnen en willen betalen. Daarbij blijft er voor de eigenaren van
de belendende percelen niets meer over. En zo ontstaat de eerste vorm van
ongelijkheid in het gebied. Bij de coöperatieve aanpak wordt wél gekozen voor
een eerlijke verdeling van gelden, zoals in uw uitgangspunt 10 genoemd: ‘Niet
alleen de landeigenaar op wiens grond de plaatsing van de turbines is voorzien,
profiteert van dewaardestijging en grondopbrengst. ‘
ADVIES:
Ik adviseer u daarom om de woorden scherper te kiezen en de speculatieve
aanpak daadwerkelijk onmogelijke te maken. Als u wilt kan ik ook een tekst voor
een amendement aanreiken.
Daarnaast is het zonder meer mogelijk dat de lokale coöperatie ‘Joris wekt op’
voor 100% eigenaar wordt van het park. REScoop Limburg stelt namelijk expertise
ter beschikking aan iedere bevriende coöperatie. Samen kunnen we de welvaart
beter verdelen en de inwoners van Beesel verder helpen. Maar de keuze is aan u!

Succes.

