Nieuwsbrief
'Windwinning Culemborg'

Informatiebijeenkomsten
Windwinning Culemborg
Datum:

1 en 3 oktober 2018

Tijd:

19:30 uur

Plaats:

Huis van de Stad, Oude Vismarkt 4

Op maandagavond 1 oktober en woensdagavond 3 oktober organiseert Vrijstad
Energie samen met Eneco twee informatieavonden over een gezamenlijk plan
om windmolens te ontwikkelen in Culemborg. Deze windwinning kan een grote
bijdrage leveren aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energieneutraal te
zijn.
Windenergie voor en door Culemborg
Energie uit eigen stad is zoveel leuker en beter! In het najaar van 2017 heeft de
gemeenteraad de ‘Windvisie Culemborg’ vastgesteld. Deze windvisie geeft de
randvoorwaarden waarbinnen nieuwe windmolens mogelijk worden. Vrijstad
Energie, de energiecoöperatie voor en door inwoners van Culemborg, heeft de
afgelopen maanden samen met Eneco onderzocht welke windontwikkeling in
lijn met de windvisie mogelijk is. Op basis van diverse onderzoeken naar
bijvoorbeeld de impact van deze molens op natuur en landschap, geluid- en
slagschaduweffecten en visualisaties van mogelijke opstellingen, presenteren
Vrijstad Energie en Eneco nu drie inrichtingsvoorstellen. In één voorstel liggen
nieuwe windmolens tegen de Pavijen aan, in de twee andere liggen ze meer in
het open gebied. De drie mogelijke opstellingen zijn op de
informatiebijeenkomsten te zien. Tijdens deze avonden kunnen
belangstellenden met de initiatiefnemers, onderzoekers en vertegenwoordigers
van de gemeente Culemborg in gesprek gaan over de plannen en feedback
geven. Uiteindelijk moet de gemeenteraad akkoord gaan met het definitieve
voorstel.

Samen bouwen, samen delen
Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie en
ook de meest efficiënte. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die problemen hebben
met de bouw van windmolens in hun directe woonomgeving. Vrijstad Energie en
Eneco hebben als eerste doel om de acceptatie van nieuwe windmolens voor
Culemborg zo groot mogelijk te maken. Zo is er het streven om met alle
betrokken grondeigenaren de lusten en lasten van de windwinning op een
eerlijke manier te delen. Ook wordt het mogelijk dat inwoners via Vrijstad
Energie kunnen investeren in de bouw van de windmolens en daarvan

profiteren. Hiernaast werkt Vrijstad Energie aan een model waarbij inwoners
zonder geld toch kunnen participeren. Om de inpassing van een eventuele
windontwikkeling zo goed mogelijk voor te bereiden, en de plannen zo sterk
mogelijk te maken, kunnen belangstellenden op de informatiebijeenkomsten
hun ideeën en suggesties geven.

Informatiebijeenkomst:
informatiemarkt met een
gezamenlijke start
Beide informatiebijeenkomsten starten om 19:30 uur en worden gehouden in
het ‘Huis van de Stad’, Oude Vismarkt 4 in Culemborg. Wethouder Joost
Reus opent de avond. Na de presentatie heeft de bijeenkomst het karakter
van een informatiemarkt: de onderzoekers zijn beschikbaar voor uw vragen
en suggesties. Ook worden op de informatiemarkt de drie
inrichtingsvoorstellen gepresenteerd die door de bezoekers kunnen worden
beoordeeld. Men kan de voorstellen met speciale brillen ‘in het echt’
bekijken. De informatiebijeenkomsten eindigen omstreeks 21:30 uur.
Iedereen is welkom.

Vervolg
Wanneer u na lezing van deze nieuwsbrief nog vragen heeft, aarzel dan niet
om te mailen met Arjen Schamhart de projectleider van Vrijstad Energie. Hij
is te bereiken via Arjen@vrijstadenergie.nl. Weet u iemand die
geïnteresseerd is informatie over de ontwikkelingen rond de Windwinning
Culemborg dan kunt u deze Nieuwsbrief gerust doorsturen.

