
ALV 2020
Op woensdag 30 september aanstaande is de (wegens
corona enkele maanden uitgestelde) algemene
ledenvergadering (ALV) van de Energiecoöperatie Leur e.o.
in Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, Wijchen. De inloop
is vanaf 19:30 uur en de vergadering start om 20:00 uur.
We conformeren ons daarbij aan alle coronarichtlijnen. Daarom was aanmelding vooraf
noodzakelijk. Dat kon tot en met 13 september, dus inmiddels is dat niet meer mogelijk. We zullen
de resultaten en het verslag van de bijeenkomst kort na 30 september met de leden delen.

Zonnepark Bankhoef dichterbij
Verheugd kunnen we melden dat het plan van ECL en Pure
Energie voor de realisatie van Zonnepark Bankhoef door de
beoordelingscommissie van de gemeente Wijchen is
geselecteerd om een omgevingsvergunning aan te vragen.
Het park behelst de plaatsing van zonnepanelen op een
terrein in Wijchen van ongeveer 25 hectare, waarvan 25%
voor landschappelijke inpassing en ecologische
verbeteringen. Momenteel voert ECL het gesprek met Pure
Energie over een samenwerkingsovereenkomst, waarin we
de organisatorische, financiële en juridische afspraken tot
in detail vastleggen. Voordat we deze
samenwerkingsovereenkomst tekenen zullen we er een
ledenraadpleging over houden. Meer informatie over
project Bankhoef is te vinden op deze website.

TWZ in bedrijf
De twee PV-systemen van project TWZ, op 't Achterom en
De Suikerberg, zijn afgelopen mei in bedrijf gesteld en
functioneren naar behoren. Hiermee hebben we weer
ongeveer 350 kWp aan ons 'bezit' toegevoegd. Inmiddels
wordt de subsidie voor de projecten door RVO uitgekeerd.
Normaal gesproken zullen we in mie 2021 voor het eerst hetrendemnet voor dit project aan de
deelnemers uitkeren. Op de website van de ECL kun je de productie van de zonnedaken volgen.

Voortgang Regionale
Energiestrategie (RES)
Afgelopen juni is een voorlopig concept-bod opgesteld voor
de RES (Regionale Energie Strategie) en ter beoordeling ingediend bij de bestuursraden van de
regionale overheden (gemeentes, waterschappen en provincie). Landelijk moet er in het kader
van Klimaatakkoord 35 TWh (1 TWh is 1 miljard kWh) elektriciteit in 2030 duurzaam op land, dus
exclusief wind op zee, opgewekt gaan worden. De bijdrage van de regio Arnhem-Nijmegen
bedraagt voorlopig 1,68 TWh. Dit bod is inmiddels in de verschillende gemeenteraden in de regio,
waaronder Wijchen, besproken en vastgesteld. Het concept-bod moet op 1 oktober ingediend
worden bij het Nationaal Programma RES. Dat laat het vervolgens toetsen door het Planbureau
voor de Leefomgeving. Volgens planning moet op 1 juli 2021 het definitieve bod vastgesteld
worden. In het concept-bod zijn onder andere zoekgebieden opgenomen waar in de toekomst
grootschalige zon- en windparken gerealiseerd kunnen worden. Het zwaartepunt in de RES
Arnhem-Nijmegen ligt op dit moment op zonne-energie, ongeveer 90% zon en maar 10% wind. Uit
oogpunt van de gewenste mix van 50% zon en 50% wind is dit verre van een optimale
verhouding, dus er zullen in het definitieve bod waarschijnlijk nog wel de nodige wijzigingen door
gevoerd moeten worden.

De bijdrage van de gemeente Wijchen bestaat vooralsnog uit de 30 hectare zonneparken,
waarvan ECL en Pure Energie met Bankhoef bijna 20 hectare gaan invullen. Daarnaast wil B&W
zich sterk maken voor de realisatie van de 3 windturbines bij Bijsterhuizen, waar al sinds 2014
plannen voor bestaan. Zolang de gedragscode voor windenergie in Wijchen onveranderd van
kracht blijft zal dit nog een lastige procedure blijven. Het initiatief voor 6 windturbines ten westen
van de A50 nabij Niftrik wordt niet ondersteund door B&W. Om de doelstellingen van de RES te
halen zal naar verwachting op de gemeente Wijchen in de toekomst nog wel een groter beroep
gedaan worden dan met de huidige voornemens waargemaakt wordt.

Naast de duurzame opwekking van elektriciteit loopt er binnen de RES een separaat traject voor
de duurzame warmtevoorziening.  Landelijk is het streven om in 2030 1,5 miljoen woningen
aardgasvrij te maken. Op regionaal niveau is dat op dit moment alleen nog maar op hoofdlijnen
ingevuld. Er zal het komend jaar dus nog veel werk verzet moeten worden door de RES-
organisatie om dit concreet te maken voor het definitieve bod in 2021.

Als ECL volgen we in samenwerking met de andere energiecoöperaties in de regio het RES-
proces kritisch. Met name maken we ons sterk voor de doelstelling dat minimaal 50% van de
duurzame energieopwekking in lokaal eigendom gerealiseerd wordt. Met het Zonnepark Bankhoef
hopen we een belangrijke eerste stap te zetten in deze doelstelling.

Over het vervolg van het RES-proces en de inbreng van de lokale energiecoöperaties houden we
je op de hoogte via deze nieuwsbrief.

Op de agenda
• ALV ECL: 30 september 2020.
• Ledenraadpleging Zonnepark Bankhoef: oktober/november 2020.

http://www.zonneparkbankhoef.nl/
https://www.energiecooperatieleur.nl/

