Windenergie? De GNMF helpt!
De Gelderse Natuur en Milieufederatie helpt coöperaties, ontwikkelaars,
grondeigenaren en gemeenten bij het realiseren van windenergie. Wij hebben
veel kennis en ervaring en delen dit graag met u. In deze flyer geven we een
aantal recente voorbeelden van ons werk. Ook voor u gaan we graag aan de
slag.
De GNMF helpt… bij crowdfunding
De GNMF coördineerde een van de meest succesvolle ledenwerf- en crowdfunding-acties
voor Windpark Nijmegen-Betuwe. Er was een combinatie van professionele
communicatiemiddelen en veel inzet van vrijwilligers. Het ‘hoort zegt het voort’-effect werd
in vier maanden campagnetijd steeds sterker. De coöperatie WindpowerNijmegen groeide
zo van 400 tot bijna 1500 leden en donateurs, die samen inschreven voor veel meer dan de 2
miljoen euro aan aandelen die zijn uitgegeven! Het windpark, in 2016 gebouwd, is hiermee
100% coöperatief.
De GNMF helpt… bij lokale locatiekeuze
Nog maar 9 jaar geleden ketsten plannen voor windturbines in de gemeente Beuningen af
op veel protest. De GNMF heeft de regie gevoerd over de totstandkoming van een plan hoe
dit nu wél te realiseren, met mogelijk meer en grotere turbines. Samen met grondeigenaren,
bewoners en andere belanghebbenden wordt toegewerkt naar een locatiekeuze, met
afspraken over grondprijzen, compensatie, eigendom/participatie en een gebiedsfonds.
Inmiddels is duidelijk dat in dit proces ook zonnevelden meegenomen worden.
De GNMF helpt… voor draagvlak en acceptatie
De GNMF initieert en begeleidt dit jaar in Beuningen de opbouw van een coöperatie met een
stevige basis in de lokale gemeenschap. Zo’n coöperatie kan een brede doelstelling hebben
en hoeft niet op voorhand voorstander te zijn van (veel) windturbines. De insteek kan ook
zijn: áls ze er komen, dan wel met goede randvoorwaarden. Zo’n aanpak kan zorgen voor
groeiende acceptatie van en actieve steun voor de windturbines.

De GNMF helpt… in de relatie met omwonenden
Voorafgaand aan informatiemarkten in de omgeving van toekomstig Windpark Koningspleij,
hebben we voor de Rijn en IJssel Energiecoöperatie twee ‘ambassadeursbijeenkomsten’
georganiseerd. De focus lag op een actieve en ontspannen omgang met - veelal kritische en
bezorgde - omwonenden. Bij Windpark Nijmegen-Betuwe is steeds pro-actief informatie
gedeeld met een buurtschap, waar bewoners fel tegen waren. Er is wederzijds respect
ontstaan, in de laatste fase zijn beroepsprocedures niet doorgezet.
De GNMF helpt… met een gebiedsfonds
Een bewonersplatform heeft onder GNMF-voorzitterschap gewerkt aan een unieke opzet
voor het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe. Het windpark stort 1 euro per MWh
in het fonds, naar schatting is dat gemiddeld zo’n 25.000 euro per jaar. Het fonds is bedoeld
voor elke buurt binnen een straal van anderhalve kilometer. De buurten bepalen zelf hoe ze
het geld besteden. Voorwaarde is wel dat het voor gemeenschapsprojecten is en niet voor
individuele compensatie.
De GNMF helpt… naar een krachtige coöperatie
Via het Energieservicepunt ondersteunt de GNMF startende energie-initiatieven naar de
ontwikkeling tot krachtige energiecoöperaties. We geven ondersteuning bij de ontwikkeling
van idee naar plan en vervolgens naar realisatie. Ook adviseren we over doelstellingen,
focus, het opzetten van een bestuur met werkgroepen, (investerings)subsidies en
financiering van ontwikkeltrajecten. Voorbeelden hiervan zijn de advisering van Lingewaard
Energie, Berkelland Energie en Energiek Leur.
De GNMF helpt… bij succesvolle communicatie
Eenduidige en transparante communicatie is van groot belang bij het realiseren van
windmolens. De GNMF heeft voor Windpark Nijmegen-Betuwe de volledige communicatie
verzorgd. Wij brengen stakeholders in kaart, gaan met partijen in gesprek en ondersteunen
dit met professionele communicatiemiddelen.
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