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Samen met anderen kunnen 

inwoners ervoor zorgen dat er met 

de windparken Avri en Deil groene 

energie opgewekt gaat worden voor 

circa 30.000 huishoudens. Hoe kunnen 

we ervoor zorgen dat zo veel mogelijk 

mensen enthousiast gaan meedoen? 

Betuwewind stelt de volgende 

manieren voor:

1    Minimaliseren van hinder voor 

omwonenden en impact op het 

landschap

Direct contact met omwonenden maakt 

het mogelijk om een realistisch beeld te 

schetsen van de invloed die het windpark 

op een bepaalde locatie in het gebied 

heeft. Hierdoor kunnen ongegronde 

zorgen worden weggenomen en specifieke 

maatregelen worden overwogen om echte 

hinder te beperken. Doel is niet alleen om 

binnen de normen te blijven maar ook 

om de totale hinder door geluid en/of 

slagschaduw te minimaliseren.

2    Waar windmolens komen, kansen 

verzilveren om gebied te versterken 

De bouw van windparken geeft 

verschillende kansen in het gebied die 

voor de omgeving gunstig kunnen zijn. 

Bij Windpark Deil zal Staatsbosbeheer 

meer dan 50% van de grondopbrengsten 

direct besteden aan het vergroten van 

de natuur(-historische) waarde van hun 

gebieden. Bij de Avri komt de opbrengst ten 

goede aan het verlagen van de kosten van 

vuilverwerking en andere maatschappelijke 

diensten die de Avri vervult. 

3    Het behartigen van gemeen

schappelijke belangen in het gebied

Samen asbest saneren? In de contacten die 

in het gebied zijn ontstaan, groeien al ideeën 

om gezamenlijk tot meerwaarde te komen. 

Iedereen die ideeën heeft, kan zich met een 

mailtje melden bij info@betuwewind.nl

4    Het inschakelen van lokale bedrijven 

bij de aanbesteding van windwerk

In het aanbestedingsbeleid van beide 

windparken wordt opgenomen dat lokale 

aanbieders een voordeel hebben bij de 

aanbesteding, of indien mogelijk zelfs worden 

voorgeschreven bij de aanbesteding, als 

voldoende duidelijk is dat lokale aanbieders 

marktconform kunnen leveren. 

5    Betuwestroom voor de regio tegen 

een gunstige prijs

Betuwewind werkt samen met diverse 

energiebedrijven die lokaal de stroom van 

de windmolens kunnen leveren. Ook voor 

bedrijven wordt het interessant om te 

participeren omdat ze daarmee de inkoop 

van duurzame stroom veilig kunnen stellen.

6    Medeeigenaar worden van de 

windparken

De burgerwindcooperatie is voor 25% 

eigenaar in beide parken. Naar gelang 

de kapitaalbehoefte van de burger-

windcoöperatie kunnen leden financieel 

meedoen en hier een rendement op 

realiseren. Streefrendement voor de 

leden is 4 tot 6% van de inleg per jaar. In 

de ontwikkelfase zal tijdelijk een hoger 

rendement (tot 10%) worden geboden 

maar in deze fase ligt het risico ook hoger.

7    Extra profijt voor direct 

omwonenden van de windparken

Zolang de molens draaien en energie 

leveren, is er jaarlijks een budget van ca.  

€ 45.000 beschikbaar voor de omgeving. 

Dit budget is bedoeld om iets positiefs 

voor de omgeving te doen. 

7 MANIEREN 
om wind tot waarde te brengen

www.betuwewind.nl Iedereen wint!

‘In 2012 stond ik in Geldermalsen aan 

de wieg van 11duurzaam. Hoe langer ik 

met energie bezig ben hoe duidelijker 

het voor mij wordt: elektriciteit is de 

energiebron van de toekomst. Vervoer, 

warmte, industrie, alles zal draaien 

op elektriciteit. Als we van fossiel af 

willen, zijn zon en wind in de Betuwe de 

belangrijkste oneindige bronnen om 

elektriciteit van te maken. 

Betuwewind is hard op weg om de 

grootste elektriciteits producent te 

worden van de Betuwe. En Betuwewind 

is ook nog eens van ons. We hebben er 

dus zelf de controle over en profiteren 

ervan. Een beter perspectief dan wat 

Betuwewind nu biedt, is er niet.’

Gerlach Velthoven (57)

bestuurder van Burgerwindcoöperatie  

Geldermalsen-Neerijnen

‘Betuwewind? Een 
beter perspectief 
is er niet’

‘Het produceren en afnemen van duurzame energie 

in onze eigen omgeving is belangrijk; we willen minder 

afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en daarom 

voorbereid op de toekomst. Windenergie heeft daar 

een belangrijk aandeel in.

Betuwewind biedt ons de kans om ook als omgeving 

de voordelen van windenergie met elkaar meer te 

benutten. We investeren, produceren en verbruiken 

onze eigen energie, kunnen een deel van de 

opbrengsten gebruiken voor maatschappelijke 

projecten en extra aandacht geven aan inwoners die 

dicht bij de windmolens wonen.’

Teus Kool (62)

wethouder gemeente Neerijnen

‘De voordelen van wind
energie met elkaar meer 
benutten’

Doe mee,
meld je nu aan!

Doe mee,meld je nu aan!

Hart voor lokale ontwikkeling

Samen sterk en onafhankelijk

Het voordeel van een 
waardevast rendement

Groene energie uit de Betuwe

5 REDENEN 
om nu lid te worden
Wind is gratis en van iedereen. In de Betuwe waait 

het dagelijks en kunnen we van wind energie maken. 

Het lukt alleen als we het samen doen. Wie mee 

doet, kan drie vliegen in één klap slaan: financieel 

voordeel, groene energie uit je eigen regio en - ook 

niet onbelangrijk - minder afhankelijkheid van grote 

energiemaatschappijen. Doe mee en meld je aan. 

Investeren in een duurzame 
toekomst

‘Windenergie? Dat is toch heel gewoon?! Het is toch 

niets nieuws zo’n windmolen. Je ziet ze wel vaker langs 

de snelweg. Ze wekken gewoon energie op, gratis 

energie door de wind.

Ik vind windmolens vlak bij huis heel handig. Want je 

hebt hier veel energie nodig. Maar ik vind ze wel een 

beetje saai: ik zou wel graag gekleurde molens willen 

of met ons logo van de voetbalclub VV Tricht.’

Cato van Tongeren (11)

 inwoner gemeente Geldermalsen

‘Windenergie is toch 
heel gewoon?

Doe mee,

meld je nu aan!
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Windenergie is schoon en komt uit 

een bron die nooit opraakt. Bovendien 

heeft windenergie geen inkoopkosten: 

wind is gratis en van iedereen. In de 

Betuwe waait het dagelijks en kunnen 

we van wind energie maken. Met een 

stuk of twaalf windmolens produceren 

we genoeg stroom om zo’n 30.000 

huishoudens van stroom te voorzien. 

Iedereen wint! Dat is het idee achter 

Betuwewind: een bijzonder project 

van ontwikkelaars en burgers om 

twee windparken te ontwikkelen in 

Geldermalsen en Neerijnen. Daarmee 

zorgen we samen voor een sterkere 

regio.

In Betuwewind werken burgers en 

projectontwikkelaars samen om twee 

windparken te ontwikkelen bij Knooppunt 

Deil en op het terrein van de Avri. Deze 

ontwikkeling gebeurt binnen de kaders 

van de windvisie van de gemeenten 

Geldermalsen en Neerijnen. De parken 

moeten een steentje bijdragen aan de 

overgang naar een maatschappij die 

steunt op hernieuwbare, schone energie. 

Nederland loopt achter in Europa om 

deze overgang handen en voeten te geven. 

Tegelijkertijd maakt windenergie ons 

minder afhankelijk van grote, inefficiënte 

energiemaatschappijen en van politieke 

conflicten elders.

Maak energie met eigen molens

Wat Betuwewind echt bijzonder maakt: 

de windmolens worden deels eigendom 

van mensen uit de regio. Hiervoor is de 

Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-

Neerijnen (BWC) opgericht. Wie samen 

de windparken wil realiseren, wordt lid 

van deze burgerwindcoöperatie. BWC wil 

wind tot waarde brengen voor inwoners 

van de eigen gemeenten en daarbuiten. 

Met voldoende leden die investeren in de 

windparken, komen de molens voor een 

kwart in eigendom van de coöperatie. 

Daarmee produceren we onze eigen 

energie en werken we dichtbij huis aan een 

meer duurzame wereld. Goed voor ons. 

Beter voor onze kinderen.

Ook een stukje windmolen?

Om de windparken uiteindelijk te kunnen 

bouwen, zijn er veel leden nodig die via 

de BWC aan het project Betuwewind zijn 

verbonden. Deze leden kunnen straks als 

eersten in het windpark investeren. 

Je slaat drie vliegen in één klap: financieel 

voordeel in de vorm van een mooi, 

waardevast rendement, groene energie 

uit je eigen regio en - ook niet onbelangrijk - 

minder afhankelijkheid van grote 

energiemaatschappijen. Doe mee. 

Want iedereen wint!

MEER WETEN OF MEEDOEN? 

Kijk op betuwewind.nl

Steek energie 
in de Betuwe!

‘We staan aan het begin van een 

enorme energietransitie. Waar dit 

allemaal precies toe gaat leiden, weet 

ik niet. Voor mij staat wel vast dat dit 

van grote invloed zal zijn op onze hele 

maatschappij.

Duurzame energie - en windenergie in 

het bijzonder - betekent voor mij een 

kans om onze plicht als rentmeester 

van onze aarde beter te kunnen 

vervullen.

Betuwewind zie ik als de teler die 

onze eigen wind zal oogsten en de 

opbrengsten hiervan ten goede 

zal laten komen van ons mooie 

Rivierengebied.’

Erik de Bruin  (37)

Kerkrentmeester Hervormde 

Gemeente Haaften

www.betuwewind.nl www.betuwewind.nl

 5    Met het lidmaatschap van de 

BWC versterk je de regio op het 

gebied van (natuur)ontwikkeling, 

werkgelegenheid en samenleving. 

 3    Samen met anderen kun jij 

ervoor zorgen dat we groene energie 

opwekken voor 30.000 huishoudens 

in de Betuwe.

 4    Je investeert in lokale, duurzame 

energie en daarmee in de toekomst 

van je eigen omgeving en die van je 

kinderen. 

5 REDENEN 
om nu lid te worden

 1    Betuwewind is een kans 

voor iedereen om minder 

afhankelijk te worden van grote 

energiemaatschappijen.

 2    Als lid van de Burgerwindcoöperatie 

Geldermalsen-Neerijnen (BWC) 

krijg je toegang tot het kopen van 

ledencertificaten om te investeren in 

Betuwewind. Daarmee heb je 20 jaar 

lang financieel voordeel met een mooi, 

streefrendement van 4 tot 6%.  

Betuwewind, van idee tot werkelijkheid
De droom

Windenergie is schoon, 

onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. 

De ultieme ambitie is dat elke burger, of gezin, uit 

Geldermalsen en Neerijnen de kans krijgt zelf 

een stukje windpark te kopen, 

voor eigen gebruik.

Het plan
In het project Betuwewind is sprake 

van de realisatie van 3 molens bij de 

Avri en bij Deil kan plaats zijn voor 

9-11 molens. Bij elkaar zijn de twee 

parken goed voor een vermogen 

van ca. 40 MW en daarmee kan voor 

zo’n 30.000 huishoudens groene 

stroom worden opgewekt.

Het idee
Ontwikkel in de Betuwe 

een project waarin burgers 

en projectontwikkelaars 

samenwerken om twee 

windparken te ontwikkelen 

bij Knooppunt Deil en 

op het terrein 

van de Avri. 

30.000
HUISHOUDENS

Deil
9-11 molens

Avri
3 molens

30/40 MW

Ontwikkelaars Ontwikkelaars

30% 
Prodeon

37,5% 
Winvast

19% 
Yard

Energy

37,5% 
Yard 

Energy

26% 
Raedthuys

25% 
BWC

25% 
BWC

De locatie
Het Avri-terrein en de oksels van de A15 en A2 bij Waardenburg en Deil zijn door de provincie Gelderland aangewezen als 

zoekzones voor windenergie. In een landschapsvisie zijn een aantal varianten gemaakt die zouden kunnen voor de realisatie van 

de windparken bij Avri en Knooppunt Deil. Afhankelijk van de reacties zal er een definitief voorstel gepresenteerd worden waar 

dan een bouwvergunning voor zal worden aangevraagd. 

De baten
Leden van de BWC hebben het recht om zich in te 

schrijven voor certificaten. Wanneer het windpark gaat 

produceren, ontvangt een certificaathouder gedurende de 

levensduur van het park (naar verwachting zo’n twintig jaar) 

een streefrendement van 4 tot 6% per jaar. Ook is er een 

gebiedsfonds waarmee we mogelijk maken dat mensen die 

dichtbij een van de windparken wonen, extra profijt 

gaan ervaren. 

De kosten
Om inwoners uit de regio mede-

eigenaar van de windparken te laten 

worden, is geld nodig. De totale 

investering in de parken bij Deil en 

Avri bedraagt zo’n 53 miljoen euro. 

Als de leden van de BWC samen 

ruim € 3,2 mio. aan eigen vermogen 

opbrengen, wil een bank de rest 

financieren zodat we voor 25% 

eigenaar zijn van de windparken. 

De uitvoering
De BWC wordt straks voor 25% procent eigenaar van 

de windparken bij Knooppunt Deil en Avri. Tot het 

windpark wordt gebouwd, zijn er veel leden nodig die 

straks als eersten in de windparken kunnen investeren. 

Met voldoende regionale, particuliere investeerders 

beslist de BWC mee over het reilen en zeilen van de 

windparken. 

De betrokkenen
Betuwewind wordt ontwikkeld door  

vijf partijen: naast de project ontwikkelaars 

Prodeon, Raedthuys Pure Energie,  

Winvast en YARD ENERGY is 

Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-

Neerijnen (BWC) een bijzondere 

ontwikkelaar. Via de coöperatie kunnen 

inwoners uit de regio rechtstreeks 

participeren en meedoen. 

Ja, maar…
Veelgestelde vragen over windmolens en de antwoorden 
vind je op www.betuwewind.nl/vraag-en-antwoord

Wil je actief meedoen?
Laat het ons weten: info@betuwewind.nl

Op de hoogte blijven? 
Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, 
meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op 
Facebook en Twitter.

Interesse? 
Door lid te worden van de Burgerwind-
coöperatie kun je meepraten, meedenken 
en meeprofiteren van Betuwewind. Door een 
ledencertificaat te kopen, ben je aandeelhouder 
van een eigen windmolen. 

Betaal eenmalig € 50,- en krijg toegang tot het 
kopen van ledencertificaten. Meld je snel en 
eenvoudig aan via www.betuwewind.nl.

‘Een kans om 
onze plicht als 
rentmeester te 
vervullen’

Iedereen wint! Iedereen wint! Iedereen wint!

Doe mee,meld je nu aan!


