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Samenvatting 
In nauwe samenwerking met acht werkgroepen is de energievisie Energiek Beuningen opgesteld. De energievisie 
maakt duidelijk waar wij nu staan, wat de opgave is om uiteindelijk in 2040 energieneutraal te worden en hoe de 
Beuningse gemeenschap de komende vier jaar meters wil maken op het gebied van energiebesparing en duurzame 
energie bij inwoners en bedrijven. Het aandeel duurzame energie in Beuningen is onder andere door de vele bio-
energie activiteiten van de ARN in Weurt 37,5%, veel meer dan het landelijk gemiddelde van 5,5% (2014). 
Beuningen wil duurzame energie en energie besparen in het zelfde tempo verhogen als het Nationaal en het Gelders 
Energie Akkoord tot en met 2023. 
 

Doelstelling Energiek Beuningen  versnellen verduurzaming energievoorziening 

Meer energie besparen    1,5% per jaar 276 TJ1 extra tot 2021 en 405 TJ tot en met 2023. 

Groeien in duurzame energie  1,4% per jaar 254 TJ extra tot 2021 en 289 TJ tot en met 2023. 

Minder fossiele energie gebruiken  van daling 1% per jaar in de afgelopen jaren naar 2,8% per jaar. 

Dit heeft betrekking op periode 2017 tot en met 2023, daarna vaststellen of aanpassing nodig is. 

 

De gemeente Beuningen gaat de energie doelen halen door: 

 Aan te zetten tot energie besparen bij bedrijven, in de gebouwde omgeving en in de eigen organisatie; 

 Kleinschalige productie van duurzame energie bij bedrijven en woningen te stimuleren; 

 Grootschalige productie van duurzame energie mogelijk te maken. 

 

Dit in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en intermediaire organisaties. De opgave is zo groot dat geen 

enkele optie op voorhand kan worden uitgesloten. Het is alle hens aan dek. 

 

De Beuningse aanpak kenmerkt zich door te werken aan randvoorwaarden (hoekstenen) voor het versneld 

afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd projecten (pijlers) te organiseren waaraan 

inwoners en bedrijven laagdrempelig mee kunnen doen. 

 

De hoekstenen zijn: 

 Energie educatie zodat Beuningen over de volle breedte betrokken raakt; 

 Servicecentrum zodat bedrijven en inwoners zelfs kunnen bepalen wat ze kunnen doen; 

 Bedrijven platform die de projecten uitvoert en burgers en bedrijven ontzorgt; 

 Gemeente die het goede voorbeeld geeft en helpt waar mogelijk. 

 

De pijlers zijn: 

 Energie dicht bij huis, kleinschalige duurzame energie en energiebesparing; 

 Energie in het landelijk gebied, grootschalige projecten zoals wind, zon en bio-energie; 

 Verduurzamen in de brede zin waaronder mobiliteit, afval, circulaire economie en ruimte. 

                                                      
1 1 TJ is een hoeveelheid energie die gelijk is aan het aardgasverbruik van 20 woningen (31.600 m3 aardgas) of de elektriciteitsproductie met 
zonnecellen op 40 woningen (120.000 kWh). In de energievisie wordt gerekend met TJ primaire energie, de productie van elektriciteit wordt daarom 
eerst van kWh omgerekend naar TJ elektrisch en vervolgens van TJ elektrisch naar hoeveel fossiele energie nodig is geweest om dit op te wekken. Daar 
wordt het gemiddelde rendement van 42,6% van de elektriciteitscentrales in Nederland voor gebruikt. Berekeningen conform Protocol monitoring 
hernieuwbare energie van RVO. 
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Figuur 0. Bouwwerk Energiek Beuningen 

 

Door de werkgroepen zijn projectplannen gemaakt. In 2017 wordt gestart met de uitvoering waarbij de Beuningse 

gemeenschap volop betrokken zal worden. De gemeente zal daarbij steeds minder als trekker en steeds meer als 

begeleider optreden. Met de energievisie heeft de gemeente en de gemeenschap een routekaart op weg naar 

energieneutraal en neemt daarmee afscheid van fossiele brandstoffen. 
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1 Inleiding 

Voor u ligt de energievisie van de gemeente Beuningen. De energievisie draagt de naam ‘Energiek Beuningen’ omdat 

de gemeente2 ervan overtuigd is dat het de burgers en bedrijven in Beuningen zullen zijn die maken dat gemeente 

Beuningen energieneutraal wordt. Hun enthousiasme is de basis voor het met succes vaarwel zeggen tegen het 

gebruik van fossiele brandstoffen die maken dat de temperatuur op onze aarde stijgt. Energiek Beuningen is het 

resultaat van een traject dat de gemeente samen met acht werkgroepen heeft doorlopen sinds de startbijeenkomst 

op 3 december 2015. Het is een ontdekkingstocht geweest waarin deelnemers niet alleen aandacht hadden voor wat 

zij allemaal kunnen doen in onze gemeente maar vooral ook hoe de gemeenschap zich moet organiseren zodat de 

inwoners en bedrijven zich over de volle breedte betrokken kunnen voelen. De gemeente is een klein radertje in het 

geheel die een extra impuls wil geven aan allerlei activiteiten die van Beuningen een duurzame gemeente maken. 

Energiek Beuningen is een samenspel tussen de gemeente en de gemeenschap waardoor projecten mogelijk worden 

en Beuningen meters kan maken op weg naar energieneutraal. Zie figuur 1. 

 
Figuur 1. Samenspel Energiek Beuningen 

 

De energievisie is meer dan alleen energie. Naast werkgroepen op het gebied van energiebesparing en duurzame 

energie zijn er werkgroepen actief geweest rond educatie, circulaire economie en een service centrum. De 

energievisie brengt de resultaten bij elkaar en geeft aan wat gemeente met de gemeenschap wil bereiken in 

Beuningen in 2040. 

1.1 Ambitie: Beuningen energieneutraal in 2040 
Een visie begint met een ambitie. De nationale en Gelderse ambitie zijn om in 2050 nagenoeg energieneutraal te 

zijn. Wij gebruiken dan vrijwel geen fossiele brandstoffen meer in Nederland. De gemeente Beuningen sluit zich 

hierbij aan en heeft zich gecommitteerd aan deze doelstelling. Uit het succesvolle proces met de werkgroepen blijkt 

dat de gemeente dit niet alleen als  minimum scenario ziet. Samen streven wij er naar om eerder energieneutraal 

worden, waarbij wij inzetten op 2040. De gemeente Beuningen kan ook extra ambitieus zijn omdat zij al een grote 

                                                      
2 In de energievisie wordt met ‘gemeente’ de gemeentelijke organisatie bedoeld en met ‘gemeenschap’ de gemeente en haar inwoners, de 
bedrijven, instellingen en andere stakeholders. 
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voorsprong heeft; dankzij de ARN in Weurt wordt op grote schaal duurzame energie (elektriciteit, warmte en 

biogas) geproduceerd. De bijdrage van de ARN is 90% op de totale duurzame energie productie van de gemeente 

Beuningen. Het aandeel van de duurzame energie productie in de energievraag in Beuningen bedraagt mede 

daardoor 37,5%. Dit is veel meer dan de nationale score van 5,5% (2014). De energievisie geeft invulling aan de 

ambitie: hoe gaan wij het doel energieneutraal Beuningen in 2040 bereiken en wat gaan wij daarvoor in de periode 

2017 tot en met 2023 doen? Na deze periode wordt de energievisie geëvalueerd en geactualiseerd. Zitten we op 

koers, moeten we bijstellen, zo ja waar. 

1.2 Uitgangspunten bij ambitie 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd om energieneutraal te worden: 

 De gemeente Beuningen wil energieneutraal worden met hernieuwbare bronnen binnen de gemeentegrenzen of 

in de regio. Dit streven heeft betrekking op het energieverbruik in woningen, bij bedrijven en in het verkeer en 

het energieverbruik van de eigen organisatie; 

 De gemeente Beuningen houdt in haar ambitie rekening met de besparing en verduurzaming van het vervoer 

dat aan haar gemeente wordt toegerekend;  

 De gemeente Beuningen wil bij bio-energie alleen biomassa gebruiken die duurzaam is en die bij voorkeur uit 

Beuningen zelf of uit de regio komt; 

 De gemeente Beuningen gaat uit van de situatie waarin ARN haar bijdrage levert en de opgave die bij die 

situatie past; 

 De gemeente Beuningen heeft energiebeleid gericht op mitigatie (voorkomen), via andere beleidsterreinen zoals 

waterbeheer vindt adaptatie (aanpassen) plaats. De nadruk ligt op duurzame warmte en duurzame elektriciteit; 

 De gemeente Beuningen heeft geen specifiek klimaatbeleid voor het terugdringen van overige broeikasgassen, 

nationaal beleid is hierbij leidend; 

 De gemeente Beuningen sluit op voorhand geen enkele optie uit die substantieel kan bijdragen aan het 

energieneutraal worden van de gemeente; 

 Het energiebeleid krijgt vorm voor de komende jaren (2017 – 2023) in de energievisie Energiek Beuningen 

zodat ook grote projecten gerealiseerd kunnen worden. 

1.3 Leeswijzer 
In de energievisie is in hoofdstuk 2 in kaart gebracht hoe het nu staat met de energiehuishouding van Beuningen. 

Hoeveel aardgas, elektriciteit en transportbrandstoffen worden verbruikt en hoe hoog is de duurzame 

energieproductie? Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 de gewenste situatie in 2040. Met dit vergezicht wordt duidelijk 

in hoeverre grootschalige vormen van duurzame energie productie in de gemeente nodig zijn. Hoofdstuk 4 beschrijft 

de marsroute, de weg die gemeente en gemeenschap moeten bewandelen om in 2040 energieneutraal te zijn. De 

nadruk ligt daarbij op de jaren tot en met 2023. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe wij dit gaan organiseren en welke 

projecten uitgevoerd gaan worden. Dit hoofdstuk is voor een groot deel gebaseerd op de projectplannen van de 

werkgroepen. Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan de rol van de gemeente in de uitvoering van de energievisie.  

Het is belangrijk dat iedereen die de energievisie leest, begrijpt wat bedoeld wordt. Daarom zijn in bijlage A1 enkele 

definities opgenomen. Bijlage A2 bevat achtergrondinformatie van het proces van de totstandkoming van de 

energievisie. Bijlage A3 en A4 geven de nadere onderbouwing van de in de energievisie genoemde getallen met 

betrekking tot de huidige respectievelijk de toekomstige energiehuishouding.  
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2 Waar staan we nu? 
Het energiegebruik in de gemeente wordt onderverdeeld in het verbruik van aardgas, elektriciteit en 

transportbrandstoffen. Een nader toelichting op de energiehuishouding van gemeente Beuningen is opgenomen in 

bijlage A3. Dit hoofdstuk schetst de hoofdpunten. 

2.1 Energieverbruik 
Figuur 2 geeft een overzicht van het huidige totale fossiele energieverbruik. Vervoer heeft het grootste aandeel in 

het energieverbruik. Het verbruik van transportbrandstoffen wordt door het CBS toegerekend aan gemeenten. 

Doordat de snelwegen A73 en A50 de gemeente doorkruisen en de Waal de noordkant van de gemeente begrenst, is 

dit aandeel in gemeente Beuningen groot. 

 

Bij het verbruik van elektriciteit en gas wordt onderscheid gemaakt in particulier en zakelijk verbruik. Zakelijk wordt 

bijna drie keer zoveel elektriciteit gebruikt als particulier, het gasverbruik is nagenoeg gelijk. 

 

Figuur 2. Fossiel energieverbruik gemeente Beuningen, totaal 3.183 TJ in 2014 

 

De opgave is het totale fossiele energieverbruik terug te brengen naar nul. Het totale energieverbruik is sinds 2008 

afgenomen met 1% per jaar, maar tussen 2014 en 2015 toegenomen met 2%. Dit komt vooral door een toename van 

het aardgasverbruik in de industrie. Het gebruik van aardgas en elektriciteit is in de gemeente gedaald met circa 2% 

per jaar over de afgelopen 5 jaar. Dat is meer dan de 1,5% energiebesparing die is afgesproken in het Nationale 

Energieakkoord in 2013. 

2.2 Duurzame energieopwekking 
Figuur 3 geeft een overzicht van de huidige duurzame energieopwekking. De gemeente Beuningen is koploper in de 

provincie Gelderland door de grootschalige bio-energieproductie. Dit is enerzijds afkomstig van de 

afvalverbrandingsinstallatie van ARN (verreweg grootste bijdrage) en anderzijds van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van waterschap Rivierenland. De energieproductie uit afval wordt mede 

mogelijk gemaakt door de aanlevering van afval uit de regiogemeenten.  

 

Ten opzichte van het verbruik van 3.183 TJ energie staat een duurzame energieopwekking van 1.188 TJ. Dat is 

37,5% en daarmee veel meer dan de nationale en Gelderse doelstelling van 16% in 2023. 

 

Kortom, Beuningen doet het helemaal zo gek nog niet, maar er is ook nog een weg te gaan. 
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Figuur 3. Duurzame energieopwekking gemeente Beuningen, totaal 1.188 TJ in 2014 

2.3 Energierekening 
De energierekening die bij deze energiehuishouding hoort, bedraagt €76 miljoen voor het gebruik van aardgas, 

elektriciteit en transportbrandstoffen. Dat is €  3.000,- per inwoner per jaar. Het grootste deel komt voor rekening 

van transportbrandstoffen. 
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3 Waar gaan we heen? 
Beuningen is al goed op weg om energieneutraal te worden. Het aantal zonnepanelen groeit snel. Bij de 

afvalverbranding, stortgaswinning en GFT vergisting van ARN en de rioolwaterzuivering worden elektriciteit, 

warmte en biogas geproduceerd uit biomassa. Door energiebesparing daalt de vraag naar energie. De grote vraag is, 

wordt Beuningen op termijn vanzelf energieneutraal of zijn aanvullende grootschalige projecten zoals windturbines 

en zonnevelden nodig om dit doel te halen? Zie voor achtergrondinformatie over het vergezicht energieneutraal 

Beuningen in 2040 bijlage A4. 

3.1 Energiehuishouding Beuningen in 2040 
Het aardgasnet is in Beuningen niet meer in gebruik. Biogas is dan wel het groene alternatief voor aardgas, maar het 

potentieel is te klein om een aardgasnet in de hele gemeente rendabel te exploiteren. Biogas wordt vooral ingezet in 

het vervoer over water en op de weg. Het elektriciteitsnet is het grote energienetwerk in Beuningen. De woningen 

zijn optimaal geïsoleerd en hebben een gezond binnenklimaat. Lokale warmtebronnen (zon, bio, omgevingswarmte 

en geothermie) worden benut op het niveau van individuele gebouwen en in de vorm van lokale warmtenetten en 

een warmtenet dat via de ARN verbonden is met Nijmegen. De lokale warmtenetten in de kleinere woonkernen 

(Winssen, Ewijk) worden gevoed met biowarmte. Het grote warmtenet dat Beuningen en Weurt met Nijmegen 

verbindt, gebruikt naast biowarmte ook geothermie en zonthermie als warmtebron. De ARN verbrandt minder afval 

dan nu het geval is, de ARN is meer een bio-energiecentrale geworden. De biomassa komt voor een deel uit de regio 

maar wordt ook geïmporteerd en via de Waal aangevoerd. De RWZI heeft een overschot aan biogas dat wordt 

ingezet als transportbrandstof voor vrachtauto’s en schepen. Voor de opwekking van elektriciteit worden duurzame 

bronnen gebruikt. Dit gebeurt zoveel mogelijk bij bedrijven en in woonwijken. Waar nodig en mogelijk wordt dit 

aangevuld met grootschalige productie van duurzame elektriciteit. De hiervoor benodigde installaties worden op de 

meeste geschikte locaties geplaatst, dit vanuit een regio perspectief bezien. Het vervoer is voor een groot deel 

duurzaam. Het lokale en kleinschalig vervoer vindt elektrisch plaats. Voor zwaar vervoer en vervoer over grote 

afstanden (weg, water) worden duurzame bio transportbrandstoffen (gas, bio-olie, pyrolyse-olie) gebruikt. De 

Beuningse inwoners koken elektrisch, duurzamer en veiliger dan aardgas. Open haarden zijn vervangen door 

energiezuinige houtpelletkachels met lage emissies. Het landelijk gebied wordt deels gebruikt voor de productie van 

gewassen die energie, grondstoffen en voedsel leveren. De biomassa die zo vrij komt in de landelijke woonkernen 

Ewijk en Winssen wordt gebruikt als brandstof. De bedrijven (agro en industrieel) maken onderdeel uit van een 

circulaire economie en zijn voor een groot deel biobased. Grondstoffen gaan zo niet verloren en het specifieke 

energieverbruik per eenheid product is veel lager dan nu het geval is. Beuningen past waar mogelijk slimme 

systemen zoals smart grid, slim vervoer en energieopslag toe zodat de infrastructuur optimaal wordt gebruikt, de 

leveringszekerheid groot is en de kosten voor de inwoners en bedrijven laag zijn. 

3.2 Noodzaak grootschalig duurzame energie 
Het beeld van de energiehuishouding in 2040 is vertaald naar energiehoeveelheden waarbij als eerste is ingezet op 

energiebesparing. Vervolgens is de resterende vraag naar duurzame warmte en mobiliteit ingevuld met 

respectievelijk duurzame warmte bronnen en duurzame transportbrandstoffen gecombineerd met elektrisch vervoer. 

De dan nog resterende energievraag moet met de productie van duurzame elektriciteit worden ingevuld. Voorrang 

wordt daarbij gegeven aan de kleinschalige productie. De sluitpost is de grootschalige productie van duurzame 

elektriciteit. Met de grootschalige productie van duurzame elektriciteit kan Beuningen in 2040 energieneutraal 

worden. Het gaat om 75 miljoen kWh (631 TJ) waarbij verondersteld is dat de ARN bio-energie blijft produceren op 

het huidige niveau van 80 miljoen kWh. Invulling wordt mogelijk geacht met wind, zon en bio-energie. Waterkracht 

biedt onvoldoende potentieel in Beuningen en diepe geothermie is op dit moment nog onvoldoende bewezen. 
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4 Marsroute naar 2040 

Eerst energie besparen en in de resterende energievraag voorzien met duurzame energiebronnen, dat is het devies 
voor Beuningen. Het SER Energieakkoord en in het verlengde daarvan het Gelders Energieakkoord zet in op een 
energiebesparing van 1,5% per jaar. Dit kan door zuiniger apparaten, het isoleren van woningen, verbetering van 
productieprocessen, zuiniger auto’s, elektrisch vervoer etc.  
 
Het nationale Energieakkoord en het Gelders energieakkoord hebben als doel 14% duurzame energie in 2020 en 
16% in 2023. In 2014 was dit aandeel 5,5%. Een groei van 1,4%punt per jaar is nodig om op 8,5% extra uit te 
komen te komen in 2020. Aangezien de gemeente Beuningen zich heeft gecommitteerd aan het Gelders 
Energieakkoord betekent dit dat de duurzame energieproductie elk jaar moet stijgen met circa 43 TJ. Hoeveel 
duurzame energie is hier voor nodig? 

 Elk jaar één windturbine plaatsen van 3 MW, of 

 Elk jaar 4 keer de hoeveelheid zonnepanelen plaatsen die er in 2014 waren, dat is 1.600 woningen, of 

 Elk jaar een zonneveld realiseren van ongeveer 8 ha, of 

 Het energiebesparingsprogramma 2010 – 2015 met een factor 30 laten toenemen, of 

 Elk jaar 800 woningen voorzien van hoogwaardige biowarmte kachels. 

 
Zie ook de nadere toelichting in bijlage A3. 
 
Een eerste verkenning wijst uit dat door het uitvoeren van projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame 
energieopwekking bij woningen en grootschalige duurzame energie opwekking zoals windenergie en zonnevelden, 
een potentieel van 746 TJ binnen handbereik ligt. Het betreft technisch haalbare projecten die marktconform of met 
SDE subsidie rendabel gerealiseerd kunnen worden. Circa 2/3 van de mogelijkheden ligt op het gebied van 
duurzame energie, 1/3 op het gebied van energiebesparing. Figuur 4 schetst een indicatie van de mogelijkheden 
voor duurzame energie en energiebesparing3. Het potentieel is groter dan het doel van 530 TJ voor 2020 en 694 TJ 
in 2023 dat volgt uit het opereren in lijn met het Nationale Energieakkoord. Er lijken dus voldoende mogelijkheden 
te zijn. De hiermee gemoeide investering bedraagt circa € 45 miljoen. 
 
Figuur 4. Indicatie mogelijkheden duurzame energie en energiebesparing gemeente Beuningen 

                                                      
3 Met het Energiedashboard kunnen verschillende maatregelen worden doorgerekend. Het Energiedashboard is voor gemeente 
Beuningen opgesteld om het effect van verschillende maatregelen op het behalen van het doel te kunnen bepalen. 
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Deze marsroute houdt in dat vanaf heden wordt ingezet op alle pijlers: energie besparen, kleinschalige en 

grootschalige duurzame energie opwekking. In 2018 moet het fundament staan (zie figuur 5) en functioneren. De 

snelheid waarmee projecten worden gerealiseerd is afhankelijk van vele externe factoren. Sommige projecten zijn 

‘laaghangend fruit’ en andere hebben aanlooptijd nodig, waardoor niet alles in 2020 gerealiseerd zal zijn. Daarom is 

uitloop voorzien tot en met 2023. Zo wordt het vliegwiel in beweging gebracht. Het daarmee op gang gebrachte 

proces is onomkeerbaar. Is het tempo te laag, dan zal dit na 2020 aangepast moeten worden. 

4.1 Organisatie 

We zijn al onderweg op de marsroute. De energievisie is tot stand gekomen door een co-creatieproces. Stakeholders 

uit de gemeente hebben tussen oktober 2015 en november 2016 bijgedragen door deelname aan bijeenkomsten en 

werkgroepen. Er zijn acht werkgroepen geformeerd die in totaal zes projectplannen hebben gemaakt. Die 

projectplannen vormen mede de basis van de energievisie. 

 

Ook is op basis van de voorstellen van de werkgroepen onderstaand bouwwerk ontworpen. Het bouwwerk waarmee 

de energievisie kan worden uitgevoerd en doelen kunnen worden gerealiseerd. 

Het bouwwerk bestaat uit een fundament van vier hoekstenen en een ‘opbouw’ van vier pijlers. Het fundament 

vormt de organisatie van de energievisie. De organisatie zorgt voor de juiste randvoorwaarden en maakt dat de 

projecten uit de pijlers eenvoudiger, sneller en op een grotere schaal dan nu het geval is kunnen worden uitgevoerd.  

 

 
Figuur 5. Bouwwerk Energiek Beuningen 
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5 Wat gaan we doen? 
Op basis van de voorstellen van de werkgroepen is duidelijk hoe de energievisie kan werken, wat Beuningen, 

gemeente en gemeenschap, daarvoor moeten doen. Per fundament en per pijler is hierna samenvat weergegeven 

hoe de werkgroepen dit zien en wat de visie op de rol van de gemeente is.  

 

Fundamenten: 

 Energie educatie (5.1); 

 Servicecentrum (5.2); 

 Bedrijvenplatform (5.3); 

 Gemeente (6). 

 

Pijlers: 

 Energie dicht bij huis (5.4); 

 Energie in het landelijk gebied (5.5); 

 Verduurzamen en energie en meer (5.6). 

5.1 Energie educatie 
De gemeente Beuningen heeft een lange traditie met milieu educatie en samenwerking met lokale 

milieugroeperingen. Het idee is om dit bestaande platform onder leiding van Dijkmagazijn en mogelijk in 

samenwerking met TechniekLab Beuningen te gebruiken voor educatie rond energie en verduurzaming. De 

bestaande taak wordt daarmee uitgebreid. Met de educatie wordt beoogd de Beuningse gemeenschap in de volle 

breedte te bereiken, energiebesparing en duurzame energie mag niet beperkt blijven tot de voorlopers. De primaire 

doelgroep zijn de kinderen en daarmee de scholen. Ook verenigingen worden als een belangrijke doelgroep gezien. 

Scholen en verenigingen hebben een voorbeeldfunctie en spreken zo ouders en leden aan. Tot slot zijn de huurders 

een belangrijke doelgroep, samen met de woningbouwcorporaties kunnen zij wegwijs gemaakt worden in energie en 

de mogelijkheden die er zijn om de woonlasten te beperken. 

 

Hoe de werkgroep Educatie dit ziet 

Beoogd resultaat: 

Aanpassen van schoolgebouwen en uitvoeren van educatieprogramma’s met als doel bewoners (ouders) te bereiken 

voor draagvlak voor aanpassing landelijk gebied (grootschalig) en actiebereidheid dicht bij huis (kleinschalig). Voor 

dit laatste warme overdracht naar Servicecentrum. 

De volgende stap: 

Kinderen worden de ambassadeurs van hun eigen toekomst. Met het kinderprogramma van het Gelders 

Energieakkoord burgerpartiicpatie/jeugdraad op toekomstig energiebeleid. Milieueducatie wordt uitgebreid met 

educatie rond energie, klimaat en verduurzaming. Het Dijkmagazijn neemt daartoe het initiatief samen met 

TechniekLab Beuningen. De primaire doelgroep is de jeugd en de scholen en van daaruit de ouder in de wijken. Ook 

verenigingen in woonkernen worden als doelgroep gezien. 

Rol van de gemeenschap: 

Scholen en verenigingen zeggen hun medewerking toe rond educatie en zetten zich actief in om hun gebouwen en 

werkwijzen versneld te verduurzamen 

Het verdienmodel: 

Beuningen wil een pilot zijn voor Gelderland. Onderzocht wordt of in 2017 en 2018 subsidie vanuit de provincie 

mogelijk is via het Gelders Energieakkoord. Daarnaast wordt op termijn sponsoring gezocht bij bedrijven en de 

woningbouwcoöperaties. Immers de jeugd heeft de toekomst en maakt dat het draagvlak voor het daadwerkelijk 

verduurzamen van de samenleving snel groter wordt  
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Visie op de rol van de gemeente 

De gemeente helpt mee in de communicatie rond educatie via daarvoor beschikbare kanalen zodat er regelmatige 

aandacht is voor educatie en de spin of. De gemeente verstrekt een subsidie om uitvoering van het 

educatieprogramma mogelijk te maken. Gemeente helpt met de verduurzaming schoolgebouwen door bijvoorbeeld 

leningen onder gunstige voorwaarden te verstrekken. 

5.2 Servicecentrum 
In Beuningen zijn momenteel twee energieloketten actief, het lokale informatiepunt van NovioVolta en het regionale 

loket Duurzaam Wonen plus. Hier kunnen inwoners terecht voor al hun vragen over energie. Het energieloket helpt 

om tot realisatie van maatregelen en projecten te kunnen komen. Met het energieloket als vertrekpunt wil 

Beuningen een Servicecentrum opzetten dat onafhankelijke ondersteuning verleend aan inwoners en bedrijven die 

aan de slag willen met energiebesparing en/of duurzame energie. 

 

Hoe de werkgroep Servicecentrum dit ziet 

Beoogd resultaat: 

Een onafhankelijk servicecentrum waar inwoners, verenigingen, organisaties en het MKB advies kunnen krijgen over 

wat mogelijk is op het gebied van energie en verduurzaming in hun specifieke situatie en hoe dit te organiseren en 

financieren is. Het staat vrij om gebruik te maken van dit centrum en daaraan gekoppelde partijen. Het service 

centrum verzamelt en verstrekt kennis en informatie, is proactief en werkt samen met energie educatie en het 

bedrijvenplatform.  

De volgende stap: 

Servicecentrum doorontwikkelen met een werkprogramma en het creëren van een pilot situatie in een woonkern, 

aansluitend op educatie en de ervaringen met de beide energieloketten, waarin gewerkt wordt aan het ontwikkelen 

van projecten die tot uitvoering komen. Oprichten van een bedrijvenplatform dat projecten kunnen uitvoeren. 

Rol van de gemeenschap: 

Gebruik maken van het servicecentrum als dé bron van hulp om met goede prijs-kwaliteitverhouding tot projecten te 

komen. Dit bij voorkeur als collectief (groep van bewoners, MKB-ers). 

Het verdienmodel: 

Het servicecentrum wordt (deels) betaald door de ondernemers die projecten rond energie uitvoeren in de gemeente 

Beuningen. Door werken op regionale schaal worden kostenvoordelen bereikt, wordt participatie voor ondernemers 

aantrekkelijker en wordt het ondernemersplatform groter. 

 

Visie op rol van de gemeente 

Promoten van het gebruik van het Servicecentrum. Startsubsidie verstrekken op basis van een concreet 

werkprogramma en pilot. Bewaken van onafhankelijke rol en kwaliteit van het servicecentrum. 

 

Op basis van een eerder uitgewerkt idee omtrent een servicecentrum, kunnen de energieloketten  worden 

doorontwikkeld tot het Servicecentrum Energiek Beuningen (SEB). Het SEB is proactief bezig; organiseert acties, 

brengt mensen en bedrijven bij elkaar en helpt bij de projectvoorbereiding. Het SEB ondersteunt burgers, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het uitwerken en realiseren van initiatieven die bijdragen aan een 

duurzamer Beuningen. Dit zou eruit kunnen zien als in figuur 6. 

 



 

15 
 

 Energievisie ‘Energiek Beuningen’, 18 november 2016    
 
 

 
Figuur 6. Van Energieloket naar Servicecentrum (bron: startbijeenkomst 29 oktober 2015) 

5.3 Bedrijvenplatform 
Vele bedrijven als toeleverancier van aan energie gerelateerde producten en diensten zijn betrokken bij de 

totstandkoming van de energievisie Energiek Beuningen. Zij zien mogelijkheden voor projecten in Beuningen die 

energiekosten van inwoners en bedrijven besparen en waaraan zij zelf een goede boterham kunnen verdienen. Voor 

inwoners en bedrijven die iets met energie willen is het vaak moeilijk om de juiste keuze te maken. Het 

servicecentrum helpt daarbij samen met een platform van bedrijven die gewend zijn om samen te werken en waar 

voor hun geld bieden. Het bedrijvenplatform maakt het voor inwoners en bedrijven laagdrempelig om iets met 

energie te doen, zeker als ook mogelijkheden worden geboden tot voorfinancieren. Inwoners staat het vrij om 

hiervan gebruik te maken, een bedrijvenplatform kan nooit het alleenrecht krijgen. Het voorbestaan van een 

bedrijvenplatform ontleent zijn recht aan goede producten, goede voorlichting en service en een goede prijs. 

 

Een bedrijvenplatform energie: 

 Biedt ruimte aan bedrijven die elkaar aanvullen in producten en diensten; 

 Biedt diensten en producten aan tegen marktconforme prijzen; 

 Bedrijven werken samen om een totaal oplossing te kunnen bieden; 

 Bedrijven houden elkaar scherp en dagen elkaar uit om steeds beter te worden. 

 

Hoe de werkgroep Bedrijven dit ziet 

Beoogd resultaat: 

Een platform of netwerk van bedrijven dat inwoners helpt, begeleidt en ontzorgt bij de beantwoording van vragen, 

van voorbereiding tot en met uitvoering van energiemaatregelen. Het bedrijvenplatform is proactief en werkt samen 

met het servicecentrum. Het platform heeft geen alleenrecht, het staat inwoners vrij te kiezen met welke bedrijven 

ze in zee gaan. In het bedrijvenplatform is kennis en innovatiekracht aanwezig. 

De volgende stap: 

Het ontwikkelen van een bedrijvenplatform en het geven van bekendheid hieraan. Hierbij kan het onlangs 

opgerichte bedrijvencollectief Duurzaam Wonen Web als uitgangspunt worden genomen. De samenwerking met het 

Servicecentrum opbouwen. Zie http://www.duurzaamwonenweb.nl/  

Rol van de gemeenschap: 

Gebruik maken van het bedrijvenplatform als dé bron van hulp om met goede prijs-kwaliteitverhouding maatregelen 

en projecten te realiseren. 

Het verdienmodel: 

http://www.duurzaamwonenweb.nl/
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Het Bedrijvenplatform wordt gerund en waar nodig gefinancierd door de leden in het platform (bedrijven die iets te 

bieden hebben aan inwoners op gebied van energie). Door werken op regionale schaal worden kostenvoordelen 

bereikt, wordt participatie voor ondernemers aantrekkelijker en wordt het bedrijvenplatform groter. 

 

Visie op rol van de gemeente 

Promoten van het gebruik van het bedrijvenplatform. Bewaken keuzevrijheid voor inwoners en toezien op het goed 

functioneren van het bedrijvenplatform. Verlenen van startsubsidie aan het Bedrijvenplatform waarmee de eerste 

resultaten geboekt kunnen worden.  

 

Zeker in de opstartfase is het belangrijk dat de gemeente toeziet op de oprichting en werking van het fundament van 

het bouwwerk van de energievisie. Op een termijn van twee jaar zou er een logische samenwerking met warme 

overdrachten moeten zijn tussen Energie educatie, Servicecentrum en Bedrijvenplatform. 

5.4 Energie dicht bij huis 
Energie dicht bij huis gaat over onze gebouwde omgeving. Het gaat over woningen en over utiliteit, kortom alle 

gebouwen waar aardgas wordt verbruikt voor verwarming en warm tapwater en elektriciteit om in een gebouw te 

kunnen wonen of je beroep uit te oefenen. Energie dicht bij huis gaat over energie besparen en het produceren van 

duurzame energie op of rond het gebouw. De productie van duurzame energie is kleinschalig. Samenwerking tussen 

werkgroepen is voorzien: tegelijk werken aan energie besparen en duurzame energie in woningen zodat woningen 

energieneutraal worden. 

 

Hoe succesvoller energie dicht bij huis is des te minder noodzakelijk het is om grootschalig duurzame energie op te 

wekken. 

 

Hoe de werkgroep Labelsprong Wonen (energiebesparing) het ziet 

Beoogd resultaat: 

Labelsprong Wonen door labelsprong campagne (energiebesparing). Alle woningen in Beuningen minimaal naar 

label B, streven is label A. In totaal circa 6.000 woningen op label C of hoger. Aanpak van circa 500 woningen per 

jaar op het natuurlijke moment van verhuizing. Gaat ook om gedrag en terugdringen elektriciteitsverbruik. Indicatie 

50 TJ. 

De volgende stap: 

Gesprekken voeren in concentratiegebieden met hoge labels. Vraaggestuurd werken, gericht op kleine en grote 

groepen waarbij uiteindelijk een overeenkomst wordt gesloten met bewoners voor het (collectief) uitvoeren van 

maatregelen. Primair gericht op particulieren, maar wel in samenspraak met woningbouwcorporaties. Mogelijke 

stimulans door opzetten wedstrijdelement (loterij, spel). 

Rol van de gemeenschap: 

Gebruik maken van de gelegenheid om laagdrempelig te komen tot energiebesparing, mond op mond reclame en 

laten horen wat het effect is in geld en energiebesparing.  

Het verdienmodel: 

Besparingsmaatregelen worden door de bewoners betaald. Door collectieve aanpak kan de inzet van organisatoren 

labelsprong campagne worden terugverdiend.  
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Hoe de werkgroep Pluk de Zon (duurzame energie) het ziet 

Beoogd resultaat: 

Duurzame energie opwekking met zon door campagne Pluk de Zon. Versnelde plaatsing zonnepanelen en 

zonnethermie op daken van woningen en bedrijven door doelgroep te benaderen als consument gericht op plaatsing 

van 400 zonPV en 50 zonTh systemen op woningen per jaar. Daarnaast 50 bedrijven per jaar van zonnesystemen 

voorzien. Totaal 44 TJ. 

De volgende stap: 

Organiseren van inkoopcampagne Zon op Dak en inrichting van een postcoderoos project. Verkennen van 

mogelijkheden voor plaatsing zonnesystemen bij bedrijven 

Rol van de gemeenschap: 

Deelnemen aan inkoopcampagne of postcoderoos. Via crowd funding zo mogelijk voorfinanciering campagne / 

ontwikkelkosten. Werven mede inwoners. 

Het verdienmodel: 

De projecten zijn rendabel en maken gebruik van SDE, salderingsregeling, BTW teruggave en postcoderoos. Het 

kostenvoordeel van gezamenlijke inkoop en postcoderoos worden gedeeld met de organisatoren. 

 

Visie op rol van de gemeente 

Voornamelijk verbinden van partijen en in stelling brengen van energie educatie, servicecentrum en 

bedrijvenplatform. Promotie van campagnes en controle van organisatie. Zo nodig voorfinancieren en beschikbaar 

stellen duurzaamheidslening en zorgen voor voldoende concurrentie onder aanbieders. 

5.5 Energie in het landelijk gebied 
Het landelijk gebied leent zich bij uitstek, mits dit niet in conflict is met vigerend beleid en belangen, voor het op 

grote schaal produceren van duurzame energie. In potentie leent het landelijk gebied in Beuningen zich voor 

windenergie, zonne-energie en bio-energie, zie kaders. Voor windenergie heeft een werkgroep een uitgebreid 

projectplan ontwikkeld. Bio-energie is gebaseerd op de ideeën van de werkgroep bio-energie, waaronder een 

biowarmte installatie met olifantengras (miscanthus) als brandstof. Specifiek voor grootschalige zonne-energie is 

geen werkgroep actief geweest, de inzichten zijn gebaseerd op het initiatief Lage Woerd. Er is nog geen ruimtelijk 

beleid zodat iedere initiatiefnemer zich kan wenden tot de gemeente, vooraf en uiteindelijk met een 

vergunningaanvraag. 

 

Hoe de werkgroep Windenergie het ziet 

Beoogd resultaat: 

Realisatie van windturbines in Beuningen met een beoogd vermogen van 30 MWe uiterlijk in 2025, dat zijn 10 

windturbines van 100 meter hoog en met een rotordiameter van 100 meter. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de 

optimale afmetingen zijn. Volop mogelijkheden worden geboden tot participatie in voorbereiding en exploitatie. De 

Beuningse gemeenschap moet voordeel hebben van windenergie. De werkgroep vindt 10 een ideaal aantal omdat zo 

de gemeenschap maximaal kan profiteren, initiatiefnemers dan samen optrekken en optimaal geprofiteerd kan 

worden van subsidies (SDE). 

De volgende stap: 

Samen met woonkernen verkennen wat de mogelijkheden zijn en hoe zij betrokken willen raken bij de ontwikkeling 

van windturbines. 

Rol van de gemeenschap: 

Open staan voor de mogelijkheden die duurzame energie in het landelijk gebied biedt. Daarbij uitgaan van een 

optimale gebiedskeuze, in samenwerking met de buurgemeenten. Discussie aangaan over de voor- en nadelen, de 

alternatieven en de wijze waarop deze energieprojecten de gemeenschap voordelen kunnen bieden en hoe nadelen 

minimaal kunnen zijn. 
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Het verdienmodel: 

Grootschalige duurzame energie projecten, waaronder wind, zijn door de SDE rendabel. De grond heeft een waarde, 

voor vergunningen worden leges geïnd en is financiële compensatie of participatie van inwoners mogelijk. 

 

Visie op rol van de gemeente 

Gelet op de noodzaak van grootschalige duurzame energie in de gemeente, in het bijzonder windenergie, 

Ruimtelijke Ordening beleid ontwikkelen die binnen randvoorwaarden deze vorm van duurzame energie mogelijk 

maakt. 

 

Hoe de werkgroep Bio-energie het ziet 

Beoogd resultaat: 

Realisatie van 5 tot 10 biowarmte projecten in de agrarische sector en bij bedrijven met een grote warmtevraag. 

Totaal 10 TJ. 

De volgende stap: 

Informatie ontsluiten voor belangstellenden en vormen van een collectief zodat zij gezamenlijk biowarmte 

installaties met subsidie (ISDE of SDE) kunnen kopen en de sourcing van biomassa als inkoopcollectief kunnen 

veilig stellen. 

Rol van de gemeenschap: 

Open staan voor ervaringen met de pilot installaties om zo vast te stellen welke rol bio-energie in Beuningen op 

termijn kan gaan spelen. 

Het verdienmodel: 

De installaties verdienen zich zelf terug.  

 

Visie op rol van de gemeente 

Plaatsing van biowarmte installaties bij bedrijven mogelijk maken. Kritisch zijn op emissies naar lucht en herkomst 

biomassa. 

 

Zonne-energie 

Beoogd resultaat: 

Realisatie van een veld met zonnecellen. Te denken is aan Lage Woerd. Waar mogelijkheden worden gezien tot 

maximaal 10 MWpiek. Benodigd oppervlak circa 13 ha. Totaal 70 TJ. 

De volgende stap: 

Status initiatieven nader in kaart brengen, inclusief wat nodig is om initiatief tot uitvoering te brengen. 

Rol van de gemeenschap: 

Open staan voor initiatieven en zo mogelijk participeren. 

Het verdienmodel: 

De installaties verdienen zich zelf terug, mits SDE verkregen wordt. 

 

Visie op rol van de gemeente 

Gelet op de noodzaak van grootschalige duurzame energie in de gemeente, waaronder zonne-energie, Ruimtelijke 

Ordening beleid ontwikkelen die binnen randvoorwaarden deze vorm van duurzame energie mogelijk maakt. 

Kritisch zijn op ruimtelijke inpassing. 
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Figuur 7. Potentiele locaties duurzame energie 

 

Voor windenergie in het bijzonder en meer in het algemeen grootschalige opwekking van duurzame energie is in 

potentie ruimte in de gemeente Beuningen. In het bijzonder ten zuiden van de snelweg A73, rond het knooppunt 

Ewijk en ten westen van de ARN en RWZI, paars gearceerd gebied. 

5.6 Verduurzamen, meer dan energie alleen 
Het stakeholderproces leverde niet alleen input voor het thema energie op. Ook op een aantal andere thema’s zijn 

werkgroepen gestart: circulaire economie, mobiliteit, innovaties en eigen ideeën. Met uitzondering van de 

werkgroep circulaire economie zijn de werkgroepen wel geïnitieerd maar niet tot ontwikkeling gekomen. Deze 

werkgroepen, maar ook werkgroepen rond andere thema’s, zijn vrij zich te ontwikkelen en met een gedragen 

werkplan te komen dat uitvoerbaar is in Beuningen en bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van energie, 

klimaat en een duurzame gemeenschap. 

In een energievisie gaat het uiteindelijk om energie. En omdat de werkgroepen gericht op verduurzaming in bredere 

zin weinig tastbare resultaten hebben opgeleverd, is dat verder niet uitgewerkt in de energievisie. Dat maakt het 

onderwerp niet minder belangrijk overigens. Een nader op te stellen procesaanpak Verduurzaming zou een volgende 

stap kunnen zijn. 

 

Circulaire economie 

Fossiele grondstoffen worden steeds schaarser. Dat geldt niet alleen voor fossiele brandstoffen maar ook voor andere 

grondstoffen. Een deel van de oplossing moet worden gezocht in hergebruik van de zeldzame grondstoffen en 

vervanging, zonder dat dit leidt tot een verschuiving van het probleem. Daarom is het doel de economie van een 

lineaire in een circulaire economie om te vormen.  



 

20 
 

 Energievisie ‘Energiek Beuningen’, 18 november 2016    
 
 

Het doel van Nederland is om in 2050 100% circulair te zijn. Dit is afgesproken in het nationaal 

grondstoffenakkoord. De gemeenten en bedrijfsleven hebben hierin een belangrijke taak. Concreet betekent dit het 

efficiënt gebruiken en hergebruiken van grondstoffen, het duurzaam winnen van grondstoffen en inzetten op 

producten en diensten die minder grondstoffen nodig hebben.  

Daarom is er in de energievisie ook expliciet aandacht voor het stimuleren van de (lokale) circulaire economie. 

 

Hoe de werkgroep Circulaire Economie het ziet 

Beoogd resultaat: 

Het stimuleren van de circulaire economie zodat in 2030 50% circulariteit is bereikt. De doelstelling is om in de 

komende vier jaar tenminste vijf CE- projecten bij verschillende bedrijven te realiseren. 

De volgende stap: 

Het aanstellen van een aanjager voor het stimuleren van het aansluiten bij het convenant circulaire economie met 

budget voor een periode van 4 jaar. De aanjager stimuleert bedrijven en de gemeenschap om mee te doen. Hierbij 

horen het zoeken en starten van projecten, het geven van voorlichting, het houden van snelkookpansessies en het 

opzetten van een arbeidspool waarin mensen die al dan niet wat verder van de arbeidsmarkt afstaan kennis maken 

met de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. circulaire economie. 

Rol van de gemeenschap: 

Open staan voor nieuwe ideeën en proactief meedoen naar het vinden van mogelijkheden. 

Het verdienmodel: 

Het verdienmodel van circulaire projecten is divers. De circulaire economie kan zichzelf bekostigen wanneer de 

initiatieven op gang zijn gebracht. 

 

 
Figuur 8. Schematische weergave circulaire economie (bron: Rabobank, 2014) 

Visie op rol van de gemeente 
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Opzetten van een convenant met lokale bedrijven die zich achter de doelstelling scharen. Waarbij de gemeente zelf 

ook deelnemer is. Promoten van het convenant, het slechten van obstakels en het invullen van de aanjaagfunctie. 

Tevens aansluiting zoeken bij initiatieven van gemeenten in de regio. Zorgen dat bedrijven, in samenwerking met 

ODRN en bedrijvenverenigingen, elkaar ontmoeten rond het thema circulaire economie. Samenwerking zoeken met 

scholen, Circular Challenge en Rijk van Nijmegen. DAR en ARN als partner zien.  
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6 De gemeente aan zet 
De gemeente heeft twee hoofdrollen in de energievisie: 

 Aanjager; 

 Goede voorbeeld. 

 

Als aanjager zorgt de gemeente dat het voor de inwoners en bedrijven de komende jaren makkelijker wordt om 

duurzame energie te produceren en energie te besparen. Binnen de aanjaagrol valt ook het zoeken van 

samenwerking met buurgemeenten en andere partijen in de regio, provincie Gelderland en ODRN als daardoor de 

doelen sneller en effectiever gehaald kunnen worden. 

 

Als goede voorbeeld gaat de gemeente zelf aan de slag met haar eigen gebouwen, organisatie en vervoer. Binnen 

deze voorbeeldfunctie valt ook het mogelijk maken door faciliterend beleid op te stellen en goede randvoorwaarden 

te creëren. 

6.1 Gemeente als aanjager 
In haar rol als aanjager richt de gemeente zich voornamelijk op het volgende: 

 Uitvoeren en monitoren van de energievisie; 

 Actief de mogelijkheden voor externe financiering promoten; 

 Samenwerken en samenwerken stimuleren. 

 

Regionale samenwerking 

De gemeente maakt maximaal gebruik van landelijke en regionale mogelijkheden op het gebied van energie en 

verduurzaming. Het betreft onder andere mogelijkheden tot financiering, participatie in nationale programma’s en 

subsidies. Er is frequente uitwisseling van ervaringen en samenwerking met de omliggende gemeenten. In het oog 

springende projecten die regionaal zijn of worden uitgevoerd zijn onder meer de gezamenlijke inkoop van 

(regionaal opgewekte) duurzame energie voor de gemeentes in de regio Nijmegen en het opzetten van het regionale 

energieloket Duurzaam Wonen plus. 

 

Samenwerking met ODRN 

In Beuningen wordt zakelijk wordt bijna drie keer zoveel elektriciteit gebruikt als particulier (2014). Het totale 

zakelijke gasverbruik is vergelijkbaar met het particuliere gasverbruik (2014). Bij de bedrijven ligt dus een 

energiebesparingspotentie. De energie audits die bij grote bedrijven plaatsvinden zijn een eerste stap om samen met 

de MJA (meerjarenafspraak) bedrijven gericht aan de slag te gaan om het verbruik terug te dringen en de 

mogelijkheden tot duurzame energieproductie nader te verkennen. Uitgaande van 1,5% energiebesparing per jaar is 

een besparing van 179 TJ mogelijk bij bedrijven. Hiervoor zoekt gemeente Beuningen expliciete samenwerking met 

ODRN. 

6.1.1 Monitoring 

De gemeente zal jaarlijks over de voortgang van de energievisie rapporteren. De voortgang gebeurt per kalenderjaar 

en omvat de volgende elementen: 

 Ontwikkeling gas- en elektriciteitsverbruik in de gemeente; 

 Ontwikkeling duurzame energie en energiebesparingsprojecten; 

 Projecten verduurzaming;  

 Initiatieven die voorwaarden voor een duurzame samenleving verbeteren; 

 Verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. 
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Om de voortgang goed te kunnen monitoren is de gemeente ook afhankelijk van informatie van derden. Zo is 

bijvoorbeeld nu niet bekend in hoeverre verwarming met hout plaatsvindt, hoeveel zonneboilers en warmtepompen 

er zijn en waar (bedrijven en inwoners) energiebesparing wordt toegepast. Monitoring vindt daarom bij voorkeur 

plaats samen met organisaties die zicht hebben op de ontwikkelingen. Te denken is aan het servicecentrum, 

bedrijvenplatform, bedrijvenverenigingen en woningbouwcorporaties. 

 

De intentie is om voor deze monitoring een samenwerkingsverband te sluiten met maatschappelijke organisaties 

voor een periode van vier jaar. Dit samenwerkingsverband maakt een programma waarin de wijze van samenwerken 

is vastgelegd en waarin is aangegeven met welke acties dit wordt ingevuld van de kant van de gemeente en van de 

kant van de maatschappelijke organisatie. Jaarlijks wordt de overeenkomst geëvalueerd en wordt het 

werkprogramma bijgesteld. 

Op deze manier ontstaat een betrokken ‘toezichthouder’ die de voortgang van de energievisie bewaakt. De gemeente 

staat er dan niet alleen voor, maar kan bovendien haar petten van aanjager en handhaver goed scheiden. 

 

Voorbeelden van maatschappelijke partners zijn Dijkmagazijn, het loket Duurzaam Wonen plus, het op te richten 

Servicecentrum Energie Beuningen, Duurzaam Wonen Web en initiatieven die uit de werkgroepen voortkomen 

bijvoorbeeld Pluk de Zon, de Movements Group en NovioVolta. 

6.2 Gemeente als goede voorbeeld 
Vanuit het bewustzijn dat duurzame ontwikkeling, energiebesparing en duurzame energieopwekking belangrijk zijn, 

wordt op verschillende taakvelden van de gemeente werk gemaakt van het verlagen van de CO2 uitstoot en het 

opwekken van duurzame energie. De doelstellingen en daaraan gekoppelde projecten zijn vastgelegd in 

verschillende beleidsplannen, onder meer het gemeentelijk milieubeleidsplan en het programma Duurzaam 

Beuningen.  

 
Enkele voorbeelden van taakvelden-projecten zijn: 

 Stimuleren energiebesparing: onder meer het verstrekken van subsidie voor woningisolatie, het organiseren van 

een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en het communiceren over energiebesparing en opwekking (o.a. 

via gemeentelijke kanalen, zonatlas, regionaal energieloket);      

 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed: o.a. scholen voorzien van zonnepanelen en verzorgen van klimaat 

educatielessen; 

 Duurzame mobiliteit: stimuleren van elektrisch vervoer door plaatsing van laadpunten voor auto’s en fietsen. 

Stimuleren van fietsverkeer door het realiseren van snelfietsverbindingen en het fietsvriendelijker en veiliger 

inrichten van wegen;  

 Toezicht en handhaving: er zijn verschillende wettelijke regelingen die zich richten op energiebesparing bij 

bedrijven/organisaties zoals de  Wet milieubeheer, Energie Efficiëntie Plannen (EEP) en de convenanten 

meerjarenafspraken (MJA3). Toezicht en handhaving hierop is door de gemeente belegd bij de Omgevingsdienst 

Regio Nijmegen;  

 Afvalinzameling en –verwerking: het stimuleren van goed scheidingsgedrag en hergebruik van afval als 

grondstof door de invoering van omgekeerd inzamelen;  

 Duurzame initiatieven: begeleiding initiatiefnemers uit onze gemeente bij innovatieve ideeën voor hernieuwbare 

energieprojecten;  

 Duurzame ontwikkeling: de ontwikkeling van een zonnepark op gronden van de gemeente in samenwerking 

met partijen. 

 

Eigen organisatie 

Er zijn verschillende stappen gezet om de gemeentelijke organisatie te verduurzamen; zo wordt er bijvoorbeeld 

alleen nog maar groen gas en groene elektriciteit gebruikt, zijn enkele gemeentelijke gebouwen voorzien van 
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zonnepanelen, is het gemeentelijk wagenpark vergroend en kopen we duurzaam in. Verder verduurzaming van de 

gemeentelijke organisatie is van groot belang en zodoende zal hieraan de komende jaren dan ook veel aandacht 

worden gegeven.  
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Bijlagen 
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Bijlage A1 Definities 
 

Bio-energie. Energie uit biomassa zoals hout, mest, bio-olie, biogas en groen gas (biogas opgewaardeerd tot 

aardgaskwaliteit). Energie uit afval (zoals afvalverbranding ARN) wordt voor 55% aangemerkt als bio-energie 

omdat het afval voor een deel uit biomassa bestaat. Bij bio-energie komt CO2 vrij. Omdat deze CO2 niet fossiel maar 

kort cyclisch is, wordt niet bijgedragen aan de opwarming van de aarde.  

 

Circulaire Economie. Een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen 

maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. In de circulaire economie worden producten en materialen 

hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. 

 

Duurzame energie, ook hernieuwbare energie genoemd. Energie (warmte, elektriciteit en brandstoffen) uit 

bronnen die hernieuwbaar zijn. Voorbeelden zijn zonne-energie, windenergie, aardwarmte, bio-energie en 

waterkracht. De gemeente Beuningen wil het duurzame energiepotentieel in de gemeente maximaal tot 

ontwikkeling brengen binnen de geldende randvoorwaarden. 

 

Energiebeleid. Beleid gericht op het besparen van energie en het gebruik van meer hernieuwbare energie.  

 

Energieneutraal. Situatie waarbij de vraag naar energie volledig gedekt wordt uit hernieuwbare bronnen. Er is 

geen fossiele energie meer nodig. Er is geen CO2-uitstoot meer die bijdraagt aan het broeikasgaseffect en daarmee 

aan de temperatuurstijging van onze aarde.  

 

Fossiele energie. Energie uit bronnen die eindig zijn en waarbij CO2 wordt uitgestoten die bijdraagt aan de 

opwarming van de aarde. Fossiele energiebronnen zijn aardgas, aardolie en steenkool. 

 

Klimaatbeleid. Beleid gericht op tegengaan gevolgen klimaatverandering (adaptatie) en het aanpakken van de 

oorzaken van klimaatverandering (mitigatie).  

 

Klimaatneutraal. Situatie waarbij geen broeikasgassen van niet  hernieuwbare bronnen meer worden uitgestoten. 

Naast CO2 is dit bijvoorbeeld methaan (CH4) en lachgas (N2O) dat vrijkomt in de landbouw. In de gemeente 

Beuningen is CO2 verantwoordelijk voor ongeveer 85% van het broeikasgaseffect 

 

Kort cyclische CO2. CO2 dat vrijkomt bij het verbranden of verrotten van biomassa en die tot circa 50 jaar 

daarvoor is vastgelegd bij de groei van biomassa. Per saldo neemt de CO2-concentratie in de atmosfeer hierdoor niet 

toe. 

 

Smart grid. Slim elektriciteitsnet waarmee actieve sturing van de vraag en het aanbod van elektriciteit mogelijk 

wordt. Zo wordt het net optimaal gebruikt en duurzame energie maximaal benut. 

 

Terajoule, afgekort TJ. Hoeveelheid energie waarmee in de energievisie wordt gewerkt. Elke 
energiehoeveelheid, zoals m3 aardgas, kWh elektriciteit en liter benzine wordt omgerekend naar TJ. Bij de kWh 
elektriciteit wordt dit gedaan door het berekenen van de hoeveelheid brandstof die nodig is in een 
elektriciteitscentrale om deze kWh te produceren. Gerekend wordt met een gemiddeld rendement van de 
elektriciteitscentrale van 42,6%. 
 
Trias Energetica. Trias Energetica is een maatschappelijk breed gedragen stappenplan om op een duurzame 

manier met energie om te gaan. De drie stappen zijn: 
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1. Gebruik zo min mogelijk energie (bijvoorbeeld door isolatie) 

2. Gebruik duurzame energie (bijvoorbeeld zonne- of windenergie) 

3. Gebruik energie van uitputbare bronnen (aardgas, kolen) zo slim en schoon mogelijk 
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Bijlage A2 Achtergrondinformatie proces 
 

Bijeenkomsten Energievisie Beuningen 

Sinds de start van het project op 16 september 2015 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden, waarvan een groot 

aantal met de werkgroepen. Een overzicht van de bijeenkomsten is gepresenteerd. 

Startbijeenkomst      29 oktober 2015; 

Vervolgbijeenkomst*                                                      3 december 2015; 

Eerste werkgroep bijeenkomst*                                      21 januari 2016; 

Tweede werkgroep bijeenkomst*                                    18 februari 2016; 

Derde werkgroep bijeenkomst                                       12 mei 2016; 

Eerste bijeenkomst werkgroep communicatie*                13 juli 2016; 

Tweede bijeenkomst werkgroep communicatie*              17 oktober 2016. 

 

Van de met * gemarkeerde bijeenkomsten zijn verslagen beschikbaar die door de gemeente Beuningen zijn 

opgesteld. 

 

Contactpersonen werkgroepen 

Vertegenwoordigers van de werkgroepen en leden van de werkgroep communicatie zijn: 

Werkgroep educatie   William van de Akker; 

Werkgroep service centrum  Bas van Nistelrooij; 

Werkgroep labelsprong wonen  Laurette Bulkens; 

Werkgroep pluk de zon   Hans Verhoeff; 

Werkgroep wind   Alex de Meijer; 

Werkgroep bio-energie   Henri Dibbits; 

Werkgroep circulaire economie  Paul Visker 

Werkgroep mobiliteit   Michael Lenzen. 

 

Projectplannen werkgroepen 

Door de volgende werkgroepen zijn in totaal 7 projectplannen gemaakt die mede als basis dienen voor de 

energievisie: 

Educatie, over uitstraling schoolgebouwen en educatieprogramma’s naar bewoners (ouders) voor draagvlak en 

actiebereidheid; 

Energieloket, over een onafhankelijk servicecentrum voor inwoners en bedrijven; 

Bedrijvenplatform ‘Duurzaam Wonen Web’; 

Labelsprong Wonen, over energie besparen in de gebouwde omgeving; 

Pluk de Zon, over zonne-energie op daken van woningen en bedrijven; 

Windenergie, over de mogelijkheden en aandachtspunten van windenergie; 

Circulaire economie, over hoe bedrijven kunnen verduurzamen. 

 

Referenties 

Energie in Beeld, Liander, geeft informatie over aardgas en elektriciteitsverbruik. 

Klimaatmonitor, CBS, geeft informatie over verbruik transportbrandstoffen en CO2-emissie. 

Milieujaarverslag 2014 ARN, geeft informatie over de energieproductie van ARN. 

Milieucentraal, geeft algemene informatie over energie en energiemaatregelen. 

Protocol monitoring hernieuwbare energie, RVO, geeft aan hoe energieberekeningen uit te voeren. 

Memo feiten en cijfers energiehuishouding Beuningen, RHDHV 2016, achtergronddocument. 

Memo vergezicht energieneutraal Beuningen, RHDHV 2016, achtergronddocument. 
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Energie dashboard, RHDHV 2016, maakt verkenning impact energie maatregelen mogelijk. 

Energie scenario’s versie 8, RHDHV 2016, laat zien wat de inspanning is bij een bepaalde ambitie. 
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Bijlage A3 Energiehuishouding Beuningen 
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Notitie HaskoningDHV Nederland B.V. 

Transport & Planning 

Aan: Gemeente Beuningen 

Van: Claudia Algra 

Datum: 19 oktober 2015 

Kopie:  -- 

Ons kenmerk: T&PBD7791N002F0.1 

Classificatie: Beperkt verspreid 

  

Onderwerp: Feiten en cijfers Energiehuishouding gemeente Beuningen 

  

 

Beuningen, een gemeente met 25.261 inwoners (8.787 woningen) en 2.654 bedrijven. Allemaal 

energiegebruikers, maar hoeveel precies, wat zijn de energiebronnen, hoeveel kost het en wat zijn de 

gevolgen voor het milieu? De feiten en cijfers voor het jaar 2014 worden gepresenteerd. Zij vormen de 

basis voor het gesprek over energie met betrokkenen en belangstellenden tijdens het 

Duurzaamheidscafé op 29 oktober 2015. Het is een eerste stap om tot een energievisie en 

uitvoeringsprogramma te komen op weg naar een gemeente die energieneutraal is. 

 

Energiebronnen en energiegebruikers in de gemeente, een grote diversiteit 

De gemeente Beuningen met Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt als woonkernen is een gemeente die 

op het eerste gezicht een doorsnee Nederlandse gemeente is. Er wordt gewoond en gerecreëerd, er zijn 

bedrijventerreinen en er is landbouw. Toch heeft de gemeente een bijzonder energieprofiel: 

 De snelwegen A73 en A50 doorkruizen de gemeente. Het wegtransport is een grote 

energiegebruiker; 

 De Waal vormt de noordelijke gemeentegrens en is de drukst bevaren rivier van Nederland; 

 De afvalverbranding ARN in Weurt zet jaarlijks bijna 300 miljoen kilo afval in als brandstof; 

 De ARN produceert stortgas en biogas met de GFT
1
-vergister, in totaal 2,7 miljoen m

3
 A.E

2
; 

 De ARN beschikt over de grootste zonPV
3
 installatie in de wijde omtrek, vermogen 190 kWpiek

4
;  

 De RWZI in Beuningen reinigt het afvalwater uit de wijde omgeving en produceert 3,4 miljoen m
3
 

biogas; 

 De toepassing van zonnepanelen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen, nu 5.000 

panelen. 

 

Doordat het afval dat bij de ARN verwerkt wordt voor een groot deel van biogene oorsprong is (55%) is 

de gemeente Beuningen landelijk gezien een grote producent van bio-energie. Zo groot dat de gemeente 

op dit moment al ruim voldoet aan de 16% duurzame energiedoelstelling in 2023 uit het nationale 

Energieakkoord. 

 

  

                                                      
1
 GFT: groente fruit en tuinafval, afval dat zich makkelijk laat composteren of vergisten. 

2
 A.E.: aardgas equivalent, de energie-inhoud van 1 m

3
 aardgas is 31,7 MJ. 

3
 ZonPV; zon photo voltaisch, zonnecellen waarmee elektriciteit geproduceerd wordt. 

4
 kWpiek: het maximale elektrische vermogen dat een installatie met zonnecellen kan leveren. 
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Tabel 1. Energiebronnen en toepassingen in de gemeente Beuningen (2014) 

Fossiele energiebronnen Toepassingen 

Aardgas Verwarming processen, gebouwen en kassen, koken, warm water, gasmotoren 

Benzine Wegtransport, vooral personenauto’s 

Dieselolie Weg- en watertransport, mobiele werktuigen zoals tractoren en kranen 

Gasolie Hulpbrandstof opstarten afvalverbranding en nooddiesels ARN 

LPG Wegtransport, vooral personenauto’s 

Elektriciteit Bij bedrijven en in woningen voor vele toepassingen, elektrisch vervoer 

Duurzame energiebronnen Toepassingen 

Biogas RWZI Elektriciteit en warmte voor eigen gebruik 

Stortgas ARN Elektriciteit (gasmotoren) of affakkelen 

Biogas ARN Elektriciteit en warmte, komt uit de GFT vergistingsinstallatie 

Biomassa uit afval ARN Elektriciteit en warmte voor RWZI
5
 en Waalsprong 

Biomassa, hout Verwarming van woningen en gebouwen, hout- en pelletkachels 

Omgevingswarmte Verwarming en soms ook koeling van gebouwen met warmtepompen 

Zon Zonnepanelen (zonPV) voor elektriciteit en zonneboilers voor warm tapwater 

Biobrandstoffen Biodiesel en bio ethanol als toevoeging aan diesel en benzine, maar ook biogas 

 

Kolen worden niet gebruikt in de gemeente Beuningen. 

 

Duurzame energiebronnen die niet in de gemeente Beuningen voorkomen zijn: windenergie, geothermie, 

waterkracht en getijdenenergie. Wind en geothermie hebben wel potentieel maar zijn nog niet ontwikkeld 

binnen de gemeentegrenzen. De Waal is een potentiele bron van waterkracht, maar de potentie is klein 

door het beperkte verval. De sluizen in het Maas Waal kanaal bieden het meeste perspectief voor 

waterkracht. 

 

In de gemeente komt knip- en snoeihout vrij dat elders wordt ingezet als brandstof, telt daarom niet mee 

in de duurzame energieproductie van de gemeente. 

 

Energieverbruik in de gemeente, veel transportbrandstoffen 

Het energiegebruik in de gemeente wordt onderverdeeld in het aardgasverbruik, elektriciteit en de 

transportbrandstoffen. Het energiedistributiebedrijf Liander houdt bij hoeveel aardgas en elektriciteit de 

gemeente verbruikt. Het verbruik aan transportbrandstoffen wordt bijgehouden door het CBS en is te 

vinden in de Klimaatmonitor. Het CBS
6
 rekent het nationale verbruik toe aan de gemeenten in 

Nederland. Gemeenten met veel snel- en vaarwegen zoals Beuningen verbruiken daardoor veel 

transportbrandstoffen. 

  

                                                      
5
 RWZI: rioolwater zuiveringsinstallatie. 

6
 CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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Het gebruik van energie wordt uitgedrukt in GJ. Dit is de universele eenheid waarmee het mogelijk wordt 

om liter brandstof, kWh elektriciteit en m
3
 aardgas bij elkaar op te tellen. Zo gebruikt een gemiddelde 

woning in de gemeente 1.462 m
3
 aardgas, dat is 46,3 GJ en 3.400 kWh elektriciteit, dat is 28,7 GJ. Dit 

maakt duidelijk dat het energiegebruik aardgas 1,6 keer zo hoog is als van elektriciteit. 

 

Om 1 kWh elektriciteit om te rekenen naar MJ fossiele brandstof wordt eerst met 3,6 vermenigvuldigd, 1 

kWh is gelijk aan 3,6 MJ elektriciteit. Vervolgens wordt de hoeveelheid elektriciteit in MJ gedeeld door 

0,426; dit getal staat voor het rendement van de elektriciteitscentrales in Nederland (42,6%). Zo wordt 

duidelijk hoeveel fossiele brandstof nodig is om 1 kWh elektriciteit te produceren. Voor 1 kWh elektriciteit 

is 8,45 MJ fossiele brandstof nodig. 

 

Bij grote hoeveelheden wordt niet de GJ maar TJ of PJ gebruikt. 1 TJ is gelijk aan 1.000 GJ. 1 PJ is 

gelijk aan 1 miljoen GJ en dat is weer gelijk aan 31,6 miljoen m
3
 aardgas. 1 TJ is gelijk aan 31.600 m

3
 

aardgas. Bij kleine hoeveelheden wordt MJ gebruikt, 1 GJ is gelijk aan 1.000 MJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Betekenis energie en vermogen bij verschillende vormen van energie 

 

Tabel 2. Verbruik elektriciteit in de gemeente Beuningen in GWh in 2014 en 2009 

Type gebruiker 2014 2009 Verschil 

Particulieren   29,8 GWh   30,8 GWh   -1,0 GWh,  - 3,3% 

Zakelijk   79,2 GWh   90,4 GWh -11,2 GWh, -12,4% 

Totaal elektriciteit 
109,0 GWh 

921,2 TJ 

121,2 GWh 

1.024,2 TJ 

-12,2 GWh, -10,1% 

- 103,0 TJ 
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376,2 

1.091 

208,9 

120,3 

Weurt

Beuningen

Ewijk

Winssen

Tabel 3. Verbruik aardgas in de gemeente Beuningen in miljoenen m
3
 in 2014 en 2009 

Type gebruiker 2014 2009 Verschil 

Particulieren 12,70 13,75 -1,05,   -7,6% 

Zakelijk 14,95 17,55 -2,60, -14,8% 

Totaal aardgas 
27,65 

875,2 TJ 

31,30 

990,6 TJ 

-3,65, -11,6% 

- 115,4 TJ 

 

Zakelijk wordt bijna 3 keer zoveel elektriciteit gebruikt als particulier (2014). Het totale zakelijke 

gasverbruik is vergelijkbaar met het particuliere gasverbruik (2014). 

 

Het gebruik van aardgas en elektriciteit is in de gemeente gedaald met circa 2% per jaar over de 

afgelopen 5 jaar. Dat is meer dan de 1,5% energiebesparing die is afgesproken in het nationale 

Energieakkoord in 2013. Dit is opmerkelijk want het totaal aantal vastgoedobjecten is gestegen met 

2,6%, bij particulieren zelfs met 8,8%. 

 

Gemiddeld verbruik per zakelijke aansluiting per jaar in 2014: 

 Elektriciteit 30.060 kWh; 

 Aardgas 6.324 m
3
. 

In de woonkern Weurt ligt het gemiddeld zakelijk gebruik het hoogst. 

 

Gemiddeld verbruik per particuliere aansluiting per jaar in 2014: 

 Elektriciteit 3.400 kWh; 

 Aardgas 1.462 m
3
. 

In de woonkern Winssen ligt het gemiddeld particulier verbruik het hoogst. 

 

Tabel 4. Energieverbruik per woonkern (2014) 

Naam woonkern Aardgas Elektriciteit Totaal 

Weurt   7,82 miljoen m
3
   15,23 GWh   376,2 TJ, aandeel 20,9% 

Beuningen 14,07 miljoen m
3
   76,38 GWh 1090,9 TJ, aandeel 60,7% 

Ewijk   3,61 miljoen m
3
   11,19 GWh   208,9 TJ, aandeel 11,6% 

Winssen   2,14 miljoen m
3
     6,21 GWh   120,3 TJ, aandeel 6,7% 

Gemeente Beuningen 27,65 miljoen m
3
 109,01 GWh 1.796,4 TJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Gas en elektriciteitsverbruik per woonkern, totaal 1.796 TJ (Energie in Beeld, 2014) 

 In de woonkern Beuningen wordt de meeste energie verbruikt 



 

19 oktober 2015 T&PBD7791N002F0.1 5/10 

 

883 

227 

49 

228 

Snelwegen

Overige wegen

Mobiele werktuigen

Binnenvaart

921 

875 

1.387 Elektriciteit

Gas

Vervoer

 

Tabel 5. Transportbrandstoffen in de gemeente Beuningen, totaal 1.387 TJ. Geen railverkeer 

Transportvorm Hoeveelheden 

Wegverkeer 1.110 TJ, waarvan 883 TJ snelwegen en 227 TJ overige wegen 

  waarvan benzine 13,7 miljoen liter, 542 liter per inwoner 

  waarvan diesel 18,2 miljoen liter, 720 liter per inwoner 

  waarvan LPG 1,1 miljoen liter 

Mobiele werktuigen      49 TJ 

Binnenvaart    228 TJ 

Totaal 1.387 TJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Energiegebruik transportbrandstoffen gemeente Beuningen in TJ (Klimaatmonitor, 2013) 

 Het verkeer op de snelwegen A73 en A50 verbruikt de meeste energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Energiegebruik gemeente Beuningen, totaal 3.183 TJ in 2014 

  Vervoer heeft het grootste aandeel in het energieverbruik 
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Elektriciteit uit zon wordt snel populair in de gemeente 

Waren er in 2009 nog maar zonnepanelen op 13 woningen in de gemeente, in 2014 is dit aantal 

gestegen tot 314 woningen, waarvan bijna 200 in Beuningen. Het totaal aantal geïnstalleerde 

zonnepanelen bedraagt circa 5.000 en zij produceren met elkaar 1 miljoen kWh. Daarnaast zijn in 2013 

door de ARN 786 panelen geïnstalleerd op het dak van de afvalverbrandingsinstallatie. Deze panelen 

produceren nog eens 178.000 kWh per jaar. In 2015 is de productie verder doorgegroeid naar bijna 1,4 

miljoen kWh. 

 

In Weurt wordt op grote schaal bio-energie geproduceerd. 

Met de afvalverbrandingsinstallatie van ARN en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van 

waterschap Rivierenland wordt op grote schaal duurzame energie geproduceerd. De bio-energie 

producten van ARN zijn (Milieu jaarverslag ARN, 2014): 

 1,39 miljoen m
3
 stortgas wordt in gasmotoren omgezet in elektriciteit (2013); 

 1,85 miljoen m
3
 biogas van aardgaskwaliteit, geproduceerd in de GFT-vergister wordt gebruikt in 

bussen; 

 80,4 miljoen kWh netto hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd in de 

afvalverbrandingsinstallatie; 

 344,8 TJ biowarmte wordt geleverd aan de RWZI en de stadsverwarming Waalsprong. 

 

Met ruim 2 miljoen m
3
 biogas uit de RWZI wordt elektriciteit en warmte geproduceerd in twee 

gasmotoren. Daarmee dekt de RWZI een groot deel van de behoefte aan energie. 

 

De gemeente Beuningen is koploper in hernieuwbare energie 

Door de grootschalige bio-energie productie is de gemeente koploper in Gelderland. Tegenover een 

fossiel energieverbruik van 3.183 TJ staat een productie van hernieuwbare energie van in totaal 1.188 

TJ, dat is 38% van het verbruik. Het landelijk aandeel duurzame energie bedraagt 5,5% (2014). Het doel 

voor 2020 is 14% en voor 2023 16%. De gemeente Beuningen voldoet nu dus al aan de doelstellingen 

van het nationale Energieakkoord. 

 

De hernieuwbare energiebronnen op een rij 

Zoals figuur 5 laat zien is energie uit afval verreweg de grootste hernieuwbare energiebron. Dan volgt 

bio-energie met bronnen als de RWZI en de houtkachels in woningen. Warmtepompen die 

omgevingswarmte gebruiken worden nog nauwelijks toegepast. Het aandeel van zonPV is ondanks de 

snelle groei van de afgelopen jaren nog klein. Duurzame transportbrandstoffen dragen ook hun steentje 

bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Hernieuwbare energiebronnen in de gemeente Beuningen, totaal 1.188 TJ in 2014 

 



 

19 oktober 2015 T&PBD7791N002F0.1 7/10 

 

Onze energierekening, waar zitten de kosten? 

De energierekening van particulieren en bedrijven is fors. Elk jaar betalen wij circa € 76 miljoen aan 

aardgas, elektriciteit en transportbrandstoffen. Dat is ruim € 3.000 per inwoner. Het grootste deel komt 

voor rekening van transportbrandstoffen. 

 

Figuur 6. Energiekosten gemeente Beuningen in miljoen €, totaal circa € 76 miljoen in 2014. 

 

Op weg naar de toekomst, energie besparen en duurzame energie 

Eerst energie besparen en in de resterende energievraag voorzien met duurzame energiebronnen, dat is 

het devies. Het nationale Energieakkoord en in het verlengde hiervan het Gelders Energieakkoord (GEA) 

zet in op een energiebesparing van 1,5% per jaar. Dit kan door zuiniger apparaten, het isoleren van 

woningen, verbetering van productieprocessen, zuiniger auto’s, elektrisch vervoer etc. Maar wat 

betekent 1,5% per jaar voor de gemeente Beuningen? Het percentage is gelijk aan een 

energiehoeveelheid van 46 TJ per jaar tot en met 2020, dat is 1,4 miljoen m
3
 aardgas per jaar. Deze 

hoeveelheid komt overeen met het aardgasverbruik van ongeveer 1.000 woningen in de gemeente. Er 

zijn 8.787 woningen in de gemeente, 1,5% lijkt dus weinig maar is in de praktijk veel. Energie besparen 

in de komende jaren is dus niet alleen een kwestie van spouwmuurisolatie en dubbel glas, er zal zoveel 

meer moeten gebeuren. 

 

Het SER Energieakkoord heeft als doel 14% duurzame energie in 2020. In 2014 stond de teller op 5,5%. 

Een groei van 1,4%punt per jaar is nodig om op 14% uit te komen. Als de gemeente Beuningen besluit 

solidair te zijn aan het nationaal Energieakkoord dan betekent dit dat de duurzame energieproductie tot 

en met 2020 elk jaar moet stijgen met circa 42 TJ. Hoeveel duurzame energie is hier voor nodig? 

 Elk jaar één windturbine plaatsen van 3 MW, of 

 Elk jaar 5 keer de hoeveelheid zonnepanelen plaatsen die er in 2014 waren, dat is 1.500 

woningen, of 

 Elk jaar een zonneveld realiseren van ongeveer 8 ha, of 

 Het energiebesparingsprogramma 2010 – 2015 met een factor 30 laten toenemen, of 

 Elk jaar 800 woningen voorzien van hoogwaardige biowarmte kachels. 

 

Wanneer het de gemeente Beuningen lukt om een uitvoeringsprogramma te maken in lijn met het 

Energieakkoord dan veranderd de energiehuishouding van de gemeente als volgt: 
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Figuur 7. Scenario nationaal Energieakkoord gemeente Beuningen.  

   Percentage is duurzaam gedeeld door het totaal van duurzaam plus fossiel 

 

De mogelijkheden voor energietransitie, een eerste indicatie 

Een eerste verkenning wijst uit dat door het uitvoeren van projecten op het gebied van energiebesparing, 

duurzame energie bij woningen en grootschalige duurzame energie zoals windenergie en zonnevelden 

een potentieel van 746 TJ (55 kton CO2-emissiereductie) binnen handbereik ligt. Het betreft technisch 

haalbare projecten die marktconform of met SDE subsidie rendabel gerealiseerd kunnen worden tot 

2023. Circa 2/3 van de mogelijkheden ligt op het gebied van duurzame energie, 1/3 op het gebied van 

energiebesparing, zie figuur 8. Het potentieel is groter dan het doel van 530 TJ voor 2020 en 694 TJ voor 

2023 dat volgt uit het opereren in lijn met het nationaal Energieakkoord. Er lijken dus voldoende 

mogelijkheden te zijn. De hiermee gemoeide investering bedraagt circa € 45 miljoen. Met circa 25% van 

de huizen en bedrijven, dat is bijna 3.000 vastgoedobjecten, zal de gemeente Beuningen dan aan de 

slag moeten gaan. Per jaar is dit circa 500. 

 

Een terugblik tot slot, wat hebben we bereikt sinds 2009? 

In 2009 is de gemeente Beuningen gestart met het programma Duurzaam Beuningen. Energiebesparing 

en duurzame energie zijn belangrijke onderdelen in dit programma. Vele projecten zijn uitgevoerd 

variërend van haalbaarheidsonderzoeken tot realisatie. Sinds 2010 loopt het subsidieprogramma 

woningisolatie. In totaal is zo bijna 6 TJ bespaard op het gebruik van aardgas, dat is 1,2 TJ besparing 

per jaar. 

 

De CO2 voetafdruk van de gemeente 

De CO2-emissie die bijdraagt aan het broeikasgaseffect is afkomstig van de verbranding van fossiele 

brandstoffen. Dit gebeurt bij woningen door de verbranding van aardgas, door het gebruik van benzine, 

diesel en LPG
7
 in voertuigen en het gebruik van kolen en gas in elektriciteitscentrales. De 

afvalverbrandingsinstallatie in Weurt is een bijzondere CO2-bron, het afval bestaat voor circa 45% uit 

                                                      
7
 LPG: liquid petrol gas, vloeibaar autogas, een fossiele brandstof 
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plastics en andere afvalstromen van fossiele oorsprong. Deze CO2-emissie wordt meegeteld. Voor het 

overige is afvalverbranding net als alle andere vormen van bio-energie CO2-neutraal. 

Figuur 8. Indicatie mogelijkheden duurzame energie en energiebesparing gemeente Beuningen 

   Potentieel tot en met 2023 

 

Tabel 6. Fossiele CO2-emissie gemeente Beuningen, totaal 379 kton 

CO2 bron CO2 emissie in kton 

Verbranding aardgas   49,45 

Verbruik elektriciteit   67,80 

Verbruik benzine, diesel en LPG (fossiel) 120,37 

Fossiele CO2 afvalverbranding ARN, 45% 141,30 

Totaal 378,92 

0

50

100

150

200

250

300

Potentieel tot en met 2023 in TJ, totaal 746 TJ

Wind

Zon PV veld

Zon daken

Biowarmte

Warmtepomp

Besparing woningen

Besparing bedrijven

Transport



 

19 oktober 2015 T&PBD7791N002F0.1 10/10 

 

 

Figuur 9. Fossiele CO2-emissie in 2014 in de gemeente Beuningen, totaal 379 kton 

 

Per inwoner bedraagt de CO2-emissie 15.000 kg. Om deze CO2 te kunnen opslaan moeten 750 bomen 1 

jaar lang groeien. Door het moeten meetellen van de fossiele CO2-emissie van de afvalverbranding is de 

CO2-emissie per inwoner relatief hoog. Ter vergelijking de gemiddelde CO2-emissie van een huishouden 

in Nederland is 8.000 kg. 

 

In een recente uitspraak van de rechter (2015) die Urgenda heeft aangespannen tegen de Nederlandse 

Staat is uitgesproken dat de Staat zich moet houden aan een reductie van de fossiele CO2-emissie met 

25% in 2020 ten opzichte van 1990. Omdat niet vastgesteld kan worden wat de CO2-emissie in 1990 in 

Beuningen is geweest kan ook niet vastgesteld worden waar Beuningen nu staat en of het 25% doel in 

2020 haalbaar is. 

 

Bronnen: 

 Energie in Beeld, Liander; 

 Klimaatmonitor, CBS; 

 Milieujaarverslag 2014, ARN; 

 Energiescenario’s Beuningen versie 8, Royal HaskoningDHV; 

 Milieucentraal. 

 

Opgesteld door Royal HaskoningDHV 

Edward Pfeiffer 
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Kopie:  -- 
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Classificatie: Project gebonden 

  

Onderwerp: Vergezicht Energieneutraal Beuningen 2040 … Hoe ziet dit er uit? 

  

 

Inleiding 

Vraagstelling: 

 Kan Beuningen in 2040 energieneutraal zijn met de mogelijkheden die de gemeente zelf heeft? 

 Is het mogelijk om energieneutraal te worden zonder grote windturbines in Beuningen? 

 

Bij het beantwoorden van deze vragen wordt gebruik gemaakt van kennis van de lokale situatie en: 

 Planbureau voor de Leefomgeving: Naar een schone economie in 2050 (2011); 

 Planbureau voor de Leefomgeving: Naar een duurzame warmtevoorziening in 2050 (2014); 

 Energierapport Transitie naar duurzaam (2016). 

 

De Rijksoverheid stelt zich tot doel om in 2050 CO2-arm te zijn, dat is de uitstoot van broeikasgassen 

terugdringen met 80 tot 95% (Bron Energierapport, januari 2016). 

 

Uitgangspunten 2040 Beuningen: 

 De doelen van de Rijksoverheid in 2050 worden gehanteerd voor 2040; 

 Omvang bevolking en bedrijvigheid verandert nagenoeg niet; 

 Mobiliteit verandert niet, we blijven evenveel kilometers maken; 

 Alleen rendabele en technisch bewezen maatregelen worden toegepast; 

 Energie per eenheid duurder, maar energieverbruik daalt, kosten nemen per saldo beperkt toe; 

 Innovaties zullen gaan plaatsvinden waardoor duurzame energie goedkoper wordt; 

 CO2-belasting (ETS) is een feit, bedrijven moeten extra betalen voor gebruik fossiele energie. 

 

De huidige energiehuishouding 

De gemeente Beuningen verbruik 27,7 miljoen m
3
 aardgas per jaar voor het verwarmen van gebouwen, 

koken en proceswarmte. Particulieren nemen 46% van het gasverbruik voor hun rekening. Daarnaast 

wordt 109 miljoen kWh elektriciteit per jaar verbruikt, 83% wordt verbruikt in de zakelijke sfeer.  
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Het verbruik van transportbrandstoffen bedraagt 33 miljoen liter. Bij elkaar opgeteld verbruikt Beuningen 

3.183 TJ fossiele energie per jaar nodig (2014). Met duurzame energiebronnen wordt 1.188 TJ opgewekt 

(2014), dat is bijna 38% van het fossiele energieverbruik. Ruim 60% van het energieverbruik vindt plaats 

in de deelgemeente Beuningen. Weurt, Ewijk en Winssen nemen de rest voor hun rekening. In 

onderstaande figuur is het energieverbruik in de gemeente Beuningen weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Fossiel energiegebruik gemeente Beuningen, totaal 3.183 TJ (2014, vervoer 2013) 

 

Het beeld van de energiehuishouding in Beuningen in 2040 

Het aardgasnet is niet meer in gebruik. Biogas is dan wel het groene alternatief voor aardgas, maar het 

potentieel is te klein om een aardgasnet rendabel te exploiteren. Biogas wordt vooral ingezet in het 

vervoer over water en op de weg. Het elektriciteitsnet is het grote energienetwerk in Beuningen. Het net 

opereert als een smart grid
1
 zodat vraag en aanbod van elektriciteit optimaal op elkaar wordt afgestemd. 

De woningen zijn optimaal geïsoleerd en hebben een gezond binnenklimaat. Lokale warmtebronnen 

(zon, bio, omgevingswarmte en geothermie) worden benut op het niveau van individuele gebouwen en in 

de vorm van lokale warmtenetten en een warmtenet dat verbonden is met Nijmegen. De lokale 

warmtenetten in de kleinere deelgemeenten worden gevoed met biowarmte. Het grote warmtenet dat 

Beuningen en Weurt met Nijmegen verbindt gebruik naast biowarmte ook geothermie en zonthermie
2
 als 

warmtebron. Restwarmte komt nauwelijks meer voor, de industrie is zo efficiënt geworden dat nauwelijks 

meer warmte geloosd wordt. De ARN verbrandt minder afval dan nu het geval is, de ARN is meer een 

bio-energiecentrale geworden. De biomassa komt voor een deel uit de regio maar wordt ook 

geïmporteerd via de Waal. De stortplaats is biologisch uitgewerkt en produceert geen stortgas meer. De 

RWZI
3
 heeft een overschot aan biogas dat wordt ingezet als een transportbrandstof voor vrachtauto’s en 

schepen. Voor de opwekking van elektriciteit worden duurzame bronnen gebruikt. Dit gebeurt zoveel 

mogelijk bij bedrijven en in woonwijken. Waar nodig en mogelijk wordt dit aangevuld met grootschalige 

productie van duurzame elektriciteit. De hiervoor benodigde installaties worden op de meeste geschikte 

locaties geplaatst, dit vanuit een regio perspectief bezien. TPN-West vervult hierbij een belangrijke rol, 

het gebied is de grootste regionale duurzame energie producent. Het vervoer is voor een groot deel 

duurzaam. Het lokale en kleinschalig vervoer vindt elektrisch plaats. Voor zwaar vervoer en vervoer over 

grote afstanden (weg, water) worden duurzame bio transportbrandstoffen (gas, bio-olie, pyrolyse-olie) 

gebruikt. De Beuningse inwoners koken elektrisch, duurzamer en veiliger dan aardgas. Open haarden 
                                                      
1
 Smart grid: slim elektriciteitsnet waarmee actieve sturing van de vraag en het aanbod van elektriciteit 

mogelijk wordt. Zo wordt het net optimaal gebruikt en duurzame energie maximaal benut. 
2
 Zonthermie: technieken die de warmte van de zon omzetten in bruikbare warmte, waaronder 

zonneboiler en zonnecollector. 
3
 RWZI: rioolwater zuiveringsinstallatie. 
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zijn vervangen door energiezuinige houtpelletkachels met lage emissies. Het landelijk gebied wordt deels 

gebruikt voor de productie van gewassen die energie, grondstoffen en voedsel leveren. De biomassa die 

zo vrij komt wordt in de landelijke deelgemeenten Ewijk en Winssen gebruikt als brandstof. De bedrijven 

(agro en industrieel) maken onderdeel uit van een circulaire economie en zijn voor een groot deel 

biobased. Grondstoffen gaan zo niet verloren en het specifieke energieverbruik per eenheid product is 

veel lager dan nu het geval is. Beuningen past waar mogelijk slimme systemen zoals smart grid, slim 

vervoer en energieopslag toe zodat de infrastructuur optimaal wordt gebruikt, de leveringszekerheid 

groot is en de kosten voor burger en bedrijf laag zijn. 

 

Duurzaam verwarmen in 2040 

Met allerlei technische mogelijkheden is de vraag naar warmte te verlagen. Nul zal deze niet worden. 

Ook is het waarschijnlijk dat door verandering van gebouwen en het klimaat de vraag naar koude 

toeneemt. Warm tapwater neemt steeds meer van de warmtevraag voor zijn rekening. De vormen van 

warmtevoorziening veranderen. Aardgas wordt vervangen door duurzame varianten. Belangrijke 

randvoorwaarde is dat in de winter in de maximale warmtevraag kan worden voorzien. De zonneboiler is 

daarom een aanvullende optie. Warmtenetten met biomassa, geothermie en warmtepompen zijn opties 

die wel onder alle omstandigheden in de warmtevraag kunnen voorzien. Deze opties doen de vraag naar 

elektriciteit toenemen. Zo maakt de warmtepomp met 1 deel elektriciteit 5 delen bruikbare warmte. 

 

Vanaf 2018 worden alle woningen en gebouwen in Beuningen gebouwd met label A, dat is optimaal 

geïsoleerd en met duurzame energie in de woning. Zongericht verkavelen hoort hier ook bij. Alleen als 

de eigenaar kan aantonen dat dit echt niet kan is uitzondering toegestaan. Bestaande woningen zijn in 

2040 allemaal gemiddeld label B, dat is optimaal geïsoleerd. Waar mogelijk zijn de bestaande woningen 

voorzien van biowarmte, zonnecellen en zonneboilers zodat ook deze energieneutraal zijn. Het 

toepassen van warmtepompen in bestaande woningen is technisch moeilijk omdat vloerverwarming is 

vereist. Dit vraagt om een ingrijpende en kostbare renovatie. 

 

De gemeente Beuningen geeft zelf het goede voorbeeld door de vraag naar warmte en elektriciteit van 

zijn vastgoed terug te dringen en de mogelijkheden voor gebouw gebonden duurzame energie maximaal 

te benutten. Het gemeentelijk vastgoed is uiterlijk in 2025 energieneutraal. 

 

In tabel 1 en tabel 2 is aangegeven hoe de vraag naar aardgas (restant fossiel) kan gaan dalen op weg 

naar een energieneutraal Beuningen in 2040. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen woningen en 

bedrijven omdat de aard van het gasverbruik verschilt tussen deze categorieën. 

 

Tabel 1. Transitie woningen Beuningen duurzaam verwarmen in 2040 

Warmte woningen Impact Cumulatief 

Gasverbruik nu 402 TJ, 12,7 mln. m
3
 Restant fossiel 

Bestaande bouw gemiddeld label B 20%, dat is - 80 TJ 322 TJ 

Bestaande bouw label A 10%, dat is - 40 TJ 282 TJ 

Woningvoorraad vernieuwen, 10% 10% energieneutraal, - 40 TJ 242 TJ 

Duurzaam collectief verwarmen 30%, dat is - 121 TJ 121 TJ 

Duurzaam individueel verwarmen 30%, dat is - 121 TJ 0 TJ 

Nationaal streven 90% 362 TJ 40 TJ 
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Tabel 2. Transitie bedrijven Beuningen gasverbruik omlaag in 2040.  

(Let op: bedrijfsspecifiek onderzoek moet aantonen wat echt mogelijk is) 

Warmte bedrijven Impact Cumulatief 

Gasverbruik nu 473 TJ, 14,95 mln. m
3
 Restant fossiel 

Energiebesparing in gebouwen 20%, dat is - 95 TJ 378 TJ 

Energiebesparing in processen 20%, dat is - 95 TJ 283 TJ 

Duurzaam collectief verwarmen 10%, dat is - 47 TJ 236 TJ, incl. warmte ARN 

Duurzaam individueel verwarmen 40%, dat is - 190 TJ 46 TJ 

Nationaal streven 90% 427 TJ 46 TJ 

 

Het scenario voor de bedrijven (tabel 2) heeft de meeste onzekerheden omdat op dit moment 

onvoldoende bekend is wat de aard van het gasverbruik bij de bedrijven in Beuningen is. 

 

Bij bedrijven is verondersteld dat 100% energieneutraal niet lukt in 2040. Sommige bedrijfsprocessen 

hebben aardgas nodig en er is geen alternatieve brandstof voorhanden. Veel bedrijfsprocessen zullen 

wel om kunnen schakelen naar duurzame warmte en het gebruik van elektriciteit. 

 

Door het gebruik van elektriciteit vragende duurzame warmtesystemen en elektrisch koken neemt de 

elektriciteitsvraag met naar schatting 10% toe in 2040 ten opzichte van 2014. Ook door energiebesparing 

in processen, door bijvoorbeeld warmtepompsystemen, zal de aan warmte gerelateerde 

elektriciteitsvraag toenemen. Dit komt neer op circa 88 TJ primair. 

 

Het aan aardgas gerelateerd energieverbruik daalt van 875 TJ in 2014 naar 46 TJ in 2040 (-95%) door 

energiebesparing en duurzame warmte. Minder aardgas leidt tot een toenemende elektriciteitsvraag. 

Een toename met 88 TJ wordt verwacht in 2040. 

 

Duurzaam vervoer in 2040 

Door de Rijksoverheid wordt het verduurzamen van ons vervoer als het meest uitdagend gezien. Men 

heeft zich tot doel gesteld om in 2040 een CO2-uitstoot vermindering te realiseren van 60%. Dit door een 

mix van elektrisch vervoer en vervoer met biobrandstoffen. Ook met duurzame elektriciteit geproduceerd 

waterstof (H2) wordt als transportbrandstof op de lange termijn gezien. Beleidsuitgangspunt voor 

Beuningen is dat de landelijke ontwikkelingen worden gevolgd waarbij extra inspanning wordt gepleegd 

om openbaar vervoer, vervoer per fiets en gecombineerd vervoer te stimuleren. 

 

Tabel 3. Vervoer in Beuningen verduurzamen en dus minder fossiel in 2040 

Vervoer Impact Cumulatief 

Verbruik vervoer nu 

1.387 TJ 

883 TJ snelwegen 

227 TJ overige wegen 

49 TJ mobiele werktuigen 

228 TJ binnenvaart 

 

 

 

 

Restant fossiel 

Energiebesparing vervoer 20%, dat is - 277 TJ 1.110 TJ 

Duurzaam vervoer elektrisch 20%, dat is - 277 TJ 883 TJ 

Duurzaam vervoer biobrandstof 20%, dat is - 277 TJ 556 TJ 

Nationaal streven 60% reductie 556 TJ 556 TJ 
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De vraag naar elektriciteit zal toenemen door het elektrisch vervoer bij bovenstaand scenario met 277 TJ 

primair.  

 

Het aan vervoer gerelateerd energieverbruik daalt van 1.387 TJ in 2014 naar 556 TJ in 2040 (-60%) door 

energiebesparing en duurzame transport. Door de toename van elektrisch vervoer stijgt de vraag naar 

elektriciteit met 277 TJ in 2040. 

 

Duurzame elektriciteit in 2040 

Het elektriciteitsverbruik zal in 2040 in Beuningen groter zijn dan nu door toename van het verbruik bij 

verwarmen en in het vervoer. Aan de andere kant zal het elektriciteitsverbruik afnemen doordat 

energiezuiniger apparaten worden gebruikt in huishoudens en in bedrijven. 

 

Tabel 4. Van elektriciteit uit fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit in 2040 

Elektriciteit Impact Cumulatief 

Verbruik elektriciteit nu 921 TJ Restant fossiel 

Energiebesparing elektriciteit  20%, dat is - 184 TJ 737 TJ 

Meer elektriciteit verwarmen + 88 TJ 825 TJ 

Meer elektriciteit vervoer + 277 TJ 1.102 TJ 

Vraag elektriciteit 2040 1.102 TJ  

Vraag vanuit restant fossiele warmte 46 TJ 1.148 TJ 

Vraag vanuit restant fossiel vervoer 556 TJ 1.704 TJ 

Lokaal duurzaam decentraal 397 TJ (PV), 36% 1.307 TJ 

Lokaal duurzaam bestaand 676 TJ (ARN), 61% 631 TJ 

Lokaal duurzaam grootschalig 210 TJ, 1/3 deel restant 631 421 TJ 

Lokaal grootschalig wind 421 TJ, 2/3 deel restant 0 TJ 

Duurzaam geproduceerd elders 0 TJ, geen import  

Nationaal streven 90% 110 TJ 53 TJ 

 

De opgave voor duurzame elektriciteit is het produceren van 1.102 TJ uit duurzame bronnen, dat is 469 

TJe, dat is 130 miljoen kWhe, dat is meer dan het verbruik in 2015 van 109 miljoen kWh. Wordt ook de 

nog niet ingevulde fossiele warmte en fossiele brandstoffen voor vervoer gecompenseerd om zo 100% 

energieneutraal te zijn in Beuningen, dan is de opgave 1.704 TJ (725 TJe en 202 miljoen kWh). 

 

Bij het invullen van deze opgave geldt de volgende prioriteit: 

 Doe alles wat mogelijk is lokaal decentraal, denk aan zonnecellen op daken; 

 Vult dit aan voor zover noodzakelijk en kan met lokaal grootschalig, denk aan zonnevelden en 

windmolens; 

 Wat niet binnen de gemeente mogelijk is wordt aangevuld met regioprojecten en import (wind op 

zee). 

 

Lokaal decentraal elektriciteit 

In 2040 worden zonnepanelen op grote schaal toegepast. De prijs is dan concurrerend met andere 

vormen van duurzaam geproduceerde elektriciteit. Saldering is niet meer nodig. De met de 

zonnepanelen geproduceerde elektriciteit die niet direct kan worden gebruikt wordt voor een groot deel 

opgeslagen in batterijsystemen bij de woningen. 
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Het aantal woningen met zonnepanelen neemt toe. In 2014 hadden 314 woningen zonnepanelen. 

Daarmee werd 1,0 miljoen kWh elektriciteit opgewekt. Er zijn 8.787 woningen in Beuningen. Niet alle 

woningen kunnen van zonnepanelen worden voorzien, o.a. door een slechte ligging, schaduw en 

geschiktheid van daken. Stel 80% van de woningen kan uiteindelijk worden voorzien van zonnepanelen 

dan stijgt de productie tot 22,4 miljoen kWh. In 2040 zal de huidige generatie zonnepanelen vervangen 

zijn door een nieuwe generatie met een hoger rendement. Nu is het rendement van de zonnepanelen 

15%, een stijging tot 21% wordt mogelijk geacht. Hierdoor zal de productie verder stijgen tot uiteindelijk 

31,3 miljoen kWhe. 

 

Ook bedrijfsdaken zullen in 2040 met zonnepanelen worden belegd. Er zijn 2.654 bedrijfsgerelateerde 

gebouwen in Beuningen. Door de diversiteit aan gebouwen is het hier moeilijker in te schatten wat de 

mogelijkheden zijn. Verondersteld wordt dat de bedrijven 50% kunnen bijdragen van wat woningen 

kunnen doen, dat is 15,7 miljoen kWh. 

 

Andere opties om lokaal duurzame elektriciteit te kunnen produceren zijn kleine windmolens en 

elektriciteit uit biomassakachels (thermo ionische energieomzetting, vergassing) in woningen en 

bedrijven. Deze opties zijn nog niet gangbaar. Wat hun bijdrage zal zijn in 2040 is moeilijk vast te stellen. 

Nationaal wordt geen rekening gehouden met een substantieel aandeel uit deze opties. 

 

Door de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen op woningen en bedrijfsdaken in 2040 volledig 

te benutten wordt 47 miljoen kWh elektriciteit opgewekt, dat is ruim 36% van de vraag naar elektriciteit in 

2040. 

 

Lokaal grootschalig elektriciteit 

In 2040 worden in Nederland de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit 

volop benut. De opties zijn concurrerend in prijs, SDE subsidie is niet meer nodig. Door smart grids en 

energieopslag wordt de productie en de vraag naar elektriciteit optimaal op elkaar afgestemd. De 

volgende grootschalige opties zijn mogelijk in Beuningen of al gangbaar: 

 Windenergie Windturbines met een vermogen vanaf 1 MWe; 

 Bio-energie  Productie van elektriciteit (en warmte), denk bijvoorbeeld aan ARN; 

 Zonnevelden Oppervlakte vanaf 1 ha met zonnecellen; 

 Geothermie  Warmte van hoge temperatuur op een diepte van 4 km of dieper. 

 

Waterkracht wordt niet als een optie gezien omdat het beschikbare potentieel te beperkt is en dus 

nauwelijks een bijdrage levert aan een energieneutraal Beuningen. Diepe geothermie is nog nooit 

gerealiseerd in Nederland, wel wordt een demonstratieproject voorbereid in Gelderland. Onbekend is wat 

de mogelijkheden op lange termijn zijn in Beuningen. 

 

De grootschalige duurzame elektriciteitsproductie bedraagt op dit moment: 

 Zonnestroom ARN 178.000 kWhe  1,5 TJ; 

 Stortgas ARN 1.076.927 kWhe 9,1 TJ, dit is 0 in 2040, geen stortgas meer; 

 ARN afval 80.410.000 kWhe 679,5 TJ. 

 

Verondersteld wordt dat dit in 2040 ook nog het geval zal zijn (behalve energie uit stortgas), totaal ruim 

80 miljoen kWhe. 
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Laatste stap naar energieneutraal in 2040 

Om volledig energieneutraal te zijn zal in Beuningen het equivalent van 631 TJ (46 TJ compensatie 

warmte fossiel, 556 TJ compensatie vervoer fossiel en 29 TJ restant elektriciteit) moeten worden 

opgewekt in de vorm van hernieuwbare elektriciteit, dat is 75 miljoen kWh op een grootschalige manier 

moeten worden geproduceerd. Dit kan als volgt ingevuld worden: 

 Alleen wind 12 windturbines met een vermogen van 3 MWe per stuk, totaal 15 MWe 

 Alleen zon 70 ha zonnevelden, uitgaande van toename rendement met 40%, totaal 30 

MWe 

 Alleen bio 12 MWe, zie onderstaande toelichting. 

 

Of een combinatie van deze opties, bijvoorbeeld 8 windturbines van 3 MWe en 25 ha zonnevelden. 

De ruimte die de 12 windturbines vragen omvat een lijnopstelling met een lengte van circa 6 km bij een 

onderlinge afstand van 500 m, zie onderstaande figuur. Een windturbine van 3 MWe heeft een 

masthoogte van circa 100 m. en een rotordiameter van circa100 m. 

Figuur 2. Onderlinge plaatsingsafstand windturbines 

 

Het oppervlakte van de gemeente Beuningen bedraagt ruim 43,7 km
2
. De 70 ha zonnevelden beslaan 

1,6% van het totale oppervlakte van de gemeente. 

 

Bio-energie: In Cuijk / Katwijk staat een bio-energiecentrale die voorheen in eigendom was van Essent. 

De centrale gebruikt houtsnippers als brandstof. Deze centrale heeft een elektrisch vermogen van 25 

MW en draait circa 7.000 uur per jaar. Daarmee wordt 175 miljoen kWh per jaar mee geproduceerd. Om 

te voorzien in de behoefte aan grootschalige duurzame elektriciteit in Beuningen volstaat een bio-

energiecentrale van 12 MWe. Bij bio-energie ligt het gezien de kosten meer voor de de hand om een 

grotere centrale te bouwen die een regionale functie heeft. 

 

Met de grootschalige productie van duurzame elektriciteit kan Beuningen voorzien in de resterende 

vraag naar elektriciteit in 2040 van 75 miljoen kWhe. In theorie is dit zowel met wind, zon als bio-energie 

mogelijk. Waterkracht biedt onvoldoende potentieel en diepe geothermie is nog onvoldoende bewezen. 

 

 

 


