
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste lezer, 

Met de feestdagen in zicht blikken we graag met u terug op het jaar 2021. Als uitgangspunt 

daarvoor neem ik de brief aan de gemeenteraadsleden van Nijmegen en Beuningen die we 16 

december 2020 hebben verstuurd. 

 

Hervatten van de sloop, nieuwe aannemer 

Kijkend naar de verwachtingen die we eind vorig jaar hadden, dan kunnen we stellen dat het 

jaar 2021 niet volgens planning is verlopen. Daar waar we gedacht hadden in april voor de 

eerste keer met explosieven een gebouwdeel neer te halen, werd dit uiteindelijk september dit 

jaar. Ook de verwachting dat alle grote gebouwdelen neergehaald zouden zijn tegen einde dit 

jaar is niet uitgekomen. Het sloopproject is helaas wederom fors vertraagd. 

 

De reden voor deze vertraging is gelegen in het feit dat de procedures met alle betrokken 

autoriteiten, voor het mogen uitvoeren van de explosieve sloop van het eerste gebouwdeel, 

veel meer tijd gevraagd heeft dan wij hadden verwacht. We zijn trots op het feit dat het 

uiteindelijk gelukt is om de stakeholders ervan te overtuigen dat onze aanpak veilig en 

verantwoord is. De eerste inzet van explosieven is succesvol verlopen, geheel conform de 

verwachtingen die we daarover hadden geuit. Tegelijkertijd beseffen we dat de vertraging 

betekent dat de omwonenden langer overlast kunnen ervaren van de sloopwerkzaamheden. 

Wij hopen van ganser harte dat de komende procedures met betrokken autoriteiten vlotter 

verlopen. 

 

Eind januari 2022 zullen we met een nieuwe, gedetailleerde update komen over het verdere 

verloop van het totale sloopproject. Hiervoor zal ENGIE de gebruikelijke communicatiekanalen 

gebruiken. 

 

Bouw van de windturbines, omgevingsfonds 

De oprichting van beide windturbines is sinds de zomer van dit jaar een feit. De bouw is naar 

verwachting verlopen. Na lange tijd ‘wroeten in de aarde’ begin dit jaar verscheen dan 

eindelijk de grote hijskraan waarmee de turbinedelen zijn opgebouwd. Het rustige zomerweer 

is ons welgezind geweest. Daarna werden de bouwactiviteiten wederom aan het zicht 



onttrokken. De afbouw gebeurde namelijk veelal in de binnenruimten van de mastdelen en de 

gondel. Inmiddels bevinden we ons kort voor het moment dat de eerste turbine in gebruik 

genomen gaat worden. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

 

We zijn ook blij met de realisatie van het omgevingsfonds. Een negental aanvragen voor 

financiële steun voor lokale initiatieven met maatschappelijk karakter zijn gehonoreerd en het 

fonds is tot uitkering gekomen. 

 

Kortom, de ontwikkeling van het windproject op Centrale Gelderland is dit jaar geslaagd. We 

maken ons nu op voor het in gebruik nemen van beide windturbines. 

 

Herontwikkeling algemeen, Waal Energie 

De planologische procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan is begin dit jaar 

hervat. In september dit jaar hebben we met het werkbezoek van de gemeenteraden van 

Nijmegen en Beuningen aan onze locatie een gedetailleerde update gemaakt van de status 

van de procedure, zie Brochure bestemmingsplan verbrede reikwijdte en MER Waal Energie. 

Betrokken bewoners en ondernemers raad ik aan om deze brochure te lezen, omdat het een 

gestructureerd beeld geeft van complexe materie die zich slecht leent voor een korte 

samenvatting hier. 

 

Kijkend naar de geschetste planning achterin de brochure merk ik op dat we samen met de 

gemeente Nijmegen nog altijd koersen op vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan 

medio 2022 (het ontwerp besluit door B&W voor de zomer, het definitief besluit door de raad 

na de zomer). In de vooruitblik voor 2022 vind ik het belangrijk om te vermelden dat we u als 

betrokken bewoner / ondernemer opnieuw zullen betrekken in de procedure nog voor het 

moment dat alles voor formele inspraak wordt gepubliceerd. We komen daar begin volgend 

jaar bij u op terug. 

 

Tot slot 

Al met al, kijk ik met gemengde gevoelens terug op het jaar 2021. We hebben niet alles 

kunnen doen van wat we ons voorgenomen hadden te doen. Procedures blijken keer op keer 

taaier dan gedacht. Tegelijkertijd is de gevoelsmatige stilstand van het Coronajaar 2020 

definitief verlaten en boeken we weer op alle fronten vooruitgang. Ik verwacht dat het 

komende jaar in het teken zal staan van opleveringen. Eind 2022 hoop ik samen met u positief 

terug te kijken op de afronding van de sloop, de ingebruikname van het windpark en de 

afronding van de bestemmingsplanprocedure Waal Energie. 

 

Namens het ENGIE team Centrale Gelderland, 

Hartelijke groet en veel gezondheid, 

 

Kees Baijens 

Locatiemanager 
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Windpark De Groene Delta - update 

Sinds afgelopen zomer zijn de twee windturbines van windpark De Groene Delta goed zichtbaar 

geworden voor de omgeving. De grote kraan heeft alle onderdelen op hun plek gehesen. Sinds 

die tijd is er veel werk verzet in de windturbines. Vele onderdelen, kabels en leidingen moesten 

nog gemonteerd en gecontroleerd worden. Dat noemt men de 'electrical / mechanical 

completion'. Daarna moeten ook alle systemen goed gaan functioneren en samenwerken. Dit 

wordt gecontroleerd met legio testen en onderzoeken. Deze  

test- en onderzoeksperiode noemt men ook wel 'commissioning'.  

 

Na commissioning krijgen we een periode van proefdraaien (circa een week per windturbine). 

Dit proefdraaien noemen wij de 'reliability run'. De leverancier moet gedurende deze reliability 

run aantonen dat de windturbines betrouwbaar en conform afspraak opereren. Zodra de 

turbines perfect functioneren zullen deze worden overgedragen aan ENGIE.  

 

De windturbines hadden vanaf medio november elektriciteit moeten produceren. Echter door 

leveringsproblemen van enkele kleine doch cruciale onderdelen loopt het werk uit. Zonder deze 

onderdelen worden de windturbines niet in bedrijf genomen. De komende periode zullen de 

windturbines steeds vaker in bedrijf komen en uiteindelijk in bedrijf blijven. We verwachten 

medio januari 2022 stabiel duurzame elektriciteit te kunnen produceren genoeg voor 6.000 

huishoudens. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

Opgewekte energie Windpark De Groene Delta lokaal 

beschikbaar 

Het is bijna zover: Vanaf begin 2022 wekt Windpark de Groene Delta duurzame energie op! 

 

Ruim 85 jaar nadat in Nijmegen voor het eerst op deze locatie stroom werd opgewekt, zetten 

we nu weer een nieuwe stap. De huidige tijd vraagt om duurzame oplossingen voor het 

opwekken van energie. Daarom staan er nu, naast de twee reeds aanwezige zonneparken, 

twee nieuwe windturbines op het terrein van de voormalig Centrale Gelderland. Deze turbines 

vormen samen Windpark De Groene Delta. 

 

Vanaf begin 2022 wekt dit windpark groene stroom op door gebruik te maken van de wind, een 

krachtige natuurlijke bron die nooit opraakt. En die groene stroom kunt u thuis gebruiken! 

 

De twee turbines wekken samen ongeveer 20 miljoen kWh per jaar op. Dit staat gelijk aan het 

totale elektriciteitsverbruik van ongeveer 6.000 huishoudens. 

 

Opgewekte energie beschikbaar voor de omgeving 

De door de turbines opgewekte energie stelt ENGIE graag weer ter beschikking aan de directe 

omgeving en andere geïnteresseerden. Aan u dus! Graag brengen we het aanbod onder uw 

aandacht. 

 

Het aanbod 

Door gebruik te maken van de door het Windpark De Groene Delta opgewekte energie levert u 

een bijdrage aan het verduurzamen van de regio. U profiteert van: 

- Concurrerende energietarieven 

- Nederlandse windenergie mét wind van Windpark De Groene Delta en CO2-gecompenseerd 

gas 

- ENGIE-app: inzicht en gemakkelijk uw energiezaken regelen 

 

 
 

 

Het aanbod bekijken?  
Klik hier, bereken uw maandbedrag en stap eenvoudig over 
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