
Nieuwsbrief Centrale Gelderland 
 

20 december 2022 
 

 

   

Beste lezers, 

 

De feestdagen naderen met een sneltreinvaart, een nieuw jaar 2023 

dient zich aan. Zoals gebruikelijk blikken we in deze tijd terug op het 

voorbije jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar mag 

brengen. In december vorig jaar schreef ik u mijn wens om “Eind 2022 

samen met u positief terug te kunnen kijken op de afronding van de 

sloop, de ingebruikname van het windpark en de afronding van de 

bestemmingsplanprocedure Waal Energie.” 

 

Ik ben blij dat we inderdaad het windpark De Groene Delta in 

gebruik hebben kunnen nemen en dat we twee zeer belangrijke 

sloopmomenten hebben afgerond, te weten de sloop van de 

schoorsteen op 5 maart en de sloop van het ketelhuis op 7 oktober. 

Beide gebeurtenissen hebben indruk gemaakt op onze omgeving. De 

beelden zullen ons bij blijven als het afscheid van een iconisch 

industrieel bouwwerk en de afsluiting van een lange periode van 

kolenstook in Nijmegen. Kijkend naar de verschillende interviews bij 

lokale media hebben veel mensen een gevoel van weemoed ervaren. 

En dit ondanks de negatieve effecten van de kolencentrale op 

leefomgeving en klimaat. 

 

Wij bouwen graag voort op de enorme betrokkenheid bij de 

ontwikkelingen op ons terrein die spreekt uit de reacties die wij direct en 

indirect hebben ontvangen. Ook als de reacties kritisch zijn proberen 

we daar waar mogelijk hieraan tegemoet te komen en blijven we in 

gesprek. Wij kijken terug op een goed bezochte ENGIE-

Burendag waarbij we onze directe buren en andere belangstellenden 

persoonlijk konden ontmoeten. Heel plezierig na de jaren waarin 

Corona dat belemmerde! 

 

Voor wat betreft de herontwikkeling – nieuw bestemmingsplan – is het 

gesprek zeker nog niet klaar. Zoals in onze vorige nieuwsbrief 

aangegeven zal ENGIE de gemeente Nijmegen desgevraagd 

ondersteunen bij de beantwoording van zienswijzen. Daarnaast zullen 

we als initiatiefnemer in het nieuwe jaar ook gaan reageren op zorgen 

die zijn geuit over de reservering voor een gasgestookte centrale in 

relatie tot het behalen van lokale en regionale duurzaamheids- 

doelstellingen. Gasgestookt kan zijn met aardgas, waterstof gas, 

biogas, syngas, of bijvoorbeeld e-methaan. We hopen u en vele 

anderen te overtuigen van de kwaliteit van het plan waaraan we nu al 

zo lang aan werken. In september 2023 is het precies 10 jaar geleden 

dat ENGIE besloten heeft om in het kader van het eerste nationale 

energieakkoord de productie van Centrale Gelderland vroegtijdig te 

stoppen en daarmee ruimte te maken voor de duurzame ontwikkeling 

zoals die momenteel in het ontwerp bestemmingsplan voorligt. Wij 

kijken ernaar uit om die lange fase van planvorming af te ronden en ook 

dáádwerkelijk aan de slag te gaan met de nieuwe duurzame inrichting 

van de locatie. 

 

Alvorens ik u groet, noem ik nog even de mogelijkheid voor lokale 

initiatieven om een aanvraag voor financiële bijdrage uit het 

Omgevingsfonds van Windpark de Groene Delta te doen (zie ook 

hieronder). Een aanvraag kunt u indienen tot 31 december 2022. 

 

Ik wens u fijne feestdagen en alle goeds voor 2023, 

 

Namens team Centrale Gelderland, 

Kees Baijens 
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