
Van grof naar fijn werken we sinds de eerste 
bijeenkomsten in het najaar van 2017 aan het 
project grootschalige opwek van zon en wind om 
bij te dragen aan het energieneutraal maken 
van Beuningen. In een jaar tijd hebben we in het 
gebiedsproces veel besproken en afgewogen. Het 
wordt tijd om met een concreet plan richting de 
gemeenteraad te gaan. Daar gaan we dit najaar 
aan werken, zodat we nog voor het einde van het 
jaar het locatieplan dat we met de gebiedsraad 
maken aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. 
In deze nieuwsbrief doen we verslag van de stand 
van zaken.

Inloopavonden juni
In juni heeft er een derde reeks met inloop-
bijeenkomsten plaatsgevonden, wederom in alle 
vier de dorpen: maandag 18 juni in Winssen, 
dinsdag 19 in Ewijk, maandag 25 in Weurt en 
dinsdag de 26ste juni in Beuningen.

De avonden waren intensief voorbereid samen met 
de gebiedsraad. Een behoorlijk aantal keuzes was 
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al gemaakt. Zo heeft de gebiedsraad gekozen 
voor een combinatie tussen wind en zon. Dit 
leidt onder andere tot meer leveringszekerheid 
(spreiding door weersomstandigheden). Ook is 
voor grotere windmolens gekozen omdat deze veel 
effectiever zijn en er dus minder windmolens (en 
ook in een minder groot gebied) nodig zijn. Zowel 
voor wind als voor zon zijn op de avonden drie 
varianten gepresenteerd.

De informatieavonden zijn goed verlopen. We 
hebben met reactieformulieren opgehaald wat 
de inwoners van de gemeente van de varianten 
vonden, afzonderlijk voor zon en wind. Voor zon 
bleek van de 3 varianten de meeste voorkeur voor 
een aanpak met het geconcentreerd realiseren 
van zonnevelden. Over de mogelijkheden om 
verspreid in de hele gemeente zonneparken toe 
te staan, waren mensen over het algemeen minder 
enthousiast. Bijna 20% van de bezoekers van de 
avonden heeft zorgen over zon. In Winssen zijn de 
zorgen met bijna 1/3 van de bezoekers het
hoogst. Vooral het feit dat zonneparken ten koste 
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van landbouwgrond gaat (/ kan gaan) werd 
(onder het kopje zorgen) in 20% van de gevallen 
genoemd.
Voor wind waren de reacties divers en schemerde 
het belang van het dorp (en het zicht op de 
eventuele molens) door in de reacties. Over het 
voorstel voor de plek ten zuiden van de A73 en 
gesitueerd in één lijn waren de reacties over het 
algemeen positief. De meeste voorkeur (54%) ging 
uit naar variant 1 (drie windmolens ten oosten en 
twee windmolens ten westen van de A50). Er zijn 
ook zorgen geuit over de windmolens, bijna 1/3e 
van de bewoners op de inloopavonden. In Winssen 
zijn de meeste zorgen genoteerd (bijna de helft 
van de bezoekers). Geluid is met 20% de meest 
genoemde zorg.

Conclusie naar aanleiding van de avonden was dat 
de locaties voor windturbines en deels ook voor 
zonneparken in een zoekzone - een energieas - ten 
zuiden van de A73 nader worden onderzocht. Dit 
is opgenomen in de afbeelding aan de voorzijde 
van deze nieuwsbrief. De komende twee maanden 
gaan we nader op zoek naar de precieze locaties. 
Dit doen we door de milieueffecten nader te 
beschouwen. De varianten zijn daarbij uiteraard 
uitgangspunt, maar we zullen ook nog preciezer 
gaan bestuderen hoe we de milieueffecten zoals 
geluid en slagschaduw kunnen minimaliseren.

Proces
We gaan het gebied in, praten met de 
grondeigenaren en direct omwonenden. Het 
gesprek gaat over de vraag in hoeverre zij mee 

Tijdens de inloopavonden die in ieder dorp 
in juni van dit jaar gehouden zijn, heeft ook 
energiecoöperatie EnergieVoorVier zich 
gepresenteerd. De coöperatie wil dat de 
inwoners van de gemeente mede-eigenaar 
worden van de beoogde windmolens (en 
zonneparken) en zijn intensief betrokken bij de 
ontwikkeling van een energie neutrale gemeente.

Hoe nemen we u en alle inwoners mee in de 
ontwikkeling van EnergieVoorVier en wat 
kunnen we voor elkaar betekenen? 

In november van dit jaar organiseert de 
coöperatie een informatiebijeenkomst in ieder 
dorp van de gemeente, dus ook bij u! U ontvangt 
hiervoor op korte termijn een uitnodiging. 
Vertel uw familie, uw vrienden en buren over 
EnergieVoorVier. Want ook zij zijn dan van harte 
welkom! 

Wilt u alvast meer weten? Kijk hiervoor op onze 
website.

COÖPERATIE ENERGIEVOORVIER

WWW.ENERGIEVOORVIER.NL



Energieneutraal in 2040
De gemeenten Beuningen is in 2040 energie-neutraal. Dat betekent dat er in 2040 net zoveel duurzame energie in Beuningen 
wordt opgewekt als we samen gebruiken. Onze huizen en bedrijven worden energiezuinig, onze scholen en sportverenigingen 
worden duurzaam, autorijden wordt elektrisch, gemeentelijke gebouwen gaan besparen op energiegebruik en in de toekomst 
moeten alle gebouwen van het gas af. Maar alleen besparen is niet genoeg. We moeten in Beuningen ook nieuwe duurzame 
energie gaan opwekken.

willen werken aan het plaatsen van windturbines 
en zonneparken op hun grond, maar het gaat 
ook over de gronden die daar net buiten (kunnen) 
vallen. Het is nadrukkelijk de insteek om met sociale 
grondvergoedingen te werken. Dit betekent dat we 
ervan uitgaan dat niet alleen de grondeigenaren 
die een windturbine of een zonnepark op hun 
terrein krijgen een vergoeding ontvangen, maar 
dat er een regeling wordt bedacht waarbij 
grondeigenaren met percelen in de directe 
omgeving ook mee kunnen profiteren.

Zorgen
Deze zomer is duidelijk geworden dat ondanks 
onze uiterste inspanningen om via kranten, sociale 
media, flyers en posters iedereen te bereiken, 
nog niet alle inwoners van de gemeente op de 
hoogte zijn van het intensieve gebiedsproces met 
12 avonden en een half jaar hard werken met de 
gebiedsraad. Bij de mensen die pas recentelijk van 
de planvoorbereidingen op de hoogte zijn, is er 
een aantal dat nog grote zorgen heeft. Alhoewel 
we al ver gevorderd zijn willen we hier de komende 
maanden goed aandacht aan geven.

Planning
We gaan de plannen verder uitwerken en kiezen 
de komende twee maanden een goed moment 
om in ieder geval via de nieuwsbrief en via een 
inloopbijeenkomst u nader te betrekken, maar ook 
om vragen te kunnen stellen en suggesties mee te 
krijgen. Dit alles is overigens nog voorbereidend 
voor het formele RO-traject, waarvan de 
verwachting is dat daarmee begin 2019 gestart 
kan worden. In die procedure is ook formeel nog 
gelegenheid voor zienswijzen, bezwaar en beroep.
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De volgende nieuwsbrief verschijnt over circa 
6 weken of zo snel als er concrete resultaten 
uit het proces met de gebiedsraad te melden 
zijn. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen 
(gemeente@beuningen.nl) of de website bezoeken 
(www.energiekbeuningen.nl).


