NIEUWSBRIEF 10 Energiek
Beuningen

Dit is de tiende nieuwsbrief van Energiek Beuningen. In deze nieuwsbrief leest u meer over
het coördinatiebesluit, Selectieleidraad Zon, Zienswijzenota en de website Energiek
Beuningen.

Coördinatiebesluit
Het coördinatiebesluit is op 3 december besproken in de commissie Ruimte. Het is een
beslissing over de ruimtelijke procedure die wordt doorlopen voor de windturbines. Het is
geen beslissing over de inhoud van het project. Het stroomlijnt de verschillende aanvragen
voor vergunningen die nodig zijn voor de windturbines en de voorbereiding van het
bestemmingsplan.
Het coördinatiebesluit maakt het proces voor iedereen duidelijk omdat er maar één
voorbereidingsprocedure is. Ook worden alle bezwaren in één keer behandeld. Dat gebeurt
dan ook meteen bij het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. Op 17 december nam de
gemeenteraad het coördinatiebesluit unaniem aan.

Selectieleidraad Zon
De selectieleidraad voor zon is klaar. In deze selectieleidraad staat waaraan
initiatiefnemers moeten voldoen voor het inleveren van hun plan voor zonneparken. De
selectieleidraad gaat alleen over zonneparken in het Kommengebied. Het locatieplan Zon &
Wind is de basis voor de selectieleidraad en de voorwaarden waaraan een initiatief moet
voldoen. Ruimtelijke en landschappelijke inpassing is hierbij een belangrijk voorwaarde.
Ook is participatie van de omgeving één van de punten die in een initiatief beoordeeld
wordt. Initiatiefnemers hebben tot 28 februari de tijd om hun plan in te dienen. De
initiatiefnemer moet het plan presenteren aan een beoordelingscommissie.
Deze commissie kiest de initiatieven die uitgevoerd mogen worden. Meer weten? Kijk
op www.beuningen.nl/energiekbeuningen

Nota van beantwoording
Op 18 november sloot de inzagetermijn van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark
Beuningen. Tot dan had iedereen de tijd een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 25

zienswijzen binnengekomen. Deze zijn verzameld in de Nota van beantwoording (of
zienswijzenota). Deze wordt binnenkort in het college van B&W behandelt. Zij moeten de
Nota van beantwoording (zienswijzenota) vaststellen.
In de nota is op alle ingediende zienswijzen een antwoord gegeven. Wanneer de nota door
het college is vastgesteld wordt deze vrij gegeven. Iedereen kan de nota dan inzien.
Als de nota vrij gegeven is maken we dit via een nieuwe nieuwsbrief bekend. Hierin zal ook
staan hoe en waar de nota gelezen kan worden en wat ermee gedaan wordt.

Nieuwe website
Misschien heeft u het al gezien. De website www.energiekbeuningen.nl is uit de lucht. Dat
komt omdat wij aan een nieuwe site werken. Begin volgend jaar staat deze online. Met
nieuwe informatie en met een nieuw webadres. We houden u natuurlijk op de hoogte. Op
de nieuwe site komen alle ontwikkelingen over het traject van Zon & Wind. Voor u alvast
een tipje van de sluier….

Vragen?
De volgende nieuwsbrief komt over ongeveer 8 weken. Heeft u vragen? Neem dan contact
met ons op via gemeente@beuningen.nl.

