
 

NIEUWSBRIEF 11 Energiek 
Beuningen 

    

 

Dit is de elfde nieuwsbrief van Energiek Beuningen. In deze nieuwsbrief meer nieuws over 

de Nota van Beantwoording Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Beuningen 

(NRD). Daarnaast een bericht over de Nota van Inlichtingen Zon en over Winst uit je 

Woning. 
 

 
  

 

 

Nota van beantwoording  

 

 
Op 28 januari stelde het college de Nota 
van Beantwoording vast. In deze nota 

staan alle ingediende zienswijzen op de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Windpark Beuningen (NRD). De concept-

NRD lag 6 weken. Tot 18 november 2019 

had iedereen de mogelijkheid om hierop 

een zienswijze in te dienen. Er kwamen 

In de nota leest u of, en zo ja hoe een 
zienswijze wordt meegenomen in het 

MER. Samen met de concept-NRD vormt 

de Nota van Beantwoording de definitieve 

NRD. Op dit moment is het adviesbureau 

bezig de milieu onderzoeken uit te voeren 

die in het MER komen te staan. Naar 

verwachting is de concept-MER in april 



 

25 zienswijzen binnen. Acht hiervan zijn 

van onze overlegpartners, zoals 

buurgemeenten.  
In de concept-NRD staat wat er 

onderzocht wordt in het 

milieueffectrapport (MER). Het is de 

eerste fase van de m.e.r.-procedure.  
  

 

klaar. Daarin komen de eerste resultaten 

van die milieu onderzoeken. 
De Nota van Beantwoording staat op onze 

website.  
 

 
 

 
  

 

 

Selectieleidraad Zon  

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief las u dat de 

selectieleidraad voor het Kommengebied 

klaar is.  

Initiatiefnemers kunnen hun plan indienen 

bij de gemeente. Ze konden ook vragen 

stellen over de selectieleidraad. Deze 

vragen mét daarbij de antwoorden staan 

in een Nota van Inlichtingen.   
 

Initiatiefnemers kunnen tot 28 februari hun 

plan indienen. Daarna kiest een 

beoordelingscommissie de voorstellen die 

het best voldoen aan de selectieleidraad.  
De Nota van Inlichtingen is ook op onze 

website te vinden.  
 

 

https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=8ec20c0764&e=edb974d78e
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=d279776bf6&e=edb974d78e


  

 
  

 

 

Winst uit je Woning  

 

 

 

De gemeente Beuningen organiseert 

samen met Winst uit je woning een 

advies- en inkoopactie voor zonnepanelen 

en isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie, 

spouwmuurisolatie en isolatieglas. 

Samen met andere huiseigenaren koopt u 

isolatiemaatregelen en zonnepanelen in 

bij geselecteerde bedrijven. Door samen 

in te kopen krijgt u een gunstige prijs. De 

bedrijven worden via een veiling gekozen. 

Winst uit je woning geeft onafhankelijk 

advies aan huis, zorgt voor scherpe 

offertes en regelt uw subsidieaanvraag.  
 

Inschrijven kan tot 31 maart. Het verplicht 

u tot niets. Meer weten? Kom op 10 

februari vanaf 19.00 uur naar de 

inloopavond in De Paulus in Winssen. 

 
Op onze site staat meer informatie over de 

inloopavond en over de actie Winst uit je 

Woning. 
   

 

 

https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=1a7802b680&e=edb974d78e
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=1a7802b680&e=edb974d78e
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=1a7802b680&e=edb974d78e


  

 

 

Vragen?  

 

 

 

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