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NIEUWSBRIEF 12
Energiek Beuningen

Dit is de twaalfde nieuwsbrief van Energiek Beuningen. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws
over het verloop van de bewonersavonden, de voortgang van het milieueffectrapport en de
initiatieven voor zonneparken. Ook informeren we u over de uiterste inschrijftermijn voor
de inkoopactie Winst uit je Woning en de livegang van de website van Energiek
Beuningen.

Bewonersavonden over windturbines
In februari en maart heeft de gemeente

De informatierondes in kleine groepen

een aantal bewonersavonden

verliepen goed. In sommige groepen werd

georganiseerd. Deze bijeenkomsten

er stevig gediscussieerd over de plannen

stonden in het teken van de windturbines

van de gemeente. In het gezamenlijke

en het proces voor de plaatsing ervan.

gedeelte gaven de medewerkers vanuit

Hierbij waren ook medewerkers van

adviesbureau Bosch & Van Rijn en de

adviesbureau Bosch & Van Rijn aanwezig.

gemeente antwoord op zorgen en vragen

Inwoners die binnen 1000 meter van de

van de aanwezigen. Veel bewoners van

zoekzone wonen ontvingen een

De Heuve gaven aan bezorgd te zijn over

uitnodiging om bij de bijeenkomsten

het geluid van de A73 en de plannen voor

aanwezig te zijn.

windturbines. De gemeente bekijkt
daarom of er een mogelijkheid is om

Tijdens de avond kregen inwoners eerst in

aanvullend geluidsonderzoek te doen.

kleine groepen een algemene presentatie

Helaas kon de bewonersavond van 25

waarna zij korte vragen konden stellen.

maart niet doorgaan in verband met de

Daarna ging het programma over in een

maatregelen rondom het coronavirus.

gezamenlijk gedeelte waar we dieper op
de vragen in konden gaan. Bijna 150
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inwoners hebben wij mogen verwelkomen
tijdens de bewonersavonden. Wat een
mooie opkomst!

Voortgang milieueffectrapport (MER)
De eerste resultaten van het concept-

De resultaten van het concept-MER

MER worden door het adviesbureau

worden gebruikt voor het opstellen van het

Bosch & Van Rijn op dit moment

voorontwerp-bestemmingsplan. De

verwerkt. Hierin staan onder andere de

planning is om het voorontwerp-

eerste resultaten van de onderzoeken

bestemmingsplan voor de zomer ter

naar geluid en slagschaduw.

inzage te leggen.

Zonneparken in het kommengebied
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat

Deze presentaties zijn inmiddels

de inschrijfperiode inmiddels geopend is

gehouden. Voor eind maart heeft een

voor initiatiefnemers van zonneparken.

beoordelingscommissie de initiatieven

Het gaat daarbij om het Kommengebied

geselecteerd die hun park mogen

van de gemeente Beuningen waarbij 40

ontwikkelen. Het college van

hectare zonnepark mag worden

burgemeester en wethouders (college van

ontwikkeld en per initiatief maximaal tien

b&w) stelt daarna vast welke initiatieven
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hectare. We hebben zo’n tien initiatieven

geselecteerd zijn. De verwachting is nog

ontvangen. Alle initiatiefnemers hadden de

steeds dat dit in april zal zijn.

mogelijkheid hun plan toe te lichten via
een presentatie bij de gemeente.

Winst uit je Woning
In de vorige nieuwsbrief stond dat de

Was u hierbij niet aanwezig? Dan kunt u

gemeente samen met Winst uit je Woning

uiteraard wel meedoen met de actie. Tot

een inkoopactie organiseert. Samen met

31 maart kunt u zich nog inschrijven. Het

andere huiseigenaren kunt u

verplicht u tot niets. Voor meer informatie

zonnepanelen en isolatiemaatregelen

kunt u terecht op onze website.

aanschaffen. De informatieavond hierover
op 10 februari was druk bezocht met zo’n
250 inwoners.

Website Energiek Beuningen
U ontving al een eerste voorproefje van de nieuwe website. De website is inmiddels online,
neem gerust een kijkje via energiek.beuningen.nl
Uiteraard worden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend gevolgd. Deze
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kunnen invloed hebben op de ontwikkelingen voor wind en zon en/of andere thema’s van
Energiek Beuningen. Als dat zo is, leest u dat in deze nieuwsbrief. Deze zijn ook te vinden
op de website van Energiek Beuningen.

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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