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In deze zeventiende nieuwsbrief blikken we terug op het Voorkeursalternatief van wind en
op de digitale informatieavond van 26 oktober. Verder meer nieuws over de uitvoering van
de Regeling Reductie Energiegebruik. Ook praten we u bij over de samenwerking met Het
Dijkmagazijn.

Voorkeursalternatief wind
Op dinsdag 6 oktober werd in de commissie Ruimte het Voorkeursalternatief (VKA)
wind gepresenteerd. In het VKA staan de locaties van de windturbines. Tijdens de
presentatie vertelde het onafhankelijke adviesbureau hoe het VKA tot stand is
gekomen.
Digitale informatieavond
Op 26 oktober konden inwoners zich laten bijpraten over het Voorkeursalternatief. Dat
gebeurde tijdens een digitale bijeenkomst. Ruim 60 inwoners hadden zich opgegeven en
namen deel.
De avond was verdeeld in een aantal blokken. Per blok stelden deelnemers hun vragen via
de chat over het onderwerp van dat blok. Onderwerpen die aan bod kwamen
zijn milieueffecten zoals geluid en slagschaduw. Ook toonde het adviesbureau een aantal
visualisaties van de windturbines vanuit verschillende locaties in de omgeving. U kunt de
digitale bijeenkomst terugkijken.
Alle vragen die niet op die avond zijn beantwoord zijn gebundeld. Deze zijn verzameld in
een Q&A. Die vindt u terug op energiek.beuningen.nl.

Wijziging locatie turbine
Op de avond is uitgelegd dat de locatie van één van de windturbine nog veranderd. Het
gaat om de tweede windturbine gezien vanaf het westen. Bij het verder inzoomen op de
locatie bleek dat er op een perceel in de buurt van de geplande locatie recent een
vergunning is afgegeven voor het bouwen van een woning. De windturbine zou dan te dicht
op die nog te bouwen woning komen te staan. Daarom wordt de plek voor de windturbine
verschoven naar het westen.
In de commissie Ruimte op 1 december gaan we in op die verschuiving. De
raadscommissie is te volgen via gemeentebestuur.beuningen.nl. De vergadering begint om
19.30 uur.

Het Dijkmagazijn
Ook de komende jaren werken de gemeente en Het Dijkmagazijn samen. Het Dijkmagazijn
is hét loket voor natuur- en milieueducatie in onze gemeente. Het college van
burgemeester en wethouders besloot op 20 oktober de samenwerking te verlengen tot en
met 2024.
Het Dijkmagazijn voert verschillende taken uit voor de gemeente. Zij vervult als
educatiecentrum een relevante rol in de ambitie van de gemeente om in 2040
energieneutraal te zijn.
Scholen krijgen bijvoorbeeld ondersteuning van Het Dijkmagazijn. Zij geven lessen, zowel
in het veld als op school. De jeugd werkt dan met materiaalkisten en gaat op onderzoek uit
in de natuur.
Ook heeft Het Dijkmagazijn een horecafunctie. Aan het historische pand aan de Dijk zit een
ruim terras. Hier maken veel fietsers en wandelaars gebruik van.
Kijk eens op www.dijkmagazijnbeuningen.nl

Regeling Reductie Energiegebruik
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over de start van de uitvoering van een subsidie.
De subsidie Regeling Reductie Energiegebruik. Die regeling bestaat uit twee delen: ten
eerste een advies- en inkoopactie voor zonnepanelen en isolatie en deel twee is een
waardebon-actie.
Alle particuliere huiseigenaren en VVE's kregen in oktober een brief over een grootschalige
advies- en inkoopactie voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen. Ook de warmtepomp
hoort bij het aanbod. De eerste deelnemers van deze actie hebben zich inmiddels
aangemeld. De actie loopt tot en met 31 maart 2021.
Deze week startte het tweede deel van deze subsidieregeling. Iedere huiseigenaar
ontvangt dan een waardebon ter waarde van € 70. Met dat bedrag kunnen zij kleinschalige
maatregelen nemen om energie te besparen. De bon kan worden gebruikt voor
bijvoorbeeld de aanschaf van LED lampen, isolatiemateriaal, een slimme thermostaat of
een deurdranger.

Duurzaam wagenpark gemeente
De gemeente verduurzaamd natuurlijk zelf ook. Duurzaam inkopen vinden we belangrijk.
Een aantal van onze bedrijfsauto’s zijn vervangen door nieuwe elektrische auto’s die rijden
op groene stroom. Ook is de gemeente overgegaan op milieuvriendelijke ecodiesel voor
alle voertuigen die op diesel reden.

Website Energiek Beuningen
Kent u onze website al? Neem gerust een kijkje via energiek.beuningen.nl
Op deze site staat ook het archief van de nieuwsbrieven.

Vragen?
De nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per 6 weken. Heeft u vragen? Neem dan contact
met ons op via gemeente@beuningen.nl.

