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Energiek Beuningen 

  

 

In deze vijftiende nieuwsbrief van Energiek Beuningen kijken we terug op het voorontwerp-

bestemmingsplan en concept milieueffectrapport Windpark Beuningen. Ook meer informatie over 

de initiatiefnemers van het windpark en de zonneparken.   

 

Voorontwerpbestemmingsplan Windpark 
Beuningen  

 

De afgelopen periode lag het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter 
inzage. Daarnaast konden mensen ook het concept milieueffectrapport inkijken. Inwoners 
konden reageren op het voorontwerp en het concept-MER. Er kwamen tijdens de 
inzageperiode zo’n 25 reacties binnen.  

Op deze reacties geven we natuurlijk een antwoord. Het college stelt deze uiteindelijk vast. Dat 
gebeurt na de zomer. In een volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.   
 
Informatieavonden 
Tijdens de inzageperiode organiseerde de gemeente twee informatieavonden. Digitale avonden 
vanwege corona. Daardoor verliep het wat anders dan normaal. Op de avonden was er een 
gespreksleider die de avonden leidde. Medewerkers van de gemeente en van het adviesbureau 
gaven presentaties over het gebiedsproces, de milieueffecten en het gebiedsfonds. 

Na elke presentatie interviewde de gespreksleider medewerkers van de gemeente en van het 
adviesbureau. Dit deed hij aan de hand van vragen die inwoners stelden. Beide avonden duurden 



 

zo’n twee uur. Veel vragen zijn beantwoord en is er informatie opgehaald bij de aanwezigen.  
 
Presentaties bekijken? 
De avond van 2 juli terugkijken? Dat kan. Kijk op energiek.beuningen.nl. Daar staan ook de 
presentaties en een lijst met vragen en antwoorden. 

 

 
 

 

Medewerking aan initiatiefnemers wind  
Het college besloot vorige week mee te werken aan een principeverzoek van drie partijen die 
samen windturbines willen bouwen in de gemeente. In dit verzoek vragen ze om windenergie toe 
te staan in de gemeente. Daarvoor is een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan nodig. De 
gemeenteraad moet dat aangepaste ontwerpbestemmingsplan dan vaststellen.  
 
Vorig jaar vroegen de lokale energiecoöperatie EnergieVoorVier, Eneco en Kemperman & 
Partners of zij een windpark mochten bouwen. De gemeente wilde eerst de resultaten van de 
milieuonderzoeken voor het MER afwachten. Dat was een eis van de gemeenteraad. De eerste 
resultaten van de milieuonderzoeken staan in het concept-MER. De gemeente wil ook weten hoe 
de grondeigenaren in het plangebied er tegenover staan. De initiatiefnemers voerden gesprekken 
in het gebied met de grondeigenaren om tot een overeenkomst te komen. Voor de gemeente was 
het belangrijk om daarin inzicht te hebben.   

De gemeente wil mee werken aan 4 tot 5 windturbines, maar stelt daar wel eisen aan. Zo moet 
50% van het windpark lokaal eigendom zijn. En een deel van de winst moet naar een 
Gebiedsfonds gaan. Alle afspraken tussen gemeente en de drie partijen worden in een 
overeenkomst vastgelegd.  

https://energiek.beuningen.nl/Nieuws/Informatie_digitale_informatie_avonden
https://energiek.beuningen.nl/Nieuws/Informatie_digitale_informatie_avonden


 

 
Vooruitblik 
Nu de gemeente met initiatiefnemers wil meewerken wordt er toegewerkt naar de volgende stap. 
Dat is het bepalen van de exacte locaties van de windturbines. Dat noemen we het 
Voorkeursalternatief (VKA). De gemeente is hierover in gesprek met de initiatiefnemers. Hierbij 
kijken ze naar de milieueffecten, haalbaarheid en draagvlak. 

  

 
 

 

Selectie zonneparken 

 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we u dat er vier zonneparken definitief waren geselecteerd. 
In totaal gaat het om 40 hectare aan zonnepark. Drie initiatiefnemers zijn uitgenodigd om de 
ruimtelijke procedure te doorlopen. Dat zijn Gutami B.V., TP Solar en Zon XP.  Er zijn twee 
plannen van TP Solar geselecteerd. Op de kaart hieronder ziet u waar de partijen hun 
zonnepark gepland hebben. 

U las in de vorige nieuwsbrief dat een initiatiefnemer bezwaar had gemaakt tegen de selectie van 
de gemeente. Dit leidde tot een kort geding, dat de gemeente won. De procedure kon daarmee 
doorgaan. Daarop nodigde de gemeente de initiatiefnemers uit om de procedure te starten voor de 
vergunning. De gemeente voerde hierover met hen gesprekken in juli.  
 
Aanvraag indienen 
De partijen moeten een aanvraag indienen op basis van hun ingediende plan waarop ze 
geselecteerd zijn. In deze aanvraag moet bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing staan van het 
plan. Denk aan een uitwerking van de landschappelijke inpassing van hun plan. 

Ook moeten zij verschillende onderzoeken aanleveren zoals archeologie. 
 
Gesprek met de omgeving 
Een andere voorwaarde van de gemeente om medewerking te verlenen is de omgevings-dialoog. 
In de ingediende plannen moesten zij daar al op in gaan. Alle plannen zitten in de beginfase van 
de omgevingsdialoog. Initiatiefnemers geven in hun aanvraag inzicht hoe zij de komende tijd 
omwonenden en agrariërs verder betrekken bij hun initiatiefplan. De gemeente toetst uiteindelijk op 
verschillende onderwerpen om te kijken of de aanvraag voldoende is of niet. Na de zomer begint 

http://https/energiek.beuningen.nl/Nieuws/Archief_nieuwsbrieven
http://energiek.beuningen.nl/


 

de gemeente met het beoordelen van de aanvraag. 
 

 

De locaties van de plannen voor een zonnepark: 
1.  Zon XP – Zonnepark A73    
2.  Gutami B.V. – Zonnepark ‘Het Broek’ 
3.  TP Solar – Zonnepark Schoenaker 
4 . TP Solar – Zonnepark Ficarystraat 

 
 

 

Loket Duurzaam Wonen Plus 

 

Loket Duurzaam Wonen Plus is gewoon open tijdens de vakantie. Het Loket helpt u als u vragen 
heeft over het verduurzamen van uw woning. U kunt telefonisch contact met hen opnemen of 
fysiek op bezoek gaan. Zij zijn elke maandagmiddag van 13:30 uur tot 17 uur aanwezig in de 
Lèghe Polder in Beuningen.  

 

 
 

 

https://www.duurzaamwonenplus.nl/beuningen/


 

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 volgende nieuwsbrief komt na de zomer. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op 
via gemeente@beuningen.nl. 
 

 
  

 

http://energiek.beuningen.nl/
https://energiek.beuningen.nl/Nieuws/Archief_nieuwsbrieven
mailto:gemeente@beuningen.nl

