
 

NIEUWSBRIEF 14  

Energiek Beuningen 
  

 

 

Dit is de veertiende nieuwsbrief van Energiek Beuningen. In deze extra nieuwsbrief praten 

we u bij over twee belangrijke onderwerpen: het voorontwerpbestemmingsplan Windpark 

Beuningen en de Regionale Energiestrategie regio Arnhem Nijmegen. 

 

 

Voorontwerpbestemmingsplan Windpark 

Beuningen ter inzage  

 

 

De gemeente doorloopt een ruimtelijke procedure om het bouwen van windturbines 

mogelijk te maken. Op 5 juni ging het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen 

ter inzage. Ook het concept-MER ligt ter inzage. Beiden liggen van 5 juni tot en met 16 juli 

ter inzage. Tijdens deze periode is het mogelijk daarop een reactie te geven.  

 

Waarom een 

voorontwerpbestemmingsplan? 

Om windenergie mogelijk te maken moet 

het huidige bestemmingsplan gewijzigd 

worden. Het 

voorontwerpbestemmingsplan (vobp) is 

een eerste stap daarvoor. Dit is geen 

verplichte stap. Om de omgeving te 

informeren en reacties op te halen over de 

plannen besloot de gemeente deze stap 

Op basis hiervan is het vobp opgesteld. 

De veranderde zoekzone is opgenomen in 

het voorontwerpbestemmingsplan. De 

exacte locaties zijn nog niet bekend. 

De gemeente start binnenkort met een 

nieuwe fase in de ruimtelijke procedure. 

De exacte locaties van de turbines komen 

in het ontwerpbestemmingsplan te staan.  

 

Reageren op het 

voorontwerpbestemmingsplan 



 

wel te nemen.  

 

Tegelijk met het voorontwerp ligt het 

concept milieueffectrapport (MER) ter 

inzage. In het concept-MER is een aantal 

opstellingen van windturbines onderzocht. 

In het MER zijn de milieueffecten van 

deze opstellingen opgenomen. Zo 

beschrijft het concept-MER de eerste 

resultaten van de geluidsonderzoeken, 

slagschaduw, ecologie en de andere 

milieuthema’s. Op 26 mei kregen leden 

van de gemeenteraadscommissie 

Ruimte een presentatie van het concept-

MER. De presentatie werd gegeven door 

het adviesbureau dat het MER opstelt. U 

kunt de presentatie zien via de link naar 

de opnames van de raadscommissie 

Ruimte (agendapunt 5).  

 

Op basis van de milieueffecten van de 

opstellingen, is de zoekzone voor de 

windturbines verkleind.  

 

U kunt uw reactie geven op het plan 

tijdens de inzageperiode van 5 juni t/m 16 

juli 2020. U kunt dit op verschillende 

manieren doen. Kijk hiervoor op de 

website van Energiek Beuningen.  

 

Inloopavond 

De gemeente is bezig om te kijken of er 

een inloopavond georganiseerd kan 

worden tijdens de inzageperiode. Door de 

coronamaatregelen zoeken we naar een 

geschikte manier daarvoor. Houdt 

hiervoor de website energiek.beuningen.nl 

in de gaten. Ook via de nieuwsbrief 

houden we u op de hoogte.  

 

 

 
 

 

mhtml:file://C:/Users/sulmh0/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7J7EKEQ7/email%20(006).mht!https://gemeentebestuur.beuningen.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2020/26-mei/19:30
mhtml:file://C:/Users/sulmh0/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7J7EKEQ7/email%20(006).mht!https://energiek.beuningen.nl/Nieuws/Voorontwerpbestemmingsplan_Windpark_Beuningen_ter_inzage
http://energiek.beuningen.nl/


  

 

De zoekgebieden waarbinnen windmolens of zonneparken komen in de regio Arnhem Nijmegen.  
 

 

Regionale Energiestrategie 

regio Arnhem Nijmegen   
 

Niet alleen lokaal is de gemeente bezig 

met het opwekken van duurzame energie. 

In de regio Arnhem Nijmegen werkt de 

gemeente samen met 15 andere 

gemeenten, provincie, waterschappen en 

Liander. Samen met lokale en regionale 

stakeholders werkten zij aan de Regionale 

Als gemeente hebben we voor de RES 

onze lokale plannen aangedragen voor 

wind en zon. Zo is de zoekzone voor wind 

terug te zien in het regionale plan. Ook 

zijn andere plannen voor bijvoorbeeld 

zonneparken in de gemeente 

meegenomen in het plan. Zo dragen we 



 

Energiestrategie (RES). In dit plan, dat het 

voorlopig concept Bod heet, kijkt de regio 

wat ze aan duurzame energie opwekken 

de komende jaren.  

Elke regio draagt op die manier bij aan de 

landelijke doelstelling  

 

als gemeente bij aan de regionale opgave 

voor duurzame energie. De documenten 

van de RES vindt u op de website van 

Regio Arnhem Nijmegen.  

 

 

 

Selectie zonneparken  

 

 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over de selectie zonneparken in Beuningen. De 

gemeente ontving verschillende plannen die van de beoordelingscommissie een score 

kregen. Het college koos de vier initiatieven met de hoogste score uit te nodigen voor de 

vergunningprocedure. Eén van de initiatiefnemers die een plan indiende heeft bezwaar 

gemaakt tegen deze beslissing. Op dit moment loopt er daarom een kort geding bij de 

rechtbank. De rechter doet binnenkort uitspraak over het bezwaar. 

In de volgende nieuwsbrief vertellen we u wat de uitkomst hiervan is.  

 

 

 

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 over ongeveer 4 weken. Heeft u vragen? Neem dan contact 

met ons op via gemeente@beuningen.nl. 
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