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.
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Regionale Energiestrategie
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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.

