
 

NIEUWSBRIEF 16 
Energiek Beuningen 

    

 

Deze zestiende nieuwsbrief van Energiek Beuningen is de eerste na de zomer. In deze 

nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van zon en wind, over een nieuwe 

duurzaamheidsactie en over de Regionale Energiestrategie.   
 

 

Nota inspraak en vooroverleg   
 

 

Van 15 juni t/m 16 juli lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage samen met 
het concept milieueffectrapport (MER). Iedereen kon hierop een reactie geven. De 
gemeente kreeg 24 reacties. Dit waren reacties van particulieren en van 
overlegpartners, zoals het Waterschap en andere gemeenten. Alle reacties zijn 
gebundeld in één document.  

 

Op deze reacties geven we natuurlijk een 

antwoord. Het college stelt deze 

uiteindelijk vast. Dat gebeurde op 22 

september. Alle ingekomen reacties en de 

antwoorden daarop zijn gebundeld in één 

document. Dat is de Nota van inspraak en 

vooroverleg.  

 

Hierin staat ook wat er met de reacties is 

gebeurd en of de reactie leidt tot een 

wijziging van de documenten. Het college 

stemde op 22 september in met de 

nota. De Nota inspraak en vooroverleg is 

te downloaden via de website Energiek 

Beuningen.   
 

https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=7c4bfb98f5&e=d38fec1f64
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=7c4bfb98f5&e=d38fec1f64


 

  
 

 
 

 

Voorkeursalternatief  

 

 

In Nieuwsbrief 15 hadden we het al over 

het Voorkeursalternatief (VKA). In dat 

VKA staan de exacte locaties van de 

windturbines. Op basis van milieueffecten, 

haalbaarheid en draagvlak is gekeken 

welke opstelling mogelijk is. Er is opnieuw 

gekeken naar de geluidscontouren van de 

turbines, en ook speelt de inpassing in het 

landschap een belangrijke rol. 
 

Raadscommissie 6 oktober 
Tijdens de raadscommissie Ruimte van 6 

oktober a.s. is er een presentatie over het 

gekozen Voorkeursalternatief. Er wordt 

uitgelegd hoe dat VKA tot stand is 

gekomen. Dit doet het adviesbureau dat 

de milieuonderzoeken uitvoert. De 

raadscommissie Ruimte is te volgen via 

internet. De vergadering begint om 19.30 

uur. 
 
Informatieavond  
Op 26 oktober organiseert de gemeente 

een algemene informatieavond over het 

Voorkeursalternatief.  
   

 

Hoe die avond eruit ziet wordt nog bekend 

gemaakt. Reserveer alvast de datum in 

uw agenda! Meer informatie volgt zo snel 

mogelijk via de website en de 

nieuwsbrief.  

 

Opnieuw onderzoek 

Voor het Voorkeursalternatief worden 

opnieuw milieuonderzoeken uitgevoerd 
zoals dat ook is gedaan voor het concept-

MER. Denk aan onderzoeken op het 

gebied van geluid, slagschaduw en 

veiligheid en ecologie. Als de 

onderzoeken allemaal klaar zijn, is ook het 

definitieve milieueffectrapport gereed. We 

verwachten dat dit tegen het einde van het 

jaar zal zijn. Het milieueffectrapport wordt 

daarna samen met het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

gelegd.  
 

 

  
 

 
 

https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=d94563018b&e=d38fec1f64
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=70519d4263&e=d38fec1f64
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=70519d4263&e=d38fec1f64
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=736ec937d7&e=d38fec1f64
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=f60be314b6&e=d38fec1f64


 

Zonneparken  

 

 

In augustus dienden initiatiefnemers hun aanvraag in voor hun plan om een zonnepark te 

bouwen. De gemeente beoordeelt deze plannen op inhoud en kijkt of ze voldoen aan de 

voorwaarden. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar het aantal rijen aan zonnepanelen, de 

hoogte ervan en het gebruik van materialen voor het zonnepark. Ook beoordeelt de 

gemeente het participatieplan en de omgevingsdialoog. 

In een volgende nieuwsbrief meer over het proces. In nieuwsbrief 15 leest u meer over de 

beoogde locaties voor de zonneparken.  
 

 
 

 

Regeling Reductie Energiegebruik  

 

 

Vanaf eind oktober start de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Als gemeente 
hebben we daar subsidie voor gekregen vanuit de Rijksoverheid. De regeling is 
bedoeld om huiseigenaren te stimuleren om energie te besparen. Want naast het 
opwekken van duurzame energie is ook energiebesparing belangrijk. Alleen door 
óók energie te besparen halen we de ambitie om energieneutraal te zijn in 2040.  
Voor de uitvoering van de regeling werkt de gemeente samen met Winst Uit je 
Woning (WUJW) en het Loket Duurzaam Wonen +. Vanaf eind oktober organiseren 
we verschillende activiteiten voor die RRE. Twee daarvan alvast in de 
schijnwerpers!  

 

Waardebonnen  
Als gemeente geven we waardebonnen 

uit. Met deze bonnen kun je als 

huiseigenaar slimme zaken kopen om 

energie te besparen. Zoals tochtstrippen, 

radiatorfolie, een waterbesparende 

douchekop of LED lampen. Ook het 

inregelen van uw c.v.-ketel is één van de 

mogelijkheden. Meer over deze actie in de 

volgende nieuwsbrief, en houd ook de 

Grootschalige advies- en inkoopactie 

Net als in februari organiseert de 

gemeente weer een grootschalige advies- 

en inkoopactie. Huiseigenaren kopen 

samen zonnepanelen en 

isolatiemaatregelen tegen een gunstige 

prijs. Huiseigenaren ontvangen daarover 

eind oktober een brief. Hierin wordt 

uitgelegd hoe je mee kan doen. Uiteraard 

worden alle werkzaamheden coronaproof 

https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=8857529689&e=d38fec1f64
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=28120bf907&e=d38fec1f64


 

website in de gaten.  
 

uitgevoerd.   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
 

 
    

https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=28120bf907&e=d38fec1f64
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https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=20d7fa9cb8&e=d38fec1f64
mailto:gemeente@beuningen.nl
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=fe14f083c8&e=d38fec1f64
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=a40c405f44&e=d38fec1f64
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