
 

 

NIEUWSBRIEF 9 

Energiek Beuningen 
    

 

Dit is de negende nieuwsbrief van 

Energiek Beuningen. In deze nieuwsbrief 

een terugblik op de inloopavond over de 

concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Windpark Beuningen (NRD).  

 

Op 15 oktober was er de inloopavond in 

DROOM! in Beuningen. Op deze avond 

konden mensen hun vragen stellen en 

informatie ophalen over de concept Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau Windpark 

Beuningen (NRD). De NRD is de 1e fase 

van de milieueffectrapportage. Het 

beschrijft wat er onderzocht gaat worden 

en hoe dat gedaan wordt.  

  

 

 

Terugblik inloopavond   

 

Tijdens de avond waren werknemers van 

de gemeente en adviesbureau Bosch & 

Bezoekers konden ook informatie vinden 

op verschillende panelen. Informatie over 



 

Van Rijn aanwezig. Bosch & Van Rijn 

voert de onderzoeken uit voor het 

milieueffectrapport. Geïnteresseerden 

konden een inleidende presentatie 

bekijken. Hierin werd kort het proces 

uitgelegd. Wat is er tot nu toe gebeurd en 

waarom staan we waar we nu staan. De 

presentatie is te vinden op 

www.beuningen.nl/energiekbeuningen. Op 

deze pagina is ook de concept-NRD 

digitaal in te zien.    

 

bijvoorbeeld de zoekzone, de planning en 

over milieu aspecten als geluidshinder en 

slagschaduw. Bosch & Van Rijn 

beantwoordde vragen over technische en 

inhoudelijke onderdelen van de milieu 

onderzoeken. Zo waren er veel vragen 

over geluidshinder.   

 
 

 

 

 

Zienswijzen  

 

De bezwaartermijn tegen de concept-NRD 

is geopend. Iedereen kan t/m 18 

november zijn of haar zienswijze 

indienen.  

 

Het is belangrijk dat iedereen die een 

zienswijze wil indienen dat ook kan en 

doet. Tijdens de inloopavond werd een 

lijst met veelgestelde vragen uitgedeeld. 

Hierin staat informatie die mensen kunnen 

gebruiken als ze een zienswijze op willen 

stellen. Veel mensen namen dit overzicht 

Op de inloopavond was er de mogelijkheid 

om direct zienswijzen in te dienen. 

Mensen konden ter plekke een zienswijze 

schrijven en deze in een brievenbus 

stoppen.  

 

Wilt u ook een zienswijze indienen? Kijk 

dan bij de lijst met veelgestelde vragen 

hoe u dat het beste kunt aanpakken. Dit 

overzicht vindt u ook op de website 

www.beuningen.nl/energiekbeuningen 

https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=838c9d3f44&e=4963d765e3
https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=78110298f4&e=4963d765e3


 

mee naar huis. Daarom staat hij ook nu in 

deze nieuwsbrief.   

   

 

  

   

 

  



 

Planning  

 

 

En nu? De onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER) zijn in volle gang. Op de 

planning staan een aantal belangrijke momenten in de MER-procedure. Het MER wordt 

uiteindelijk gebruikt voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de windturbines.  

De onderzoeken voor de MER worden nu uitgevoerd. Na 18 november worden de 

ingediende zienswijzen verzameld en van een antwoord voorzien. Dit is de nota van 

beantwoording (of zienswijzenota). Deze wordt openbaar gemaakt. In een volgende 

nieuwsbrief meer informatie. De planning is ook te vinden op 

www.beuningen.nl/energiekbeuningen 

 

https://beuningen.us4.list-manage.com/track/click?u=d829b5de1d390d6f518d01061&id=09b5755a1f&e=4963d765e3


  



 

Vragen?  

 

 

De volgende nieuwsbrief komt over ongeveer 8 weken. Heeft u vragen? Neem dan contact 

met ons op via gemeente@beuningen.nl. 
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