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Dit is de dertiende nieuwsbrief van Energiek Beuningen. In de vorige nieuwsbrief las u 

over de plannen van initiatiefnemers voor zonneparken in het Kommengebied. Daarover 

verderop in de nieuwsbrief meer. Maar eerst gaan we in op de huidige crisis en de invloed 

daarvan op de lopende projecten.  
 

 

De coronacrisis duurt al een aantal weken. Ook voor Energiek Beuningen is de crisis 

voelbaar. Dit leidde tot wat vertraging in het werk. Ook moesten we een inwonersavond 

afzeggen. Zoals bij veel andere projecten gaat nu veel digitaal. Voor wind en zon dus ook. 

Op dit moment bekijken we hoe we het participatieproces met inwoners op een digitale 

manier kunnen doen.  
 

  

 

Selectie initiatiefnemers zon bekend  

 

Er is een aantal plannen binnengekomen 

voor het bouwen van zonneparken in het 

Kommengebied. 

De beoordelingscommissie heeft deze 

initiatieven een score gegeven. Op basis 

Initiatiefnemers hebben dit beschreven in 

hun ingediende plannen. Dit was een 

belangrijk onderdeel waarop alle 

initiatieven zijn beoordeeld. De gemeente 

legt afspraken hierover vast met de 



 

daarvan is een eerste keuze gemaakt. Het 

college besloot om de vier partijen met de 

hoogste score uit te nodigen om het 

vergunningsproces te starten. In totaal 

gaat het om 40 hectare aan zonne-

energie in het Kommengebied. Dit levert 

een goede bijdrage aan de opgave voor 

zonne-energie die de gemeente wil 

opwekken in het buitengebied. Een 

definitieve keuze welke initiatieven 

uitgevoerd mogen worden volgt later.   

 

Volgende fase  
Er zijn veel afspraken die vastgelegd 

moeten worden tussen initiatiefnemers en 

gemeente. Dit doen we in een volgende 

fase via een overeenkomst.  Deze 

overeenkomst zorgt ervoor dat de 

zonneparken voldoen aan de 

voorwaarden van de gemeente en aan de 

ingediende plannen.   

Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld 

het gesprek met de omgeving en de 

inpassing in het landschap.  
 

  
 

geselecteerde initiatiefnemers. Zo zorgen 

we ervoor dat initiatiefnemers zich houden 

aan hun ingediende plannen en dat die 

plannen ook goed worden uitgevoerd.  

 

Ook de aanleg, de materialen en veel 

andere onderdelen worden besproken. 

Hierbij hoort ook de mogelijkheid voor 

inwoners om mee te investeren in het 

zonnepark. Lokale participatie in de 

zonneparken zorgt ervoor dat ook een 

deel van de opbrengst in de gemeente 

blijft. Dat is een belangrijke voorwaarde 
van de gemeente.  

 

De bouw van de zonneparken laat nog 

even op zich wachten. Naast het opstellen 

van de overeenkomst gaat ook de 

procedure voor het aanvragen van de 

vergunning lopen. Via de nieuwsbrief 

houden we u natuurlijk op de hoogte hoe 

het hiermee gaat.   

 
 



  

 

De gemeente is sinds maart een zonnepark rijker: zonnepark de Lage Woerd. Foto: Mart van Eemeren 
 

  

 

Wind  

 

Door de coronamaatregelen kunnen de 
bijeenkomsten over windenergie niet 

Concept-MER 
De eerste milieuonderzoeken zijn 



 

doorgaan. Natuurlijk willen we u wel bij het 

proces blijven betrekken. Daarom zijn we 

druk bezig om de inwonersavonden 

digitaal te organiseren. We verwachten in 

mei een eerste digitale avond te 

organiseren voor een groep inwoners. 

Deze komt dan in de plaats van de eerder 

afgezegde avond in maart. Betrokkenen 

krijgen een uitnodiging.  
 

binnenkort klaar. Deze staan in het 

concept-MER (milieueffectrapport). Het 

concept-MER wordt voor de 

zomervakantie samen met het 

voorontwerp bestemmingsplan ter inzage 

gelegd.    
 

  

 

Winst uit je Woning  

 

 

De actie met Winst uit je Woning leverde 
een hoop aanmeldingen op. In totaal 

hebben 432 deelnemers zich aangemeld 

voor de inkoopactie en worden er ruim 

560 maatregelen genomen. Het grootste 

deel van de deelnemers besloot om 

zonnepanelen aan te schaffen. Ruim 330 

woningeigenaren kopen zonnepanelen.   
 

Dat betekent nog meer groene stroom in 
de gemeente Beuningen. Daarnaast gaan 

ruim 150 deelnemers hun woning isoleren. 

Vloerisolatie is het meest populair. Dit is 

weer een goede stap richting een 

duurzame woningvoorraad en een 

energieneutrale gemeente.     
 

  

  

 

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 8 weken. Heeft u vragen? Neem dan contact 

met ons op via gemeente@beuningen.nl. 
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