
 
 
 

Beste actievoerders, beste dorpsgenoten, 

Van harte welkom op deze belangrijke actiedag van de stichting TegenWind. Ik ben Rik Wouters en 

ben bestuurslid van de stichting TegenWind.  Ik heet jullie ook welkom namens het Actiecomité 

“Geen Mega windturbines in Beuningen” gevormd door Bernard van Drenth, Marjon Götz, Arnold 

Hakse en Martijn Dankers, die de laatste weken deze actie hebben voorbereid.  

Ik zie dat jullie er allemaal klaar voor zijn. Ik zou zeggen laat alle schroom varen en kom op voor 

onze belangen en maak je zorgen luid en duidelijk kenbaar. Laten we eerst de langslapers hier aan 

het Julianaplein wakker maken en deelgenoot maken van onze actie door onze fluitjes te 

testen…….Zo dat moet aardig gelukt zijn! 

Actievoeren is iets heel bijzonder in Beuningen. Dat bleek wel toen we een formulier kregen van de 

gemeente met als aanhef: Kennisgeving openbare manifestatie Gemeente Enschede. Als er dan 

zoals nu actie wordt gevoerd dan moet er heel wat aan de hand zijn. En dat is zeker het geval. 

Zoals aangekondigd voeren we vandaag op een ludieke wijze actie tegen windmolens, maar met 

een wel heel serieuze ondertoon: onze gezondheid als bewoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en 

Bergharen staat op het spel door de voorgenomen bouw van mega-windturbines aan de A73 en de 

Maas en Waalweg. We zijn blij dat we een actie kunnen organiseren ondanks Corona. Met de 

gemeente hadden we deze week een goed overleg over de actie. We zijn overeengekomen dat 

maximaal 50 actievoerders konden deelnemen. Koffie mogen we helaas alleen tappen voor de 

actievoerders. Alles met 1,5m afstand en mondkapjesplicht als we lopen. We zijn ook blij dat we 

een ontheffing hebben gekregen van het gemeentelijk verbod om luchtballonnen op te laten.  

Tegenwind voert al jaren actie tegen windmolens, maar onze inspanningen zijn opgevoerd toen in 

2019 bleek dat de gemeente, aangevoerd door wethouder de Klein, een windmolenpark had 

gepland tegen de woonkernen aan met windturbines van 250m hoog: 5 keer de hoogte van de kerk 

van Beuningen. De wethouder geeft aan dat de plannen al in 2017 gepresenteerd zijn en verwijt 

ons dat we jaren onder een steen geleefd hebben. Daarmee zet hij de  inmiddels 2500 door ons 

geregistreerde tegenstanders van het windpark Beuningen aan de kant met de uitspraak dat er 

“altijd wel iemand tegen is”.  Tot op heden is de wethouder doof gebleken voor onze bezwaren en 

suggesties… en wij mogen dan onder een steen geleefd hebben, hij heeft kennelijk dikke 

kleiproppen in zijn oren! Laten we hem even weten dat ons geduld op is en laten we horen dat we 

er zijn! …….Zo dat moet aardig gelukt zijn!    

In het verlengde van de dovenmansoren, is het gehanteerde proces bij het ontwikkelen van een 

windmolenpark een gedrocht. De Klein geeft hoog op over hoe fantastisch en democratisch het 

proces in Beuningen verloopt. Als omwonenden  hebben we lang gewacht op de gemeente om pas 

in september 2020 een brief te ontvangen over de op handen zijnde bouw van de windmolens. We 

werden toen uitgenodigd voor een informatie-avond en zeker niet voor een inspraakavond. Er was 

die avond welgeteld 6 minuten tijd ingeruimd om vragen te stellen. Op een vraag gaf de externe 

adviseur van de gemeente aan dat de molen die nu het dichts bij de Heuve is gepland er zeker niet 

zou komen: “dat kon iedereen wel nagaan zo dicht op de bewoning”. En wat zien we nu: de molen 

komt er toch! We worden op vergelijkbare wijze constant in de maling genomen. Laten we de 

gemeente even horen dat niet langer pikken! …….Zo dat moet aardig gelukt zijn!    



 
 
 

Vanuit de landelijke politiek wordt er sterk op aangedrongen bewonersfora in te richten om 

draagvlak te bereiken onder omwonenden. De gemeente Beuningen heeft dat vertaald naar het in 

het leven roepen van een gebiedsraad. De gebiedsraad die in februari 2019 een rapport uitbracht 

met o.a. de zoeklocatie aan de A73. Dit was een zogenaamd democratisch orgaan om de gemeente 

te adviseren over het windturbinepark. Wist u dat alleen mensen met een positieve grondhouding 

ten aanzien van windenergie mochten deelnemen in deze gebiedsraad. Een wist u dat er geen 

enkele omwonende werd uitgenodigd zitting te nemen in deze raad. De raad die uiteindelijk 

fungeerde als schaamlap voor de gemeente om plannen door te drukken: de zoeklocatie, de hoogte 

van de molens tot 250m, de overmaat aan windenergie. De gebiedsraad werd ingepakt door een 

extern adviseur van de gemeente. Hij was het die met zijn dwingende adviezen de gebiedsraad 

buitspel heeft gezet. Als u mij toestaat er één aspect uit te lichten: de verhouding zon-wind werd 

vastgesteld op 2 keer meer energie uit wind dan uit zon, terwijl landelijk  aanbevolen is een 

verhouding van 1 op 1 aan te houden en de meeste gemeenten niet verder gaan dan 10% wind. Wij 

zijn dus voor veel meer zonne-energie in de verhouding zon-wind. En zonne-energie is veel minder 

controversieel, waarbij we ook nog eens gebruik kunnen maken van de zogenaamde grijze 

gebieden zoals de stortberg van de ARN, het terrein van de  Grondbank, de geluidswallen en de 

zandwinlocaties, ruim voldoende om in de energiebehoefte te voorzien. Laten we de gemeente 

even horen dat we niet blij zijn met al deze manipulaties en de wijze waarop gebiedsraad in de tang 

werd genomen…. Zo dat moet aardig gelukt zijn! 

We hebben hier in het land van Maas en Waal overigens al veel windmolens staan zoals de 

Beatrixmolen in Winssen, de Verrekijker in Bergharen en Oude molen in kerkdorp Beuningen om er 

een paar te noemen. Zij maken deel uit van een eeuwenoud cultuurlandschap. De mega-

windturbines die nu gepland staan passen daar niet in. De door de gemeente bestelde adviseurs 

van Bosch en van Rijn praten stoïcijns en met droge ogen over een goede inpassing van dit soort 

megamolens in het landschap, maar dat is natuurlijk klinkklare kletskoek. Dit soort molens zijn niet 

in te passen. Laten we de adviseurs horen dat we hun advies onzinnig vinden….Zo dat moet aardig 

gelukt zijn! 

De onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, vroeger de welstandcommissie genoemd, vindt 

ook dat grote windturbines met een tiphoogte van 245 meter niet passen in het kommengebied 

langs de A73/N322 en stelt dat voor bewoners in een straal van 2.450 meter de turbines 

“beeldbepalend en zeer dominant zijn” en desastreus zijn voor het duinlandschap rond Bergharen. 

Maar het advies om de plannen te heroverwegen is door de gemeente volledig terzijde gelegd. En 

waarom? Van wege het maatschappelijk belang. Is landschap, natuur en gezondheid van burgers 

dan geen maatschappelijk belang vragen wij ons af? Bovendien schreef de Commissie dat het 

gebruikte beeldmateriaal voor visualisatie van de molens in het landschap buitengewoon 

misleidend was. Laten we de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit horen dat we het eens zijn met hun 

conclusies en dat de gemeente daar rekening mee moet houden…. Zo dat moet aardig gelukt zijn! 

 

  



 
 
 

De WHO rapporteert over gezondheidsschade door laagfrequent geluid en adviseert ruime 

afstanden aan te houden tussen turbines en bewoning. In Duitsland wordt in veel deelstaten een 

norm van 10x de tiphoogte aangehouden en dat is voor het Beuningse windpark 2450m.  Een 

Nederlands onderzoek spreekt over het windturbine syndroom, waarbij afwijkingen aan gehoor en 

hersenen kunnen ontstaan; vaak onomkeerbaar. Nog een ander onderzoek rapporteert dat 30% 

van de mensen in de nabijheid van windturbines ‘op een soort chronische zeeziekte lijkende’ 

aandoening krijgen. Van een schip kun je afstappen… maar moeten wij dan opeens gedwongen 

verhuizen? Kortom gezondheidsschade mag niet onder de mat geveegd worden. Als dat wel 

gebeurt krijgen we een situatie zoals in het bekende N33 project in de Veenkoloniën waar nu de 

gehele gemeenteraad de wethouder heeft gesmeekt de molens tussen 10uur ’s avonds en 6uur ‘s 

ochtends stil te zetten. Maar zie hier: de exploitant kan niet gedwongen worden om de turbines stil 

te zetten of ook maar iets te doen aan het ziekmakende geluid dat de windturbines 

produceren….Laat de gemeente horen dat we ziekmakende windturbines niet willen….. Zo dat 

moet aardig gelukt zijn! 

Canadees onderzoek laat zien dat tot 15 keer meer vogels en vleermuizen te pletter slaan op de 

wieken dan tot nu toe wordt aangenomen. Een ontheffing op de wet Natuur die door de 

initiatiefnemers bij de provincie is aangevraagd moet geweigerd worden. Laten we richting de 

verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie onze eis even kracht bij zetten: Géén 

ontheffing…. Zo dat moet aardig gelukt zijn! 

Of de politiek nog tot rede te brengen is, dat is de vraag. Wij hebben er als TegenWind mede voor 

gezorgd dat er meer dan 500 zienswijze werden ingediend op de wijziging van het 

bestemmingsplan en de MER. Daar kan de politiek niet omheen. Tijdens hoorzittingen medio juni 

zullen we wederom inspreken en onze zienswijzen nog eens heel duidelijk kenbaar maken. We zijn 

blij dat VVD, CDA en SP inmiddels hun steun aan de windmolens sterk heroverwegen. Met name de 

SP vindt dat de wethouder gesteund door de partijen Beuningen Nu en Morgen en GroenLinks, de 

plannen door de strot duwt. VVD en CDA zijn zelfs al tot de conclusie gekomen dat de plannen 

onzalig zijn. Laten we VVD, CDA, en SP weten dat hun verzet door ons van harte wordt 

ondersteund!….Zo dat moet aardig gelukt zijn! 

Is er een alternatief? Jazeker. Met 15ha zonnepanelen kan één mega-windturbine uitgespaard 

worden. In Beuningen is met gemak 120ha in te vullen op de zogenaamde grijze gebieden en 

zandwinlocaties. Laten we daar mee beginnen. Laat de gemeente ook in gesprek gaan met 

bewoners en bedrijven voor zon op dak. De grote blokkendozen aan de A73 kunnen sterk bijdragen 

aan het energieneutraal maken van onze gemeente. Bovendien kunnen we bijdragen aan 

windenergie ontwikkeling op zee of productie van zonne-energie in het Midden-Oosten, waar een 

kWh stroom op dit moment voor 1 cent kan worden geproduceerd. Laat de landelijke politiek ook 

haar verantwoordelijkheid nemen en tegemoet komen aan de zorgen van die inmiddels 100-

duizenden burgers en het beleid ten aanzien van windenergie op land aanpassen. Stel een 

moratorium in op de bouw van windmolens op land. Daartoe roepen wij alle partijen op die nu 

bezig zijn een regeerakkoord te sluiten…. Zo dat moet aardig gelukt zijn! 

 

 



 
 
 

We gaan afronden met een korte blik op de toekomst. Naast de genoemde hoorzittingen zal de 

gemeenteraad in juli een beslissing nemen. Mocht de Raad de wijziging op het bestemmingsplan 

goedkeuren dan gaan we naar de rechter. Desnoods gaan we naar de Raad van State. Wij roepen 

nu alle partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te beseffen waarvoor zij straks 

kiezen: een beetje stroom uit verfoeide megawindturbines of het welzijn van de burgers, waarbij 

een goed alternatief de energiebehoefte dekt.. We menen dat ons welzijn alle prioriteit moet 

hebben. Laten we nog een keer van ons horen!....  Zo dat kan niemand in de politiek gemist 

hebben! 

We danken jullie namens het actiecomité en de stichting tegenwind voor de aandacht en het 

bolblazen van de wangen!! We gaan nu over tot het oplaten van de heliumballon die eenmaal 

opgelaten de tiphoogte van de windturbines laat zien. 


