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Bergharen, 26 april 2021 
Betreft: zienswijze op ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming Windpark 
Beuningen 
 
 
Geacht College, 
 
Stichting TegenWind dient hiermee haar zienswijze in op het ontwerpbesluit ontheffing Wet 
natuurbescherming Windpark Beuningen, inzake een door de heer P.H. Beusker, namens 
initiatiefnemers Eneco Wind B.V., Coöperatie EnergieVoorVier U.A. en Winssen Wind 
Energie B.V. van Windpark Beuningen aangevraagde ontheffing Wet natuurbescherming 
voor overtreding van het verbod op het opzettelijk doden van de hieronder in tabel 2 
genoemde vogelsoorten (artikel 3.1, eerste lid, Wnb) en vleermuissoorten (artikel 3.5, eerste 
lid, Wnb) voor een windpark ten zuiden van Beuningen.  
Het ontwerpbesluit voor genoemd Windpark Beuningen met de aanvraag en andere stukken 
ligt momenteel ter inzage.  
 
Deze zienswijze wordt ingediend door Stichting TegenWind zowel namens zichzelf als 
rechtspersoonlijkheid bezittende stichting, als namens haar bestuursleden – Bas Bouwman 
wonende te Bergharen, Eric Bouwens wonende te Ewijk, Rik Wouters wonende te 
Beuningen en Berry van Koningsveld wonende te Bergharen – voornoemde bestuursleden 
allen als omwonenden in de directe omgeving van de gekozen locatie voor Windpark 
Beuningen en derhalve direct belanghebbende privépersonen.  
 
 
Wij maken ons ernstig zorgen over dit voorgenomen Windpark en wij voelen ons 
genoodzaakt om deze zienswijze in te dienen met betrekking tot de volgende aspecten.  
 

1. De effecten van meerdere windturbines in de omgeving moeten worden 
meegenomen  
Uit het ontwerpbesluit voor Windpark Beuningen blijkt dat uitsluitend de effecten van 
de 5 windturbines zijn beschouwd. Omdat er vastgestelde plannen zijn om in de 
directe omgeving nog meer windturbines te plaatsen, namelijk bij bedrijventerrein 
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Bijsterhuizen in de gemeente Wijchen, is dit onjuist. De effecten hadden moeten 
worden beschouwd in een breder verband. De invloed van Windpark Wijchen, met 3 
windturbines bij bedrijventerrein Bijsterhuizen, is ten onrechte niet meegenomen .  
 

2. Doordat hoogte van de windturbines en de diameter van de rotor niet vaststaan zijn 
de effecten niet duidelijk  
Op dit moment is nog onduidelijk hoe hoog de windturbines worden en wat de 
rotordiameter wordt. De nadelige effecten op de verschillende vogel- en 
vleermuissoorten zijn hierdoor niet inzichtelijk. Ook is niet duidelijk wat de beste 
variant is voor de verschillende vogel- en vleermuissoorten.  
 

3. De sterfte onder vogels door windparken in het algemeen en dit plan wordt 
onderschat  
Uit het onderzoek "Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland" van 
Wageningen Environmental Research van mei 2018 blijkt dat de sterfte onder 
roofvogels door windparken in het algemeen wordt onderschat. Het ontwerpbesluit 
gaat in op de 1%-mortaliteitsnorm. Bij de toepassing van de 1%-mortaliteitsnorm 
moet worden vergeleken met de lokale of regionale populatie van de soort. Ten 
onrechte is in het ontwerpbesluit de sterfte vergeleken met de landelijke populatie. 
Hierdoor wordt het effect van het windpark op de staat van instandhouding 
onderschat. Als uitgegaan wordt van de landelijke staat van instandhouding van de 
vogelsoorten, hoort ook alle landelijke sterfte door andere projecten, in het bijzonder 
windparken, in de beoordeling te worden betrokken. Dat is niet gebeurd. Uit het 
ontwerpbesluit blijkt dat de staat van instandhouding voor de scholekster zeer 
ongunstig is.  

 
4. De sterfte onder vleermuizen door windparken in het algemeen en dit plan wordt 

onderschat 
Naar onze mening wordt ten onrechte aangenomen dat ondanks de veel grotere 
hoogte en rotordiameter van de turbines er evenveel aanvaringsslachtoffers zullen 
vallen als bij de referentieparken waarop de aantallen zijn gebaseerd, deze aantallen 
zullen ons inziens ongetwijfeld significant hoger zijn.  
De ontheffing voor de 1%-regeling voor vleermuis slachtoffers houdt geen stand.  
In het bijzonder voor de Rosse vleermuis – een beschermde inheemse diersoort als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder c, van de Flora- en faunawet – vormen de 
windmolens een belangrijk gevaar. Het radarsysteem van deze soort is er niet op 
gericht om windmolenwieken te detecteren: de “ping” die deze vleermuis afgeeft is 
onregelmatig en merkt snel draaiende wieken niet op. Een andere gerapporteerde 
doodsoorzaak is de onderdruk die in de zone van de wieken optreedt, waardoor de 
vleermuis een klaplong kan krijgen. 
De Rosse vleermuis is een soort die in Nederland verblijft maar ook in voorjaar en 
herfst doortrekt op een hoogte van 100 tot 300 meter. De soort komt voor in de  
bosduinen van Bergharen, zijn natuurlijk habitat.  

 
5. Er hoort ook een stilstand voorziening voor trekvogels te worden voorgeschreven  

Er is in het ontwerpbesluit wel een stilstand voorziening ten behoeve van vleermuizen 
voorgeschreven. Maar er hoort ook een stilstand voorziening voor trekvogels te 
worden ingesteld, met een monitoringsverplichting over meerdere jaren. 
  

6. Onduidelijk is wat deze ontheffing betekent voor weidevogels  
De windturbines zijn voorzien in een weidelandschap. De aanlegwerkzaamheden 
voor het windpark gaan waarschijnlijk gepaard met een verlaging van de 
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grondwaterstand. Dit zal gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van voedsel. Dat 
zal schadelijk zijn voor weidevogels. Het ontwerpbesluit bevat geen toereikende 
maatregelen om de nadelige gevolgen voor weidevogels door een daling van de 
grondwaterstand te voorkomen. De landelijke en lokale staat van instandhouding van 
weidevogels - waaronder de kievit, grutto, scholekster en wulp – is al zeer slecht.  
 

7. Onderzoek naar de effecten van geluid, trillingen en verlichting van de windturbines is 
nodig.  
Uit het besluit blijkt niet of onderzoek is gedaan naar de effecten van het geluid, 
trillingen en verlichting van de windturbines op vogels en vleermuizen. De opmerking 
dat de windturbines in de buurt van snelwegen komen, betekent niet dat er geen 
effecten kunnen zijn. Immers de windturbines worden vele malen hoger dan de 
snelweg, zodat ook de geluideffecten anders zijn. Een verwijzing naar onderzoek 
naar effecten van verlichting op vuurtorens en zendmasten is evenmin toereikend 
omdat dit veel minder hoge objecten zijn, die bovendien niet voorzien zijn van snel 
roterende wieken..  
 
Wij verzoeken u om de gevraagde ontheffing te weigeren, of de voorschriften zo aan 
te passen dat de ontheffing aan deze zienswijze op alle punten tegemoet komt.  
Op grond van de zorgplicht van artikel 1.11 Wnb dient zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk is schade aan beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten, 
ongeacht vrijstelling of ontheffing te worden voorkomen. 
 
 

 
Uw ontvangstbevestiging van de indiening van deze zienswijze zien wij graag tegemoet.  

Met vriendelijke groeten, 

Stichting TegenWind 
www.stichtingtegenwind.nl 
info@stichtingtegenwind.nl 
KvK 091643530000 
NL74 ABNA 08 49 95 95 94 

 
Berry van Koningsveld   

 
(voorzitter) 
Elzendweg 21 
6617 AV   Bergharen 
 

 


