
Zienswijze van fam. Spiertz te Winssen tegen ontwerp bestemmingsplan 
windpark Beuningen en bijbehorende concept-omgevingsvergunning

Aan de gemeenteraad van de gemeente Beuningen
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Winssen, 28 april 2021
Geachte raad,

Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar over het ontwerp bestemmingsplan “Windpark Beuningen” 
met identificatienummer NL.IMRO.0304.BPWindpkBeuningen-ow01 en het ontwerpbesluit voor de 
omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de windturbines rond Knooppunt Ewijk met zaaknummer 
W.Z20.109894.01.

Bestemmingsplan niet wijzigen en omgevingsvergunning niet vaststellen
Primair zijn wij van mening dat het bestemmingsplan niet dient te worden gewijzigd om windturbines 
mogelijk te maken, en dat de omgevingsvergunning niet moet worden vastgesteld. Het plan kan niet 
leiden tot een goede leefomgeving op basis van de navolgende argumenten. Op basis daarvan hebben wij
bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning. Wij verzoeken u met 
inachtneming van deze zienswijze om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet vast te 
stellen. Het gaat met name om de volgende redenen, die in deze zienswijze achtereenvolgens in dezelfde 
volgorde worden toegelicht:

 De klimaatakkoorddoelstelling voor wind-op-land is al gehaald (zie blz. 2).
 Er zijn alternatieven, zoals wind-op-zee, of geluidsarme Amerikaanse Cyclone-windturbines.
 Het wateroppervlak van de Geertjesgolf zorgt ervoor dat de draagwijdte van het geluid 

anderhalf keer groter is dan over land, waardoor de afstand tot de bewoonde omgeving
te klein is. Dit wateroppervlak is al aanwezig en wordt nog verder uitgebreid. Het geluid van de 
windturbines draagt 1,5 keer verder over water dan over land (zie onze visualisatie op blz. 4). 

 Op grond van het voorzorgsbeginsel moet een zwaarwegend gewicht worden toegekend aan het 
voorkomen van gezondheidsrisico's voor omwonenden. Het laagfrequent geluid van 
windturbines heeft zodanige negatieve gevolgen voor de gezondheid dat niet langer kan worden 
aangenomen dat de geluidnorm van 47 dB Lden voldoende bescherming biedt.1

 Er ontbreekt een verplichting om te kiezen voor het stilste windturbinetype. 
 Een maximering van de geluidsbelasting ontbreekt in het bestemmingsplan. Nu er ook geen 

eisen worden gesteld aan het windturbinetype is dit in strijd met jurisprudentie van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie blz. 9).

 Bovenwettelijke geluidsmaatregelen zijn niet onderzocht ondanks toezeggingen.
 Het afwijken van het negatieve welstandsadvies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is reden voor

weigering van de omgevingsvergunning, want de afwijking is niet dragend gemotiveerd. 
Windturbines passen niet in het Winssense landschap. De windturbines zijn vanwege de 
aanzienlijke hoogte van maximaal 245 meter (tiphoogte), vanuit de wijde omgeving goed 
zichtbaar zijn en hebben gezien hun omvang een behoorlijke negatieve impact op het landschap 
en de beleving ervan. In de Landschappelijke beoordeling van het voorkeursalternatief 
ontbreken kritische passages die wel bij de overeenkomstige aspecten van alternatieven 1, 2 
en 3 als nadelen zijn vermeld (zie voor een tabel met ontbrekende kritische passages blz. 12-13).

 Er is sprake van interferentie met het militaire laagvlieggebied Maas / Waal (zie blz. 13).
 Er is ook interferentie met de woningbouwplannen voor Winssen en Ewijk (zie blz. 14).
 In het Combi-MER en de bijbehorende onderzoeken zijn de milieu-effecten berekend op basis van

kleinere windturbines dan voorgesteld in de bovengrens van het VKA (zie blz. 15-16).
Subsidiair zijn wij van mening dat, indien de procedures voor wijziging van het 
bestemmingsplan en verlening van de omgevingsvergunning toch worden voortgezet, 
rekening moet worden gehouden met de verderop in deze zienswijze opgesomde diverse 
specifieke opmerkingen en vragen, zoals – onder veel meer – de paragraaf “specifieke 
opmerkingen”, het voorstel tot maximering van de geluidsbelasting in het bestemmingsplan 
(blz. 9), het hanteren van maatwerkvoorschriften en lagere geluidsnormen (blz. 5), en het 
regelen van een plicht om te kiezen voor de stilste windturbine die op de markt is (blz. 8). 

1 Een bibliotheek met wetenschappelijke onderzoeken hierover is gebundeld op www.windwiki.nl en in de volgende 
Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1BPVdpRMDYqyD1Rm_gTsTXmRABtKUiODO Zie ook het 
artikel van huisarts Sylvia van Manen, “Windmolens maken wel degelijk ziek”, in tijdschrift Medisch Contact, 22-3- 
2018, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm 
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Klimaatakkoorddoelstelling voor wind-op-land is al gehaald 
Binnen het klimaatakkoord is een doelstelling voor wind-op-land van 21 TWh in 2030 afgesproken. Deze 
doelstelling is al gehaald indien alle reeds vergunde en gesubsidieerde projecten worden meegeteld. Het 
gaat hierbij nadrukkelijk om projecten waarbij al een formele omgevingsvergunning is verleend en 
subsidie is toegekend. Dat de doelstelling voor wind-op-land reeds is gehaald, is inmiddels ook opgepikt 
door de landelijke media, zoals het Financieele Dagblad2 en een TV-uitzending van EenVandaag.3 Er zijn 
ook uitgebreide berekeningen beschikbaar ter onderbouwing hiervan.4

Wanneer desondanks bovenop de reeds vergunning projecten voor wind-op-land toch nog aanvullende 
windturbines worden geplaatst, is dat puur voor een eventuele   additionele   doelstelling wind-op-land.   
Daar is nog geen maatschappelijk debat over gevoerd, laat staan een democratisch besluit over 
genomen. Integendeel, bijna alle politieke partijen (waaronder VVD, D66 en CDA) hebben in hun 
verkiezingsprogramma’s geen verdere verhoging van de doelstellingen voor wind-op-land opgenomen. 
Alle focus is op wind-op-zee. Alle partijen met uitzondering van GroenLinks en de ChristenUnie geven in 
hun verkiezingsprogramma aan de klimaatakkoorddoelstelling voor wind-op-land niet te willen verhogen. 
Zij pleiten daarvoor de facto voor een moratorium voor wind op land. Aangezien de klimaatakkoord-
doelstelling al is gehaald voor wat betreft de wind-op-land doelstelling, kan het hele RES-proces per 
direct worden stopgezet voor wat betreft de wind-op-land doelstelling.

ALTERNATIEVEN

Alternatieven voorhanden: wind-op-zee of andere duurzame energie
Zelfs in Nederland is het mogelijk om windturbines zo neer te zetten dat de overlast er niet is. Er wordt te
makkelijk gezegd 'we hebben een energieverplichting in het klimaatakkoord, en dan moet je de overlast 
maar voor lief nemen'. Veel kansrijker is daarom plaatsing van windturbines op zee. Bij wind-op-zee 
neemt de energieopbrengst toe, maar dan zonder de geluidshinder, gezondheidseffecten, 
landschapsvervuiling en andere negatieve milieueffecten. Daarom heeft “wind-op-zee” de voorkeur
boven “wind-op-land”. De huidige stormachtige groei van wind-op-land leidt bovendien in toenemende 
mate tot congestie in het elektriciteitsnet en daaraan gekoppelde hoge investeringen. 
Wij pleiten dan ook voor een directe stop op de verdere uitrol van wind-op-land gezien de nadelen voor 
mens, natuur en landschap. Wind-op-land leidt binnen een dichtbevolkt land als Nederland tot ernstige 
geluidsoverlast en gerelateerde gezondheidsschade voor tienduizenden mensen. De nog te plannen 
verhoging van de doelstelling voor duurzame elektriciteit kan veel beter worden ingevuld door meer 
wind-op-zee. Wind-op-zee is inmiddels de goedkoopste vorm van duurzame energie, heeft een 
minimale impact op de visserij en gaat goed samen met de ecologische versterking van de Noordzee. 

Los van het voorgaande kan ook worden gedacht aan andere vormen van duurzame energie dan 
windenergie, bijvoorbeeld zon-op-dak. In het document “Ontwerp Bestemmingsplan – toelichting en 
regels” staat dat de doelstelling van het nationale klimaatakkoord techniekneutraal is.5 Dit willen 
wij graag onderschrijven. De gedachte die soms postvat dat wind de belangrijkste, meest betaalbare en 
schoonste  energieleverancier is, komt niet overeen met de realiteit.6 Er wordt (te) veel subsidie 
ingestopt en er komt bij het fabriceren en weer afbreken te veel CO2 vrij, waardoor windturbines de 
eerste jaren nog een ‘klimaatschuld’ hebben. Bovendien: het gebruik van neodynium, een schaars 
product om magneten te maken, kost veel mensenlevens. Ook andere ongezonde metalen worden voor 

2 Financieele Dagblad 9 februari 2021,  'Nieuwe locaties voor zon- en windparken zijn overbodig om klimaatdoel te 
halen', Bron: https://fd.nl/ondernemen/1373198/nieuwe-locaties-voor-zon-en-windparken-zijn-overbodig-om-
klimaatdoel-te-halen Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen laat in een nieuwe 
berekening “zien dat het Nederlandse klimaatdoel van 35 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteitsproductie op 
land in 2030 al bijna gehaald wordt. Dat maakt de Regionale Energiestrategieën (RES), die gemeenten en 
provincies nu opstellen, goeddeels overbodig. (…) Maar het klimaatdoel is al bijna binnen en zoveel nieuwe 
locaties zijn niet nodig, zegt Visser tegen het FD. (…) 'Als je alle subsidies bekijkt die tot nu zijn beschikt voor het 
plaatsen van zon- en windparken en naar dat wat al is gebouwd, dan kom ik al op ruim 33 TWh', zegt Visser. (…) 
Visser baseert zich op gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (…) Visser zegt dat hij er rekening mee heeft 
gehouden dat niet alle subsidies leiden tot de bouw van een energiepark, vooral bij zonneparken. Hij rekent die 
beschikte subsidies voor 50% mee. 'Beter focussen gemeenten zich op locaties waar draagvlak is (…)”. 

3 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/besluiten-over-nieuwe-windmolens-kunnen-best-wat-minder-gehaast-vindt-  
energiedeskundige/   

4 https://windalarm.org/doc/Position-Papers/Windalarm%20-%20Tijd%20voor%20een%20wind-op-land  
%20moratorium%2014-03-2021.pdf 

5 Blz. 10 document Ontwerp Bestemmingsplan – toelichting en regels: “Ook hier zullen decentrale overheden een 
rol in krijgen, al zal de invulling waarschijnlijk techniekneutraal zijn. Techniekneutraal betekent dat er geen 
specifieke techniek is voorgeschreven om het doel aan hernieuwbare energie op land te realiseren.”

6 https://www.wyniasweek.nl/wind-en-waan-hoe-de-vorige-crisis-vrij-baan-gaf-aan-de-windlobby/   
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de fabricage van windmolens gebruikt. De overheid stelt geen groene eisen – zoals ‘eerlijk gewonnen 
mineralen’ – om misstanden te voorkomen.7 

Ook binnen wind-op-land zijn alternatieven voorhanden: vibrerende 
windturbines of Amerikaanse Cyclone-windturbines
Het doet ons deugd dat in Beuningen alternatieven worden onderzocht, zoals de vibrerende windturbines.
Dit bleek uit de reportage van EenVandaag (uitzending 28 april 2021).8 Deze leveren wel energie op, 
maar geen of veel minder geluid, vogelsterfte en andere milieueffecten. Zoals door de VVD-fractie in de 
reportage werd gesuggereerd, zou hier een kunstproject van kunnen worden gemaakt. Naar aanleiding 
hiervan moesten wij denken aan de lotusbloemen van onze beeldend kunstenaar Huub Kortekaas, omdat 
bloemen van nature heen en weer waaien met de wind. Ook gedeputeerde Jan van der Meer heeft 
toegezegd het idee te verkennen. Het verdient aanbeveling serieus de alternatieven te verkennen. Uit 
een inventarisatie door de NOS, gepubliceerd op 29 april 2021, blijkt dat in tientallen gemeenten moties 
zijn aangenomen om de komst van grote windmolens of zonneparken tegen te gaan of om daarvoor 
gebieden alsnog uit te sluiten. In plaats daarvan overweegt bijvoorbeeld de gemeente Molenlanden 
meerdere kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter en een tiphoogte van ongeveer 20 meter.9

Een ánder interessant alternatief – niet te verwarren met de vibrerende
windturbines – zijn Amerikaanse cyclone-windturbines (afgebeeld op de foto).
Dit idee verdient eveneens serieuze verkenning. Cyclone-windturbines zijn breder en
lager en hebben – net als de vibrerende windturbines – géén wieken. De vorm heeft
iets weg van een koeltoren. De cyclone-windturbines hebben minder impact op
het landschap, veroorzaken minder geluidsoverlast, geen slagschaduw en
er is minder wind nodig.10 Ze zijn niet gevaarlijk voor vogels of vleermuizen.
Nog een voordeel: ze kunnen zelf de groene stroom opslaan en hoeven het
elektriciteitsnet dus niet te belasten. De turbines werken met verticale windassen,
die al draaien bij een windsnelheid vanaf één meter per seconde; ook bij een hoge
windkracht blijven ze werken. 
Bouwkundig ingenieur Theo Nohlmans voorziet “een grote toekomst” voor de
zogeheten cyclone-turbines van Amerikaanse makelij.11 De voorman van
beroepsvereniging KIVI durft de voorspelling wel aan dat windmolens zonder wieken
langzamerhand de overhand zullen gaan krijgen. ,,Dit is een oplossing voor heel
veel problemen. Omwonenden willen geen herrie en slagschaduw. Dat zijn alvast
twee belangrijke nadelen die deze turbines niet hebben." Nohlmans claimt dat de
techniek nu “zo veel verder is” dat wiekloze windmolens óók qua efficiëntie de strijd met traditionele 
turbines aankunnen. De opbrengst van de cyclone-turbines varieert afhankelijk van onder meer de 
grootte van 100 kW tot 8 MW. Een cyclone turbine met een opbrengst van 3 MW heeft een omtrek van 
130m en een totale hoogte van 140 meter.12 Een klassieke
windmolen met dezelfde opbrengst zou een totale hoogte van
maar liefst 200 meter nodig hebben, en een ashoogte van
143 meter.  Het Belgische bedrijf Wingardium Energy hoopt
aan de noordkant van de A59, in de omgeving van
bedrijventerrein Haven, grote cyclone-windturbines zonder
wieken te mogen bouwen. Ook in Parkstad-Zuid wordt
nagedacht over cyclone-windturbines. Initiatiefnemer is daar 
ReReSol, een Heerlens bedrijf met Kerkradenaar Alex Jongen
als directeur.13 

GELUID

7 https://www.trouw.nl/nieuws/zo-duurzaam-zijn-die-windmolens-niet~b3a190f29/   
8 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-licht-erotische-skybrator-zonder-wieken-neemt-zelfs-bij-tegenstanders-  

van-windmolens-veel-bezwaren-weg/   
9 NOS 29 april 2021, Enkele tientallen gemeenten zien grote windmolens of zonneparken niet zitten | NOS 
10 Bron: Brabants Dagblad 12 april 2021, ‘Blaast wiekloze windmolen de weerstand weg?’, Blaast wiekloze windmolen

weerstand weg? ‘Dit is de toekomst’ (al denkt niet iedereen er zo over...) | Brabant | bd.nl 
11 Bron: Brabants Dagblad 12 april 2021, ‘Blaast wiekloze windmolen de weerstand weg?’, Blaast wiekloze windmolen

weerstand weg? ‘Dit is de toekomst’ (al denkt niet iedereen er zo over...) | Brabant | bd.nl 
12 Bron: Wingardium-Energy 
13 Bron: Dagblad de Limburger 20 maart 2021, Vijf kandidaten voor windpark Parkstad-Zuid, waarvan één met 

turbines zonder wieken, https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210319_95598849 
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Geluid windturbines draagt verder over water door ontzanding Geertjesgolf
Er is nu reeds zo veel grond afgegraven dat er een wateroppervlak – de Geertjesgolf – is ontstaan tussen
de voorgenomen windturbines enerzijds en het dorp Winssen anderzijds. Daardoor zal het geluid van de 
windturbines veel verder dragen dan wanneer het oppervlak niet uit water maar uit grond zou hebben 
bestaan. De akoestische relevantie van de ontzanding is nu al een feit doordat de waterplas 
Geertjesgolf er inmiddels grotendeels is. Dat deze nu nog heel ondiep is, laat onverlet dat er nu al 
een grotere draagwijdte is van het geluid. 
Water reflecteert geluid. Geluid draagt over water daarom veel verder dan over land. In het MER is de 
geluidsreflectie door de Geertjesgolf niet of niet zichtbaar meegenomen. Specialisten, zoals 
audioloog/klinisch fysicus dr. ir. Jan de Laat van het Leidse Universitair Medisch Centrum, gaan uit van 
een draagwijdte die anderhalf keer groter is.14 Zij adviseren om de afstand tot woningen te 
vermenigvuldigen met anderhalf. In de brandbrief die honderd medici eind maart 2021 hebben verstuurd 
aan de gemeenteraad van Amsterdam schrijven de medici: “Bij plaatsing van een windturbine op of 
nabij water zou deze afstand minimaal 1,5x groter moeten zijn, gezien het feit dat geluid over 
water veel verder draagt dan over land.”15 

De specialisten adviseren om ten minste een minimale afstand tot woningen aan te houden 
van tien maal de ashoogte, en in geval van water vermenigvuldigd met een factor anderhalf.
In de afbeeldingen hierna zijn deze minimale adviesafstanden gevisualiseerd en is rekening 
gehouden met de wateroppervlakten, naar rato van de grootte van de wateroppervlakten.
Uitgegaan is in de afbeelding van de ashoogte van 170 meter uit de bovengrens van het 
voorkeursalternatief. De berekening is derhalve 170 meter x 10 = 1,7 kilometer.
In het geval van water is daarbij de afstand over het water vermenigvuldigd met anderhalf. In het geval
van de Geertjesgolf bedraagt daardoor de minimale adviesafstand tot woningen 2,2 kilometer.
Uit de afbeelding blijkt dat ruim de helft van het dorp Winssen zich bevindt binnen deze 
minimale adviesafstand van 2,2 kilometer tot de windturbines.
Overigens begrijpen wij dat de Geertjesgolf-Oost een gewijzigd bestemmingsplan zou vergen. Omdat hier
kennelijk serieus over wordt nagedacht door diverse werkgroepen16 en wij onze ogen niet willen sluiten 
voor de mogelijke toekomstscenario’s – hoe onwenselijk ook – hebben wij deze daarom onder 
voorbehoud ingetekend. Wij willen hiermee geenszins pleiten voor de komst van een Geertjesgolf-Oost.

14 Het advies van dr. ir. Jan de Laat van het LUMC: bewaar een veilige afstand van 10 keer de ashoogte van een 
windmolen. Dat zou in IJburg neerkomen op 1,35 kilometer. Daar komt volgens de klinisch fysicus naar schatting 
50 procent bij, omdat geluid verder draagt over water. Bron: Ze zijn voorstanders van windmolens. Maar toch niet
zo dicht bij hun Amsterdamse woonwijk IJburg | De Volkskrant 

15 Raadsadres gezondheidseffecten windturbines d.d. 29 maart 2021, ondertekend door honderd medici: 
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9947347/1/Raadsadres%20gezondheidseffecten
%20windturbines%20definitief%2029-03-2021 

16 Zie 2020-39-A-3-Beantwoording-schriftelijke-vragen-ontzanding-en-verontreinigde-grond-1.pdf (beuningen.nl) 
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Wij verzoeken om de draagwijdte van het geluid van windturbines alsnog in de onderzoeken 
mee te nemen, het akoestisch onderzoek en het MER hierop aan te vullen, en om lagere 
geluidsnormen te hanteren, bijvoorbeeld door middel van maatwerkvoorschriften. Volgens blz. 
567 van het Akoestisch onderzoek is nu uitgegaan van absorberende bodems, in plaats van reflecterende 
wateroppervlakken.17  Dit blijkt ook uit de plattegrond op blz. 570 van het Akoestisch onderzoek, waar de
Geertjesgolf niet is ingetekend.
Op blz. 11 (figuur 4) van het Akoestisch onderzoek is de Geertjesgolf daarentegen wel (gedeeltelijk) 
ingetekend in de plattegrond. Het gedeelte ten oosten van de Betenlaan is overigens niet ingetekend. Bij 
de afbeelding staat dat rekening zou zijn gehouden met het nieuwe meer ten oosten van het bestaande 
Uiver Meertje.18 Op blz. 15 volgt weer een andere plattegrond (figuur 7), waar de Geertjesgolf helemaal 
niet is ingetekend, maar wordt gemeld dat hier wel mee rekening zou zijn gehouden in de “akoestische 
overdrachtsberekening”.19 Dit lijkt ons niet juist.
Daarom hebben wij de volgende vragen bij het Akoestisch onderzoek:

 Waarvan is uitgegaan in het akoestisch onderzoek: van de plattegrond op blz. 570 (waar de 
Geertjesgolf helemaal niet is ingetekend) of de plattegrond op blz. 11 (figuur 4, waarop het 
westelijk deel van de Geertjesgolf is ingetekend), of de plattegrond op blz. 15 (figuur 7, waar de 
Geertjesgolf niet is ingetekend)? 

 Op blz. 17 van het Akoestisch onderzoek wordt onder figuur 10 gemeld: “De geluidscontouren 
vertonen een uitstulping waar zij over water, wegen of industrie reiken. Dit heeft te maken met 
het feit dat water en verharde bodem geluid beter reflecteert, waardoor het verder draagt (Zie 
tevens Figuur 4).” Echter, bij de Geertjesgolf is geen uitstulping te zien in figuur 10 op blz. 17. 
Het is toch onmogelijk dat de Geertjesgolf hierin daadwerkelijk serieus is meegerekend? In 
hoeverre is de reflectie door het water meegerekend?

 Mogen we uit het niet intekenen op blz. 11 (figuur 4) van de Geertjesgolf ten oosten van de 
Betenlaan afleiden dat deze niet doorgaat? Als we die conclusie niet mogen trekken, dan willen 
we verzoeken de reflectie van de Geertjesgolf-Oost alsnog ook mee te nemen in het Akoestisch 
onderzoek.

In onze eerdere inspraakreactie d.d. 16 juli 2020 op het voorontwerp bestemmingsplan schreven wij 
reeds over de verdere draagwijdte van het windturbinegeluid door de Geertjesgolf. Daarin noemden we 
dat het reflecterende geluid door de Geertjesgolf nog problematischer is doordat de wind 
gemiddeld het vaakst zuidwestelijk is, en zo richting Winssen/Ewijk waait, en doordat er 
onlangs veel bomen zijn gekapt op plaatsen waar geen water gepland is.20 Daarom hebben wij 
verzocht – en dat verzoek willen we hierbij herhalen – om hiermee rekening te houden en 
gelet op de bijzondere lokale omstandigheden door middel van maatwerkvoorschriften21 
strengere geluidnormen vast te stellen. Dit is noodzakelijk is vanwege de draagwijdte van het geluid 
over de toekomstige Geertjesgolf en ook overigens vanwege de cumulatie van geluid uit de omgeving. 
In de beantwoordingsnota van de gemeente Beuningen d.d. 8 september 2020 schrijft de gemeente op 
blz. 43: “Bij de beoordeling van de uiteindelijke opstelling zal de gemeente oordelen of sprake is van 
bijzondere lokale omstandigheden die het opleggen van lagere normen rechtvaardigen. Naar aanleiding 

17 Blz. 567 Akoestisch onderzoek: “In het rekenmodel houden we rekening met akoestisch absorberende bodems 
zoals taluds en grasvlakken.”

18 Blz. 11 Akoestisch onderzoek: “Onderstaande afbeelding toont de bodemfactor in de omgeving van het 
projectgebied. Hierin is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen: Het nieuwe meer dat ten oosten van 
het bestaande Uiver Meertje wordt gerealiseerd.” 

19 Blz. 15 Akoestisch onderzoek: “N.B. Hoewel het nieuwe meer dat ten oosten van het bestaande Uiver Meertje 
wordt gerealiseerd niet op onderstaande figuren is weergegeven (doordat de achtergrondkaart nog niet op deze 
nieuwe ontwikkeling is aangepast) is wel met de nieuwe situatie rekening gehouden in de akoestische 
overdrachtsberekening.”

20 We schreven in onze eerdere inspraakreactie: “Als er dadelijk na de ontzandingen aaneengesloten meren van de 
Geertjesgolf liggen langs de Maas en Waalweg, wordt het geluid ook nog verdubbeld doordat geluid over water 
veel verder draagt. Dit effect wordt versterkt doordat zeer veel bomen langs onder meer de Plaksestraat en 
Koningstraat zijn gekapt, zodat het geluid nog verder draagt, Als er dan ook nog eens uit zuidelijke of 
zuidwestelijke richtingen de wind waait, hetgeen zeer vaak het geval is, dan wordt het geluid richting het dorp 
Winssen daarbij nogmaals verdubbeld.” 

21 Het maatwerkvoorschrift kan inhouden dat het bevoegd gezag strengere normen voorschrijft inzake één of meer 
windturbines, in afwijking van de geluidsnormen van 47 dB Lden en 41 dB Lnight uit het Activiteitenbesluit. In 
artikel 3.14a, derde lid, van het Activiteitenbesluit is bepaald dat het bevoegd gezag in afwijking van het eerste lid
bij maatwerkvoorschrift in verband met bijzondere lokale omstandigheden normen met een andere waarde kan 
vaststellen. Het maatwerkvoorschrift kan ook zien op een verplichting om te kiezen voor een relatief geluidsarme 
windturbine.
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van de ontvangen zienswijzen heeft de gemeente besloten om de geluidseffecten van de ontzanding mee 
te nemen in het geluidsonderzoek voor het definitieve MER.” 

Graag verzoeken we om onderzoek naar de draagwijdte van het geluid over de Geertjesgolf, 
en om bij de beoordeling van de uiteindelijke opstelling – overeenkomstig hetgeen de 
gemeente schrijft op blz. 43 van haar beantwoordingsnota – te oordelen of sprake is van 
bijzondere lokale omstandigheden die het opleggen van lagere normen rechtvaardigen. 
Weliswaar is op blz. 576-577 van het Akoestisch onderzoek ingegaan op de cumulatieve geluidseffecten 
van de (machines van de) zandwinning, maar er is geen onderzoek gedaan naar de draagwijdte van het 
geluid over de toekomstige Geertjesgolf, althans dit blijkt niet uit de stukken en hierop is niet ingegaan. 
Dat zijn twee verschillende punten. 

Verband tussen geluid windturbines en gezondheidsklachten noopt tot 
toepassing voorzorgsbeginsel
Het laagfrequent geluid van windturbines heeft zodanige negatieve gevolgen voor de gezondheid dat niet 
langer kan worden aangenomen dat de geluidnorm van 47 dB Lden voldoende bescherming biedt. 
Mensen die in de buurt van windturbines wonen, kampen veelvuldig met slaapproblemen. Ook overdag is 
het geluid voor velen zeer hinderlijk. Er bestaan intussen “windmolennomaden”; dit zijn mensen die 
ervoor op de vlucht gaan en steeds weer opnieuw moeten verhuizen, omdat in hun nieuwe leefgebied 
intussen ook alweer windmolens staan.
Daarnaast blijkt dat mensen met reeds bestaande hartklachten een grotere kans hebben op een beroerte
en/of een hartinfarct. Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan 
laagfrequent geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. Deze negatieve
gezondheidseffecten van windturbines blijken uit een analyse van klinisch fysicus dr.ir. Jan de 
Laat (Leids Universitair Medisch Centrum) van meer dan driehonderd recent gepubliceerde 
wereldwijde studies naar gezondheidsaspecten van onder andere laagfrequent geluid.22 De 
uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de eerdere, voorzichtige conclusies van andere 
onderzoeken, zoals van de Deense epidemioloog Aslak Poulsen, maar ook andere 
onderzoeken.23 Op grond van het voorzorgsbeginsel moet daarom een zwaarwegend gewicht 
worden toegekend aan het voorkomen van gezondheidsrisico's voor omwonenden. Artikel 22 
van de Grondwet verplicht de overheid om maatregelen te nemen om de volksgezondheid te bevorderen.

Op korte termijn verschijnt een artikel van voornoemde dr. ir. Jan de Laat na een systematic review van 
honderden windmolen gezondheidsstudies. Dit zal in de lijn van de bevindingen van het RIVM liggen, 
maar komt op drastisch hogere percentages uit van slaapverstoring, hoofdpijn, vermoeidheid (leidend tot
geheugen- en concentratieproblemen) en migraine. Tijdens de expertsessie24 windturbines in Amsterdam 
heeft hij deze conclusies toegelicht en geeft aan dat op afstanden van 500-600 meter tussen windturbine 
en woning (de huidige Nederlandse geluidsnorm komt overeen met een afstand van ongeveer 400 meter)
de volgende percentages van gezondheidseffecten worden gevonden: ruim 70% slaapverstoring,  
ruim 70% hoofdpijnklachten, ruim 80% vermoeidheidsklachten en ruim 20% migraine.

In onze eerdere inspraakreactie zijn we ook op dit onderwerp ingegaan. In de “Nota inspraak en 
vooroverleg op het voorlopige MER en het voorontwerp bestemmingsplan Windpark Beuningen” van 8 
september 2020 stelt de gemeente Beuningen op blz. 38 in reactie hierop: “Uit het akoestisch onderzoek 
blijkt dat, door de grote afstand van de windturbines tot woonkernen, ernstige geluidhinder in 
woonkernen kan worden uitgesloten.” Gesteld wordt op blz. 39 -onder verwijzing naar een artikel van het
RIVM – dat er geen bewijs is dat laagfrequent geluid en infrageluid specifieke effecten hebben, en dat 
gezondheidseffecten eerder gerelateerd zijn aan ergernis dan aan daadwerkelijke blootstelling.25 
Het RIVM heeft echter alleen een literatuurstudie gedaan op basis van buitenlands onderzoek naar veel 
lagere windturbines, die veel verder van woningen af staan. Dit erkent het RIVM zelf overigens ook.26 

22 https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-  
gezondheid.html 

23 Een bibliotheek met wetenschappelijke onderzoeken hierover is gebundeld op www.windwiki.nl en in de volgende 
Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1BPVdpRMDYqyD1Rm_gTsTXmRABtKUiODO Zie ook het 
artikel van huisarts Sylvia van Manen, “Windmolens maken wel degelijk ziek”, in tijdschrift Medisch Contact, 22 
maart 2018, nr. 12, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-
degelijk-ziek.htm 

24 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/823337/Expertmeeting%20Windturbines%2002-02-2021    
vanaf 1:33:00

25 Dit wordt met andere woorden herhaald in het document “Ontwerp Bestemmingsplan – toelichting en regels”, in 
de paragraaf Laagfrequent geluid (blz. 26-27).
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Bovendien concludeert ook het RIVM dat de Nederlandse geluidsnormen achterhaald zijn.27  In het 
verleden, onder meer in 2009, heeft het RIVM geadviseerd om veel strengere normen te introduceren.28

Een calculatie uit 2015 van Nieuwenhuizen en Kohl toont aan dat de Nederlandse norm maar 
liefst twee maal soepeler is dan andere Europese landen. Nederland heeft zelfs de soepelste 
geluidsnorm van Europa.29 In Beieren, Finland, Polen en Frankrijk worden zelfs 
afstandsnormen gehanteerd van 1500 tot 2000 meter bij het huidige formaat windturbines. 

Akoestisch onderzoek: voorkeursalternatief slechtere gezondheidsscore
Op blz. 38 van het Akoestisch onderzoek staat: “Het VKA scoort wat betreft gezondheid minder goed dan 
MER-alternatief 1, maar beter dan alternatieven 2 en 3.”
→ Kan worden toegelicht waarom desondanks is gekozen voor het voorkeursalternatief?

Gezondheidseffecten zijn niet verdisconteerd in wettelijke geluidsnormen
Anders dan in alle andere EU-lidstaten hanteert Nederland jaargemiddelden bij de geluidsnormen.30 De 
geluidsnormen uit artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit zijn jaargemiddelden: het is dus toegestaan 
om de periodes waarin de windturbines stilstaan – bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van wind of 
vanwege de slagschaduwvoorziening – te verrekenen met de overige periodes. In die overige periodes 
mag de windturbine volgens de geluidsnormen oneindig veel meer geluid dan 47 db Lden aan 
geluidsoverlast veroorzaken, mits het jaargemiddelde maar onder de geluidsnorm blijft. Uit 
metingen blijkt dat de Lnight norm bij periodes met veel wind met 5 à 6 dB wordt 
overschreden. Ondanks deze overschrijdingen kan een windpark toch aan de geluidsnorm 
voldoen, omdat er wordt gecompenseerd met windstille periodes. Vergelijk het met wonen 
naast een nachtelijke uitgaansgelegenheid: gemiddeld is het redelijk stil, maar elke vrijdag en 
zaterdag ligt u er wakker van. Vanwege het jaargemiddelde karakter kan alleen achteraf 
worden vastgesteld of aan de norm is voldaan, zodat handhaving een wassen neus is.
Dit heeft ook consequenties voor de gezondheidseffecten. Daarbij moet worden bedacht dat de 
geluidssterkte exponentieel toeneemt. Dat betekent: bij een toename van 42 dB naar 45 dB is dat een 
verdubbeling, en bij 45 naar 48 db opnieuw. Elke 3 dB hoger is een verdubbeling van de geluidssterkte. 
Windturbines zijn momentane geluidsbronnen met een impulskarakter. De geluidsnormen uit artikel 
3.14a gaan echter uit van jaargemiddelden en houden geen rekening met de geluidspieken (de zwoep, 
het impulskarakter) en periodes van veel wind. De Europese richtlijn, waarin Lden en Lnight worden 
uitgewerkt, adviseert dan ook uit te gaan van absolute grenswaarden bij geluidsbronnen. Zie hierover het
zeer goed gedocumenteerde position paper van stichting Windalarm uit Amsterdam: “Twaalf argumenten 
om de Nederlandse geluidsnorm voor industriële windturbines aan te scherpen” van februari 2021.31 
De geluidsnormen zijn gebaseerd op verouderde onderzoeken, waarbij sprake was van kleinere 
windturbines van ongeveer 80 tot 100 m hoog, met een relatief grote afstand tot bewoonde gebieden. Bij
grote windturbines zoals die nu worden voorgesteld met een kleinere afstand tot bewoonde gebieden, 
treedt meer hinder op en garanderen de normen niet dat het percentage ernstig gehinderden beperkt 
blijft tot 9%. Bij de keuze voor de grenswaarde van 47 dB Lden is hiermee geen rekening gehouden. Een 
concreet voorbeeld van hoe het mis kan gaan is windpark Spui. Direct na de inbedrijfstelling kwamen de 
eerste klachten over geluidsoverlast al binnen en dat liep op tot 950 klachten in het eerste jaar. De 
klachten zijn samen te vatten onder ernstige geluidshinder, stress en slaapgebrek, terwijl de 
Omgevingsdienst heeft geconcludeerd dat wordt voldaan aan de wettelijke geluidsnormen.
Handhaving van de al veel te ruim gestelde geluidsnorm is niet mogelijk. Windparken voldoen 
aan de normen, maar de omwonenden ervaren sterke overlast en er kan niets tegen worden 
gedaan. De omwonende verkeert in een uiterst onzekere en kwetsbare rechtspositie. Een 
extra afstandsnorm (10 x tiphoogte of ashoogte) is urgent.

26 Zie TV-uitzending de Hofbar 30 maart 2021, ‘RIVM onderzoekt niet zelf gezondheidsrisico's windmolens’, 
https://www.youtube.com/watch?v=WrzQtO42-LY&list=PLEdinDyfYMZCh_I2lWO_qiBzEUBh208Fo&index=4 

27 “Het RIVM concludeert dat de Nederlandse geluidsnormen achterhaald zijn. Een miljoen Nederlanders hebben 
geluidsoverlast door auto's, treinen, vliegtuigen en windmolens, en dat leidt tot ernstige gezondheidsklachten 
zoals slaapverstoring en hartklachten. Het wettelijk toegestane geluidsniveau moet omlaag, vindt het RIVM.” Bron:
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-813-54268& 

28 Bron: blz. 10 van https://windalarm.amsterdam/doc/Position-Papers/Position-Paper-Windalarm-Geluidshinder-en-
gezondheidsschade-Windturbines.pdf

29 Bron: International EuroNoise 2015 Conference, Differences in noise requirements for wind turbines in four 
European countries (conforg.fr) 

30 Bron: International EuroNoise 2015 Conference, Differences in noise requirements for wind turbines in four 
European countries (conforg.fr) 

31 https://windalarm.amsterdam/doc/Position-Papers/Position-Paper-Windalarm-Geluidshinder-en-
gezondheidsschade-Windturbines.pdf
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Wij willen de gemeente Beuningen daarom opnieuw verzoeken om gebruik te maken van haar 
bevoegdheid uit artikel 3.14a, tweede of derde lid, van het Activiteitenbesluit om lagere 
geluidsnormen te hanteren. In haar beantwoordingsnota van d.d. 8 september 2020 schreef de 
gemeente Beuningen op blz. 54 dat er geen aanleiding is om af te wijken van de landelijke 
geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, door strengere normen te hanteren. Wij zien daarvoor 
aanleiding om volgende redenen. Allereerst vanwege de draagwijdte van het geluid over het water. Maar 
ook omdat in Nederland sprake is van een onderschatting van de geluidshinder. De norm is zo gekozen 
dat 9 procent van de mensen binnenshuis ernstige hinder ervaart. Buitenshuis is dat zelfs 20 procent. 
Het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ondervindt is in de praktijk hoger. Dat blijkt uit 
een aanzienlijk deel van de wetenschappelijke studies. Een voorbeeld is het grootschalige 
onderzoek dat is gedaan door David Michaud en zijn collega’s bij het Canadese ministerie voor 
Gezondheid.32 Zij legden huisbezoeken af bij 1.238 Canadezen die vlak bij windturbines woonden en 
namen hun een enquête af. Bij 234 van deze mensen bleek het geluid aan de buitenkant van hun huis in 
de hoogste categorie te vallen: tussen de 40 en 46 dB. Van deze groep zei 13,7 procent ernstige hinder 
te ervaren. Een andere interessante studie werd gedaan door een groep Poolse wetenschappers. Zij 
ondervroegen 517 mensen met windturbines in hun omgeving. Wanneer het Lden- geluid van de 
windturbines meer dan 45 dB bedroeg, zei 22,9 procent dat dit ernstige hinder opleverde. 

Akoestisch onderzoek: verband tussen afmetingen windturbine en 
geluidsproductie is ontkend
In het Akoestisch onderzoek staat op blz. 27 dat “er geen verband is tussen de afmetingen van een 
windturbine en de geluidsproductie”. Op blz. 29 staat vervolgens: “Merk op dat windturbine met de 
grootste rotordiameter (170 meter) en het grootste vermogen (6,0MW) qua geluidproductie een van de 
stilste modellen is uit de shortlist. Dit onderschrijft de stelling dat de geluidproductie van windturbines 
niet afhangt van hun afmeting of hun vermogen”.
De laatste wetenschappelijke inzichten geven onzes inziens een ander beeld. Bij windturbines is de 
huidige generatie een stuk groter dan de vorige. De masten zijn hoger, de door de lucht maaiende armen 
langer. En dus geeft de nieuwe generatie turbines meer geluidshinder. Dit is wetenschappelijk 
onderzocht door de Finse onderzoeker Valtteri Hongisto. Hij keek specifiek naar windturbines met 
een capaciteit van tussen de 3 en 5 MW – de grote jongens, zoals die bijvoorbeeld in Nieuw-Beijerland 
staan. Tot ongeveer 42 dB Lden loopt de geluidshinder die ze vinden gelijk op met de verwachtingen 
waarop de Nederlandse norm is gebaseerd. Maar als het geluid harder wordt, buigt de curve van Hongisto
scherp omhoog. Bij 47 dB Lden heeft ongeveer 17 procent van de mensen veel last van de windturbines, 
haast het dubbele dan werd gedacht toen de grenswaarde in Nederland werd vastgesteld.

Stel als voorwaarde dat het stilste windturbinetype wordt gekozen
De Gebiedsraad heeft een aantal jaren geleden geadviseerd om “de ‘stilste’ voorhanden zijnde 
windturbines in ogenschouw te nemen”.33

In deze fase is het type windturbine echter nog altijd niet bekend. Dat blijkt uit blz. 17 en blz. 165 van 
het combi-MER.34 Hierdoor weten wij niet exact genoeg wat de plannen inhouden, aangezien er een grote
diversiteit aan windturbines op de markt is. Zoals de gemeente (terecht) aangeeft, verschillen de 
verschillende merken aan windturbines sterk qua geluidsniveau en bronsterkte (zoals mede blijkt uit tabel
12 van het Akoestisch onderzoek).
In onze eerdere inspraakreactie d.d. 16 juli 2020 op het voorontwerp bestemmingsplan schreven wij 
hierover onder meer: “Aangezien het type windturbine nog niet bekend is, zouden ten minste de 
keuzecriteria daarvoor moeten worden geformuleerd: bijvoorbeeld dat minimale geluidsemissie het 
belangrijkste keuzeaspect dient te zijn. Is de gemeente daartoe bereid?” 
In haar beantwoordingsnota d.d. 8 september 2020 schrijft de gemeente Beuningen op blz. 45: “Het 
vastleggen van het windturbinetype voorafgaand aan verlening van de omgevingsvergunning is 
ongebruikelijk. De gemeente zal deze eis dan ook niet aan de initiatiefnemer opleggen.”
Ons inziens is dit niet ongebruikelijk. Bijvoorbeeld via een maatwerkvoorschrift kan een verplichting 
worden opgelegd om te kiezen voor een relatief geluidsarme windturbine. Dit wordt ook onderkend op 
blz. 19 van het Akoestisch onderzoek: “Ook is voor deze opstellingen een optie om met een stiller
windturbinetype te werken.” Daarom herhalen we het verzoek om een verplichting vast te leggen 
om te kiezen voor het stilste windturbinetype. De initiatiefnemer heeft bovendien louter 
commerciële belangen en zal willen kiezen voor de goedkoopste windturbine die te koop is, maar dat is 

32 David S. Michaud, Katya Feder, Stephen E. Keith, and Sonia A. Voicescu, Exposure to wind turbine noise: 
Perceptual responses and reported health effects, Health Canada

33 Bron: blz. 2 van Raadsvoorstel Advies Gebiedsraad Locatieplan grootschalige opwek Zon en Wind (beuningen.nl) 
34 Aldaar is telkens vermeld: “Leemten in kennis | Op dit moment is nog niet bekend welk type windturbine de 

voorkeur van de initiatiefnemer zal hebben.” 
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niet noodzakelijk het minst lawaaiige type. Het algemeen belang dient hier te prevaleren boven de 
commerciële belangen van de initiatiefnemer. 

Het ontbreken van een maximale geluidsbelasting in het bestemmingsplan is 
in strijd met jurisprudentie van de Raad van State
Zoals zojuist opgemerkt, is het type windturbine onbekend en lopen de verschillende merken aan 
windturbines sterk uiteen qua geluidsniveau en bronsterkte. Doordat de gemeente de keuze van het type 
windturbine aan de initiatiefnemer laat zonder specifieke eisen te stellen, komt er een nieuwe vorm van 
energieopwekking over ons heen, zonder dat de industrie zelf vooraf hoeft aan te tonen dat het type 
windturbine dat uiteindelijk wordt geplaatst, daadwerkelijk aan de geluidsnormen zal voldoen. In het 
geval van Windpark Beuningen is op basis van fictieve modellen de geluidbelasting berekend aan de hand
van zogenoemde “referentieturbines” (fictieve windturbines ter vergelijking). Doordat er geen eisen 
worden gesteld aan het type windturbine, kon het Akoestisch onderzoek alleen worden uitgevoerd met 
deze referentiewindturbines. 
Omdat in het ontwerpbestemmingsplan niet is vastgelegd wat de maximale geluidbelasting 
mag zijn, maar ook niet (in plaats daarvan) is vastgelegd welk type windturbine moet worden 
gebruikt, is niet gewaarborgd dat de geluidbelasting zoals berekend niet wordt overschreden, 
want de referentieturbines kunnen qua geluidsniveau sterk verschillen van de windturbines 
die daadwerkelijk zullen worden gekozen. Het is in een dergelijk geval onrechtmatig dat in de 
planregels niet is geborgd dat de in het MER voor het voorkeursalternatief berekende 
geluidbelasting niet zal worden overschreden. De wijziging van het bestemmingsplan is 
hierdoor in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht, zo blijkt uit 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2019.35 Gelet op 
deze jurisprudentie van de Raad van State dient in de planregels te worden opgenomen dat 
het windmolenpark niet tot een grotere geluidbelasting mag leiden dan berekend voor het 
voorkeursalternatief uit het MER. In het bestemmingsplan moet een voorwaardelijke 
verplichting worden opgenomen over de maximale geluidbelasting. 

Akoestisch onderzoek: de geheime, onderliggende gegevens van de 
berekening moeten openbaar worden
Op basis van fictieve modellen is de geluidbelasting berekend aan de hand van zogenoemde 
“referentieturbines”. Op blz. 30 van het Akoestisch onderzoek staat echter dat de onderliggende 
gegevens over de geluidsberekening – “spectrale gegevens” – geheim zijn vanwege een non-disclosure 
agreement.36 Spectrale gegevens zijn gegevens die de verdeling beschrijven van de geluidsenergie over 
de hoge tot lage frequenties. Doordat deze gegevens geheim worden gehouden, is niet na te gaan hoe de
berekening van de geluidsoverdracht tot stand is gekomen. Tegen het geheim blijven van de 
onderliggende gegevens maken wij bezwaar, temeer omdat bij andere windparken wel 
openheid wordt gegeven over de gebruikte spectrale data. Onderliggende gegevens zijn nodig om 
een volledige beoordeling te kunnen maken van het Akoestisch onderzoek. In het Akoestisch onderzoek is
ook niet inzichtelijk gemaakt wat de maximale geluidsbelasting onder het oude planologische regime zou 
zijn geweest – uitgaande van een maximale planologische invulling van de tussengelegen gebieden, – 
noch is inzichtelijk gemaakt wat de maximale geluidsbelasting bij maximale planologische invulling van 
de tussengelegen gebieden onder het nieuwe planologische regime zou zijn.

Bovenwettelijke geluidsmaatregelen niet onderzocht ondanks toezeggingen
In het Akoestisch onderzoek wordt in de paragraaf 4.2 (Gezondheidseffectscreening) op blz. 23-24 
terecht opgemerkt dat wettelijke milieunormen of afspraken “lang niet altijd voldoende zijn om risico’s en
klachten te vermijden”. Op blz. 31 van het combi-MER staat dat de gemeenteraad op 9 april 2019 onder 
meer heeft besloten: “Geluid op burgerwoningen voldoet minimaal aan de wettelijke Lden norm 
van 47 dB(A), bovenwettelijke maatregelen worden in de MER-procedure onderzocht.”
Dit wordt herhaald in paragraaf 11.1 van het combi-MER, bij de opsomming van randvoorwaarden 
waaraan het voorkeursalternatief moet voldoen. Ook in haar beantwoordingsnota d.d. 8 september 2020 
schrijft de gemeente Beuningen dit op blz. 53: “De toegevoegde waarde van eventuele bovenwettelijke 
maatregelen op het gebied van geluid wordt onderzocht in de volgende versie van het MER, ten behoeve 
van het voorkeursalternatief.”
Het verrast dan ook dat in paragraaf 11.2.2 van de huidige versie van het combi-MER opeens wordt 
gesteld dat er geen aanleiding is om bovenwettelijke geluidsmaatregelen toe te passen, omdat er relatief 

35 Zie rechtsoverweging 25.2, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:1258  
36 Zie blz. 30 Akoestisch onderzoek: “Voor de bovengrens van het VKA zijn de spectrale gegevens door de fabrikant 

beschikbaar gesteld onder een non-disclosure agreement. Hoewel de waarden dus wel gebruikt zijn in de 
berekening van de geluidsoverdracht is het niet mogelijk deze hier te tonen. De gegevens zijn voor eenieder op te 
vragen bij de fabrikant (Nordex).”
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weinig woningen in de omgeving zouden liggen. Dit komt voor ons uit de lucht vallen. Hoe verhoudt dit 
zich tot voornoemde toezeggingen? Wat is de onderbouwing? Wat is er in de tussentijd veranderd? 
We verzoeken om conform toezeggingen bovenwettelijke geluidsmaatregelen te onderzoeken.

Cumulatief effect van herindeling luchtruim is nog niet meegenomen in 
akoestisch onderzoek
Met de herindeling van het Nederlandse luchtruim die het kabinet wil doorvoeren, krijgt Gelderland meer 
overlast. En wie in Gelderland of Utrecht woont, bevindt zich op termijn onder de nieuwe, vierde 
aanvliegroute naar Schiphol. Zie het bericht uit NRC van 21 april 2021: “Herindeling luchtruim bezorgt 
noorden en oosten meer overlast”.37

Nu dit bekend is geworden, pleiten wij ervoor om ten behoeve van een volledig beeld alsnog in het 
Akoestisch onderzoek de geluidseffecten mee te nemen van de herindeling van het luchtruim. 
Door geluidseffecten van de voorgenomen windturbines in Beuningen op te tellen bij de geluidseffecten 
van de herindeling van het luchtruim, kan tijdig worden geanticipeerd op een cumulatie van effecten. 
Voorkomen moet worden dat een opeenstapeling van effecten uiteindelijk leidt tot  
significante  negatieve  effecten. 

LANDSCHAP

Afwijken van negatief advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is reden voor 
weigering omgevingsvergunning, want afwijking is niet dragend gemotiveerd
In de ontwerp omgevingsvergunning staat op blz. 8 dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit negatief 
advies heeft uitgebracht: “Gelet op het vorenstaande kan dit advies worden gezien als een negatief 
advies, het bouwplan voldoet zowel op zichzelf als in relatie tot de omgeving niet aan redelijke eisen van 
welstand.”
Vervolgens wordt op blz. 9 van de ontwerp omgevingsvergunning gesteld dat het college van B&W dit 
advies “naast zich neer” legt. Dit wordt als volgt gemotiveerd: “Op basis van maatschappelijke belangen 
en politieke verantwoordelijkheid voor het beleidsthema duurzaamheid en bijbehorende bijdrage aan 
lokale, regionale en nationale doelstellingen, legt het college dit advies naast zich neer en is zij van 
mening dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.”
In artikel 2.10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het 
bevoegd gezag weliswaar een expliciete bevoegdheid gegeven om van een negatief welstandsadvies af te
wijken, maar het besluit omtrent het afwijken van het welstandsadvies behoeft een deugdelijke 
motivering. De kritiek van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is in dit geval zeer stevig. Enkele citaten:

– “Grote zorgen bestaan over de ruimtelijke impact voor bewoners binnen een straal van 2,45 
kilometer van de windturbines en in het bijzonder binnen een straal van 1,2 kilometer (5 keer de 
tiphoogte) waar de windturbines beeldbepalend en zeer dominant zijn.”
– “Het betreft hier de nieuwe generatie XXL-windmolens met een nog grotere hoogte dan 
bestaande windmolens, bijvoorbeeld langs de A15. Hierdoor is er sprake van een nog meer 
landschap-overstijgende uitstraling. Daarnaast hebben de molens invloed op de directe 
omgeving, door de grotere diameter aan de voet van de masten in combinatie met de betonnen 
funderingen.”
– “Al in het vorige advies zijn grote zorgen geuit dat de opgave zo sectoraal is aangevlogen. Het 
gaat vooral over energieopbrengst, draaisnelheid van de rotor en schaduw. Veel te laat is de 
ruimtelijke kwaliteit van het landschap in de discussie meegenomen.”
– “Deze nieuwe generatie turbines verhoudt zich tot geen enkel verticaal object in het bestaande 
landschap (kerktoren, schoorstenen van baksteenfabrieken, hoogspanningsmast etc.), wat wel 
het geval is met de bestaande 3 MW turbines die nu elders langs de snelwegen staan.”
– “Nergens wordt uitgelegd waarom is gekozen voor deze ‘voorkeursvariant’ (met vijf molens). 
Dergelijke mega-turbines passen in het grootschalige landschap van de Flevopolders of op zee, 
maar niet hier. Dit leidt tot de vraag of, als er vijf turbines worden geplaatst, deze lager kunnen 
zijn, zeker als de lijnopstelling wordt verlaten. Een bijkomende vraag is welke nieuwe 
infrastructuur nodig is om deze turbines te realiseren. Moeten lokale wegen worden verbreed of 
worden nieuwe beheers wegen gemaakt in verband met de aanvoer van onderdelen?”
– “In de presentatie is nog steeds sprake van een verkeerde voorstelling van zaken. De 
impressies vanuit het programma Windplanner zijn niet gemaakt vanuit het perspectief van het 
menselijke oog. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van Google Streetview dus met (groothoek) 
camera op een auto waarmee de camera zich bevindt tegen de kroonhoogte van bomen. Dit is 
niet conform de menselijke ervaring (onder kronen door). In Windplanner zijn de molens 

37 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/21/herindeling-luchtruim-bezorgt-noorden-en-oosten-meer-overlast-  
a4040666 
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bovendien lager en met een kleinere rotordiameter dan in het voorstel, zodat ook hier geen reële 
verbeelding is gegeven.”
– Gelet op het vorenstaande kan dit advies worden gezien als een negatief advies, het bouwplan 
voldoet zowel op zichzelf als in relatie tot de omgeving niet aan redelijke eisen van welstand.

Ons inziens dient de omgevingsvergunning te worden geweigerd op grond van artikel 2.10, 
eerste lid, onder d, Wabo: het negatieve welstandsadvies vormt een formele weigeringsgrond. 
De omgevingsvergunning mag niet worden verleend, omdat naar ons oordeel niet dragend is 
gemotiveerd waarom van het welstandsadvies moet worden afgeweken. Verwacht mag worden 
dat dragend wordt gemotiveerd waarom wordt afgeweken van dit stevige welstandsadvies. Gemotiveerd 
zou moeten worden waarom de duurzaamheidsdoelstellingen alleen kunnen worden gehaald op déze 
plaats op déze manier. Had niet kunnen worden gekozen voor een andere plaats of voor een andere 
manier van energieopwekking? Niet gemotiveerd is waarom niet wordt gekozen voor minder ingrijpende 
alternatieven (zoals meer zonne-energie, of cyclone-windturbines) of voor andere locaties (zie hierboven 
de opmerkingen over wind-op-zee) of voor de nuloptie, aangezien de nationale taakstelling voor wind-op-
land reeds is gehaald. 

Specifieke opmerkingen over Landschappelijke beoordeling (bijlage E)
 Op blz. 9 wordt verwezen naar artikel 2.7.4.1 van de Omgevingsverordening. Dit artikel bestaat 

niet meer, aangezien de Omgevingsverordening opnieuw is vastgesteld.38 In gewijzigde vorm is 
het te vinden in artikel 2.55, dat – voor zover hier relevant – bepaalt dat binnen een waardevol 
open gebied in beginsel geen bestemming mogelijk wordt gemaakt indien dat de openheid 
aantast. Artikel 2.55, tweede lid, biedt een mogelijkheid om van deze regel af te wijken “voor 
zover de toelichting van het bestemmingsplan voldoet aan artikel 2.62”.

 Artikel 2.62 van de Omgevingsverordening bepaalt op welke onderwerpen moet worden ingegaan
in de toelichting op het bestemmingsplan in geval van windturbines. Twee van de vereiste 
onderwerpen zijn: ‘De ruimtelijke kenmerken van het landschap’ (vereiste a) en ‘Maat, schaal en 
inrichting in het landschap’ (vereiste b). Op blz. 31 van de Landschappelijke beoordeling staat 
echter dat deze twee vereisten zijn samengevoegd tot één beoordelingscriterium, te weten 
“Ruimtelijke kenmerken en inrichting van het landschap”. Deze samenvoeging van de 
beoordelingscriteria achten wij in strijd met de Omgevingsverordening. Die noemt het 
als aparte criteria. Bij de andere criteria staat in de Landschappelijke beoordeling steeds dat die 
worden "overgenomen". Het bevoegd gezag mag echter niet zelf naar believen kiezen welke 
toetsingscriteria men wil "overnemen" en welke niet. 

 Deze afwijking van de Omgevingsverordening is relevant, omdat door de samenvoeging van de 
beoordelingscriteria niet langer als zodanig wordt getoetst aan de elementen “maat” en “schaal” 
uit artikel 2.62, onderdeel a, van de Omgevingsverordening, terwijl dit bij XXL-windturbines bij 
uitstek relevante zelfstandige beoordelingscriteria zijn. Zoals de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
opmerkt, verhoudt deze nieuwe generatie XXL-megaturbines zich “tot geen enkel 
verticaal object in het bestaande landschap”.

 Bij de fotovisualisaties op blz. 73 tot en met 81 zijn de bovengrens en de ondergrens 
weergegeven. Echter, bij vrijwel alle visualisaties staan twee rotorbladen omhoog bij de 
bovengrensvariant, en twee rotorbladen omlaag bij de ondergrensvariant. Is hiervoor een 
bepaalde reden? 

 Op blz. 86 tot en met 88 komt de standaardzin “Het verschil in waarneming tussen de onder- en 
bovengrens van VKA zal nihil zijn” in totaal zes keer terug,  maar hoe verhoudt zich dit tot de 
eerdere stelling: "Hoe groter de windturbine hoe meer dit [negatieve] effect zal optreden."? Op 
blz. 88 staat juist dat het verschil "klein" is, dus niet nihil. Op blz. 88 staat daarentegen: “Hoe 
meer windturbines en hoe groter deze zijn hoe groter deze aantasting is omdat deze voor 
waarnemers eerder zichtbaar zullen zijn.”

 Op blz. 87 staat inzake Beatrixmolen (Winssen): “De impact op de kwaliteiten is nihil.” De vraag 
is waarom bij andere molens wordt opgemerkt dat de cultuurhistorische waarden wel worden 
aangetast, maar bij de Beatrixmolen de impact nihil is. Bij molen de Verrekijker staat bijv.: “De 
moderne windturbines zijn niet passend in de omgeving van de molen en tasten daarom dit 
cultuurhistorische bouwwerk aan.” Vergelijkbare passages staan hierboven bijv. bij Kasteel 
Hernen en bij Leur. Een mogelijke verklaring is dat op blz. 59 wordt opgemerkt dat rondom de 
molen “veel bebouwing aanwezig” is. In de directe omgeving van de molen is de bebouwing in de
(relevante) zuidelijke richting beperkt en laag. 

 Op blz. 63 (en elders) staat dat windturbines beter passen in komgronden, omdat deze worden 
ervaren als grootschalige productielandschappen. Op blz. 46 staat: “De grootschaligheid van het 
gebied past wel bij de grootschaligheid van windturbines.” Op blz. 59 (en elders) staat dat, voor 

38 Zie nieuwe versie op https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/04Ruimte/
190228_Geconsolideerde_Omgevingsverordening.pdf 
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zover objecten of bebouwing aanwezig zijn, dit ervoor zorgt dat er geen direct zicht is op de 
windturbines, waardoor de windturbines eveneens goed passen. De redenering is kennelijk dat 
als er veel bebouwing nabij is, dat de windturbines dan toch niet te zien zijn, en als de bebouwing
ver weg is, dan is de redenering dat de windturbines beter passen. Begrijpen wij goed dat, 
volgens deze redeneringen windturbines dus altijd passen, of er nu wel of geen bebouwing nabij 
is? Dit vergt wel erg veel lenigheid van geest en komt ons voor als doelredeneringen.

In de Landschappelijke beoordeling van het voorkeursalternatief ontbreken 
kritische passages die wel bij de overeenkomstige aspecten van 
alternatieven 1, 2 en 3 als nadelen zijn vermeld
In paragraaf 6.3 van de Landschappelijke beoordeling wordt de daadwerkelijke landschappelijke 
beoordeling van het voorkeursalternatief beschreven. Het valt op dat bij de beoordeling van het 
voorkeursalternatief veel kritische passages zijn weggelaten die wel zijn genoemd bij de 
beoordeling van de alternatieven 1, 2 en 3, terwijl die passages ook voor het 
voorkeursalternatief relevant zijn, met name voor zover deze mede betrekking hebben op 
alternatief 1. Immers,  alternatief 1 komt – voor zover hier relevant – vrijwel overeen met het 
voorkeursalternatief. 
In de tabel hierna worden voorbeelden gegeven van de betreffende ontbrekende passages in de 
Landschappelijke beoordeling van het voorkeursalternatief. De betreffende passages zouden moeten 
worden toegevoegd in de beoordeling van het voorkeursalternatief om een goede vergelijking mogelijk te
maken, of toegelicht zou moeten worden waarom de kritische passages niet van toepassing zijn op het 
voorkeursalternatief, maar wel op het (grotendeels vergelijkbare) alternatief 1.

Tabel met ontbrekende kritische passages over landschappelijke beoordeling voorkeursalternatief:

Blz. Onderdeel Bijzonderheden / ontbrekende passages

Ruimtelijke kenmerken en inrichting van het landschap

p. 82 Uiterwaarden De score in de tabel is slechts “beperkt negatief” terwijl alternatief 1 op hetzelfde 
element ("De ruimtelijke kenmerken en inrichting van het landschap")  de score 
"negatief" kreeg. Althans, dat was het geval op blz. 68, want op blz. 46 staat 
weer wat anders (beperkt negatief). Alternatief 1 is voor de 
landschapsbeoordeling grotendeels vergelijkbaar met het VKA. De vraag is dus 
hoe dit verschil met elkaar is te rijmen.

Cultuurhistorische achtergrond van het landschap

p. 86 De 
winterdijken

Hier ontbreken de kritiekpunten die op blz. 58, subparagraaf winterdijken, werden
beschreven (overigens vinden wij deze nog mild geformuleerd en zou volgens ons
voor “kleine mate” telkens “grote mate” moeten worden gelezen): 
"De beleving van de dijk, de zone binnendijks en de uiterwaarden buitendijks, en 
de cultuurhistorische achtergrond die deze met zich meedraagt worden in zeer 
kleine mate verstoord. Met name de significante rol die de dijken spelen wordt 
door de komst van de windturbines verstoord. Het uitzicht over het 'nabije' gebied
(rivier, uiterwaarden, waaijen) tussen de dijken wordt in kleine mate verstoort 
door komst van de windturbines."

p. 86 Kasteel 
Hernen

Hier ontbreekt een relevante zin die wel op blz. 58 staat, subparagraaf Kasteel 
Hernen: "Met name doordat de beleving van de cultuurhistorie, het authentieke 
landschap waar ook de groene omgeving aan bijdraagt, aangetast wordt."

p. 87 Hernense 
molen

Weggelaten t.o.v. pagina 59, subparagraaf Hernense molen, is het volgende: 
"Toch zal er wel direct zicht zijn op de windturbines vanuit de molen. De moderne 
windturbines zijn niet passend in de omgeving van de molen, waar ook 
verschillende oude boerderijen te vinden zijn, en tasten daarom dit 
cultuurhistorische bouwwerk aan."

p. 87 Molen de 
Verrekijker 
(Bergharen)

Weggelaten t.o.v. pagina 59, subparagraaf Molen de Verrekijker, is het volgende: 
"Toch zal er mogelijk wel direct zicht zijn op de windturbines vanuit de molen of in
de omgeving omdat de windturbines op realatief korte afstand komen te staan".

Beleving van het windpark in het landschap

p. 88 Uiterwaarden De navolgende relevante kritische passage ontbreekt die wel is opgenomen bij de 
beoordeling van alternatief 1, 2 en 3 op blz. 62, subparagraaf uiterwaarden: "De 
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uiterwaarden binnen het gebied zijn een waardevol natuurlijk gebied dat ook door
de provincie erkend wordt als een landschap van nationaal belang. Het natuurlijke
karakter die de uiterwaarden kennen is ook een redenen dat deze 
hooggewaardeerd worden door waarnemers in het gebied. Een windpark dat dit 
karakter niet heeft is hierdoor goed te onderscheiden en doet grote afbreuk aan 
de beleving van het natuurlijke karakter. (zie visualisatienummer A1- A3). Omdat 
het bij de verschillende alternatieven over een verschillend aantal windturbines 
gaat is te spreken over ‘vervuiling’ van de horizon in verschillende sterkte. (zie 
visualisatienummer A1- A3)."

p. 88 Komgronden Belangrijke kritische passages ontbreken t.o.v. p. 62-63, subparagraaf 
komgronden: "Door de openheid van het landschap zullen windturbines eerder 
waarneembaar zijn voor diegene die zich in dit landschap bevinden (zie 
visualisatienummer D1- D3). De windturbines tasten de beleving van openheid 
aan doordat ze onderdeel uitmaken van de horizon. Bij de grote windturbines 
treedt ook het schaalverkleinende effect meer op wat betreft de beleving van het 
grootschalige landschap. Bij een minimale plaatsingsafstand en grote 
windturbines neemt de beleving van samenklontering toe. Ook dit heeft negatief 
effect op de beleving van grootschaligheid vooral wanneer er een rij staat die de 
hele horizon bedekt.
Door de grootte van de windturbines en de openheid van het landschap zal snel 
de aandacht worden getrokken richting deze objecten."

Bij de zinsnede “niet in een rechte lijn gesitueerd” ontbreekt dat er ook geen 
gelijke plaatsingsafstand is (staat wel op blz. 63).

p. 89 Rivierduinen Ten opzichte van blz. 63, subparagraaf rivierduinen, is de volgende relevante 
kritische passage weggelaten: "Het uitzicht vanaf de hoger gelegen "veilige" 
rivierduinen op het open landschap rondom wordt verstoort. Hierdoor verliezen de
rivierduinen identiteit. Ook het groene natuurlijke karakter van de rivierduinen 
wordt voor de beleving aangestast door de windturbines. De alternatieven zijn 
hierin niet onderscheidend."

p. 89 Kampen-
landschap

Ten opzichte van blz. 63, subparagraaf kampenlandschap, is de volgende 
relevante kritische passage weggelaten: "De beleving van het dynamische 
landschap waarin individuele kampen voorkomen, die verspreid en wisselend zijn 
gesitueerd, zal worden aangetast door de windturbines die als lange lijnen en 
objecten deze de dynamiek overkoepelen. De beleving van de beekstromen die 
een natuurlijk karakter hebben zullen worden aangetast door de industriële 
windturbines."

INTERFERENTIE MET LAAGVLIEGGEBIED

Externe veiligheid: windturbines doorkruisen laagvlieggebied Maas / Waal en
laagvliegroute Maas / Waal 
Noch in het MER noch in het Externe Veiligheidsonderzoek wordt ingegaan op de interferentie tussen de 
windturbines en het laagvlieggebied Maas/Waal (“GLV IX” en laagvliegroute Maas / Waal (“route VO”). In 
de praktijk vliegen militaire helikopters regelmatig op zeer lage hoogte over Winssen. 
Het gaat hier om het Laagvlieggebied Maas / Waal en de bijbehorende laagvliegroute daaromheen. Uit de
Evaluatie Laagvliegengebieden39 van het ministerie van Defensie blijkt dat in het laagvlieggebied Maas / 
Waal – ná het laagvlieggebied Oirschot – de meeste vlieguren worden gemaakt van alle 
laagvlieggebieden in Nederland (zie blz. 5 van de evaluatie), namelijk honderden vlieguren per jaar, en 
hetzelfde geldt voor het aantal klachten over overlast (blz. 9). Het aantal schadeclaims als gevolg van 
(te) laag vliegen is in het Laagvlieggebied Maas / Waal zelfs het hoogst van Nederland.
Voor de kaart van het laagvlieggebied van het ministerie van Defensie wordt verwezen naar bijlage 1 bij 
deze zienswijze. 
In haar beantwoordingsnota van 8 september 2020 schrijft de gemeente Beuningen op blz. 46 dat dit 
laagvlieggebied niet over het plangebied valt. Op blz. 47 wordt een kaart getoond van laagvlieggebieden 
in Noord-Oost Nederland. Wij doelen hier echter nadrukkelijk op het laagvlieggebied Maas / Waal. Het 
gaat dus om de directe nabijheid, zoals blijkt uit de kaart die is bijgevoegd bij deze zienswijze. Bovendien

39 Evaluatie van de laagvlieggebieden voor helikopers, Ministerie van Defensie, december 2017,  
https://www.eerstekamer.nl/overig/20180118/evaluatie/document 
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noemt de ministeriële regeling die de laagvliegroute in Maas en Waal omschrijft onder meer de volgende 
coördinaat: 51°49'38.00"N 005°40'56.00"E (Hernen), wat vlakbij is. Daargelaten of Winssen nét binnen 
of nét buiten het laagvlieggebied valt, is de praktijk dat er regelmatig op zeer lage hoogte over Winssen 
wordt gevlogen door militaire helikopters, ongeacht of dat nét buiten de route valt. Een overschrijding 
van de randen van het gebied is ook nooit helemaal uit te sluiten, omdat het gaat om oefeningen en 
omdat wordt beoogd dat de exacte vliegroute regelmatig verschuift om niet continu één gebied te 
belasten met de geluidshinder. De ligging van het laagvlieggebied is bovendien niet 100% nauwkeurig 
vast te stellen omdat er afwijkingen bestaan tussen de kaarten van de verschillende instanties. 
Daarom zou uit voorzorg een bandbreedte rondom het laagvlieggebied vrij moeten worden 
gehouden van hoge objecten, zoals windturbines. De gevolgen van de risico's voor 
omwonenden van het realiseren van windturbines nabij het laagvlieggebied zijn niet bezien. Te
wijzen valt voorts op de gevaren van het zogeheten “wake effect” voor het vliegverkeer, wat turbulentie 
veroorzaakt. Turbulentie van de windmolens heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer.
Overleg met het Ministerie van Defensie heeft voor zover bekend niet plaatsgevonden over de 
beperkingen die aan de windturbines dienen te worden gesteld in verband met de laagvliegroute. Het is 
daarom goed te lezen dat de gemeente Beuningen in haar beantwoordingsnota van 8 september 2020 op
blz. 48 schrijft dat toestemming wordt gevraagd aan het ministerie van Defensie en aan LVNL voordat het
bestemmingsplan wordt vastgesteld. Wij willen bepleiten om in overleg te treden met het 
ministerie van Defensie alvorens het bestemmingsplan verder in procedure te brengen.

INTERFERENTIE MET WONINGBOUWPLANNEN

De plannen voor windturbines interfereren met plannen om Winssen en Ewijk fors uit te breiden met 
nieuwe woningen. We verwijzen naar het artikel uit De Gelderlander van 31 augustus 2020. Volgens dat 
artikel krijgt de nieuwe ontzandingsplas Geertjesgolf een bijzondere rol in ‘het nieuwe Winssen’. In het 
artikel wordt wethouder Sijmen Versluijs geciteerd: ,,We willen een wijk aan het water bouwen. Zo kan 
een heel aantrekkelijk woonmilieu ontstaan.’’ 40). 
Deze gedachte zal voor de wethouder enkel een utopie blijken als er windturbines komen.
Dit plan is ook niet meegenomen in het combi-MER.
Vanwege de Geertjesgolf zouden deze huizen te dicht bij de windmolens komen te liggen. Het water 
fungeert namelijk als klankkast en hoe meer water er tussen de huizen en de windmolens ligt, des te 
harder zal het geluid naar de huizen weerkaatsen, zodat de mensen er veel last van zullen hebben. Bij
openluchttheaters bijvoorbeeld zorgt men vaker voor water tussen publiek en toneel, zodat het geluid 
versterkt wordt door het water en alles beter te verstaan is. Overigens verwachten wij dat in ieder geval 
alle woningen - nieuw en oud – zuidelijk van de Van Heemstraweg extra last krijgen van de windturbines,
want ze liggen allemaal te dicht bij de turbines en de Geertjesgolf. Ook zal het prachtige uitzicht 
verdwenen zijn voor héél Winssen-Zuid, dus alle woningen ten zuiden van de Van Heemstraweg. Het 
uitzicht is in geen verhouding tot het relatief kleinschalige vredige landschap. 
De Geertjesgolf kan beter voor zonnepanelen worden aangewend, wat door het merendeel van de 
Winssenaren aanvankelijk op de bijeenkomsten geprefereerd werd, maar wat later niet serieus is 
opgepakt en door de vertegenwoordigers van de windturbine-branche destijds genegeerd werd.

SPECIFIEKE OPMERKINGEN

Specifieke opmerkingen over “regels bestemmingsplan”

 “Gat in de regels”: artikel 4 bevat een grondslag om binnen het bestemmingsplan windturbines 
te plaatsen. Hierbij gelden de randvoorwaarden die zijn opgesomd in artikel 4, zoals een 
maximumaantal en maximale afmetingen. Echter, artikel 3 – dat gaat over het agrarische 
gronden – bevat óók een grondslag om windturbines te plaatsen, maar dan zonder ook maar een 
enkele voorwaarde. In artikel 3.1.1, onderdeel g, staat namelijk dat windenergie is toegestaan, 
maar er is geen enkele koppeling gemaakt met de voorwaarden uit artikel 4. Hiermee lijkt sprake
van een gat in de regels, omdat het hierdoor mogelijk lijkt om artikel 4 te omzeilen. In de 
toekomst lijken op grond van artikel 3.1.1, onderdeel g, oneindig veel windturbines te kunnen 
worden geplaatst, en bovendien zonder een beperking van de afmetingen, of enige andere 
voorwaarden. De voorwaarden van artikel 4 lijken zo te kunnen worden omzeild. Hierdoor dreigt 
artikel 4 betekenisloos te worden. Dat zal niet beoogd zijn en kan worden voorkomen door in 
artikel 3.1.1, onderdeel g, een koppeling te maken met artikel 4, bijvoorbeeld door toevoeging 
van de zinsnede “mits is voldaan aan artikel 4”. Een andere optie is om artikel 3.1.1, onderdeel g,
simpelweg te laten vervallen.

40 Winssen, Weurt en Ewijk gaan enorm groeien! | Beuningen | gelderlander.nl   
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 Bouwhoogte ontbreekt: In artikel 4.2.1, onderdelen b en c, ontbreken getallen bij de 
“minimale bouwhoogte van een windturbine” en “maximale bouwhoogte van een windturbine”. 
Waarom ontbreken deze getallen? 

 Een tiphoogte van 245 meter en rotordiameter van 180 meter zijn veel te groot: op 
grond van artikel 4.2.1, onderdeel f, is de toegestane tiphoogte maximaal 245 meter. De 
toegestane rotordiameter is 180 meter, aldus artikel 4.2.1, onderdeel e. Voor zover bekend, staan
nergens in Nederland windturbines van zulke grote afmetingen. Gelet op alle in deze zienswijze 
besproken effecten voor het geluid, de gezondheid, het milieu en het landschap zijn wij van 
mening dat deze afmetingen fors naar beneden dienen te worden bijgesteld, in het geval dat de 
windturbines zouden doorgaan.

Specifieke opmerkingen bij ontwerpbesluit omgevingsvergunning
 In de ontwerp omgevingsvergunning staat op blz. 22 dat in het akoestisch rapport voor de 

maximale effecten “is uitgegaan van de grootste ashoogte (170 meter), zodat het geluidrapport 
een worst case situatie beschrijft”. Dat het geluidsrapport een worst case situatie beschrijft, is 
onzes inziens niet correct en behoeft nuancering. Voor de geluidsberekening is niet alleen de 
ashoogte relevant, maar ook de rotordiameter. Zoals elders in deze zienswijze is opgemerkt, is 
het Akoestisch onderzoek gebaseerd op een windturbine met een rotordiameter van 163 meter 
terwijl de bovengrens van het voorkeursalternatief een rotordiameter van 180 meter heeft.41 

 In de ontwerp-omgevingsvergunning staat op blz. 22 dat hoewel de geluidsnormen in beide 
varianten worden overschreden, er door geluidreducerende modi toch aan de geluidvoorschriften 
zal worden voldaan.42 We zijn hier niet van overtuigd, mede gelet op de vorige opmerking. 
Bovendien is niet voorzien in een verplichting om te kiezen voor het stilste type windturbine dat 
op de markt is, en zijn er ook anderszins geen eisen gesteld aan het type windturbine. Het 
ontwerpbestemmingsplan regelt ook geen maximale geluidsbelasting (zie de opmerkingen inzake 
geluid elders in deze zienswijze). 

In het Combi-MER en de bijbehorende onderzoeken zijn de milieu-effecten 
berekend op basis van kleinere windturbines dan worden voorgesteld in de 
bovengrens van het VKA
Volgens de bovengrens uit het voorkeursalternatief mag de windturbine een ashoogte hebben van 170 
meter en een rotordiameter van 180 meter.  
In diverse onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren, is echter een lagere/kleinere windturbine 
onderzocht waar het gaat om de bovengrens uit het voorkeursalternatief.  
Wij verzoeken de betreffende onderzoeken c.q. berekeningen opnieuw te doen, maar dan met 
de juiste cijfers als invoer, te weten de cijfers uit de bovengrens van het VKA. Als dat niet 
mogelijk is, dan is dat een extra reden om de bovengrens naar beneden bij te stellen: deze 
moet aansluiten bij windturbines die op de markt zijn om de effecten te kunnen onderzoek.

We noemen hieronder voorbeelden van berekeningen waarbij de bovengrens van het voorkeursalternatief
is doorgerekend op basis van te kleine afmetingen: 

 Bij de berekening van de geluidseffecten is voor wat betreft de bovengrens van het 
voorkeursalternatief gerekend met een windturbine met een rotordiameter van 163 meter terwijl 
de bovengrens van het voorkeursalternatief een rotordiameter van 180 meter heeft (met alle 
mogelijke consequenties voor de geluidseffecten van dien). Dit blijkt uit tabel 84 van het combi-
MER, waarin is vermeld met welke twee referentieturbines is gerekend om de onder- en 
bovengrens van de geluidseffecten te berekenen. 

 Het Externe Veiligheid Onderzoek beschrijft in paragraaf 5.2 welke windturbinestypes zijn 
onderzocht. Onderzocht is een referentiewindturbine met ashoogte 155 meter. Dat is dus lager 
dan de bovengrens van het voorkeursalternatief (ashoogte 170 meter). In het Externe Veiligheid 
Onderzoek wordt dit onderkend: “De maximale werpafstand schaalt niet 1-op-1 met de 
afmetingen van een wind-turbine. Het kan daarom zo zijn dat een uiteindelijk te realiseren type 

41 Dit blijkt uit tabel 84 van het combi-MER, waarin is vermeld met welke twee referentieturbines is gerekend om de 
onder- en bovengrens van de geluidseffecten te berekenen.

42 Volledig citaat blz. 22 van de ontwerp-omgevingsvergunning: “Uit het geluidrapport blijkt dat de geluidnormen in 
beide varianten worden overschreden. Alle moderne windturbines beschikken over geluidreducerende modi. Om te
voldoen aan de geluidnormen is ervoor gekozen om voor bepaalde perioden per etmaal (overwegend de 
nachtperiode) de instellingen van specifieke turbines te wijzigen. Met deze gewijzigde instellingen worden de 
bronsterkten van de turbines gereduceerd door bijvoorbeeld het toerental te verlagen en/of de bladhoek te 
verdraaien. Als deze maatregelen worden toegepast zal aan de geluidvoorschriften worden voldaan.”
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een grotere werpafstand heeft dan de hierboven genoemde variant.” Dit is naar onze mening in 
strijd met de passage op blz. 148 van het combi-MER, waar staat: “Om de externe 
veiligheidsrisico’s van de bandbreedte goed in beeld te brengen worden de effecten doorgerekend
voor de grootst mogelijke windturbine afmetingen. Dit, aangezien de meeste externe risico’s een 
direct gevolg zijn van de afmetingen.” Aangezien niet is gerekend met de grootst mogelijke 
windturbine afmetingen volgens het voorkeursalternatief, zijn niet de juiste cijfers als input 
genomen in het onderzoek. Dit is relevant, want bij windturbine 5 wordt niet voldaan aan de 
adviesafstand van Gasunie tot buisleidingen (aldus blz. 151 combi-MER en blz. 40-41 van het 
Externe Veiligheid Onderzoek). Gesteld wordt dat is gerekend met “een worst-case windturbine” 
(aldus blz. 151 combi-MER). Dat is niet juist. Uit de tabel op blz. 41 van het Externe Veiligheid 
Onderzoek (idem: blz. 151 combi-MER) blijkt dat er juist niet is gerekend met een worst-case 
windturbine: geen van de aldaar vier opgesomde windturbines heeft een rotordiameter van 180 
meter en een ashoogte van 170 meter, ze hebben alle een kleinere rotordiameter en lagere 
ashoogte. Aangezien in het worst-case scenario de werpafstand 187 meter bedraagt, 
terwijl de afstand van windturbine 5 van het voorkeursalternatief slechts 196 meter tot
de buisleiding bedraagt, is de kans aanmerkelijk dat het aspect Buisleidingen de 
realisatie van Windpark Beuningen – anders dan vermeld – wel in de weg staat, indien 
zou zijn gerekend met de maximale afmetingen volgens het voorkeursalternatief.

 In het slagschaduwonderzoek (zie paragraaf 4.1 daarvan) is uitgegaan van een bovengrens 
met ashoogte van 155 meter, opnieuw lager dan de bovengrens van het voorkeursalternatief 
(ashoogte 170 meter). Op deze manier is niet gerekend met de juiste cijfers. Als de bovengrens 
een ashoogte van 170 meter heeft, moet ook worden gerekend met die cijfers. Het argument uit 
de voetnoot dat er geen commercieel beschikbaar type is, snijdt geen hout. Als argument wordt 
aldus gegeven dat de allerhoogste windturbines nu nog niet op de markt zijn, en daarom niet 
kunnen worden onderzocht. Wat niet kan worden onderzocht, moet ons inziens ook niet mogelijk 
worden gemaakt. Daarom willen we verzoeken de bovengrens  in ieder geval zeker niet hoger te 
laten zijn dan windturbines die wél op de markt zijn en op hun effecten kunnen worden 
onderzocht.

 Ecologie: op blz. 128 van het combi-MER staat dat voor de effecten op beschermde vogelsoorten
“op basis van resultaten van slachtofferonderzoek in bestaande windparken” een inschatting van 
de totale jaarlijkse vogelsterfte als gevolg van aanvaringen met windturbines is gemaakt. 
Vervolgens wordt opgemerkt: “Voor Windpark Beuningen wordt verwacht dat, ondanks de grotere
hoogte en ro  tordiameter  , in verhouding tot de referentieparken globaal evenveel 
aanvaringsslachtoffers per turbine zullen vallen.” Waarop is de verwachting gebaseerd dat 
ondanks de in Beuningen voorgenomen grotere hoogte en grotere rotordiameter dan in
bestaande windparken, er toch evenveel vogelsterfte zal zijn? Gewezen wordt op de 
aanwezigheid van achtergrondverlichting van de A73 en N322, maar die kan er juist toe leiden 
dat de vogels ‘s nachts hoger gaan vliegen, namelijk ter hoogte van de wieken van de 
windturbines.

 In de Landschappelijke beoordeling (blz. 72) staat dat bij de beoordeling van het 
voorkeursalternatief voor de ashoogte de afmeting van 155 meter is toegepast. Echter, volgens 
het voorkeursalternatief mag de ashoogte 170 meter zijn. Waarom zijn niet zowel de bovengrens 
als ondergrens onderzocht? 

Specifieke opmerkingen over combi-MER
 Tabel 39 van het combi-MER (blz. 87) bevat de “Beoordelingstabel geluidsgevoelige objecten 

binnen twee geluidscontouren relatief”. Deze tabel geeft aan wanneer de geluidseffecten negatief,
beperkt negatief, neutraal,  beperkt positief of positief zijn. In de vorige versie van het combi-
MER, die medio 2020 ter inzage lag, waren de normen strenger dan nu. In de toenmalige versie 
was volgens de rechterhelft van de tabel reeds sprake van een negatief effect wanneer meer dan 
0,04 woning per GWh/jaar te maken heeft met >47 db Lden. Dit is in de huidige versie 
versoepeld naar “Meer dan 0,05 woning per Gwh/jaar”. Hierdoor valt de geluidsoverlast iets 
minder snel onder de definitie van “negatief effect”, en is het in plaats daarvan slechts nog 
“beperkt negatief”. Waar is deze verandering van definities op gebaseerd? Waarom zijn de 
omschrijvingen van “negatieve” en “beperkte negatieve geluidseffecten” veranderd ten
opzichte van de vorige versie van het MER?

 Op blz. 136 van het combi-MER staat als eerste randvoorwaarde voor het voorkeursalternatief: 
“De windmolens moeten in samenhang en in een enkelvoudige lijnopstelling parallel aan en ten 
zuiden van de A73 en N322 (Maas & Waal weg) geplaatst worden.” Op blz. 157/158 staat echter 
herhaaldelijk “Het VKA is geen rechte strakke lijn” en “Het VKA is geen rechte lijn”. Moet dan niet 
de conclusie worden getrokken dat niet aan de eerste randvoorwaarde is voldaan?
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 Hoe betrouwbaar zijn de berekeningen uit het combi-MER over het aantal uren dat de 
windturbines stilstaan om slagschaduw te voorkomen? De getallen zijn eerst 
vertienvoudigd, en vervolgens verviervoudigd, terwijl de grootte van de windturbines 
niet substantieel is gewijzigd. Ter toelichting:
◦ In het concept combi-MER van mei 2020 stond op blz. 94 dat de stilstand tussen de 13 en 

31 uur per jaar zou bedragen, wat zou neerkomen op 0,02 á 0,04% opbrengstderving.
◦ Op blz. 95 (tabel 49) van het actuele combi-MER dat nu voorligt, wordt uitgegaan van tussen

de 136  en 231 uur per jaar stilstand, wat een opbrengstderving impliceert van 0,35 á 
0,41%. 

◦ Op blz. 143 van het actuele combi-MER dat nu voorligt, wordt met betrekking tot het 
voorkeursalternatief uitgegaan van tussen de 468 en 868 uur stilstand, wat een 
opbrengstderving impliceert van respectievelijk 1,07 en 1,98% per jaar. 

 Volgens tabel 85 (blz. 140) van het combi-MER zijn er bij de ondergrens 13 woningen met Lden >
42, en bij de bovengrens 22 woningen met Lden > 42. Volgens tabel 88 zijn die aantallen (zonder
mitigatie) respectievelijk gedaald naar 11 en 20. Het lijkt erop dat twee woningen zijn vergeten. 
Kortom: de aantallen zonder mitigatie komen niet overeen met tabel 85. Wat zijn nu de juiste 
cijfers? Heeft dit consequenties voor de kolom “met mitigatie” bij aantal woningen met Lden > 42
in tabel 88?

Document met archeologisch onderzoek ontbreekt
Op blz. 35 van het document “Ontwerp Bestemmingsplan – toelichting en regels” staat een archeologisch
vooronderzoek is bijgevoegd in bijlage X en wordt nog gesproken over “het stadium van dit 
voorontwerp”.43  In het combi-MER staat op blz. 13: “Ten behoeve van het VKA is daarom archeologisch 
onderzoek uitgevoerd.”
Inmiddels zijn we een fase verder dan het voorontwerp. Bijlage X is niet te vinden bij de ter inzage 
gelegde stukken.44 Het archeologisch rapport ontbreekt derhalve. Is het archeologisch rapport 
inmiddels beschikbaar? Wordt dit ook ter inzage gelegd en kan hierop worden gereageerd?

Draagvlak ontbreekt
In het document “Ontwerp Bestemmingsplan – toelichting en regels” staat op blz. 61 dat 
“maatschappelijk draagvlak van een windpark geen harde randvoorwaarde is voor realisatie”. Onzes 
inziens is uit democratisch oogpunt lokaal draagvlak essentieel. 
Zoals het combi-MER aangeeft op blz. 6 zijn naast milieueffecten “ook andere zaken van invloed op het 
VKA, zoals lokaal draagvlak en economische overwegingen”. 
In de inspraakronde over het voorontwerp-bestemmingsplan zijn echter alle ontvangen reacties van 
particulieren kritisch tot zeer kritisch. Ook uit de enquête van Stichting Tegenwind blijkt dat er geen 
draagvlak is voor de komst van XL windturbines. Van de 95 aangeschreven omwonenden vulden er 70 
(74%) een vragenlijst in. De omwonenden zijn vrijwel unaniem – 96% – tégen windpark 
Beuningen. Ook in de reactieronde op de concept ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ waren vrijwel alle 
zienswijzen van particulieren kritisch getoonzet over de komst van windturbines. Ondanks alle kritische 
reacties lijkt te worden vastgehouden aan vijf XL windturbines. Hoe komt dit tegemoet aan de reacties 
van burgers? Kan worden onderbouwd dat het voorkeursalternatief ook “gebaseerd is” op “lokaal en 
politiek draagvlak”, zoals wordt gesteld op blz. 23 van het document Ontwerp bestemmingsplan – 
toelichting en regels: “Naast milieueffecten is het VKA ook gebaseerd op de uitvoerbaarheid en lokaal en 
politiek draagvlak.” Wij verzoeken het lokale draagvlak onder burgers serieus te laten meewegen. 
Ook voor de rechtmatigheid is het bovendien van belang of de belangen van omwonenden bij 
de besluitvorming over het windpark goed in beeld zijn gebracht en afgewogen, zo blijkt uit 
jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.45 Of de belangen van
omwonenden bij de besluitvorming over het windpark goed in beeld zijn gebracht en afgewogen, moet 
volgens de Afdeling bestuursrechtspraak worden beoordeeld aan de hand van de vraag hoe de belangen 

43 Volledig citaat blz. 35: “Volgens de regels bij het bestemmingsplan zal een archeologisch rapport moeten worden 
overlegd wanneer een bouwwerk in dit gebied groter is dan 2000m2. In Bijlage X is het archeologisch 
vooronderzoek dat naar aanleiding van deze bepaling is uitgevoerd, te vinden. Hieruit blijkt dat voor delen van het
projectgebied nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De archeologische waarde wordt overgenomen in 
het bestemmingsplan waarmee de verplichting tot nader archeologisch onderzoek en de aanlegvergunningplicht 
blijft bestaan. In het stadium van dit voorontwerp is de parkbekabeling nog niet opgenomen en kruising van 
gebieden met archeologische waarde is dan ook niet aan de orde.”

44 Het is niet te vinden op https://digitaleplannen.nl/0209/B6459EC8-F1CE-4D80-B32F-406897C74B63/  en evenmin
op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0209.BPWindpkBeuningen-ow01/
b_NL.IMRO.0209.BPWindpkBeuningen-ow01_toelichting.html 

45 Zie uitspraak ABRvS 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947, rechtsoverweging 29.2, tweede alinea, 
ECLI:NL:RVS:2019:1947, Raad van State, 201708737/1/R3 (rechtspraak.nl) 
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van omwonenden zijn afgewogen voor wat betreft onder meer de locatiekeuze, de hinder door geluid en 
slagschaduw en de aantasting van de landschappelijke waarden. 

Ecologie / ontheffing Wet natuurbescherming
Wij hebben ook een zienswijze uitgebracht bij de provincie Gelderland over de ontwerp ontheffing op 
grond van de Wet natuurbescherming. Deze treft u aan in bijlage 2.

Hoogachtend,

M. Spiertz J. Spiertz – de Sonnaville

 Winssen
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BIJLAGEN

Bijlage 1: kaart ministerie van Defensie met daarop Laagvlieggebied Maas / Waal

Bron: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/geluidhoeveelheid-en-vlieghoogten 
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Bijlage 2: zienswijze ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem

Per post: post@gelderland.nl 

Winssen, 28 april 2021

Betreft: zienswijze op ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming Windpark Beuningen

Geacht College,

Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar over de ontwerp-ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming van de provincie Gelderland met zaaknummer 2020-017908.  
Het gaat om 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. 

Op basis van de onderstaande argumenten heb ik bezwaar tegen de ontwerp-ontheffing en naar 
aanleiding daarvan verzoek ik u met inachtneming van deze zienswijze de ontheffing niet vast te stellen. 

 Broedparen oeverzwaluw /aalscholver niet onderzocht: Op blz. 127 van het combi-MER 
staat dat broedparen van de oeverzwaluw en aalscholver op de plek van de voorgenomen 
windturbines kunnen voorkomen, maar dat de broedparen niet volledig zijn onderzocht. 
Tegelijkertijd wordt stellig geconcludeerd dat de voorziene sterfte ruimschoots onder het 1% 
mortaliteitscriterium blijft.46 Wij vragen ons af hoe deze conclusie kan worden getrokken als de 
broedparen niet volledig zijn onderzocht. Ons inziens zouden deze effecten eerst volledig moeten 
worden onderzocht.

 Meervleermuizen: op blz. 129 van het combi-MER staat: “Voor het gehele geplande windpark 
(variërend tussen vier en acht nieuwe windturbines) betreft dit dus maximaal tussen 20 en 40 
slachtoffers onder vleermuizen per jaar.” Het ecologisch onderzoek (bijlage G, blz. 20) vermeldt 
vervolgens op blz. 20: “De meervleermuis is de enige vleermuissoort die als Habitatrichtlijnsoort 
voor de ‘Rijntakken’ gerekend wordt. (…) In het oosten van het land is het echter wel een 
zeldzame soort. (…) Tijdens het vleermuisonderzoek in 2019/2020 is deze soort tevens op de 
onderzoekslocatie aangetroffen.” → Hoe wordt voorkomen dat de meervleermuis hier verdwijnt? 
Niet is toegelicht hoe de meervleermuis wordt beschermd. We missen mitigerende maatregelen.

 Berekening slachtoffers onder vogels: op blz. 23 van de Rapportage natuuronderzoek 
soortenbescherming (bijlage H) wordt als relevante factor voor de hoeveelheid aanvaringen 
tussen vogels en windturbines gewezen op “de eigenschappen van de windturbine (hoogte, 
rotordiameter)”. Vervolgens wordt opgemerkt: “Voor Windpark Beuningen wordt verwacht dat, 
ondanks de grotere hoogte en rotordiameter, in verhouding tot de referentieparken globaal 
evenveel aanvaringsslachtoffers per turbine zullen vallen.” 
→ Hoe is dit met elkaar te rijmen, dat eerst wordt gesteld dat hoogte en rotordiameter de 
vogelsterfte beïnvloeden, maar vervolgens wordt gesteld dat dat in het geval van Windpark 
Beuningen niet het geval is? Vliegen er hier slimmere, oplettendere vogels dan in de rest van 
Nederland? Waarop is de verwachting gebaseerd dat ondanks de in Beuningen voorgenomen 
grotere hoogte en grotere rotordiameter dan in bestaande windparken, er toch evenveel 
vogelsterfte zal zijn? De afmetingen uit het voorkeursalternatief Windpark Beuningen zijn een 
rotordiameter van max. 180 meter en een ashoogte van max. 170 meter. In het rapport wordt 
gewezen op de aanwezigheid van achtergrondverlichting van de A73 en N322, maar die kan er 
juist toe leiden dat de vogels ‘s nachts hoger gaan vliegen, namelijk ter hoogte van de wieken 
van de windturbines.

46 Volledig citaat blz. 127 combi-MER: “De oeverzwaluw en aalscholver hebben een foerageerafstand van 
respectievelijk 6 en 70 kilometer. Broedparen in de Rijntakken binnen deze afstand zijn niet volledig onderzocht, 
waardoor broedende individuen van deze soorten in de Rijntakken potentieel tot aan de onderzoekslocatie kunnen 
komen om te foerageren. Echter is er in de wijde omgeving van de onderzoekslocatie voldoende alternatief 
foerageergebied voorhanden. De voorziene sterfte zal (ruimschoots) onder het 1% mortaliteits-criterium blijven, 
significant negatieve effecten zijn uitgesloten.”
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 Correctiefactor: gelet op de rotordiameter van max. 180 meter en de ashoogte van max. 170 
meter dient een correctiefactor te worden toegepast op de berekening. Het is dan ook de vraag of
zonder nadere onderbouwing zo stellig kan worden gezegd dat windpark Beuningen geen 
significant negatief effect heeft op de gunstige staat van instandhouding van 34 vogelsoorten, 
zoals nu op blz. 24 van de Rapportage natuuronderzoek soortenbescherming is gesteld.47

 Aanwezigheid van kleine dwergvleermuis: Op ons huis hebben wij de kleine dwergvleermuis 
aangetroffen. Bij ons huis komen wij ze ieder jaar tegen achter de luiken. In de Rapportage 
natuuronderzoek soortenbescherming is dit niet genoemd. In Nederland was de kleine 
dwergvleermuis tot 2008 nog niet waargenomen. Volgens de Zoogdiervereniging zijn kleine 
dwergvleermuizen in Nederland bijzonder zeldzaam. Verblijfplaatsen zijn nog maar twee maal 
vastgesteld.48 Dit behoeft nader onderzoek. Net zoals de wespendief wordt gespaard op de 
Veluwe, moet ook deze zeer zeldzame kleine dwergvleermuis gespaard worden. Deze foto’s zijn 
eind april 2021 gemaakt:

 Berekening sterfte rosse vleermuis: Op blz. 29 van de Rapportage natuuronderzoek 
soortenbescherming staat: “De voorspelde sterfte overschrijdt de 1%-mortaliteitsnorm voor rosse
vleermuis net. Dit betekent niet per definitie dat er een significant negatief effect op de staat van 
instandhouding ontstaat door de realisatie van Windpark Beuningen. De berekeningen zijn 
allemaal gedaan op basis van een worstcase benadering. De kans is groot dat het aantal 
daadwerkelijke slachtoffers lager zou komen te liggen dan wat hier voorspeld wordt. De rosse 
vleermuis heeft echter geen gunstige staat van instandhouding en wordt op de Rode Lijst 
aangemerkt als “kwetsbaar”. Derhalve wordt geadviseerd mitigerende maatregelen te treffen om 
de aanvaringsslachtoffers te verminderen.” 
→ Wij zijn er niet van overtuigd dat is gerekend met een worst case benadering, en van de 
daarop gebaseerde gunstige verwachting van het aantal slachtoffers. Op blz. 14 staat dat is 
gekeken naar “slachtofferstudies in bestaande windparken”. De in Windpark Beuningen volgens 
het voorkeursalternatief voorgenomen windturbines zijn echter zodanig groot (rotordiameter 
max. 180 meter, ashoogte max. 170 meter) dat dergelijke windturbines volgens het combi-MER 
nu nog niet op de markt zijn.49 De vergelijking met bestaande windparken is derhalve te gunstig, 

47 Blz. 24 Rapportage natuuronderzoek soortenbescherming: “Voor 34 soorten is bepaald dat er potentieel meer dan 
incidentele sterfte (meer dan één slachtoffer per jaar) plaats kan vinden. Het wordt geadviseerd voor deze soorten
een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen. Bij geen van de soorten overschrijdt de voorspelling 
van het maximaal aantal aanvaringsslachtoffers de 1%-mortaliteitsnorm. Derhalve kan redelijkerwijs uitgesloten 
worden dat de additionele sterfte door de realisatie van Windpark Beuningen een significant negatief effect heeft 
op de gunstige staat van instandhouding van de soorten.

48 https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/kleine-dwergvleermuis   
49 Zie blz. 161 combi-MER: “Binnen de bandbreedte van het voorkeursalternatief zijn windturbines met een grotere 

rotordiameter (180 meter) toegestaan. Omdat een dergelijk type windturbine op dit moment nog niet op de markt
is kan voor de bovengrens nog geen opbrengst-berekening op basis van windturbinetype worden gedaan”. 
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want de bestaande windturbines zijn kleiner. Waarop is de verwachting gebaseerd dat het aantal 
vleermuisslachtoffers in het Beuningse voorkeursalternatief lager zou komen te liggen dan de nu 
voorspelde overschrijding van de 1%-mortaliteitsnorm? Waarschijnlijk is de te verwachten sterfte
in de praktijk juist nog groter dan voorspeld, omdat de voorgenomen windturbines groter zijn dan
in de bestaande windparken waarmee gerekend is.

 Nadere toetsing nodig i.v.m. overschrijding mortaliteitsnorm bij rosse vleermuis: de 
1%-mortaliteitsnorm voor de rosse vleermuis wordt overschreden, zoals opgemerkt op blz. 29 
van de Rapportage natuuronderzoek soortenbescherming. Het overschrijden van het 1%-
criterium door de voorgenomen plannen betekent niet per definitie dat er een significant negatief 
effect op de gunstige staat van instandhouding van een soort optreedt. Wel betekent het dat 
nader getoetst zal moeten worden hoe de betrokken populatie zich zal ontwikkelen in aantallen 
om hier een conclusie over te kunnen trekken. Deze nadere toetsing dient ons inziens te zijn 
verricht alvorens de ontheffing eventueel kan worden verleend.

 Onduidelijk waarom voorkeursalternatief als enige wel aan norm voldoet: Op blz. 35 van
de Rapportage natuuronderzoek soortenbescherming staat: “De aantallen voor de rosse 
vleermuis komen boven het 1%-criterium, waardoor significante negatieve effecten op de staat 
van instandhouding binnen de alternatieven 1 t/m 3 niet op voorhand zijn uit te sluiten. Binnen 
het voorkeursalternatief blijven alle vleermuissoorten onder de 1%-mortaliteitsnorm.”
→ Hoe komt het dat binnen het voorkeursalternatief alle vleermuissoorten wél onder de 
mortaliteitsnorm zouden vallen, maar binnen de alternatieven 1 t/m 3 niet? Dit is niet toegelicht. 
Alternatief 1 lijkt in hoge mate op het voorkeursalternatief, waardoor het niet goed te begrijpen is
waarom het voorkeursalternatief natuurvriendelijk zou zijn, maar alternatief 1 niet. Kan worden 
onderbouwd waarom het voorkeursalternatief aan de mortaliteitsnorm voldoet? 

Hoogachtend,

M. Spiertz J. Spiertz – de Sonnaville

 Winssen

Dezelfde passage staat ook op blz. 53 van het document Ontwerp Bestemmingsplan – toelichting en regels.
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