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Geacht College en geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Stichting TegenWind dient hiermee haar zienswijzen in op het Ontwerpbestemmingsplan, de 
Ontwerpvergunning en de Milieueffectrapportage van Windpark Beuningen, als gepubliceerd 
in de Nieuwsbrief 20 van Energiek Beuningen op 16 maart 2021, zowel namens zichzelf als 
rechtspersoonlijkheid bezittende stichting, als namens haar bestuursleden – Bas Bouwman 
wonende te Bergharen, Rik Wouters wonende te Beuningen en Berry van Koningsveld 
wonende te Bergharen, alsmede namens Eric Bouwens wonende te Ewijk als adviseur van 
het bestuur  – voornoemde bestuursleden en bestuursadviseur allen als omwonenden in de 
directe omgeving van de gekozen locatie voor Windpark Beuningen en derhalve direct 
belanghebbende privépersonen. Wij behouden ons alle rechten voor om op een later 
moment in een (gerechtelijke) procedure en/of (gerechtelijk) beroep, conform de uitspraak 
van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021, aanvullende 
argumenten dan wel bezwaren in te brengen. 
 
Wij maken ons ernstig zorgen over dit voorgenomen Windpark en wij voelen ons 
genoodzaakt om deze zienswijzen in te dienen.  
Onze zorgen hebben vooral betrekking op de strijdigheid van de plannen met gemeentelijke, 
provinciale, landelijke en/of Europese wet- en regelgeving, op fouten, onjuistheden en 
ontbrekende gegevens in het Ontwerpbestemmingsplan, de Ontwerpvergunning en de 
Milieueffectrapportage en op zaken die van belang zijn voor omwonenden cq 
belanghebbenden en die worden geschaad als gevolg van de voorgenomen plaatsing van 
deze windturbines.  
 
Wij zijn van mening dat de gekozen optie van een Windpark Beuningen een maatschappelijk 
onverantwoorde optie is. Als indieners van deze zienswijzen zijn wij geenszins 
tegenstanders van fossielvrije opwekking van energie, maar dan wel op een wijze die 
inwoners van Beuningen en omliggende gemeenten niet onevenredig belast. Wij hebben 
daarom aan het slot van deze zienswijzen een aantal alternatieven opgenomen voor 
genoemd windpark.  
 
Wij zullen hieronder onze standpunten nader toelichten. 
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De ter visie gelegde stukken zijn niet compleet. 

1. Aan het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan ontbreekt de Plankaart.  
Dit belangrijkste deel van een bestemmingsplan, waarop is aangegeven welke 
bestemmingen zijn toegestaan en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden, 
bevindt zich niet bij de stukken. Dit is een dusdanige procedurele tekortkoming dat 
deze er toe moet leiden dat de ter visie gelegde documenten eerst worden 
gecompleteerd, alvorens belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om 
hun zienswijzen in te dienen. Nadat deze procedurefout is hersteld dient de 6 weken 
termijn van tervisielegging opnieuw in acht te worden genomen, alvorens de verdere 
procedure kan worden voortgezet.  
Deze procedurefout zal daarmee tevens een opschortende werking dienen te hebben 
op de termijn waarop een besluit kan worden genomen door de gemeenteraad, over 
de (eventuele) realisatie van Windpark Beuningen. 

 
 
 
De plannen zijn in strijd met het op 22 januari 2008 genomen Raadsbesluit van de 
gemeente Beuningen  

2. In haar vergadering van 22 januari 2008 heeft de gemeenteraad van Beuningen 
beslist1: “dat het landschap van de gemeente Beuningen zich niet leent voor 
plaatsing van windturbines met een masthoogte van meer dan 80 meter en dat de 
gemeente niet mee zal werken aan de oprichting ervan”. Daardoor zijn de turbines 
in Windpark Beuningen (met een masthoogte van 165 meter) binnen de huidige 
gemeentelijke regelgeving niet toegestaan. 

 
 
 
De plannen zijn in strijd met de Structuurvisie Gemeente Beuningen uit 2012 

3. In de Structuurvisie “Groen en Dynamisch” uit mei 2012, waaronder nota bene de 
handtekening prijkt van wethouder Piet de Klein, wordt op de pagina’s 69 t/m 71 
aandacht besteed aan “Het Beuningse Veld”.  
De Structuurvisie vermeldt daarover:  
“In deze structuurvisie kiezen we er voor om de karakteristieke openheid van het 
Beuningse Veld als kwaliteit te behouden. Dat betekent dat het gebied zo veel 
mogelijk gevrijwaard wordt van stedelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw of 
aanleg van windturbines”. 
En juist op deze locatie – gelegen ten zuiden van de A73 – zouden ingeval van 
Windpark Beuningen drie van de vijf turbines moeten komen staan. Dat is dus in strijd 
met de eerder gekozen bestemming voor dit gebied, waarvan volgens dezelfde 
Structuurvisie “de openheid van hoog wordt gewaardeerd en de opgave is om deze 
openheid te behouden en waar mogelijk ook de beleving van het Beuningse Veld te 
versterken”. 
Wij verlangen van de gemeente Beuningen dat zij zich houdt aan haar in 2012 
vastgestelde Structuurvisie. 

 
                                                           
1 Zie de bijlage bij deze zienswijze op pagina 20 voor het geciteerde Amendement.         
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“Voorkeursalternatief” voor het Windpark is resultaat van een gemanipuleerd proces 

4.  In 2017 is een zogeheten Energiespel gespeeld met inwoners van Beuningen. Het 
alternatief met alléén energie uit zon kwam als meest gewaardeerd uit de bus. Dit 
resultaat is door de gemeente aanvankelijk serieus beschouwd: de aanleg van 
uitsluitend zonneparken zou nader worden onderzocht (aldus aan ons meegedeeld 
door een geselecteerde ontwikkelaar van zonneparken). Op enig moment is zonder 
duidelijke reden dit alternatief nooit meer serieus beschouwd. 
 
In diezelfde periode is ook een zogeheten “Gebiedsraad” in het leven geroepen. De 
(steeds geheimgehouden) samenstelling en het resultaat van die Gebiedsraad zijn 
volledig door externe adviseurs gestuurd. Voorbeelden daarvan zijn: 
 

a. Verhouding 1:2 
Op voorspraak van  Guido van Loenen, adviseur van de gemeente 
Beuningen, is voor een verhouding zon : wind van 1 : 2 gekozen (getuigen de 
leden van de Gebiedsraad). Nergens in Nederland wordt deze verhouding 
aangehouden. Zelfs de RES adviseert een verhouding van 1:1. Het verschil 
van energieopbrengst tussen de verhoudingen is makkelijk op te vangen met 
zonneparken. De huidige in Beuningen geplande 40 ha is slechts een beperkt 
oppervlak, zeker vergeleken met andere gemeenten waar oppervlakten van 
wel 900 ha zijn gerealiseerd. De tot nu toe bij de gemeente Beuningen 
ingediende plannen voor zonneparkprojecten omvatten ruim 100 ha en zijn 
daarmee bijna voldoende om alle windturbines overbodig te maken. 
 

b. Keuze locatie 
Vanaf het allereerste begin is de locatie aan de A73/N322 de onbetwistbare 
voorkeur geweest van de adviseur van de gemeente (getuigen de leden van 
de Gebiedsraad). Allerlei impliciete argumenten speelden een rol: voorkeur 
van Liander, grondposities die al waren ingenomen, zones waar windmolens 
niet gewenst waren. Mogelijke alternatieven van deelnemers aan de 
Gebiedsraad werden afgewimpeld met de stelling: ”meer opties zijn er niet”.   
 

c. Grootste windmolens 
Van meet af aan is aangegeven door de adviseur dat er grote turbines 
moesten komen vanwege efficiency. Daardoor is bijvoorbeeld een alternatief 
met molens met tiphoogte van 180 meter nooit serieus beschouwd. Zonder 
verdere weging van belangen is in het begintraject al gekozen voor de grootst 
mogelijke turbines. 
 

d. Van alternatieven is nooit sprake geweest 
In de MER worden desondanks 3 alternatieven besproken, maar onder 
andere door gebrek aan medewerking van grondeigenaren vallen 2 
alternatieven af. De gemeente gaf aan niet te willen interveniëren in het 
verwerven van gronden. Vervolgens deed zij dat aantoonbaar wél toen een 
nieuwe grondpositie moest worden gevonden op het moment dat een 
bepaalde locatie (turbine 2) niet meer beschikbaar was. 
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e. Screening deelnemers 
In de gebiedsraad mochten alleen mensen zitting nemen die een “open 
houding” hadden naar energie opgewekt door wind en zon. In de praktijk 
bleek dit te betekenen dat mensen die niet voor windmolens waren niet 
werden toegelaten tot de Gebiedsraad, of dat kritische leden werden 
ontmoedigd om verder deel te nemen. Daardoor is de Gebiedsraad geen 
afspiegeling geweest van de inwoners van het gebied. Integendeel, zoals ook 
op tal van momenten in het vervolgtraject is gebleken. 
 

f. Bagatelliseren overlast 
Wanneer op enig moment overlast voor inwoners ter sprake kwam dan werd 
dit genegeerd. Van slagschaduw zou gegarandeerd geen sprake zijn, 
eventueel geluid zou wegvallen tegen snelweggeluid, en horizonvervuiling 
was op animaties niet te zien omdat niet werd gevisualiseerd vanuit 
Bergharen of vanuit de wijk de Heuve (die het dichtst bij het zoekgebied ligt). 

 
 
 
De informatieuitwisseling met omwonenden is volstrekt onvoldoende 

5. De Gemeente is niet in staat geweest om bewoners en direct betrokkenen actief te 
informeren, over haar voornemen tot realisatie van Windpark Beuningen. 
 
Omwonenden zijn niet tijdig geïnformeerd 

a. Bewoners – met name in de omliggende dorpen van Beuningen – zijn lange 
tijd alleen via een plaatselijke krant geïnformeerd. Daardoor is bij veel 
bewoners pas ver nadat besluiten over bijvoorbeeld de locatie waren 
genomen, duidelijk geworden wat de gemeente van plan was. Uit het door 
Stichting TegenWind uitgevoerde draagvlakonderzoek2 blijkt dat de meeste 
mensen pas via de Stichting zijn geïnformeerd door middel van een flyer-actie 
in maart 2019. Ook bij een ruimer opgezette flyer-actie van TegenWind in 
februari 2021 bleken er nog steeds heel veel inwoners – met name in 
Winssen – niet van de plannen op de hoogte.     

 

Voorlichtingsavonden waren onvoldoende (6 minuten om vragen te stellen) 
b. De eerste informatieavond waar bewoners zijn uitgenodigd door de gemeente  

was in oktober 2020. Slechts in kleine groepjes werden bewoners 
uitgenodigd, waardoor geen inzicht kon worden verkregen in de algemene 
houding van burgers ten aanzien van het windpark. Na een brede en weinig 
gedetailleerde presentatie door Guido van Loenen van de gemeente, waarin 
slechts 1 minuut aandacht werd besteed aan de windmolens, was er 6 
minuten tijd gepland om vragen te stellen. Op één van de vragen heeft de 
adviseur verklaard dat de molen het dichtst bij de Heuve er niet zou komen: 
“Iedereen kan zien dat dit geen gunstige locatie is voor een molen. U mag 
ervanuit gaan dat deze er op die plaats dan ook niet komt”. Na 10 minuten 
werd de sessie afgebroken: een nieuwe groep moest het zaaltje in. 

 

                                                           
2 Resultaten draagvlakonderzoek omwonenden Windpark Beuningen, Stichting TegenWind, maart 2021. 
Conclusie van dit representatieve onderzoek binnen het “één-kilometer-gebied” in Bergharen, Winssen, Ewijk 
en Beuningen is dat er géén draagvlak bestaat voor Windpark Beuningen bij de omwonenden. 
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Corona heeft informatie en communicatie gemankeerd 
c. Door beperkingen van wege Corona is de informatievoorziening gebrekkig 

geweest. TegenWind heeft meerdere malen verzocht om het gehele proces te 
temporiseren, om een adequate communicatie naar burgers mogelijk te 
maken met fysieke vergaderingen. Dat is door de gemeente afgewezen.  
Concreet hebben we de volgende problemen ervaren door de beperkingen: 
x informatie en inspraak gemankeerd voor bewoners 
Ook op momenten dat fysiek bijeenkomsten weer mogelijk waren, heeft de 
gemeente er voor gekozen om online bijeenkomsten te organiseren. Dat komt 
de kwaliteit niet ten goed en is een oneigenlijke inperking van het recht op 
goede informatie bij een dergelijk ingrijpend plan. 
x commissievergaderingen waren moeilijk te volgen 
De meeste commissievergaderingen zijn online geweest. Het is bijna 
onmogelijk om goed inzicht te krijgen wat besproken wordt. Presentatie zijn 
nauwelijks leesbaar op het scherm te zien en plaatjes met die een en ander 
moeten verduidelijken zijn nagenoeg onleesbaar op scherm. 
x behandeling in de Gemeenteraad staat ver af van betrokken inwoners 
Doordat al ruim een jaar geen fysieke bijeenkomsten zijn geweest is het 
steeds lastiger om informatie op te halen en invloed als burger te hebben op 
het planvormingsproces. Inspreken via een online verbinding heeft zeker niet 
dezelfde impact als tijdens een fysieke vergadering van de gemeenteraad. 

 

Inspreken bij informatiesessie Raadscommissie is geblokkeerd 
d. Een recent voorbeeld van de wijze waarop de (voorzitter van) de 

gemeenteraad inspraak van kritische belanghebbenden heeft geblokkeerd 
dateert van 12 april 2021. Inspreken tijdens de vergadering van de Commissie 
Ruimte door ondergetekende (geclassificeerd als “tegenstander” van 
Windpark Beuningen) werd niet toegestaan. In diezelfde vergadering werd wel 
het woord gegeven aan een “voorstander” (van windenergie) om uitvoerig 
haar positieve beleving van een windpark toe te lichten. Daarover is 
gecommuniceerd met de raadsgriffier van de gemeente Beuningen, die 
ontkende dat er sprake was geweest van inspraak. De betreffende inspreker 
werd door de Raadsgriffier uiteindelijk omschreven als “ervaringsdeskundige”, 
maar een verklaring waarom deze omwonende van een windpark in de 
betreffende vergadering wél haar strikt persoonlijke mening naar voren mocht 
brengen werd niet gegeven3. 

 
 

Oproep van EVV om “positieve zienswijzen” in te dienen 
e. Opmerkelijk is de oproep van de door de gemeente Beuningen gefaciliteerde 

Energiecoöperatie EVV4 om “tegenwicht te bieden aan de verwachte 
ingediende negatieve zienswijzen geven we je graag de mogelijkheid om een 
positieve zienswijze in te dienen”.  
Blijkbaar is het de bedoeling van EVV dat zienswijzen, waarin 
belanghebbenden hun mening over een ontwerp besluit kenbaar kunnen 
maken aan het bevoegd gezag, door de gemeente gerubriceerd gaan worden 

                                                           
3 Zie de bijlage bij deze zienswijze op pagina 21 voor de berichten die hierover zijn uitgewisseld met de 
raadsgriffier van de gemeente Beuningen. 
         
4 Nieuwsbrief Energie Voor Vier, april 2021.         
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in “positief” en “negatief”. Een inspraaktraject van belanghebbenden wordt 
zodoende opnieuw (zie punt d. hierboven) gebruikt om meningen van 
“voorstanders” en “tegenstanders” tegenover elkaar te zetten. Terwijl het niet 
gaat om “voor” of “tegen” windenergie, maar om een beoordeling van met 
name de locatie van Windpark Beuningen. 

 
 
 

Behandeling van eerdere zienswijzen is onder de maat  

6. Zowel op het concept bestemmingsplan als op de NRD (Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau) heeft TegenWind naast vele andere belanghebbenden zienswijzen 
ingediend. Van de honderden zienswijzen of inspraakreacties die werden ingediend, 
heeft de gemeente er geen enkele willen meenemen in de plannen (op 2 zienswijzen 
van de GGD na). Op formele gronden werden ze alle afgewezen. De gemeente heeft 
daarmee een kans laten liggen om suggesties te overwegen, om te tonen dat zij 
bereid was om compromissen aan te gaan en zodoende rekening te houden met de 
wensen van de inwoners. Dat had wellicht meer draagvlak opgeleverd en niet het 
beeld opgeleverd dat de gemeente van plan is om haar plannen ongewijzigd door te 
drukken. 

 
 
 
Verdelen lusten en lasten is onredelijk 

7. De gemeente geeft aan dat de bewoners die de lasten moeten dragen ook delen in 
de lusten. Zoals de zaken nu liggen worden de grondeigenaren tegemoet gekomen 
met aanzienlijk compensatie en ook bewoners in een straal van 400-600 meter van 
de turbines worden redelijk financieel gecompenseerd met bedragen tussen de 3.000 
en 12.000 euro per jaar.  

De bewoners tussen 600-1.2505 meter afstand worden gecompenseerd met een 
bedrag van 10 tot 100 euro per jaar6, hetgeen volstrekt niet in verhouding is met de 
overlast die zij gaan ondervinden.  
De Energie Coöperatie EVV geeft aan dat er ook obligatieleningen komen, en een 
omgevingsfonds, maar dat zijn financiële compensaties die niet specifiek op de 
omwonenden van toepassing zijn. Iedereen kan obligaties kopen (die overigens 
risicodragend zijn, in Duitsland gingen al windparken aan een faillissement ten onder) 
en het omgevingsfonds wordt gebruikelijk voor algemene doelen ingezet.  
Bewoners zullen planschade lijden. Op dit moment is er geen zicht op dat 
initiatiefnemers bereid zijn om planschade te vergoeden, waar een waarde 
vermindering van de huizen wordt voorzien van tussen de 5 en 20% (onderzoek 
universiteit Groningen). Ook de gemeente heeft aangegeven niet van zins te zijn om 
initiatiefnemers te dwingen dat wel te doen. Daarmee promoot de gemeente 
Beuningen een risicovolle investering in genoemde obligatieleningen, waarvoor zij de 
verantwoordelijkheid zal dienen te dragen. 
 

                                                           
5 Nog steeds is niet duidelijk welke straal de gemeente gaat aanhouden. Met een ashoogte van 150-180 m is 
een straal van 2 km op zijn plaats.        
 
6 Volgens de Energie Coöperatie Energie Voor Vier (Beuningen) is een totaal bedrag van 13.000 euro/jaar 
beschikbaar voor alle omwonenden. 



  Zienswijzen op voorontwerp Bestemmingsplan en concept MER Windpark Beuningen  Pagina 7 

Het beleid is erop gericht om molens te plaatsen bij de bestaande (verkeersweg) 
infrastructuur. Dat houdt in dat de bewoners overlast gaan krijgen van een cumulatie 
van overlast van zowel de snelweg als van de geplande turbines. Uit oogpunt van 
delen van lasten is dit onbillijk. Voor de bewoners van de Beuningse wijk De Heuve 
komt daar nog bij dat er zonneparken worden gebouwd waar bewoners rechtstreeks 
zicht op een tweetal parken hebben. 

 
 
 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap adviseert negatief 

8. Op 2 maart  2021 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders 
Genootschap (CRK) negatief geadviseerd inzake de aanleg van Windpark 
Beuningen. In tegenstelling met het MER-rapport waarin wordt gesteld dat “grote 
windturbines goed in te passen zijn in het kommengebied” komt de CRK tot een 
geheel andere conclusie. Genoemde commissie vindt dat grote windturbines met een 
tiphoogte van 245 meter niet passen in het kommengebied langs de A73/N322 en 
stelt vast dat voor bewoners in een straal van 2.450 meter de turbines beeldbepalend 
en zeer dominant zijn.  
 
De commissie merkt op dat: “In de tekst het plan goed is beschreven, maar in het 
beeld absoluut niet (alle fotovisualisaties zijn met groothoeklens genomen). 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”. 
 
Ook wordt door de CRK opgemerkt dat “ het initiatief in een laat stadium in het 
proces wordt voorgelegd, waarbij de speelruimte van de advisering tot een 
minimum wordt beperkt. Dit wordt betreurd, omdat zo de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit pas in het eindstadium aan bod komt. 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. Gelderland en 
in het bijzonder het rivierengebied is de tuin van Nederland; een dergelijke 
sectorale aanpak is niet bevorderlijk voor het draagvlak dat noodzakelijk is om de 
gewenste energietransitie vorm te geven. De impact van deze grote molens is 
bovendien regionaal en daarmee stijgen deze XXL-molens boven de 
gemeentegrenzen uit.  
Nergens wordt uitgelegd waarom is gekozen voor deze ‘voorkeursvariant’ (met vijf 
molens). 
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 bovendien lager en 
met een kleinere rotordiameter dan in het voorstel, zodat ook hier geen reële 
verbeelding is gegeven. Om echt goed te kunnen zien wat de impact van deze 
windmolens is, is het van groot belang om de impressies realistisch te maken, in 
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overeenstemming met wat mensen straks zullen zien. Onvoldoende gemotiveerd is 
het standpunt dat staat op blz. 34 en dat min of meer is uitgesproken tijdens de 
vergadering: “de windturbines op deze visualisaties hebben een tiphoogte van 185 
meter. Omdat de afstand tot de waarnemer wordt uitgedrukt in tiphoogtes maakt 
dit voor de schijnbare grootte geen verschil.“ 
De Commissie stelt alles overziende vast dat: “het bouwplan zowel op zichzelf als in 
relatie tot de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.” 
 
De gemeente Beuningen heeft besloten dit advies naast zich neer te leggen zonder 
verdere toelichting dan dat “het algemeen belang van omschakelen naar meer 
duurzame energie voorgaat”.  
 
Dit terwijl het negeren van een CRK-advies door de gemeente veel deugdelijker 
beargumenteerd had moeten worden dan met een beroep op “het algemeen belang”. 
Het afwijzen van het CRK-advies gaat bovendien volledig voorbij aan een nog veel 
groter “algemeen belang”, te weten het welzijn, welbevinden en de gezondheid van 
de inwoners van de gemeente Beuningen (en omliggende gemeenten).  
 
Het feit dat de gemeente Beuningen dit Welstandsadvies van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap negeert klemt des te meer omdat 
recent onderzoek van Stichting TegenWind7 aantoont dat er geen sprake is van enig 
draagvlak voor Windpark Beuningen onder omwonenden. Laatstgenoemden – die 
binnen een afstand van 1.000 meter van de windturbines wonen – wijzen in overgrote 
meerderheid (96%) de plannen af omdat zij vrezen voor geluidsoverlast (94%) en 
gezondheidsschade (83%).  
 

 
 
De gezondheid omwonenden is in het geding 

9. Wij maken ons zorgen om de gezondheid van omwonenden als de windturbines 
volgens de Nederlandse normen worden gerealiseerd en daarmee binnen 2.500 
meter van een zeer groot aantal woningen komen (zie figuur 1. pagina 9). De 
afstandsnormen in de regelgeving zijn sinds 2010 voor omwonenden dusdanig 
ongunstig aangepast, dat de daadwerkelijke bescherming tegen gezondheids- en 
milieuschade in het geding is. Van effectief onderzoek vooraf aan de besluitvorming 
over windturbineparken is geen sprake. Ondanks dat EU richtlijnen, waaronder vooral 
de Strategische Milieu Beoordeling Richtlijn (SMB) uit 2001, dit onderzoek aan de 
Nederlandse overheid wel voorschrijven. Inmiddels wordt in rechtszaken de 
Nederlandse bestuursorganen nalatigheid verweten. Daarnaast zijn bij onder meer de 
Raad van State in beroepszaken tegen de planning van windturbineparken 
prejudiciële vragen opgeworpen aangaande de plicht tot uitvoering van de EU 
richtlijnen. Dit mede naar aanleiding van een recente uitspraak op 25 juni 2020 van 
het Hof van Justitie van de EU.  

 
Uit onderzoek bij eerdere windparken, o.a. door audioloog Dr. Ir. Jan A.P.M. de Laat 
van het Leids Universitair Medisch Centrum komt naar voren dat windparken een 
effect kunnen hebben op de gezondheid van mensen. In het prille verleden toen 
windturbines gebouwd werden die niet hoger waren dan 110 meter (tiphoogte), 
werden nog maar weinig klachten gehoord, behalve heel dichtbij de turbine. Hierover 

                                                           
7 Resultaten draagvlakonderzoek omwonenden Windpark Beuningen, Stichting TegenWind, maart 2021. 
Conclusie van dit representatieve onderzoek binnen het “één-kilometer-gebied” in Bergharen, Winssen, Ewijk 
en Beuningen is dat er géén draagvlak bestaat voor Windpark Beuningen bij de omwonenden. 
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werd door het RIVM gerapporteerd in 2015 en 2017. Bij Windpark Beuningen gaat 
het echter om windturbines met een mogelijke tiphoogte van 245 meter hoogte, dat is 
meer dan tweemaal zo hoog!  

 
In voorlopige conclusies van Dr. Ir. De Laat in 2018 is er sprake van te hoog risico op 
het ontstaan van slapeloosheid, concentratieverlies, druk op de oren c.q. het hoofd, 
hoofdpijn en/of spanningen (stress) – wat soms lijkt op zeeziekte – als niet aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit laatste hangt vaak samen met de stroom 
van klachten die bewoners van huizen in de nabije omgeving van een 
windturbinepark zullen melden, wanneeer niet wordt voldaan aan verschillende 
criteria t.a.v. de locatie van de windturbines.  

 
De mens hoort pas geluid vanaf een toonhoogte van 50 Hz. Het geluid hieronder, 
infrasoon, horen we niet. Toch vangt het lichaam dit geluid wel op, in het binnenoor, 
waar het evenwichtsorgaan zit. Het lichaam van iemand die hier langere tijd aan 
wordt blootgesteld, kan in de war raken. Hierdoor ontstaat een gevoel dat lijkt op 
zeeziekte. Hierdoor kan iemand misselijk en duizelig worden, gedesoriënteerd raken, 
maag- en darmklachten krijgen of duizeligheid ontwikkelen. Bij langdurige 
blootstelling kunnen zwaardere klachten ontstaan, waardoor het gevoel en ‘psychisch 
welbevinden’ wordt aangetast. 

 
 
 
De afstand van de windturbines tot woningen is veel te klein 

10. Internationale onderzoekers adviseren om bij hoge krachtige windturbines een veilige 
bufferzone aan te houden met een straal van 10x de tiphoogte van de molen. Dat wil 
zeggen in het geval van Windpark Beuningen een afstand van 2.500 meter. In 
bijgevoegde afbeelding kunt u zien wat dit betekent voor de huidige plannen.  

 
Figuur 1: Het gebied in een straal van 2.500 meter rond de 5 windturbines van Windpark Beuningen 
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De volledige woonbebouwing van Bergharen, Ewijk en Winssen en een groot deel 
van Beuningen tot aan de Reekstraat vallen binnen het 2.500 meter gebied, waar 
grote overlast ervaren zal worden. 

 
Op dit moment werkt Dr. Ir. De Laat samen met enkele collega’s aan een 
systematische review op het gebied van windturbinegeluid, welke in een afrondende 
fase zit. Daarop vooruitlopend waarschuwt hij er voor om windturbines niet te dicht bij 
woonwijken te plaatsen8.  

 
De Nederlandse normen om geen windturbines te plaatsen binnen een straal van 400 
tot 500 meter zijn achterhaald en gebaseerd op oude windturbines met een veel 
lagere tiphoogte. Zo hanteert Polen sinds juli 2016 de regel dat de afstand tot 
woonbebouwing minimaal 10x de tiphoogte van de windturbine moet zijn. In Duitsland 
is de minimale afstand voor windturbines tot bebouwing 1000 meter. Echter in 
Beieren, notabene voorloper in windenergie, heeft de federale overheid in 2016 
besloten dat de minimale afstand tussen turbines en bewoning tienmaal de tiphoogte 
moet bedragen.  
 
Zowel in Denemarken als Wallonië bedraagt de minimale afstand tot de bebouwing 
vier maal de tiphoogte van de turbine. In Denemarken dient men een financiële 
compensatie te verkrijgen ter compensatie van de waardevermindering van de 
woning, indien deze zich binnen de straal van zes maal de hoogte van de turbine 
bevindt.  Tenslotte, de minimale, wettelijk bepaalde afstand tot de bewoning in 
Frankrijk bedraagt 500 meter, maar in veel gevallen wordt een afstand van 1500 
meter gehanteerd. 

 
Het is daarom dat de diverse overheden in Nederland, notabene één van de meest 
dichtbevolkte landen van Europa, hierin niet achter kunnen blijven omwille van de 
gezondheid van haar bewoners.  

 
 
 
Er is geen sprake meer van een Windpark door wijziging van de opstellocaties 

11. Er is nogal wat gewijzigd in de oorspronkelijke opstelling van de turbines in Windpark 
Beuningen, zoals eerder omschreven in het Voorontwerp Windpark Beuningen en de 
bijbehorende concept MER. In het Voorontwerp Windpark Beuningen (19 mei 2020) 
was sprake van 4 turbines op vrijwel gelijke afstand van elkaar. Uit schriftelijke 
beantwoording van vragen in de Commissie Ruimte dd 2 december 2020 blijkt dat 
“de 5e turbine is toegevoegd om aan de verhouding 1/3de zon, 2/3de wind te kunnen 
voldoen, zoals besloten (!) in het raadsvoorstel Locatieplan Zon & Wind”. Dit laatste is 
overigens onjuist: de raad heeft hierover nog niet besloten, maar is “in beginsel 
akkoord gegaan met twee derde wind en één derde zon” (Amendement 11 april 
2019).  
Omdat geen rekening was gehouden met een op 2 juni 2020 afgegeven  
omgevingsvergunning kon turbine 2 niet komen op de gekozen locatie.  
Daarom is noodgedwongen op 10 december 2020 besloten om turbine 2 met 
390 meter naar het westen te verschuiven.  
 

                                                           
8 EenVandaag: Windturbines te vaak te dicht bij woonwijken, blijkt uit onderzoek: 'Voorkom leed door goed te 
plannen' 
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Figuur 2: Opstelling 5 turbines per eind 2020. Van een “Windpark” is geen sprake meer. 
 
Als gevolg van het voorgaande staan de turbines 1 en 2 nu nog maar 540 meter uit 
elkaar, terwijl als richtlijn geldt dat de onderlinge afstand 5 tot 6 maal de rotordiameter 
dient te zijn. Bij deze turbines zou dat dus minimaal 5 x 165 = 825 meter moeten zijn! 
Van een “windpark” en de zo geprezen “lijnopstelling van turbines” is daardoor geen 
sprake meer. Bovendien heeft deze te kleine onderlinge afstand tot gevolg dat de 
turbines niet meer optimaal functioneren: ze belemmeren voor elkaar de wind bij 
bepaalde windrichtingen en ze verstoren door onderlinge turbulentie de maximale 
opbrengst. Ook zal deze situatie leiden tot een buitenproportionele geluidsoverlast in 
de omgeving van beide turbines, door onderlinge beïnvloeding van de geproduceerde 
geluidsgolven.  

 
Ter verantwoording van alle wijzigingen gebruiken de adviseurs van de gemeente 
(Bosch & van Rijn) steeds vage constateringen als “niet meer nadelige 
milieueffecten” en “beperkte impact op de landschappelijke beoordeling”. Een 
uitgewerkte onderbouwing zoals in het eerdere Voorontwerp Windpark Beuningen en 
de bijbehorende concept MER ontbreekt tot nu toe. 
 

 
 
Gemiddeld geluid is geen veilige norm voor geluidsoverlast 

12. In het Akoestisch onderzoek ten behoeve van de CombiMER komt de geluidsemissie 
van de windturbines aan de orde. Het rapport baseert zich op het Activiteitenbesluit, 
hetgeen formeel juist is, maar waartegen momenteel procedures in behandeling zijn 
die de juridische basis daarvan aanvechten.  
 
Volgens het Activiteitenbesluit is de maximaal toegestane waarde ter plaatse van 
geluidsgevoelige objecten  47 dB LDEN en 41 dB LNight. Daarbij zijn “geluidsgevoelige 
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objecten” woningen, niet zijnde bedrijfswoningen of daarmee vergelijkbare objecten. 
Waar dat toe leidt bespreken wij onder punt 15. van deze zienswijze. 

De genoemde wettelijke normering biedt geen enkele bescherming tegen de 
werkelijke geluidsoverlast van windturbines. De regelgeving is bedacht om het 
plaatsen van windturbines mogelijk te maken in een bewoonde omgeving. Dit blijkt 
onder meer uit een RIVM-rapport over normstelling windturbinegeluid (Evaluatie 
nieuwe normstelling windturbinegeluid, RIVM 2009). Daarin wordt onomwonden 
gekozen voor een grenswaarde van 45 dB omdat daarmee naar schatting 25.000 
MW windturbinevermogen kan worden opgesteld, terwijl dat bij een veel wenselijkere 
grenswaarde van 40 dB slechts 7.000 MW zou zijn. 

De Nederlandse geluidsnorm voor windturbines wordt bovendien anders toegepast 
dan in de rest van Europa. Nederland hanteert als toegestaan geluidsniveau het 
gemiddelde over een jaar. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen waar 
sprake is van grenswaarden voor geluid die op geen enkel moment mogen worden 
overschreden. En doordat windturbines regelmatig stil staan als het niet voldoende 
waait of stilgezet worden als er teveel wind is, zal die waarde gemiddeld niet zo gauw 
overschreden worden. Maar dat beschermt omwonenden in het geheel niet tegen de 
véél hogere geluidsoverlast op tijden dat het flink waait en die turbines hard staan te 
draaien.  

Stel: u woont in de omgeving van windturbines en u wordt horendol door het irritante 
norm-overschrijdende gezoef, gebrom en gebonk van de molenwieken.  
Stel: u slaagt er vervolgens in om aan te tonen dat maximaal toegestane waarden 
worden overschreden, en stel het lukt u zélfs om de verantwoordelijken voor die 
turbines te vinden en om ze daarop aan te spreken. Wat gaat er dan gebeuren? 
Welnu, de exploitant zet tegen het eind van het jaar gewoon de turbine even stil, en 
komt zodoende eenvoudig weer op de maximaal toegestane gemiddelde waarde van 
het betreffende kalenderjaar. 
 

Bovendien is het door de turbine geproduceerde geluid een berekende waarde. De 
fabrikant maakt met computerprogramma’s een berekening van het geluid dat de 
betreffende turbine zal produceren, onder theoretische omstandigheden, die ook nog 
eens door geen enkele instantie (kunnen) worden gecontroleerd. Van werkelijke 
fysieke meting van geluid is daarbij nooit sprake, het is de verwachte geluidsproductie 
onder gunstige omstandigheden voor wat betreft bodemgesteldheid, weerkaatsing, 
windsnelheid, windrichting, luchtvochtigheid, luchtdichtheid, et cetera.  Een beetje 
zoals autofabrikanten de CO²-uitstoot van hun motoren mogen berekenen, waarbij 
ook uitkomsten worden gehanteerd die in de praktijk nooit gerealiseerd kunnen 
worden. Daar komt nog bij dat van de windturbines in Windpark Beuningen nog geen 
keuze is gemaakt welk type turbine zal worden geplaatst. Bovendien is ook nergens 
als selectiecriterium voor de turbines opgenomen dat deze van het merk en type met 
de laagste geluidsemissie dient te zijn. 

Geluidshinder is een gevoelswaarde. Wat de ene mens als hinderlijk en belastend 
geluid ervaart, zal de ander veel minder kunnen storen. Ook de beleving van geluid is 
gedurende de nacht anders dan overdag. Het geluid van een windturbine is 
bovendien niet constant, maar wisselt voortdurend, waardoor het veel meer hinder 
veroorzaakt als bijvoorbeeld het geluid van een verkeersweg. En de ervaring van 
laagfrequent geluid – waar de nieuwere en grotere types windturbines bekend om 
staan – leidt veel vaker tot gezondheidsklachten dan even luide hogere frequenties.  
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Daarom dient een minimale afstand van woonbebouwing tot de windmolen als norm 
te worden gehanteerd. Dat is eenvoudig meetbaar en bovenal veel doeltreffender. 
Merkwaardig genoeg bestaat er in Nederland geen enkele regel die de minimale 
afstand van een windmolen tot een woning bepaalt. Wel worden vaak “vuistregels” 
gehanteerd, bijvoorbeeld dat de afstand van een windturbine tot een woning niet 
minder dan 4 maal de ashoogte mag zijn. Bij een windturbine van 245 meter 
tiphoogte en 165 meter ashoogte is die afstand dus tenminste 660 meter. Die 
afstanden zijn vooral ingegeven door het aspect veiligheid – afbrekende wieken en 
omvallende turbines (waarover meer bij punt 13. van deze zienswijze) – en niet door 
het aspect geluid. 

De ons omringende landen – merendeels veel minder dicht bebouwd – hanteren 
aanmerkelijk grotere afstanden tussen windmolens en woningen. Zo mogen in 
Duitsland geen windmolens worden geplaatst op minder dan 1.000 meter van 
woningen, terwijl in Frankrijk zelfs een minimumafstand geldt van 1.500 meter. 
Daarbij geldt in een aantal Duitse deelstaten ook nog dat er geen woningen op 
minder dan 10 x de tiphoogte van de windturbine mogen staan. Dus bij een 
windturbine van 250 meter hoog, geen bebouwing binnen een afstand van 2,5 
kilometer. Ook voor Nederland zouden de minimum afstand van 1.000 meter of 10 x 
de tiphoogte moeten gelden.  

Graag willen wij u er ook op wijzen dat, mede uit de SMB-richtlijn 2001/429 volgt, dat 
windturbines pas mogen worden vergund als vooraf met wetenschappelijke zekerheid 
is vastgesteld dat plaatsing en exploitatie de gezondheid van de mens en diens 
leefomgeving wordt beschermd of verbeterd. Daaruit volgt dat verslechteringen niet 
zijn toegestaan. Dat geldt zowel voor de individuele gezondheid als voor de 
volksgezondheid. 

 
Bij het formuleren van de normen in genoemde regelingen was volgens het RIVM al 
duidelijk dat ten minste 9% van alle omwonenden mogelijk schade aan de 
gezondheid ondervindt. Dat betekent dat toen al dergelijke vergunningen niet hadden 
mogen worden afgegeven. Dat klemt te meer nu het toen in de praktijk windmolens 
met een tiphoogte van circa 75 meter betrof, terwijl er in Windpark Beuningen sprake 
zal zijn van turbines met een tiphoogte van 245 meter. 

 
Bescherming van de gezondheid van de mens is een grondrecht, zowel 
internationaal, als nationaal. Ook daarom verzoeken wij u om de afstand van 10 keer 
de tiphoogte aan te houden, om de overlast voor ons als omwonende ook op dagen 
met harde wind enigermate acceptabel te houden.  

 
 
 
De beoordelingscriteria bij “4.9 Landschap” in de MER zijn niet objectief en een 
conclusie ontbreekt  

13. In de MER (pag. 45 e.v.) wordt aandacht besteed aan achtereenvolgens: de 
ruimtelijke kenmerken van het landschap; de maat, schaal en inrichting in het 
landschap; de visuele interferentie met een nabij gelegen windturbine of 

                                                           
9 Vanaf 21 juli 2004 dient de Europese richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma’s in de Lidstaten van de EU te worden toegepast. De Europese 
richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (SMB) is bedoeld om milieueffecten van plannen tijdens de 
voorbereiding ervan in beeld te brengen in de vorm van een milieurapport. De richtlijn is relevant voor overheden 
op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. De richtlijn SMB is van kracht naast de bestaande richtlijnen voor 
een Milieu Effect Rapport. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj      
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windturbines; de cultuurhistorische achtergrond en waarden van het landschap; de 
beleving van de windturbine of het windturbinepark in het landschap. Conclusies 
worden echter nergens getrokken; de MER stelt slecht vast dat dorpskernen en 
oeverwallen worden aangetast; dat het kleinschalig karakter van het rivierduinen-
landschap wordt verstoord en dat de rivierduinen identiteit verliezen. Op geen enkele 
wijze wordt een uitspraak gedaan over de mate van toelaatbaarheid van deze 
aantastingen. Helemaal absurd is bijvoorbeeld de bewering van de opstellers van de 
MER dat “het landschap weliswaar zal worden aangetast door de industriële 
windturbines, maar dat door de aanwezigheid van (laan)beplanting de 
windturbines minder prominent aanwezig zullen zijn”. Met een dergelijke 
subjectieve beoordeling van overlastcriteria valt iedere aantasting van het landschap 
te bagatelliseren. Het is bovendien een omissie dat het hoofdstuk Landschap bij 
uitzondering niet wordt afgesloten met een conclusie! 

 
 
 
Het externe veiligheidsonderzoek in de MER van de turbines deugt niet  

14. In het externe veiligheidsonderzoek van de MER worden voor de 5 turbines in 
Windpark Beuningen risicoberekeningen weergegeven van mogelijke 
veiligheidsrisico’s door afbrekende turbinebladen, omvallende turbines, en naar 
beneden vallende gondels of rotors.  
De berekeningen zijn gebaseerd op theoretische aannamen uit het (sterk 
verouderde) Activiteitenbesluit. De externe onderzoekers (Bosch & Van Rijn) 
concluderen dat de kans bestaat dat risicovolle installaties bij wiek- of mastbreuk 
worden getroffen (pagina 37), dat bij turbine 5 onvoldoende afstand is tot een 
gasleiding (pagina 40), dat de turbines 4 en 2 over de wegen De Steeg en de 
Betenlaan draaien (pagina 43) waardoor passanten zouden kunnen worden getroffen 
door vallende turbinedelen. Maar de onderzoekers veronderstellen die kans als 
voldoende klein en kunnen op grond van het genoemde Activiteitenbesluit 
concluderen dat de risico’s (in theorie) verwaarloosbaar zijn. Deze conclusie betekent 
een ernstige onderschatting van de werkelijke veiligheidsrisico’s. 

 
 
 
 
Rode knipperende veiligheidslichten veroorzaken lichthinder 

15. Voor de vliegveiligheid moeten windturbines of -parken worden voorzien van 
'obstakelverlichting', een samenstel van knipperende rode lampen aan mast en 
wieken. Alle windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter moeten dergelijke 
obstakelverlichting hebben (RVO, 8 september 2020). Hinder van obstakelverlichting 
bij omwonenden is een ernstige vorm van door omwonenden veelvuldig 
gerapporteerde overlast. Wij maken ons daarom zorgen over de lichtvervuiling die zal 
plaatsvinden, en de invloed die dat zal hebben op onze nachtrust.  
 
Het is een tekortkoming van de MER dat in de rapportages op geen enkele plaats of 
wijze aandacht wordt besteed aan de schadelijke milieueffecten van deze 
obstakelverlichting. Doordat nog niet bekend is voor welk merk en type windturbine 
uiteindelijk zal worden gekozen, is ook niets nader bekend over de soort 
obstakelverlichting en geheel niets over eventuele maatregelen en garanties 
waarmee de overlast hiervan kan worden beperkt. 
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In het Ontwerp Bestemmingsplan wordt niet gedefinieerd wat woningen en 
omwonenden zijn 

16. De gemeente Beuningen spreekt in een krantenbericht van maart 2021 over “een 
enkele omwonende” die geluidsoverlast zal ervaren en hanteert een aantal van 32 
woningen die binnen 1.000 meter van Windpark Beuningen zouden staan. 
Volgens stichting TegenWind zijn er bijna 100 woningen10 die te maken zullen krijgen 
van grote geluidsoverlast omdat ze zich op minder dan 1 kilometer afstand van de 
windturbines bevinden.  
Vanwaar dit grote verschil in aantallen woningen? 
Vermoedelijk telt de gemeente op basis van haar bestemmingsplannen – in navolging 
van de wet Geluidhinder (uit 1973) – alleen de “burgerwoningen” en telt zij de 
agrarische- en andere bedrijfswoningen daarbij niet mee. Dat zijn in dit overwegend 
agrarische gebied de overige ruim 60 – niét meetellende, maar wél bewoonde – 
woningen. Wettelijk gezien is dit mogelijk verdedigbaar, maar uit een oogpunt van 
zorg voor het beschermen van de gezondheid van de inwoners is dit volstrekt 
ontoelaatbaar. 
Verwarrend is dat de begrippen “omwonenden”, “woningen”, “burgerwoningen”, 
“bedrijfswoningen” en zelfs “molenaarswoningen” nergens worden gedefinieerd. 
Daardoor kan het gebeuren dat in het Ontwerp Bestemmingsplan twee “woningen” 
(Kooistraat 7 Winssen en Elsenpas 2 Ewijk) worden genoemd – zijnde geen 
“burgerwoningen” maar “bedrijfswoningen” of mogelijk “molenaarswoningen” (?) – als 
woningen waar een (te) hoge geluidsbelasting zal optreden. Gelet op de eerder 
genoemde verschillen in aantallen kunnen dit geen woningen zijn die de gemeente 
Beuningen eerder als “enkele omwonenden” typeerde. 
Wij maken bezwaar tegen de verwarring die wordt veroorzaakt door het gebruik van 
deze niet gedefinieerde terminologie.  
 
 
 

Het aantal vleermuizen en vogels dat zal sterven door een botsing met de 
windturbines bedraagt een veelvoud van wat in de MER wordt aangenomen. 

17. In de Rapportage natuuronderzoek soortenbescherming Windpark Beuningen te 
Beuningen wordt geschat hoeveel aanvaringsslachtoffers van vogels en vleermuizen 
per jaar zullen vallen door de turbines in genoemd windpark. Naar onze mening wordt 
ten onrechte aangenomen (Rapportage natuuronderzoek soortenbescherming 
Windpark Beuningen, 2 december 2020, pagina 26) dat ondanks de veel grotere 
hoogte en rotordiameter van de turbines er evenveel aanvaringsslachtoffers zullen 
vallen als bij de referentieparken waarop de aantallen zijn gebaseerd, deze aantallen 
zullen ons inziens ongetwijfeld significant hoger zijn.  
Een recent artikel in Het Journal of Wildlife Management11 toont aan op basis van 
langdurig veldonderzoek met behulp van speurhonden in windmolenparken in 
Californië gedurende het jaar 2017, waar zelfs nog sprake was van aanzienlijk 
kleinere windturbines dan in Windpark Beuningen, dat de sterfte van vogels en 
vleermuizen aanzienlijk hoger is dan tot dan toe op basis van menselijke 
inventarisaties werd aangenomen. Voor wat betreft de vleermuizen werden 6,4 maal 
zoveel karkassen van verongelukte exemplaren gevonden dan eerder werd 

                                                           
10 Vastgesteld op basis van KadastraleKaart.com van GeoGap B.V. bij het selecteren van adressen in de 1 km-
zone voor een door TegenWind in januari 2021 uitgevoerd draagvlakonderzoek onder omwonenden. 
 
11 Journal of Wildlife Management / Volume 84, Nummer 5 / blz. 852-864, gepubliceerd op 26 maart 2020.  
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verondersteld; voor wat betreft de vogels lag dat aantal op bijna driemaal zoveel 
gedode exemplaren als verwacht. 
Wanneer we deze bevindingen toepassen op de vergelijkingen die gemaakt worden 
(Rapportage natuuronderzoek soortenbescherming Windpark Beuningen, pagina 32) 
ten opzichte van het 1%-mortaliteitscriterium betekent dit dat voor alle soorten 
vleermuizen de aanvaardbaar geachte (1%) grenzen zeer ruim overschreden zullen 
worden. Ook voor wat betreft de 34 soorten vogels die op pagina 38 worden vermeld 
kan op grond van bovenvermelde nieuwe inzichten worden gesteld dat er wel degelijk 
een sterk negatief effect op de staat van instandhouding het gevolg zal zijn.  
 
De ontheffing voor de 1%-regeling12 voor vogels en vleermuis slachtoffers houdt 
derhalve geen stand. In het bijzonder voor de Rosse vleermuis (Nyctalus notula)13 
vormen de windmolens een belangrijk gevaar. Het radarsysteem van deze soort is er 
niet op gericht om windmolenwieken te detecteren: de “ping” die deze vleermuis 
afgeeft is onregelmatig en merkt snel draaiende wieken niet op. Een andere 
gerapporteerde doodsoorzaak is de onderdruk die in de zone van de wieken 
optreedt, waardoor de vleermuis een klaplong kan krijgen zo blijkt uit Canadees 
onderzoek. 
De Rosse vleermuis is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder c, van de Flora- en faunawet die in Nederland verblijft maar ook in 
voorjaar en herfst doortrekt op een hoogte van 100 tot 300 meter. De soort komt voor 
in de  bosduinen van Bergharen, zijn natuurlijk habitat.  
 
Gelet op het voorgaande is de veronderstelling in de Rapportage natuuronderzoek 
soortenbescherming Windpark Beuningen te Beuningen dat de negatieve gevolgen 
van dit Windpark voor vleermuizen en vogels binnen aanvaardbare grenzen blijven 
dan ook onjuist. 
 
Een tweede ernstige tekortkoming van het hier aangehaalde rapport (Rapportage 
natuuronderzoek soortenbescherming Windpark Beuningen) is dat daarin onvermeld 
blijft dat het windturbinegebied een rust- en broedplaats is voor de Grutto, een 
vogelsoort die vrijwel uitsluitend broedt in Nederland en die voorkomt op de Rode 
Lijst van Nederlandse broedvogels14, als een soort die bedreigd wordt en kwetsbaar 
is.  
Stichting TegenWind beschikt over gerapporteerde waarnemingen met fotomateriaal 
waarmee het voorkomen van de Grutto in het genoemde gebied wordt aangetoond. 
 
 

  

                                                           
12 In de aankondiging van het ontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen op de Rijksoverheid-site 
(NL.IMRO.0304.BP- WindpkBeuningen-ow01) staat niet expliciet vermeld dat zienswijzen op gebied van de 
ontheffing voor flora en fauna bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland gemeld moeten worden. 
Dat is een omissie. Ook op de site van de gemeente Beuningen inzake WP Beuningen wordt niet vermeld dat 
een zienswijze tegen de ontheffing bij genoemde GS dienen te worden ingediend. Dat is eveneens een omissie. 
 
13 Rosse vleermuis. Robuust lijkende vleermuis met brede opgezwollen snuit. Oren kort en afgerond. 
Roodbruin. Gewicht 15-40 gram. Biotoop lichtbeboste gebieden. Vliegt vroeg in de avond middelhoog tot hoog. 
 
14 http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22693150 
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Conclusie 

Wij verzoeken u het bestemmingsplan niet vast te stellen en de gevraagde vergunning 
niet te verlenen. 
De plaatsing van windturbines op de locatie Windpark Beuningen dient te worden 
heroverwogen en de verdere voorbereidingen voor de uitvoering dienen te worden 
opgeschort, totdat zeker is dat aan alle bovenvermelde bezwaren tegemoet kan 
worden gekomen en dat de volksgezondheid van de inwoners van uw gemeente én 
van omliggende gemeenten gegarandeerd kan worden. In dit kader verwijzen wij u ook 
naar de aan u gerichte brief15, waarin aansprakelijkheid in het vooruitzicht wordt 
gesteld voor het rechtens onjuist (doen) besluiten en (laten) realiseren van dit 
windturbinepark.  
 
Wij benadrukken nogmaals dat Stichting TegenWind een groot aantal omwonenden cq 
belanghebbenden vertegenwoordigt: op dit moment (april 2021) ruim 2.500.  
Een grote en nog steeds groeiende groep tegenstanders van Windpark Beuningen, die 
u als gemeentelijke belangenbehartigers van die omwonenden niet mag en niet kunt 
negeren met een hooghartig beroep op “het algemeen belang” en “de noodzaak van 
een energietransitie”.  
Het primaire algemeen belang waarvoor u als gekozen vertegenwoordigers van de 
inwoners van uw gemeente dient op te komen, is de gezondheid en het welbevinden 
van uw inwoners. 
 

Alternatieven voor Windpark Beuningen 

Er zijn kwalitatief veel betere alternatieven voor een energieneutraal Beuningen dan 
Windpark Beuningen, die naar onze mening beslist moeten worden overwogen. 

Wij brengen hier kortheidshalve onder de aandacht: 
x Maak gebruik van veel meer én veel kleinere windmolens, op andere en/of meerdere 

locaties. 
x Maak gebruik van wiekloze windmolens16, een nieuwe technologie die veel minder 

geluid, geen slagschaduw en geen slachtoffers onder vogels en vleermuizen 
veroorzaakt.  

x Realiseer het windmolenpark buiten de gemeentegrenzen (op zee17, of op de 
Spaanse hoogvlakten), want energieneutraal is voor een gemeente niet hetzelfde 
als zelfvoorzienend.  

x Maak gebruik van meer zonneparken, en maak daarmee alle windturbines overbodig. 
Daarvoor is ruimte genoeg beschikbaar binnen de gemeentegrenzen van Beuningen. 
Er zijn bij de gemeente Beuningen reeds kant en klare plannen ingediend die 
zonneparkprojecten omvatten van in totaal ruim 100 hectare, maar die in de 
selectieronde voor de maximaal 40 hectare toegestane zonneparken zijn afgevallen. 
Daarbij komt dat ook op bijvoorbeeld de terreinen van de ARN, in geluidswallen langs 
de A73, en op de zandwinplassen van Geertjesgolf nog heel veel ruimte voor 
zonneparken beschikbaar is.  

                                                           
15 Zie de bijlage bij deze zienswijze op pagina 25. 
 
16 Nieuwe technologie moet windmolenproblematiek oplossen - Omroep Gelderland 16 april 2021 
 
17 In tegenstelling tot wat door lokale windcoöperaties wordt beweerd, is er op zee voldoende ruimte om alle behoefte aan 
windenergie te dekken. De verhoogde ambities zijn realiseerbaar zonder extra turbines op land. “Ruimte op zee voor 
grootschalige windenergie” De Ingenieur / PBL, 31 januari 2018.  
Zie ook: “Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland” geschreven door het College van 
Rijksadviseurs (17-10-2019), waarin de voorkeur wordt uitgesproken voor de opwekking van windenergie op zee. 
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Uw ontvangstbevestiging van de indiening van deze zienswijzen zien wij graag tegemoet.  

Met vriendelijke groeten, 

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

 
Berry van Koningsveld   

 
(voorzitter) 
Elzendweg 21 
6617 AV   Bergharen 
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BIJLAGEN 
bij zienswijzen van Stichting TegenWind op Ontwerpbestemmingsplan, 

Ontwerpvergunning en MER Windpark Beuningen 
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Ten slotte18 
 
 
 

 

                                                           
18 Het gebruik van deze cartoon geschiedt met schriftelijke toestemming van Jesse van Muylwijck.  


