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Beuningen, 9 april 2019 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Ik spreek hier vanavond weer namens de diverse actiegroepen verenigd onder de naam Stichting 
Tegenwind. 
 
Wij vertegenwoordigen ruim 1.100 direct omwonenden in het geplande zoekgebied voor XL-
windturbines die te maken gaan krijgen met hinder, overlast en mogelijke gezondheidsschade bij 
plaatsing van deze machines. En dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is. Zij maken 
zich daar terecht ernstige zorgen over. 
 
Wij hebben ons in de afgelopen periode steeds constructief opgesteld. Op basis van inhoudelijke 
argumenten en een uitgebreide analyse van het locatieplan hebben wij onze zorgen onderbouwd en 
toegelicht. Ook tijdens de laatste commissievergadering op 26 maart hebben wij onze hand 
uitgestoken naar de wethouder en de dialoog gezocht om gezamenlijk te komen tot een duurzaam 
Beuningen met draagvlak.  
 
Als antwoord op onze uitgestoken hand ervaren wij het aangepaste raadsvoorstel van 2 april 2019 
als een klap in ons gezicht. 
 
Overigens niet heel verrassend want de kern van onze zorgen namelijk hinder, overlast en 
gezondheidsschade zijn in de commissievergaderingen eigenlijk niet besproken. Ook in de 
zogenaamde boterzachte randvoorwaarden zitten geen waarborgen opgenomen om inwoners te 
beschermen. Zelfs de adviesnorm van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voor de 
geluidsgrens voor windturbines van 45 dB Lden  wordt niet als randvoorwaarde gehanteerd. 

Geld is voor de meeste partijen in deze raad blijkbaar belangrijker dan mensen. De business case 
staat voorop. Het mag u niet verbazen dat mensen daar volkomen terecht boos over zijn. 
 
Er wordt in deze zaal uitgebreid gesproken over de aantasting van de omgeving door zonnepanelen 
en de belangen van de agrarische sector. In de commissievergadering op 26 maart hebben we de 
zogenaamd onafhankelijke voorzitter van de gebiedsraad zelfs horen zeggen dat de belangen van de 
model vliegclub uit Winssen een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar aan het welzijn van de 
inwoners en het voorzorgsbeginsel wordt in deze zaal totaal geen aandacht geschonken. 
 
Alhoewel wij er inmiddels weinig vertrouwen meer in hebben dat er in dit gemanipuleerde en  
schijn-democratische proces naar inwoners geluisterd wordt zal ik toch nog een inhoudelijke bijdrage 
leveren aan het debat. 
 
Dit raadsvoorstel rammelt namelijk aan alle kanten. Het is bijvoorbeeld intern tegenstrijdig. In de 
samenvatting staat dat het nu ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Maar 
beslispunt 1 luidt: kennis te nemen van het advies. Op blz. 4 staat bij punt 4 een toelichting op het 
beslispunt zoekzone en randvoorwaarden windenergie. Zijn dat de zogenaamde randvoorwaarden? 
Is dat nu werkelijk alles wat u er aan doet om de belangen van inwoners te behartigen? Dit is een 
blanco cheque van de gemeenteraad aan college en projectontwikkelaars.  
 
 



Stichting TegenWind (molens)  
Postbus 11  

6617 ZG Bergharen  
tegenwindmolensewijk@gmail.com  

KvK: 09164353  
 
 
Zeker in samenhang met wat er staat op blz. 6 bij het tijdspad: daar komt het locatieplan namelijk 
weer tevoorschijn. De gemeenteraad wordt weliswaar geconsulteerd (dat is dus geen zeggenschap) 
en plannen moeten voldoen aan “de randvoorwaarden en uitgangspunten voor windenergie zoals 
beschreven in het locatieplan”. En dit is slechts een voorbeeld want in het hele raadsvoorstel wordt 
overal verwezen naar het locatieplan. Dus impliciet stemt u toch weer in met het locatieplan en zet u 
zichzelf als raad buitenspel.  
 
U wordt vanavond gevraagd om een zeer belangrijk besluit te nemen met verregaande 
consequenties voor de gemeente en inwoners. Het fundament onder uw besluitvorming heeft geen 
draagvlak, rammelt en is kwalitatief ondermaats. Daar kun je niet op bouwen en dat is niet te 
repareren met knip- en plakwerk en wat amendementen. 
 
Waar is het geluid van Groen Links dat in oktober 2018 m.b.t. het windpark de groene delta nog 
letterlijk schrijft dat: “Er nationaal en internationaal vragen zijn over gezondheidsrisico’s van 
windturbines op zo korte afstand van bebouwing”. 
 
Waar is het geluid van het CDA dat in haar eigen lokale verkiezingsprogramma schrijft: 
• Zonne-energie heeft voor het CDA de meeste potentie. 
• Voor het CDA is het een voorwaarde dat eventuele windmolens passen in het landschap. 
• Het CDA wil voorkomen dat windmolens tegen de zin van omwonenden worden geplaatst. 
• Inwoners moeten voelen en ervaren dat de gemeente en politiek naar hen luistert 
 
En dan BN&M dat samen met de wethouder dit plan er doorheen drukt. Juist van een partij als 
BN&M, die zegt op te komen voor de belangen van lokale inwoners, mogen wij anders verwachten. 
Als deze windturbines in Winssen geplaatst zouden worden dan was dit plan, net zoals destijds 
gebeurde met Anima Mundi, al lang gesneuveld. 
 
Wij roepen u nogmaals op om zich te bezinnen op uw steun voor dit raadsvoorstel dat geen 
daadwerkelijk draagvlak heeft. Sterker nog, met het aannemen van dit voorstel bent u er  
mede-verantwoordelijk voor dat de Beuningenaren tegenover elkaar komen te staan. Dit 
raadsvoorstel is een splijtzwam in de Beuningse gemeenschap.  
 
Hartelijk bedankt voor uw aandacht. 
 
Eric Bouwens 


