Beuningen, 26 februari 2019
Geachte leden van de commissie ruimte,
Mijn naam is Eric Bouwens en net als vorige maand spreek ik hier vanavond namens de diverse
actiegroepen onder de naam Stichting Tegenwind.
Wij vertegenwoordigen inmiddels 800 inwoners uit de gemeenten Beuningen en Bergharen
Uit de snelgroeiende steun blijkt dat er veel draagvlak is voor onze standpunten.
Allereerst wil ik ook op deze plek nogmaals benadrukken dat wij niet tegen maatregelen zijn die
Beuningen duurzamer maken. Integendeel zelfs.
Maar wij zijn wel tegen de voorliggende plannen inzake de komst van XL-windturbines.
In mijn vorige bijdrage op 29 januari heb ik onze standpunten aan u toegelicht. Ik verwijs u daarvoor
naar de weergave daarvan die vandaag ook bij uw vergaderstukken zit (agendapunt 7, besluitenlijst
bijlagen 1a en 1b).
Een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk en Bergharen krijgt bij uitvoering van deze plannen
te maken met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Dat is ernstig want dat
komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof,
ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal.
Wij missen tot nu toe nadrukkelijk in de gepresenteerde plannen wat je noemt het voorzorgsbeginsel
of het voorzichtigheidsprincipe. Dit houdt in dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft
om inwoners te beschermen tegen extra hinder, overlast en mogelijke gezondheidsschade.
In het locatieplan wordt hieraan totaal geen aandacht besteed.
Inwoners ervaren het proces tot nu toe helaas als niet-transparant en ondemocratisch. Op basis van
gemanipuleerd procesmanagement lijkt er te zijn toegewerkt naar een vooraf bepaalde uitkomst.
Een goed voorbeeld daarvan was de inloopavond van 17 januari. Dat was het moment waarop het
locatieplan aan de inwoners gepresenteerd werd. De gebiedsraad, een zeer kleine groep mensen
waarvan niemand mag weten wie het betreft, heeft onder leiding van gemeentefunctionarissen
gewerkt aan de totstandkoming van dat locatieplan. De keuze van de gebiedsraadleden, hun
motivatie en hun deskundigheid worden angstvallig geheimgehouden. In combinatie met het feit dat
de verantwoordelijke wethouder al sinds 2017 eenduidig communiceert dat de windmolens er gaan
komen maakt dat er voor ons sprake is geweest van een black-box waarin is toegewerkt naar een
vooraf bepaalde uitkomst. Alhoewel de gemeente blijft volhouden dat inwoners goed zijn
geïnformeerd is voor de meeste inwoners pas op 17 januari 2019 duidelijk geworden wat de plannen
in gaan houden. Doordat er in Ewijk door onze actiegroep flyers zijn verspreid was er toen een grote
opkomst.
Tijdens de inloopavond op 17 januari ontbrak een plenair gedeelte. Ook de verantwoordelijke
wethouder was die avond niet aanwezig. Het was niet zichtbaar wie er vanuit welke
verantwoordelijkheid namens de organisatie aanwezig waren en toelichtingen gaven.
Ondanks toezeggingen daartoe aan ons, zijn de reacties die door inwoners gegeven zijn naar
aanleiding van die avond niet aan de gemeenteraad overhandigd. Via nieuwsbrief 7 van Energiek
Beuningen bent u alleen in algemeenheden en op hoofdlijnen en selectief geïnformeerd over de
binnengekomen reacties. Het locatieplan staat overigens ook nog steeds niet op de website van
Energiek Beuningen. De zogenaamd “neutrale”, door de gemeente ingehuurde, voorzitter van de
gebiedsraad heeft één van de leden van onze actiegroep te verstaan gegeven dat zij maar moest
vertrekken vanwege de blijkbaar “lastige vragen die zij stelde op die avond.

Kortom wij voelen ons niet vertegenwoordigd door de gebiedsraad en hebben geen vertrouwen in
het doorlopen proces en in het door de gebiedsraad opgestelde locatieplan.
Dit waren enkele opmerkingen ten aanzien van het doorlopen proces.
Maar waar stemt u nu eigenlijk mee in als u akkoord gaat met het locatieplan?
Het locatieplan is op veel plekken een vertekende weergave van de werkelijkheid zoals bijvoorbeeld
op de plaatjes waarin de overlast of de grootte van de windturbines verbeeld worden. De in het plan
opgenomen randvoorwaarden zijn boterzacht. Alleen al op blz. 20 van het locatieplan wordt er
vrijwel alleen maar gesproken over:
- Streven naar
- Zoveel mogelijk
- Zo weinig mogelijk
- Extra aandacht aan te schenken
Dat zijn allemaal vage termen waar men op ieder moment onderuit kan. Ook op blz. 23, waar het
gaat over participatie en realisatie, staat een opsomming van vage vrijblijvende uitgangspunten
zonder garanties of toetsbare criteria. Kaders ontbreken. Vrijwel alles is nog nader te bepalen of
nader te definiëren. Zelfs een definitie van (direct)omwonenden ontbreekt (blz. 25: “Als (direct)
omwonenden worden aangemerkt omwonenden in een straal van een nog nader te bepalen afstand
rondom het windpark……..”). In het document staan geen bronvermeldingen of voetnoten. Stellingen
en beweringen zijn niet toetsbaar of te verifiëren. In deze vorm is het locatieplan een blanco cheque
voor de gemeente en belanghebbenden.
Ons commentaar op het locatieplan, maar dan meer in detail, zullen wij u op korte termijn
toezenden.
Dan vragen wij nog uw aandacht voor de financiële schade.
De gemeente heeft in het verleden met gemeenschapsgeld veel gronden verworven in het gebied
ten noorden van de A73 tussen de A50 en Schoenaker (Hoge Woerd en Lage Woerd) met als
oorspronkelijk doel om daar woningbouw te realiseren. Door plaatsing van de XL-windmolens wordt
woonbestemming onhaalbaar met als gevolg een verlies voor de gemeente op deze grondposities
van meer dan 20 miljoen.
Besluiten om Beuningen in 2040 energieneutraal te kunnen laten zijn hoeven niet met grote spoed
en zonder draagvlak te worden genomen. Er is tijd genoeg om voor de toekomst weloverwogen, en
dus geen overhaaste, besluiten te nemen. Er is momenteel sprake van een onnodig en veel te hoog
tempo.
Temporiseer de plannen en maak eerst een start met minder-omstreden plannen zoals bijvoorbeeld
de aanleg van zonneparken.
Juist omdat de technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe en/of verbeterde mogelijkheden
moet er ruim de tijd genomen worden om zorgvuldig naar alle alternatieven en uitgangspunten te
kijken en niet nu overhaaste keuzes te maken die over enkele jaren alweer achterhaald blijken te
zijn.
Hartelijk bedankt voor uw aandacht.
Contact email: tegenwindmolensewijk@gmail.com

