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Plussen en Minnen. Hoe u door Bosch & Van Rijn bij de neus wordt genomen. 
Mag het een plusje (+) meer zijn? Of een minnetje (-) minder?  
 
Het grote Windmolen Spel van Beuningen Energieneutraal is begonnen. 
De “experts in renewable energy” – zoals ze zichzelf bij Bosch & Van Rijn in alle bescheidenheid 
noemen – hebben hun Concept-CombiMER voor Windpark Beuningen gepubliceerd. 
En wij, gewaardeerde inwoners, mogen er nog op reageren ook. Inspraak weet u wel. 
 
De concept MER voor Windpark Beuningen telt 140 pagina’s, inclusief bijlagen bijna 1000 pagina`s.  
En u hebt tot 16 juli om te reageren. Haakt u al af als inspraak gerechtigde inwoner? Niet nodig.  
De crux van de hele MER zit hem namelijk in één tabel, die onderstaand is overgenomen uit het 
betreffende rapport. 

 
 
De vraag daarbij is nu: hoe betrouwbaar zijn die ++jes, de +jes, de –tjes en de - -tjes in die tabel?  
Het antwoord luidt: de toerekening van ++ en - - is uiterst arbitrair!  
En bovendien is meer dan de helft van de criteria volkomen subjectief, doordat de waarde ervan is 
bepaald op grond van een persoonlijke beoordeling “of een windturbine op een bepaalde locatie een 
meer of minder storende factor binnen de beleving van ruimtelijke kenmerken of inrichting van het 
landschap oplevert”. Waarom dat in het ene geval een “0” en in het andere geval een “-“ of zelfs een 
“- - “ oplevert wordt nergens in het MER rapport verantwoord.  
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Ook vragen we ons natuurlijk af: is ieder effect even belangrijk? Oftewel, kunnen die ++ en - - bij 
elkaar worden opgeteld, of hebben ze verschillende gewichten (is “beleving van windpark” 
bijvoorbeeld net zo belangrijk als “elektriciteitsproductie”?). 
 
Wanneer ieder effect even zwaar weegt dan is de volgorde van voorkeursalternatieven: D (langs de 
A50 ter hoogte van de Groene Heuvels, score  -10); A (ten noorden van knooppunt Ewijk, score -11); 
C (ten zuiden van de A73, score -13); B (ten zuiden van de Maas en Waalweg, score -14); G (langs de 
grens met Nijmegen ter hoogte van de ARN, score -15); E (langs de Ficarystraat, score -16) en 
tenslotte  F (langs de Waal ten noorden van Beuningen, score -20). 

  
 
Maar wat staat op pagina 14 van de concept MER over het voorkeursalternatief te lezen? 
“Mede naar aanleiding van de effectbeoordeling van de MER alternatieven wordt een 
voorkeursalternatief (VKA) geformuleerd. Het bepalen van het VKA is een iteratief proces waarbij 
verschillende pijlers een invloed spelen op de totstandkoming van het VKA. Naast milieueffecten 
wordt het VKA ook gebaseerd op de uitvoerbaarheid en lokaal en politiek draagvlak. Hoewel de 
gemeente een sturende rol heeft bij de keuze voor het VKA ligt de eindbeslissing bij de partij die de 
vergunningaanvraag gaat indienen: de initiatiefnemer”.  
 
Oftewel: rekent u er maar op dat de alternatieven B en C voor belanghebbenden (ontwikkelaars, 
grondeigenaren, omwonende - of juist niet omwonende - sleutelfiguren) het voorkeursalternatief 
zijn. En dan worden de ++ jes en - - tjes daar “iteratief” naar gemodelleerd. 
En het mag u niet verbazen dat de voorkeursalternatieven precies dezelfde zoekgebieden zijn als 
eerder “geadviseerd” door de “Gebiedsraad”, nu alleen nog een stukje verder uitgebreid richting 
Druten. Voorspelbaar naar voren gekomen door het samenstel van zogenaamd objectief bepaalde 
++jes en —tjes. 
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De vraag wat nu de voorkeur verdient wordt in deze concept MER nog niet beantwoord.  
Want: “zodra het VKA bekend wordt zal dit aan het MER worden toegevoegd, en worden ook 
daarvan de milieueffecten in beeld gebracht.” (p 14).  
Hoezo, bekend wordt? Het VKA is al lang bekend, want “Het planMER biedt geen reden om aan te 
nemen dat de zoekzone op milieutechnische gronden ongeschikter is voor de ontwikkeling van een 
windpark dan andere plekken binnen de gemeente” (p 71). Hetgeen bewezen moest worden! 
 
De concept MER kent ook nog veel ontbrekende informatie, waarvan een paar voorbeelden. 
Een ecologisch onderzoek is nog niet beschikbaar, verwijzing naar een basisnotie ontbreekt. 
De onderbouwing van de afweging inzake Natura-2000 gebieden ontbreekt volledig, ook daar 
ontbreekt de verwijzing naar een basisnotie. 
Het type windturbine is nog niet bekend, de keuzecriteria daarvoor worden niet geformuleerd 
(bijvoorbeeld dat minimale geluidsemissie het belangrijkste keuzeaspect dient te zijn). 
 
Maar kennelijk was er zoveel haast om maar vast iets te publiceren en om het Voorontwerp 
Bestemmingsplan in gang te kunnen zetten, dat daar allemaal niet op gewacht kon worden. 
Waarmee de cirkel alvast rond is. 
 
Met dank aan “de experts in renewable energy” van Bosch en Van Rijn. 
 
 
 


