Jaarverslag van de Stichting TegenWind over het jaar 2021

Geachte lezer,
Door middel van dit jaarverslag bericht ik u namens het bestuur van Stichting TegenWind over de
stand van zaken en belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden gedurende het jaar 2021.
1. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting TegenWind heeft in 2021 geen wijzigingen ondergaan en had gedurende
het verslagjaar de volgende samenstelling:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursadviseur

Berry van Koningsveld
Rik Wouters
Bas Bouwman
Eric Bouwens

Het bestuur wordt in haar functioneren ondersteund door Guus van der Heiden (bestuurslid op
afstand), alsmede door een aantal actieve medestanders verenigd in de “Actiegroep TegenWind” en
verscheidene externe deskundigen op de diverse beleidsterreinen. Stichting TegenWind stelt het zeer
op prijs dat zij waar nodig ook steeds met succes een beroep heeft kunnen doen op een grote groep
vrijwilligers. Daarnaast is er gebruik gemaakt van juridische dienstverlening door notaris Klaas-Albert
Veerbeek van Dirkzwager Legal & Tax te Nijmegen en van advocaat Peter de Lange van Vos&DeLange
advocaten te Barendrecht.
2. Sympathisanten
Ultimo 2021 bedraagt het aantal geregistreerde sympathisanten 2.640.
3. Donateurs
Van haar donateurs ontving de Stichting gedurende 2021 in totaal een bedrag van € 8.792,--.
Daar stond een bedrag aan kosten tegenover van € 1.054,04 (statutenwijziging, drukkosten flyers en
banners, mondkapjes, ballonnenactie, protestborden), waardoor het verslagjaar werd afgesloten met
een batig saldo van € 9.062,16.
Daarnaast hebben verscheidene sympathisanten opnieuw voor eigen rekening zorg gedragen voor de
aanschaf van bij diverse activiteiten benodigde materialen.
In 2022 zal bij de Raad van State beroep worden aangetekend tegen het gewijzigde bestemmingsplan
en de omgevingsvergunning voor Windpark Beuningen. Voor externe juridische bijstand in de
beroepsprocedure bij de Raad van State is een benodigd bedrag begroot van € 30.000,--.
4. Activiteiten
Onderstaand overzicht bevat een impressie van activiteiten die de Stichting TegenWind
gedurende het verslagjaar heeft ondernomen of ondersteund.
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In januari zijn in de dorpen Ewijk, Winssen, Beuningen en Bergharen 1.000 stickers “Geen
Mega XL-Windturbines” verspreid en geplakt door een grote groep vrijwilligers.
In februari heeft een statutenwijziging van de stichting plaatsgevonden, waarmee de
doelstelling nauwkeuriger en vollediger is omschreven met het oog op te voeren juridische
procedures.
In maart zijn de resultaten van het in februari door stichting TegenWind uitgevoerde
“draagvlakonderzoek omwonenden” gepubliceerd. Van de respondenten blijkt 96% tegen
Windpark Beuningen.
In maart zijn 10.000 flyers met informatie over de gezondheidsrisico’s van Windpark
Beuningen verspreid in de dorpen Ewijk, Winssen, Beuningen en Bergharen.
In april hebben wij zienswijzen ingediend op het Ontwerpbestemmingsplan, de
Ontwerpvergunning en de MER van Windpark Beuningen bij het College van B&W van de
gemeente Beuningen, en zienswijzen op het ontwerpbesluit ontheffing Wet
natuurbescherming Windpark Beuningen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie
Gelderland.
In mei is een (poging gedaan om een) heliumballon op te laten vanaf het Julianaplein in
Beuningen om een indruk te verschaffen hoe hoog 245 meter is. (De ballon verkoos er
onbedoeld voor om nog hoger te stijgen). Tijdens diezelfde actie werden flyers uitgedeeld en
werd met een toespraak via een geluidsinstallatie het verzet tegen de megaturbines
beargumenteerd onderstreept.
In juni zijn brieven naar alle gemeenteraadsleden gestuurd met de oproep om op te komen
voor de belangen van de inwoners van de gemeente, door hun gezondheid zwaarder te laten
wegen dan de commerciële belangen van een windpark.
In juli is door stichting TegenWind een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) ingediend
bij de gemeente Beuningen teneinde inzicht te verkrijgen in berichtenverkeer in verband met
de ruimtelijke procedure van Windpark Beuningen, zoals dat heeft plaatsgevonden over het
Locatieplan Zon & Wind, de Gebiedsraad, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, contacten en
overeenkomsten met grondeigenaren, vergunning en bestemmingsplan,
milieueffectrapportages, zienswijzen en informatieavonden. Omdat de beantwoording van
dit verzoek tot eind december 2021 op zich liet wachten, kan bestudering daarvan eerst in
2022 plaatsvinden.
In oktober hebben wij onze standpunten toegelicht op fractievergaderingen van VVD, CDA en
SP. Bij de overige partijen bestond daarvoor geen belangstelling.
In oktober zijn flyers verspreid in Winssen, Ewijk en Beuningen met de oproep om de (toen
nog openbare) raadsvergadering over besluit Windpark Beuningen op 23 november bij te
wonen.
Begin november is ingesproken en gedemonstreerd tijdens de vergadering van de Commissie
Ruimte.
Medio november zijn opnieuw brieven verstuurd naar alle raadsleden, om te benadrukken
dat het RIVM-onderzoek naar gezondheidseffecten van windturbinegeluid – waar Beuningen
haar “Oplegnotitie Geluid” op baseert – als wetenschappelijk ondeugdelijk is gekwalificeerd.
Op 23 november is met een demonstratie op het plein voor het gemeentehuis geprotesteerd
en gesproken tegen de komst van Windpark Beuningen, terwijl de gemeenteraad (digitaal)
vergaderde en besloot tot wijziging bestemmingsplan en goedkeuring van de vergunning
voor Windpark Beuningen.
Gedurende het gehele jaar zijn weer kritische columns en beschouwende artikelen over
windenergie en Windpark Beuningen gepubliceerd, zowel op onze website als via lokale
media. Daarnaast zijn de standpunten van Stichting TegenWind naar voren gebracht met
interviews in dag- en weekbladen, in lokale informatieperiodieken en via radio en TV.
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Gedurende het gehele jaar zijn Raadsvergaderingen en vergaderingen van de Commissie
Ruimte (digitaal) bijgewoond.

5. Ten slotte
Zowel de bestuurstaken als alle andere ondersteunende functies en activiteiten van Stichting
TegenWind worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers. In 2021 zijn daarnaast ook externe
(juridische) deskundigen tegen betaling ingeschakeld. Het bestuur vergaderde regulier iedere eerste
dinsdag van de maand en verder zo vaak als nodig was. Wij bedanken iedereen voor het vele werk
dat men in 2021 opnieuw voor de Stichting heeft willen verrichten.
Bergharen, januari 2022
Namens het Bestuur van Stichting TegenWind
Berry van Koningsveld
voorzitter
Stichting TegenWind
www.stichtingtegenwind.nl
info@stichtingtegenwind.nl
KvK 091643530000
NL74 ABNA 08 49 95 95 94
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