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Nieuwsbrief Stichting Tegenwind 6 januari 2022 
 
Beste Medestanders en Sympathisanten van stichting TegenWind, 
 
Nadat BN&M, GroenLinks, D’66 en PvdA er voor hadden gezorgd dat – tegen alle adviezen, 
smeekbedes en waarschuwingen in – het plan voor Windpark Beuningen tóch is 
aangenomen, zijn op 16 december 2021 het gewijzigde bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd.  

 
Stichting TegenWind heeft in de weken daarna een zo 
compleet mogelijk overzicht samengesteld van de 
tekortkomingen en onjuistheden in die besluitvorming. 
Onze advocaat Peter de Lange schrijft op basis 
daarvan een bezwaarschrift voor een beroep tegen de 
plannen bij de Raad van State. Dit bezwaarschrift zal 
vóór 26 januari aanstaande worden ingediend bij de 
Raad van State.  
 
Aan onze oproep tot financiële steun is door velen van 

u gehoor gegeven. Dankzij vele en royale donaties heeft stichting TegenWind inmiddels een 
bedrag van ruim € 9.500,- in kas. Voor de bekostiging van juridische bijstand bij het instellen 
van het beroep bij de Raad van State is een bedrag begroot van € 30.000,-. Wij hopen dat 
(een deel van) deze kosten kan worden gedekt door rechtsbijstandsverzekeraars van onze 
sympathisanten, maar daarover bestaat nog geen zekerheid. Daarom blijven uw donaties 
welkom.  
 
Naast het juridisch traject bereiden wij ook campagnes voor om de verkiezing van een 
nieuwe gemeenteraad in maart 2022 te beïnvloeden. Doel is dat Beuningen Nu & Morgen, 
GroenLinks, D’66 en PvdA geen meerderheid meer kunnen vormen in een toekomstige 
gemeenteraad. Met een door een nieuwe coalitie te nemen herzieningsbesluit voor een 
verantwoord Windpark Beuningen kan dan alsnog de gezondheid van u als inwoners worden 
beschermd.  
 
Stichting TegenWind onderschrijft de noodzaak van de energietransitie en is voorstander van 
duurzame vormen van energieopwekking, zoals zonne- en windenergie. Maar wij vinden dat 
het nastreven van energie-doelstellingen niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de 
omwonenden van een windpark.  En er zijn steeds meer harde bewijzen dat er 
gezondheidsschade ontstaat door windturbines die te dicht bij woonbebouwing staan.  
Daarom vinden wij dat Windpark Beuningen niet gerealiseerd mag worden op de huidige 
locatie, waar vele duizenden inwoners van Winssen, Ewijk, Beuningen en Bergharen 
ontoelaatbare overlast zullen ondervinden. 
 
Bij al onze inspanningen blijven wij als vrijwilligers van stichting TegenWind afhankelijk van 
uw financiële steun. Wanneer u ons al heeft gesteund bedanken wij u daarvoor van harte. 
Mocht u nog verdere ondersteuning willen bieden dan kan dat met een donatie op rekening 
NL74 ABNA 0849 9595 94. 
 
Wij zullen u blijven informeren over onze inspanningen tégen Windpark Beuningen en vóór 
het welbevinden en de gezondheid van omwonenden. 
 
Met strijdbare groet, 
Berry van Koningsveld 
Voorzitter Stichting TegenWind 


