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FAQ – veel gestelde vragen 

 
1. Overstappen op fossielvrije “groene” energie is toch noodzaak? 

Absoluut! Wij (stichting TegenWind) zijn ook beslist niet tegen duurzame energie, maar wel 
tegen een plan als Windpark Beuningen. Met vijf enorm grote winturbines (de grootste in hun 
soort, zo groot staan ze nog nergens!) vlak bij woonbebouwing waar honderden mensen 
wonen. 
 

2. De meeste mensen zijn toch niet tegen windmolens?  
Uit een peiling begin van dit jaar blijkt dat vrijwel iedereen die binnen de geluidshindercirkels 
van Windpark Beuningen woont tégen is. Voor grote windturbines is alleen draagvlak bij 
mensen die er heel erg ver vandaan wonen. 
 

3. De windmolens moeten toch ergens komen? Er heeft altijd wel iemand last van. 
Wanneer niet langer krampachtig wordt vastgehouden aan het op gemeenteniveau willen 
oplossen van een mondiaal klimaatprobleem zijn er veel betere locaties. Bijvoorbeeld op de 
Noordzee of in onbewoonde buitenlandse hooggebergten, waar bovendien veel meer wind 
staat. 
 

4. Gebiedsraad heeft toch voor dit Windpark gekozen? 
De Gebiedsraad is een vooropgezette nepvertegenwoordiging, geregisseerd door de 
initiatiefnemers van windturbines, die ten onrechte hebben laten lijken dat zij de burgers 
vertegenwoordigden. De samenstelling van de Gebiedsraad is steeds geheim gehouden. 
Achteraf blijkt er geen enkele omwonende van de gekozen locatie in de Gebiedsraad te 
hebben gezeten. 
 

5. Waarom hebt u dan niet meegepraat in de Gebiedsraad? 
Zodra wij (stichting TegenWind) hoorden van het bestaan van een “Gebiedsraad” – in 
augustus 2018 – hebben wij ons daarvoor aangemeld bij de gemeente. Wij werden resoluut 
afgewezen. Het “proces was al te ver gevorderd en mocht niet verstoord worden”.  
 

6. Via Energie Voor Vier kunnen bewoners toch ook meeprofiteren van de 
opbrengsten? 
Energie Voor Vier is een schijnconstructie, geïnitieerd door de gemeente Beuningen, met 
vooral vertegenwoordigers van zakelijke en politieke belanghebbenden in het bestuur. 
Voorgespiegelde rendementen zijn op geen enkele wijze gegarandeerd. 
 

7. De hinder van windmolens valt toch wel mee?  
Vooral de geluidshinder – zeker van deze enorme turbines – is een groot probleem. Er komt 
steeds meer bewijs dat daardoor ernstige gezondheidsklachten worden veroorzaakt, zoals 
slapeloosheid, hart- en vaatziekten, stofwisselingsstoornissen en verhoogde bloeddruk. 
 

8. Volgens het RIVM zijn er toch geen gezondheidseffecten door geluidshinder?  
Het RIVM onderzoek (uit 2018) is een literatuuronderzoek gebaseerd op studies in de jaren 
2000 tot 2017 met windmolens die nog nergens hoger waren dan 80 meter. Recente 
bevindingen van huisartsen en medisch specialisten van ernstige gezondheidsschade door 
de veel grotere windturbines worden stelselmatig genegeerd. 
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9. Hoe krijgen we Beuningen dan energieneutraal? 
Energieneutraal is niet hetzelfde als binnen de gemeentegrenzen willen voorzien in de 
volledige energievraag. Grote windturbines horen op zee thuis, Beuningen kan daar dan 
bijvoorbeeld aandelen in nemen. 
  

10. Op zee is de ruimte toch beperkt? 
Op zee is er geen beperking aan ruimte. De volledige opgave van wind op land kan zonder 
enig probleem naar zee worden verplaatst. En dan houden we nog ruimte over. 
 

11. Beuningen moet toch zo snel mogelijk energieneutraal worden? 
Er is geen enkele reden voor overhaaste besluiten als Beuningen in 2040 energieneutraal wil 
zijn. Realisatie van een windpark kost hooguit een paar jaar. En technieken ontwikkelen zich 
voortdurend in hoog tempo, waardoor de negatieve effecten van duurzame opwekking 
steeds meer kunnen worden beperkt. 
 

12. Hoe doen andere gemeenten dat dan? 
De gemeente Beuningen is uniek in Nederland met haar rol als aanjager van windturbines 
binnen de gemeentegrenzen. Veel gemeenten staan kritisch tegenover windturbines en 
kiezen bijvoorbeeld voor zonneparken. 
 

13. Zonneparken gebruiken toch veel kostbare landbouwgrond? 
Er zijn – ook in Beuningen – tal van niet als landbouwgrond geschikte locaties beschikbaar 
voor zonneparken die makkelijk alle windturbines kunnen vervangen. Bijvoorbeeld het ARN-
terrein, langs de snelwegen, op de grondbank en op de zandwinlocaties. Ook op daken van 
woningen en bedrijven is nog veel ruimte beschikbaar voor zonnepanelen. 
 

14. Waarom heeft de gemeenteraad eigenlijk gekozen voor 1/3 zon en 2/3 wind? 
De gemeenteraad heeft nooit gekozen voor 1/3 zon en 2/3 wind. De Gebiedsraad heeft 
weliswaar dit advies aan de raad gegeven, maar in de raadsvergadering van 9 april 2019 is 
besloten “in beginsel akkoord te gaan met tweederde wind en eenderde zon als basis voor 
de MER”. 
 

15. Vormt Windpark Beuningen geen belemmering voor toekomstige woningbouw?  
De gemeente stelt dat er nog geen concrete plannen zijn waar rekening mee moet worden 
gehouden en vindt bovendien dat energieneutraliteit voor Beuningen belangrijker is dan het 
opheffen van het woningtekort. 
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