
Geachte leden van de commissie ruimte, 
 
Mijn naam is Eric Bouwens en ik spreek hier vanavond namens: 
Tegenwindmolens Ewijk 
Stichting Tegenwind 
Windmolens Ewijk NEE 
En 200 bezorgde burgers uit Ewijk en Bergharen 
 
Op 17 januari 2019 hebben wij kennisgenomen van “het locatieplan wind en zon” gepresenteerd 
door de gebiedsraad Energiek Beuningen. Als bewoners van Ewijk beschouwen wij onszelf als direct 
belanghebbenden inzake het gepresenteerde locatieplan.  
 
Wij vragen uw aandacht voor onze standpunten:  
 
Wij zijn tegen de voorliggende plannen inzake de komst van de windturbines.  
Niet omdat we tegen maatregelen zijn die Beuningen duurzamer maken. 
 
Maar wel omdat er in Ewijk nu al sprake is van een cumulatie van hinder- en overlastgevende 
factoren. Het huidige locatieplan houdt daar geen rekening mee. Extra hinder, overlast en 
gezondheidsschade door deze plannen zijn voor ons onacceptabel.   
 
Wij vinden dat er meer tijd nodig is om voor de toekomst weloverwogen, en dus geen overhaaste, 
besluiten te nemen. Die tijd is ook ruimschoots beschikbaar om toekomstige doelstellingen te 
realiseren. Naar onze mening is er 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 waar veel belangstelling voor is. 
 
Daardoor ontstaat ook de tijd en ruimte om veel meer de recente inzichten met betrekking tot 
technologische ontwikkelingen maar zeker ook de gezondheidsrisico’s bij de plannen voor een 
energieneutraal Beuningen in 2040 te betrekken.  
 
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.  
 
Er moet veel beter dan tot nu toe afgestemd worden met de burgers die er mee te maken gaan 
krijgen en er moet betrouwbare en objectieve informatie verstrekt worden.  
 
Tot slot willen wij niet onvermeld laten dat wij grote vraagtekens hebben ten aanzien van het gebrek 
aan transparantie met betrekking tot de totstandkoming van de adviezen en het gebrek aan 
inhoudelijke informatie over de afwegingen en de objectiviteit van de rapporten en documentatie 
die al dan niet gebruikt zijn om tot het locatieplan te komen.  
 
Ook het gebrek aan transparantie met betrekking tot de gebiedsraad, wie daar in zouden zitten en 
welk belang zij vertegenwoordigen maakt dat wij ons niet vertegenwoordigd voelen door de 
gebiedsraad en geen vertrouwen hebben in de door de gebiedsraad gemaakte afwegingen.   
 
Inmiddels hebben ruim 200 bezorgde burgers maar inmiddels ook bedrijven uit Ewijk en Bergharen in 
de afgelopen week een persoonlijke verklaring getekend waarin zij onze standpunten onderschrijven.  
 



Op 26 februari gaat u het concept locatieplan bespreken in deze commissie. Wij gaan in de komende 
weken graag met u in gesprek om onze zorgen en standpunten nader toe te lichten. 
 
Hartelijk bedankt voor uw aandacht. 
 
Contact email: tegenwindmolensewijk@gmail.com 
 
 
 


