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         Beuningen, 03-02-2020 

Geacht college en geachte leden van de Raad,  

Ik spreek hier als bestuurslid van de Stichting TegenWind, maar ook als voorzitter van de recent 
opgerichte Energie Coöperatie VoorZon.  

Vanavond staat onder andere de situatie rond de breuk van de coalitie op uw agenda.  
Die breuk maakt nog eens duidelijk dat de huidige energiestrategie voor Beuningen niet de 
instemming heeft van de voltallige gemeenteraad van Beuningen, en zeker ook niet van alle 
inwoners. Een groeiende groep bewoners sluit zich bij ons aan en vele hebben al donaties gedaan om 
ons werk te steunen. 
Namens de stichting Tegenwind vat ik onze voornaamste kritiekpunten op de energiestrategie voor u 
samen. 

1. Het bizarre voornemen om megawindturbines zo dicht op bebouwing te plaatsen blijft onze 
voornaamste zorg. Vele honderden woningen in de wijk De Heuve en elders in de gemeente 
zullen daardoor worden getroffen. En dan praten we nog maar over een effectzone van 
1000m, waar 2500m zeker op zijn plaats is.  

2. Tijdens de informatieavond over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, werd door Bosch en 
van Rijn toegegeven dat we "hout-snijdende" zienswijzen hadden geformuleerd. Later bleek 
dat geen enkele van die zienswijzen is overgenomen, ook niet van andere partijen.  

3. Onlangs was er een informatieavond voor de omwonenden. Dit betreft de bewoners die op 
minder dan 1000 meter van hun woning een windturbine kunnen krijgen. Dat was de eerste 
maal dat de gemeente deze groep kon vinden, terwijl men al 4 jaar bezig is. Mede daardoor 
werd deze avond door vrijwel iedereen als mosterd na de maaltijd ervaren. Een van de 
aanwezigen merkt op: “De gemeente kan weer een vinkje zetten”. 

4. Als "omwonende" werden wij in kleine groepjes in 10 minuten geïnformeerd over het 
volledige energieplan, gevolgd door 6 minuten gelegenheid om vragen te stellen, aan een 
vooringenomen en af en toe onbetamelijke gespreksleider.  

5. Wat zijn nu de lusten voor deze omwonenden? Daar is nog steeds geen duidelijkheid over, 
behoudens dan wat gemompel over een gebiedsfonds. Over planschade werd weer in alle 
toonaarden gezwegen. 

6. Dan de veelbesproken vaste verhouding zon/wind van 1/2. Dit uitgangspunt moet nu echt 
van tafel zo was ook de eerdere uitspraak van de gemeenteraad. De Stichting TegenWind 
heeft berekend dat binnen de gemeentegrenzen met gemak 150 hectare zonnepark 
aangelegd kan worden, voldoende om de totale energiebehoefte te dekken. 

7. Uw externe adviseur Guido van Loenen heeft daar geen boodschap aan en bleef ook tijdens 
de informatieavond volhouden dat de verhouding 1/2 optimaal is. Dat heeft hij ook 
voortdurend de gebiedsraad ingefluisterd. Besef dan dat in 2040 het grootste windpark ter 
wereld bij Delfzijl 10 Gwatt produceert een equivalent van 280.000ha zonnepanelen. Dat is 
veel meer dan de helft van de oppervlakte van Gelderland, de grootste provincie van NL. We 
hoeven daarom niet bang te zijn dat we teveel zonneparken aanleggen, laat staan te weinig 
windmolens bouwen. 
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De stichting TegenWind heeft enkele weken geleden de Energie Coöperatie VoorZon opgericht. Wij 
gaan actief aan de slag om zonneparken te realiseren. Om te laten zien dat ook wij voor de 
energietransitie zijn en ook om te laten zien dat we dat kunnen realiseren zonder megawindturbines. 
Verder zetten wij in op energiebesparing en willen wij het gebiedsfonds niet gebruiken voor 
onderhoud van bijvoorbeeld het zwembad, maar inzetten om mensen energie te laten besparen en 
desgewenst degene die echt overlast ondervinden een korting op de stroomprijs te verschaffen. 

Voor u staat ook een verontruste inwoner van uw gemeente, verbijsterd door het staaltje van 
regelrechte machtspolitiek dat hij in de afgelopen dagen heeft aanschouwd rond de coalitievorming. 
Dit alles duidt op een niet democratisch proces een proces dat vrij zou moeten zijn van politiek 
opportunisme. 

Een lokale partij – die zegt op te komen voor de inwoners van Beuningen, maar die daarbij graag de 
wensen of belangen van enkelen van hen richtinggevend laat zijn – heeft zich zonder enige aarzeling 
ontdaan van haar hinderlijke coalitiepartners, die meenden ook de belangen van vele andere 
inwoners van Beuningen te moeten meewegen.  

Hetgeen zich nu afspeelt duidt ook op een niet transparant proces. Er lijken op de achtergrond 
persoonlijke belangen te spelen. Uit betrouwbare bron weten wij dat er mensen zijn binnen het 
bestuur van BN&M, die een persoonlijk belang hebben bij de komst van windmolens vanwege grond 
die in hun bezit is. Het geeft te denken. 

Gelet op de tijd wil ik het hierbij laten. 

Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop dat de nieuwe coalitie met wijsheid, en vooral met oog voor 
het welzijn van de inwoners, zal beslissen over de alternatieven op het gebied van duurzame 
energieopwekking. 


