
Geachte statenleden, 
 
Mijn naam is Jos Ronner, inwoonster van Batenburg. Ik spreek namens de Leefbaarheidsgroep, Stichting 
Tegenwind Buitengebied Wijchen en hun achterban: de “duurzaamheidsgroepen”.  
Het gaat over windpark Wijchen A50-Spoor. 
 
Eerste helft vorig jaar werden wij opgeschrikt door een plan voor realisatie van 6 windturbines van 250 m hoog, 
in het gebied tussen Hernen, Leur, Niftrik en Batenburg. 
Boeren waren benaderd om turbines op hun land te laten plaatsen.  
Dat leverde schrijnende situaties op in Lienden, een buurtschap bij Batenburg. Deze gemeenschap werd 
verscheurd door wantrouwen naar elkaar, omdat men niet meer open met elkaar kon praten. Dat is nu nog 
steeds zo. Enquêtes werden gehouden waaruit duidelijk werd dat in Niftrik en Hernen/Leur 90% tegen is en in 
Lienden 95%. 
 
De initiatiefnemers gaven onduidelijke informatie, en de opstelling was arrogant. In eerste instantie werden 
alleen inwoners tot 800 meter afstand van mogelijke turbines benaderd.  
 
Overal in de kerkdorpen verschenen posters voor de ramen, waarop stond dat we wel voor duurzaamheid zijn, 
maar niet op deze manier. De bewoners van Lienden kwamen met een ludieke actie. In bijna alle voortuinen 
verschenen schouderhoge protestmolentjes in de kleuren van de Batenburgse vlag. Bezorgde omwonenden 
vormden “Duurzaamheidgroepen” en de Stichting Tegenwind Buitengebied Wijchen zag het leven.  
 
Contact werd opgenomen met de gemeente voor informatie, steun en overleg. En daar vonden we gehoor. De 
wethouder nam alle tijd om alle groepen en afvaardigingen te ontvangen. Duidelijk werd dat ook de gemeente 
het plan niet ziet zitten. Het valt ook niet in een door de Provincie vastgesteld zoekgebied. De gemeenteraad 
heeft inmiddels andere plannen goedgekeurd, waarmee ruimschoots aan de eisen van de RES voldaan wordt. 
 
Onze grootste bezwaren liggen op het gebied van natuur, cultuur en leefbaarheid.  
. In een kleinschalig oeroud cultuurlandschap worden gigantische industriële objecten neergezet. 
. Aanwezige waardevolle natuurgebieden en hun rijke variatie aan bewoners worden aangetast. 
. Monumentale historische bebouwing verliest een groot deel van zijn charme. 
. De leefbaarheid van het hele gebied, en in de dorpen die er in een kring omheen liggen, komt onder druk, 
mede door gezondheidsklachten als gevolg van geluidsoverlast en slagschaduw. 
Deze knelpunten worden helder beschreven in het in opdracht van de gemeente gemaakte onderzoeksverslag 
van Hekkelman. 
 
U, statenleden, hebt onlangs een brief met onze zienswijze ontvangen. Net als een schrijven van de stichting 
Gelders Landschap en Kastelen. Verslagen van gesprekken en vergaderingen kwamen in plaatselijke bladen, en 
werden op websites geplaatst om de inwoners te informeren. Bezorgde betrokkenen hebben geschreven over 
natuur en cultuur in onze omgeving (kostbaar landschap verdraagt geen windturbines), en over de plicht van 
de overheid om gezondheidsklachten te voorkomen (het voorzorgsprincipe). Deze stukken worden u nog 
toegezonden.  
 
Al met al kunnen we zeggen dat er in onze gemeente een mooi proces heeft plaatsgevonden, met als resultaat 
dat de Wijchense gemeenteraad het plan unaniem heeft afgestemd. Met dank aan Titus Burgers, wethouder 
duurzaamheid, en alle raadsleden. We waren opgelucht. En de protestmolentjes gingen op stal. 
  
Echter, wat schetst onze verbazing toen wij midden in de zomervakantie van Batenburgse politici vernamen, 
dat de weggestemde plannen bij de provincie opnieuw op tafel zijn gelegd, en dat ons gebied nu plotseling wel 
als zoekgebied op de kaart dreigt te komen. Wij vragen u met klem dit niet te laten gebeuren.  
 
Wij vertrouwen erop dat u het hele traject, dat wij samen met de gemeente hebben doorlopen, niet aan de 
kant schuift. Daarmee zou u een zeer zorgvuldig democratisch proces weggooien. En de resultaten ervan, die 
door een overgrote meerderheid van de bevolking gedragen worden, negeren. 
 

Dank u wel 


