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ZIENSWIJZEN MET BETREKKING TOT HET VOORNEMEN TOT AANPASSING VAN THEMA 4.7.9 
“WINDTURBINES EN NIEUWE WINDMOLENS” IN DE WELSTANDSNOTA 
 
Met ingang van 18 juli 2013 heeft gedurende een termijn van zes weken (tot en met 28 augustus 
2013) voor iedereen ter inzage gelegen het voornemen tot aanpassing van thema 4.7.9 van de 
Welstandsnota. Daarbij is de mogelijkheid geboden om tijdens die termijn zienswijzen ten aanzien van 
het voornemen tot aanpassing van de Welstandsnota bij de gemeenteraad kenbaar te maken.  
 
Tijdig – en derhalve ontvankelijk – zijn zienswijzen ingediend door: 
1. de heer G.J.B. Meijer en mevrouw C.P. Penders, Acacialaan 9, 7077 AJ Netterden; 
2. Vereniging Leefbaarheid Netterden, p/a Emmerikseweg 37, 7077 AN Netterden. 
 
In het onderstaande wordt een samenvatting gegeven van de zienswijze en de reactie van de 
gemeente hierop. De reactie van de gemeente is cursief weergegeven. 
 
1. De heer G.J.B. Meijer en C.P. Penders, Acacialaan 9, 7077 AJ Netterden 
 
Samenvatting zienswijze 
In de zienswijze wordt verzocht om de “oude” bepaling ten aanzien van de groene ringen: “afhankelijk 
van de totale hoogte wordt de mast tot op een hoogte van 15 meter uitgevoerd met groene ringen 
(voor zover niet anders geregeld in het bestemmingsplan)” niet weg te laten uit de “nieuwe” 
welstandscriteria. Het oogt fraaier in het landschap als de mast aan de onderzijde groen is en de mast 
lijkt dan ook korter. 
 
Reactie gemeente 
Zoals in het voorstel tot aanpassing van de welstandsnota al is aangegeven, is het criterium van de 
groene ringen met de daarbij genoemde kleurgradaties slechts van toepassing bij windturbines van 
één leverancier. Daarmee zouden we als gemeente deze leverancier het alleenrecht van levering van 
turbines in onze gemeente geven. Dit kan niet de bedoeling zijn van de welstandscriteria. Daarom is 
voorgesteld om dit criterium weg te laten.  
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is het kleurgebruik van de voet van de mast d.d. 27 
augustus 2013 besproken tijdens de Welstandszitting. Voorgesteld werd om de volgende zinsnede op 
te nemen bij de criteria “Massa/vorm”: 
De onderste 15 meter van de mast dient wat betreft kleurstelling aan te sluiten op het overwegende 
kleurgebruik van het aansluitende landschap. Hiermee is het evengoed mogelijk om groene ringen 
aan te brengen, maar geldt niet de beperking in keuze van leveranciers. 
 
Voorstel: 

Instemmen met het aanpassen van het vierde criterium bij massa/vorm en deze als volgt wijzigen:  

 De onderste 15 meter van de mast dient wat betreft kleurstelling aan te sluiten op het 
overwegende kleurgebruik van het aansluitende landschap. 

 
2. Vereniging Leefbaarheid Netterden (VLN), p/a Emmerikseweg 37, 7077 AN Netterden 
 
Samenvatting zienswijze 
Er zijn in het collegevoorstel geen acceptabele argumenten gegeven waarom er diverse teksten uit de 
“oude” gebiedscriteria zijn weggelaten. VLN verzoekt dan ook om niet in te stemmen met de 
voorgestelde aanpassingen en wel om de volgende redenen: 

1. Onder “Plaatsing/Situering” is bij de nieuwe criteria de markering * met de tekst * voor zover 
niet anders geregeld in het bestemmingsplan weggelaten zonder nadere onderbouwing.  

2. Bij “Massa/Vorm” zijn de volgende twee zinnen weggelaten “Afhankelijk van de hoogte wordt 
de mast tot op een hoogte van 15 meter uitgevoerd met groene ringen” en de tekst “voor 
zover niet anders geregeld in het bestemmingsplan”. Door weglating van deze twee teksten 
zal er een variatie van kleuren toegepast kunnen worden. Zij stellen voor om de volgende 
tekst op te nemen: “De onderste 15 meter van de mast dient wat betreft kleurstelling aan te 
sluiten op het overwegende kleurgebruik van het aansluitende landschap”.  
Het vervallen van het criterium “de gondel in opgeruwd aluminium” kan niet zo maar zonder 
meer vervallen, zonder een kleurstelling aan te geven. De gondel zal in een matte kleur 
uitgevoerd dienen te worden om schittering en reflectie tegen te gaan. 

3. De kleurstelling “passend bij de kleuren van de luchten” genoemd bij “Materiaal- en 
kleurgebruik” is een te breed begrip. Hier moet een RAL kleur worden genoemd om discussie 
hierover te voorkomen. Verder wordt er verwezen naar het kleur- en materiaalgebruik van 



 2 

hekwerken. VLN is van mening, dat stalen hekwerken in de kleur van de onderste ring van de 
windmolen uitgevoerd dient te worden. 

4. Verzocht wordt om ten aanzien van bijgebouwen toe te voegen, dat zij in relatie tot het 
landschap inpasbaar uitgevoerd dienen te worden. Het criteria “het utilitaire, industriële 
karakter tot uitdrukking brengend”, is niet toepasbaar in een groen gebied en alleen als 
windmolens op een industrieterrein geplaatst gaan worden. 

5. Het toestaan van reclame en opschriften mits bescheiden en geïntegreerd moet geheel 
worden afgewezen, omdat dit afbreuk doet aan de groene en landelijke omgeving. 

6. Bij het criterium “Inrichting maaiveld” wordt voorgesteld om hieraan toe te voegen, dat 
toegangswegen niet uitgevoerd mogen worden in beton of stelcon betonplaten. 

 
Reactie gemeente 
Ad 1: het is ook niet de bedoeling, dat deze tekst weggaat. In de regels is wel het sterretje * blijven 
staan achter Plaatsing/Situering maar niet de bijbehorende verwijzing. Daarom is er in het voorstel 
ook geen argumentatie te vinden, dat deze tekst moet komen te vervallen. De tekst *voor zover niet 
anders geregeld in het bestemmingsplan” had onderaan de betreffende pagina met 
Beoordelingscriteria “nieuw” moeten staan, maar is om onduidelijke reden niet zichtbaar. 
 
Ad 2: zie hiervoor de reactie bij Ad 1 en de reactie op zienswijze nummer 1. 
Ten aanzien van het weglaten van het criterium “opgeruwde aluminium” zal de tekst van de “oude” 
welstandscriteria weer opgenomen kunnen worden, met weglating van de passage “waarbij gondel is 
uitgevoerd in opgeruwd aluminium”, maar weer met toevoeging van “Bij voorkeur uitgevoerd in 
standaard grijs (RAL 7038) zodat dit de kleur van de achtergrond aanneemt”. Hier is niet de 
toevoeging van de RAL-kleur een probleem, maar was de opgeruwde aluminium gondel het probleem 
van één leverancier. 
 
Ad 3: zie bij punt 2: de zin “Bij voorkeur uitgevoerd in standaard grijs (RAL 7038) zodat dit de kleur 
van de achtergrond aanneemt”. Ten aanzien van kleur- en materiaalgebruik van eventuele hekwerken 
e.d. zijn geen wijzigingen aangebracht in de “oude” welstandscriteria. Met het criteria “ingetogen kleur- 
en materiaalgebruik van eventuele hekwerken, bijgebouwen en installaties” is het mogelijk om te 
bepalen, dat een hekwerk bijv. een groene kleur heeft om zo onopvallend in de groene natuur 
geplaatst te worden. Hier is geen wijziging van het betreffende criterium voor nodig. 
 
Ad 4: ten aanzien van bijgebouwen is bepaald, dat zij geïntegreerd moeten worden in één object. 
Vaak worden installaties verwerkt in de mast. Voor losse bijgebouwen, zoals bijv. het inkoopstation 
geldt ook het criterium bij massa/vorm dat er sprake moet zijn van een ingetogen vormgeving 
opgestemd op de vormgeving van de directe omgeving. Er verder is bepaald, dat een bijgebouw met 
aandacht ontworpen dient te worden. Er zijn voldoende criteria, die aandacht vragen voor de 
uitvoering van een bijgebouw. 
 
Ad 5: het criterium betreffende opschriften is niet gewijzigd. Door de toevoeging “mits bescheiden en 
geïntegreerd” wordt voorkomen, dat er een opvallende, niet in de groene omgeving passende, opdruk 
wordt aangebracht. Het laten vervallen van dit criterium is niet nodig. 
 
Ad 6: in de criteria is bepaald, dat er minimale verharding is toegestaan met de aanvulling: zo veel 
mogelijk gras of graskeien toepassen. Daarmee is al aangegeven, dat het niet toegestaan is om beton 
of beton of stelcon betonplaten toe te passen. 
 
Voorstel:  
Instemmen met het aanpassen van het vierde criterium bij massa/vorm en deze als volgt wijzigen:  

 De onderste 15 meter van de mast dient wat betreft kleurstelling aan te sluiten op het 
overwegende kleurgebruik van het aansluitende landschap. 

Instemmen met het wijzigen van het eerste criterium bij “Kleur- en materiaalgebruik” door toevoeging 
van de zin: “Bij voorkeur uitgevoerd in standaard grijs (RAL 7038) zodat dit de kleur van de 
achtergrond aanneemt”.  
De verwijzing *voor zover niet anders geregeld in het bestemmingsplan zal weer worden 
weergegeven bij de nieuwe criteria. 
Verder geven de ingediende zienswijzen geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de 
welstandscriteria. Voor de volledigheid zijn de nieuwe criteria hieronder opgenomen. In rood zijn 
daarbij de wijzigingen aangegeven. 
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BEOORDELINGSCRITERIA “NIEUW” 
 
Plaatsing/situering* 

 Systematische situering in relatie met het landschap 
 Eventuele bijgebouwen, erfafscheidingen, paden en andere inrichting in lijn met de 

verkaveling ter plaatse. 
 
Massa/vorm* 

 Windturbines en masten per groep gelijk van vorm (zelfde afmetingen, zelfde aantal 
rotorbladen etc.). 

 Verschillende componenten aan de voet van de windturbine, zoals hekwerken, 
bijgebouwen en installaties integreren in één object.  

 Ingetogen vormgeving afgestemd op de vormgeving van de directe omgeving.  
 De onderste 15 meter van de mast dient wat betreft kleurstelling aan te sluiten op 

het overwegende kleurgebruik van het aansluitende landschap. 
 
Kleur- en materiaalgebruik 

 Neutrale kleurstelling mast, rotor en rotor bladen, passend bij de kleur van de 
luchten. Bij voorkeur uitgevoerd in standaard grijs (RAL 7038) zodat dit de kleur van 
de achtergrond aanneemt. 

 Ingetogen kleur- en materiaalgebruik van eventuele hekwerken, bijgebouwen en 
installaties. 

 

Detaillering 

 Detaillering ook van bijgebouw en evt. sokkel met aandacht ontworpen.  
 Het utilitaire, industriële karakter tot uitdrukking brengend. 

 
Reclame en opschriften 

 Geen reclame, opschriften of huiskleuren op rotor, rotorblad en masten. 
 Aan de voet zijn opschriften denkbaar, mits bescheiden en geïntegreerd in de 

vormgeving van bouwwerken behorende bij de windturbine. 
 
Inrichting maaiveld 

 Inrichting en beplanting sluit aan bij omgeving. 
 Minimale verharding; Zo veel mogelijk gras of graskeien toepassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* voor zover niet anders geregeld in het bestemmingsplan 
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