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Onderwerp : aanpassen Welstandsnota

Voorgestelde beslissing:
1. Instemmen met de voorstellen zoals weergegeven in de nota zienswijzen aanpassing Welstandsnota.
2. Overgaan tot vaststelling van de aangepaste Welstandsnota (thema 4.7.9).

Aanleiding
Tijdens de vergunningverlening van de windmolens aan de Papenkampseweg is geconstateerd, dat de
geldende welstandscriteria betekenen, dat er slechts voor één fabrikant gekozen kan worden. In de
welstandscriteria zijn namelijk specifieke criteria opgenomen voor de toepassing van een groene kleur voor
de voet van de mast, waarbij kleurnummers worden genoemd. Er is één fabrikant, die patent heeft op deze
nummers. Dit geldt ook voor het criterium waarbij gesteld wordt, dat de gondel moet worden uitgevoerd in
opgeruwd aluminium. Ook bij de opstelling van het bestemmingsplan voor Windpark Den Tol is opgemerkt,
dat onze welstandscriteria te specifiek zijn en geen flexibiliteit mogelijk maken. Deze opmerkingen zijn
doorgegeven aan het Gelders Genootschap en zij hadden dit al eerder meegemaakt bij een ander
windturbine project. Twee aspecten zijn te specifiek verwijzend naar één leverancier. Zij stellen voor om de
“opgeruwde aluminium gondel” geheel te laten vervallen en ook de toepassing van de groene kleur voor de
onderste 15 m van de mast wordt niet noodzakelijk geacht. Het voornemen tot aanpassing van de
welstandsnota heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid voor iedereen om een
zienswijze in te dienen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Hierbij wordt u gevraagd om in te stemmen met
de voorstellen in de bijlage 1 “Nota zienswijzen aanpassing Welstandsnota”en de aangepaste
Welstandsnota vast te stellen.

Wat wordt met beslissing bereikt

• Flexibeler welstandscriteria voor windturbines.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Voor de ingediende zienswijzen wordt een voorstel gedaan in de nota zienswijze.
In de bijgevoegde “Nota zienswijzen aanpassing Welstandsnota” zijn samenvattingen van de zienswijzen
opgenomen en een reactie en voorstel daarop. De ingediende zienswijzen richten zich o.a. op het
weglaten van het criteria van de groene ringen en het kleur- en materiaalgebruik. In de nota zienswijzen
worden voorstellen gedaan om hierin wijzigingen aan te brengen. Kortheidshalve wordt hiernaar
verwezen.

1.2 Het is ongewenst dat de welstandscriteria het alleenrecht geven aan één fabrikant
Een ongewenst effect van onze welstandscriteria is, dat twee eisen zo specifiek zijn, dat er maar
gekozen kan worden voor één bepaalde fabrikant. Als overheid wil je niet het alleenrecht aan deze
fabrikant geven. Aanvragers moeten vrij zijn om te kiezen naar welke fabrikant ze gaan.

2.
2.1 De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor vaststelling van de Welstandsnota.

Kosten, baten, dekking
Er is een contract met het Gelders Genootschap voor het bijhouden van de site van de Welstandsnota.
Ondergeschikte aanpassingen, zoals deze aanpassing, vallen onder dit contract.

Uitvoering

Planning
• Na vaststelling van de aangepaste Welstandsnota door de raad zal opdracht worden gegeven aan

het Gelders Genootschap voor aanpassing van de nota op onze website.
• De aangepaste Welstandsnota treedt in werking één dag na publicatie in de Gelderse Post.



Communicatie/participatie

• De indieners van een zienswijze ontvangen een brief met het voorstel hoe wordt omgegaan met hun
zienswijzen en de vervolgprocedure.

• De vaststelling en inwerkingtreding van de aangepaste Welstandsnota wordt gepubliceerd in de
Gelderse Post en op de website.
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