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Betreft: Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan (incl. omgevingsvergunning), Project/Plan 
MER en Passende Beoordeling Windpark Den Tol Netterden 

Geachte gemeenteraad, 

Hierbij dien(en) ik (wij) een zienswijze in op bovengenoemde stukken, verder te noemen 
'ter inzage gelegde stukken'. 

4 kilometer afstandsnorm tussen windparken 
In de huidige provinciale structuurvisie, Streekplan 2005, is een 4 kilometer (km) 
afstandsnorm tussen 2 windturbineparken opgenomen, zonder versoepelingargumentatie. 
Windpark Den Tol voldoet niet aan deze afstandsnorm. Verschillende windturbineparken 
binnen 4km in samenhang met elkaar ontwerpen zodat een begrijpelijk en rustig ruimtelijk 
geheel wordt gecreëerd en visuele interferentie kan worden voorkomen, is in de praktijk 
ook onmogelijk. Zeker niet als bewoners ook nog eens tussen beide windturbineparken en 
in geval van Netterden tussen 3 windturbineparken ingesloten (komen te) wonen. In de ter 
inzage gelegde stukken worden echter versoepelingargumenten verondersteld. Ten 
overvloede (subsidiair) geldt als bezwaar tegen deze versoepeling dat bij Windpark Den 
Tol slechts sprake mag zijn van de maximale masthoogte, maximale lengte rotorbladen, 
maximale turbinevermogen, van windturbineparken binnen 4km. 

Afstandsnormen op basis van voortschrijdend inzicht 
De overheid stelt in de Structuurvisie Wind Op Land (SWOL) een minimale afstandsnorm 
van een windturbinepark tot een stads- of dorpsgezicht. Daarmee wordt verrommeling van 
het landschap voorkomen en rekening gehouden met de kwaliteit van het bestaande en 
voorkomt dat een heel landschap en dorpsaanzicht verloren gaat. Wat betreft het thema 
cultuur hanteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een afstandsnorm van 1.8-2 km. 
Deze afstandsnormen worden ingesteld door voortschrijdend inzicht en dienen in het geval 
van dreigende insluiting van Netterden door windturbineparken aangehouden te worden. 

De overheid stelt in de SWOL rondom een Natura2000 gebied, gebaseerd op 
bescherming van vogels en (soms) vleermuizen, een externe werkingszone van 2 km. 
Deze afstandsnorm op basis van voortschrijdend inzicht dient ook te worden gehanteerd 
voor het Natura2000 gebied nabij Netterden. 

Cumulatie van effecten 
Cumulatie van geluid, door windturbines van 1 windpark en windturbineparken die dicht bij 
elkaar staan, maken het risico op significant negatieve effecten zeer reëel voor inwoners 
van Netterden. Maatwerk voorschriften bij Windpark Den Tol is daarom noodzakelijk. 

Op basis van de afgesproken volgorde van energieopwekking in onze gemeente, 
regio Achterhoek en provincie, namelijk 'zon-biomassa-wind' en aanwezigheid van 
voldoende ruimte voor alternatieve zoeklocaties is de ontwikkeling van Windpark Den Tol 
nabij Netterden disproportioneel en geen bewijs van goede ruimtelijke ordening. 

Gemeenteraadsbesluit 2004 
Met het niet nakomen van dit raadsbesluit 2004 voldoet het handelen van het college van 
B&W niet aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Een betrouwbare overheid, waar je 
als burger in alle redelijkheid vanuit mag gaan, wordt schade aangedaan. Daarnaast heeft 
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de gemeente, in het kader van Windpark Den Tol als bevoegd gezag, de 
verantwoordelijkheid om de gezondheid, het welbevinden, het prettig wonen, de 
bewoonbaarheid c.q. bewoonbaar houden van de leefomgeving en de waarde van het 
onroerend goed van eigen burgers te beschermen en te waarborgen. Echter, door de 
insluiting door windturbines, als gevolg van de ontwikkeling van Windpark Den Tol, wordt 
niet alleen het wonen in het gebied zelf niet meer prettig maar de wetenschap dat het huis 
onverkoopbaar is, vormt een onacceptabele belasting. 

De mens 
In de ter inzage gelegde stukken worden risico's onderzocht voor flora en fauna. Voor de 
'mens' wordt alleen het effect op slagschaduw en geluid onderzocht. Negatieve fysieke- en 
mentale effecten op de omwonenden is door de dreigende insluiting door windturbines, 
aanwezig. Een gezondheidsonderzoek is nodig. Aspecten met impact op de gezondheid: 

- Cumulatie van geluid. De westelijke lijn van windturbines wordt op basis van de 
maximaal toegestane geluidsnorm, zo dicht mogelijk bij het dorp Netterden gezet. 

- Daarnaast wordt de westelijke lijn van windturbines parallel gezet aan het breedste 
gedeelte van het dorp en de zijde waar relatief gezien de meeste huizen staan. Dit geeft 
een extra beleving van onbehagen en insluiting. 

- De 2 lijnen van windturbines staan dwars op de verbindingsweg met het naburige 
dorp Gendringen zodat bewoners de indruk hebben deze 2 lijnen te moeten doorkruisen. 

- Er wordt in de ter inzage gelegde stukken niet ingegaan op het licht op de gondels. Het 
effect van deze knipperde lichtbundels in de avond- en nachturen op de beleving van, de 
rust voor en acceptatie door de mens wordt ten onrechte niet gemeld en onderzocht. 

- Het besef van ontbreken van proportionaliteit van windturbines in de omgeving, 
regio, provincie én de wetenschap dat de gemeente de belangen, gezondheid, welzijn, 
woongenot en waarde onroerend goed, niet naar redelijkheid beschermt. 

- Het ontbreken van draagvlak voor Windpark Den Tol, enquête 18-5-2011. 

Ondergetekende(n) wijst/wijzen op basis van de aangevoerde argumenten Windpark Den 
Tol af en adviseren de gemeenteraad niet in te stemmen met de voorgestelde 
bestemmingsplanwijziging. Tevens behoud(t)en ondergetekende(n) zich het recht voor om 
eventuele aanvullingen (gebaseerd op feiten) te doen op deze zienswijze. 

] Ik (wij) verzoek(en) de gemeente mijn (onze) persoonsgegevens te anonimiseren. 
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