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Betreft: Zienswijze Aanpassing Welstandsnota 
Thema 4.7.9 "Windturbines en nieuwe windmolens" 

Geachte leden van de Gemeenteraad Oude IJsselstreek, 

Naar aanleiding van de door het college ter inzage gelegde stukken t.w.: 
Uw Kenmerken: 13int00538 van 9 juli2013 
Gebiedscriteria "OUD" 
Boordelingscriteria "NIEUW" 
Informatie van Gelders Genootschap. 

Willen wij, Vereniging Leefbaarheid Netterden als volgt onze zienswijze aan u 
voorleggen. 

1. In de Beoordelingscriteria "Nieuw" heeft het college diverse teksten 
welke genoemd zijn, in de Gebiedscriteria "OUD" weggelaten en 
aangepast. In het collegevoorstel in de "Aanleiding" geeft het college 
slechts 2 punten aan waarom deze aanpassing nodig zouden zijn. 
In de Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
geeft het College dan een summiere onderbouwing van deze twee eisen, 
ingegaan wordt op kleur en uitvoering opgeruwde gondel. 
Doordat deze 2 items in de argumentering van het college op een voor ons 
niet acceptabele wijze onderbouwd is verzoeken wij u dan ook deze 
aanpassingen in de welstandsnota op deze gronden af te wijzen. 
Wij hebben dan ook verder onderzoek gedaan, een onderbouwing van alle 
gewijzigde punten onderstaand omschreven, en verzoeken u dan ook deze 
op de juiste wijze te beoordelen en aan te laten passen door het college, c q. 
de wijzigingen die door het college zijn voorgesteld af te wijzen. 
Doordat er op andere aangebrachte gewijzigde punten door het college geen 
onderbouwing is gedaan, wordt wel het doel van een flexibeler 
welstandscriteria bereikt, maar niet conform de regels die hier voor gelden. 
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2. Onder Plaatsing/ Situering* "Nieuw" 
Hier laat het college de markering * met de tekst*voor zover niet anders 
geregeld in het bestemmingsplan weg. 
Deze kanttekening zien we zonder dat deze is voorzien van een onderbouwing 
en/of argumentatie door het college weer bijgeplaatst / opgenomen worden in 
de Beoordelingscriteria "Nieuw" onder Plaatsing /situering* en wel om de 
reden dat het geen automatisme is dat er in een bestemmingsplan met thema 
4.7.9 Windturbines en windmolens een verkaveling zoals omschreven van 
toepassing is, en er hier andere normen en afmetingen gehanteerd worden 
dan in een algemeen bestemmingsplan. 

3. Massa/Vorm* 
Doordat het college hier de tekst sub.4. Afhankelijk van de hoogte wordt de mast 
tot op een hoogte van 15 meter uitgevoerd met groene ringen, weglaat in de 
beoordelingscriteria "Nieuw" 
En de tekst* voor zover niet anders geregeld in het bestemmingsplan 
eveneens weglaat, zal er bij het opstellen van nieuwe windmolens een variatie 
van kleuren toegepast kunnen worden. 
Wij zijn en met ons is ook het Gelders Genootschap van mening dat: en we 
citeren de tekst en het advies van het Gelders Genootschap, 
De onderste 15 meter van de mast dient wat betreft kleurstelling aan 
te sluiten op het overwegende kleurgebruik van het aansluitende 
landschap. 

Informatie die het college weergeeft in haar voorstel is dan ook niet 
eensluidend met bovenstaande. 
De mogelijkheid van deze 15 meter kleurstelling zal dan ook gehandhaafd 
moeten blijven, mede al omdat het goedgekeurde project Netterden -
Azewijn hiermee uitgevoerd gaat worden. 

Hierdoor zal bij een nieuw project te veel afwijkingen kunnen ontstaan, in de 
kleurstelling en niet aanvaardbaar in een groene omgeving. 

Doordat het college aangeeft, in de "Aanleiding" in het voorstel, dat hierdoor 
een te specifieke criteria van kleurnummers is aangegeven en slechts door één 
fabrikant (patent) uitgevoerd zou kunnen worden, is dan ook een zeer slechte 
en op geen enkele wijze acceptabele onderbouwing van deze problematiek. 
Het voorstel is, kan en mag geen reden zijn om de welstands normen en 
voorschriften op een zodanige wijze aan te passen zoals door het college is 
voorgesteld. 

Dat deze met gelijk zijnde RAL kleuren uitvoerbaar zal zijn behoort naar ons 
inzicht en mening dan ook tot de vele mogelijkheden die de huidige stand 
der technieken ons heden kan bieden. 
Het zal dan ook geen enkel probleem opleveren om deze genoemde kleuren 
te evenaren en zal er hierdoor dan ook geen voorkeur kunnen ontstaan in de 
keuze van één leverancier. 
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Vereniging Leefbaarheid Netterden 
Het argument van het College is hiermee dan ook weerlegt en dient dan ook 
afgewezen te worden c.q. tekstueel aangepast te worden. 

• Opgeruwde Aluminium Gondel.1 

De uitvoering hiervan om de in Aluminium uitgevoerde Gondel op te ruwen is 
een keuze, welk te maken heeft met de corrosie van aluminium, en de 
eventuele aan te brengen coating, ofwel afwerklagen. 

Deze uitvoering kan niet met een enkele opmerking zoals door het Gelders 
Genootschap uitgesproken door eenvoudig aan te geven, en we citeren de 
geschreven uitspraak: 

"Ik kan mij voorstellen datje het criterium 
n" gondel uitgevoerd in opaeruwd aluminium"" geheel laat 

vervallen." 

Derhalve is het van belang dat er een duidelijke kleurstelling wordt 
aangegeven, waarbij tevens vermeld dient te worden dat de uitvoering van de 
Gondel na het opruwen in een matte kleur uitgevoerd dient te worden, 
alleen al om reflectie en /of schitteringen tegen te gaan. 
Het college geeft over deze uitvoering geen enkel standpunt of onderbouwing 
aan en verwijst hier naar het bijgevoegde en voorgelegde stuk welk mede ter 
inzage is gelegd, en door het Gelders Genootschap is opgesteld. 

• De tekst* voor zover niet anders geregeld in het bestemmingsplan. 
Deze kanttekening zien we zonder dat deze is voorzien van een 
onderbouwing en/of argumentatie door het College weer bijgeplaatst / 
opgenomen worden in de Beoordelingscriteria "Nieuw" onder Massa/Vorm* 
Zie de omschrijving in punt 2 van deze brief. 

4. Kleur- en materiaalgebruik Beoordelingscriteria "Nieuw" 

• De kleurstelling genoemd mast, rotor en rotor bladen, passend bij de 
kleuren van de luchten is een te breed begrip, een scala van kleuren 
kunnen hiermee gepaard gaan. Gaarne zouden we zien dat de kleuren 
van de leveranciers van de reeds bestaande windmolens (Duitsland) en 
de nog te plaatsen windmolen kleuren (Netterden -Azewijn ) 
opgenomen worden. 

In de gebiedscriteria "OUD" materiaal en kleurgebruik heeft u de kleurstelling 
aangegeven RAL 7038 vastgelegd. Het is niet zo zoals het college aan geeft 
dat ook hiermee het alleenrecht aan één bepaalde fabrikant gegeven is. 
Deze RAL kleuren zijn nl. wel vastgelegd in technische omschrijvingen van de 
leveranciers maar ook door fabrikanten die de verf produceren. Waarbij RAL 
kleuren door en ieder gebruikt en verwerkt mogen en kunnen worden. 

1 Bron: informatie van, Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen .(VOM)Nieuwegein 
3 



Vereniging Leefbaarheid Netterden 
Indien geen RAL kleuren vastgelegd worden zal er hierover een te grote 
discussie kunnen ontstaan, waar niemand mee gebaat is. 

Duidelijkheid is een vereiste die het college uit moet stralen. 

• Ingetogen kleur en materiaalgebruik van hekwerken, bijgebouwen en 
installaties. 

Hier geldt ook dat stalen hekwerken die ingezet worden, in de kleur van de 
onderste ring op de windmolen uitgevoerd dienen te worden om de groene 
kleuren welke ons de natuur biedt zoveel mogelijk na te bootsen en deze op 
een zo onopvallende manier in de open natuur geplaatst worden. 

• Bijgebouwen en installaties dienen inpasbaar aan de omgeving uitgevoerd te 
worden. 

5. Detaillering Beoordelingscriteria "Nieuw" 
• Bijgebouwen dienen in deze aanpassing welstandsnota 4.7.9 "Windturbine en 

windmolens" omschreven te worden dat zij in relatie tot het landschap 
inpasbaar uitgevoerd dienen te worden. 
Hier zou verwezen moeten worden naar de voorschriften die opgenomen zijn / 
of worden in de beoordelingrapportage's waaronder de Omgevingsvergunning 

• Het utilitaire, industriële karakter tot uitdrukking brengend. 
Indien er Windmolens op een industrieterrein geplaatst zouden worden zou de 
gebruikte tekst toepasbaar zijn. 
In een open groen gebied passen deze bewoordingen niet, en kunnen deze als 
zodanig niet tot uitdrukking gebracht worden. 

6. Reclame en opschriften Beoordelingscriteria "Nieuw" 

• Doordat het aanbrengen van reclame en of opschriften/huiskleuren op rotor 
,rotorbladen en masten niet is toegestaan, zal het indien dit toegestaan wordt 
in welke vorm dan ook aan de voet van het bouwwerk afbraak doen aan de 
groene omgeving waarin deze Windturbines en windmolens geplaatst zullen 
worden. 
Door het, "mits bescheiden en geïntegreerd" toe te staan geeft het college 
ook hier wederom de mogelijkheid om discussie te mogen en kunnen voeren, 
en afwijkingen toe te staan. 
Het verzoek om ook dit niet toe te staan en af te wijzen spreekt dan ook voor 
zich. 
In een groene en landelijke omgeving zal het afbraak doen als hier dan ook 
reclame aangebracht gaat worden. Te meer dat bij het herinrichten van deze 
locaties groen / hagen, beplantingen e tc , en ander genoemde voorzieningen 
aangebracht zal worden waardoor het effect van deze reclame of opschriften 
afbreuk zal doen aan de groene omgeving. 
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7. Inrichting maaiveld Beoordelingscriteria "Nieuw" 

• Minimale verharding; Hiervoor gras of graskeien toepassen. 
Aanvullende tekst toevoegen: 

• Toegangswegen/paden, Deze niet uit te voeren in, 
Beton ofwel Stelcon betonplaten. 

Wij VLN doen dan ook op basis van boven omschreven zienswijze, aan u leden van de 
Raad der Gemeente oude IJsselstreek, het verzoek, om niet in te stemmen met deze 
door het college opgestelde wijzigingsvoorstel zoals in punt 1 van deze zienswijze 
omschreven. 

let vriendelijke groet, 

testuur VLN Netterden. 

Gelieve alle correspondentie in deze naar ons Secretariaat 
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