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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij dient ondergetekende een zienswijze in op het ontwerp Bestemmingsplan 
(incl. omgevingsvergunning) Windpark Den Tol Netterden en bijbehorende 
Project/Plan MER/Passende Beoordeling, verder te noemen 'ter inzage gelegde 
stukken'. Deze zienswijze is een vervolg op de zienswijze die ondergetekende naar 
aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Den Tol Netterden 
heeft ingediend. 

Visie 
Ondergetekende onderstreept het belang van een energietransitie en heeft 
sympathie voor initiatieven die in die richting worden genomen. In het kader van de 
ter inzage gelegde stukken is het goed dit project/plan Windpark Den Tol te toetsen 
aan bestaande visies en voorgestelde wijzen van aanpak en aanbevelingen om deze 
energietransitie in de regio Achterhoek en de provincie Gelderland te realiseren. 

Visie van en voor de regio Achterhoek 
De provincie Gelderland omschrijft in haar concept Omgevingsvisie de bestaande 
visie van de Regio Achterhoek en voor de regio Achterhoek: 
- 'mooi landschap' 
- 'vitale leefomgeving' 
- 'respect voor de unieke kwaliteiten van een gebied' 
- 'behoud en ontwikkeling van een aantrekkelijke- gezonde- veilige leefomgeving 

waarin het prettig wonen en werken is' 

In het Ontwerp Regionale structuurvisie Achterhoek 2012 wordt bovenstaande visie 
nogmaals bekrachtigd en zelfs versterkt. 

Aanpak volgens het ontwerp Omqevingsvisie 
De provincie Gelderland omschrijft in haar concept Omgevingsvisie haar aanpak: 
- 'draagvlak creëren voor het realiseren van de doelen' 
- 'goede voorbeelden geven' 
- 'de ingreep moet kwaliteit toevoegen en de beleefbaarheid van het landschap 

vergroten' 
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Aanbevelingen volgens het Plan MER 
De provincie Gelderland doet in haar Plan MER, behorende bij het concept 
Omgevingsvisie, de volgende aanbevelingen: 
- 'een goede ruimtelijke ordening en behoud en/of verbetering van de kwaliteit van de 

omgeving' 
- 'voor ruimtelijke ordening is in beeld waar het initiatief voor de omgeving aan moet 

voldoen, zodat bestaande kwaliteiten ten minste behouden blijven en er geen 
opeenstapeling van milieu-issues optreedt' 

- 'meer richting van belang in termen van gelijkwaardigheid en 
gemeenschappelijkheid' 

Het behoeft weinig woorden en inbeeldingsvermogen dat de dreigende insluiting van 
Netterden door windturbineparken volstrekt niet overeen komt met de bovenstaande 
bestaande visie en komende aanpak met aanbevelingen. 

In het huidige ontwerp Structuurvisie Wind op Land van de overheid, verder te 
noemen 'SWOL', wordt aangegeven dat er in 2020 een windturbinevermogen van 
6000MW op land aanwezig moet zijn. De overheid verwacht een bijdrage van de 
provincie Gelderland van 3.6% (210MW van 5715 MW). Voor de resterende 285 MW 
wordt ruimte gezocht in achtereenvolgens Friesland, Noord-Holland, Noord-Brabant, 
Overijssel, Gelderland en Limburg. Onze provincie Gelderland is voor de 285MW de 
één na laatste provincie waar een bijdrage voor de 285MW van wordt verwacht. In 
het licht van deze verhouding is het disproportioneel om het dorp Netterden in de 
provincie Gelderland door windturbineparken in te sluiten. Gezien de relatief geringe 
bijdrage in MW en de grootte van de provincie zijn er genoeg alternatieve plekken 
om aan de gewenste norm van de overheid te voldoen. "Goede ruimtelijke 
ordening" staat voor proportionaliteit, gelijkwaardigheid en draagvlak! 90% van de 
inwoners van Netterden is tegen Windpark Den Tol (enquête 18-5-2011). De PvdA 
fractie heeft bij monde van fractievoorzitter Ton Menke 30 mei 2012, tijdens een 
gesprek met ondergetekende en omwonenden, laten weten dat draagvlak onder de 
inwoners van Netterden een belangrijk element vormt bij haar beslissing omtrent 
Windpark Den Tol (zie toegestuurde gespreksverslag/notulen 23-6-2012). De D66 
fractie heeft bij monde van fractievoorzitter Hayo Canter Cremers 24 januari 2012, 
tijdens een gesprek met ondergetekende en omwonenden, laten weten dat als er 
geen draagvlak is er wat hun betreft geen Windpark Den Tol komt (zie toegestuurde 
gespreksverslag/notulen 3-2-2012). De fractie van Lokaal Belang vermeldt in haar 
verkiezingsprogramma dat ' Grote waarde wordt gehecht aan de leefbaarheid van 
het platteland " en "Verbreding en intensivering van bedrijvigheid....onder de 
voorwaarde dat deze passend is bij de aard en het karakter van de leefomgeving". 

Aangezien Windpark Den Tol een particulier initiatief is geldt dat 'draagvlak' in 
dit geval als 'locaal draagvlak', dus van omwonenden die door dit windturbinepark 
gedupeerden zijn, vertaald dient te worden. Die is gezien de enquête van 18-5-2011 
niet aanwezig. 

Voor de opbrengst aan windenergie zijn 2 factoren van belang: krachtige wind en 
veel en constante wind. De provincie Gelderland staat om deze 2 factoren zoals 
hiervoor weergegeven, gerangschikt door de overheid. Of deze vorm van duurzame 
energie in onze provincie betrouwbaar en betaalbaar is, volgens de definitie van 
'Energietransitie om naar energieneutraliteit in 2050 te komen', is feitelijk discutabel 
(zie ook de informatie van het C P B verderop in de zienswijze). Logisch ook dat in de 
vigerende visie van de Regio Achterhoek (o.a. verwoord in de Energiemix), het 
Verdrag van Groenlo (ondertekend door 8 gemeenten uit de regio Achterhoek) 
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alsook in het vigerende Prioritair Programma Energietransitie van de provincie 
Gelderland de volgorde van opwekking van duurzame energie is: Zon, Biomassa, 
Wind. 

Ook deze wetenschap van bestaande visies en energieprogramma's geeft de 
disproportionaliteit aan van het insluiten van het dorp Netterden door 
windturbineparken. Wind als duurzame energiebron inzetten als speerpunt van 
beleid is een keuze, maar het dorp Netterden is het typische schoolvoorbeeld van 
'het doel heiligt de middelen'. Het bevoegd gezag, provincie en gemeente, heeft 
echter (ook) 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 
Zie een inspraak bij de provinciale commissie MIE en ROW waar deze thema's 
worden benadrukt: http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/ps/2012/verslag/sis_10947.pdf 

'Concentratie van windenergie' als overheidsbeleid wordt in het ontwerp 
bestemmingsplan genoemd als reden om met Windpark Den Tol in te stemmen. 
Deze argumentatie is 'appels met peren' vergelijken want de overheid hanteert dit 
principe op locaties waar het hard en vaak waait. Vandaar de keuze voor 11 locaties 
van windturbineparken van 100 of meer MW. Daarnaast geldt bij dit beleid van 
concentratie, alsook het advies van Ytje Feddes (voormalig rijksadviseur van het 
landschap) "Windmolens hebben landschappelijk verhaal nodig" (verder te noemen ' 
beleid van lijnen van windturbines' het uitgangspunt dat de nulmeting of nulsituatie is 
dat er in een zoekgebied geen windturbinepark aanwezig is. Dat is in het geval van 
plan Windpark Den Tol niet het geval! Er staan 3 windturbines nabij 's-Heerenberg, 5 
windturbines ten zuiden van Netterden, 1 geïsoleerde windturbine ten zuiden van 
Netterden en 6 windturbines planologisch geregeld ten noordwesten van Netterden. 
De argumentatie van beleid van 'lijnen van windturbines' bij Windpark Den Tol heeft 
dan geen toegevoegde waarde (meer). 
In de ter inzage gelegde stukken wordt meermaals aangegeven dat de locatie van 
Windpark Den Tol in meerdere beleidsdocumenten is aangewezen als geschikt voor 
windenergie. Ook dit dient in het licht te worden gezien van de nulsituatie: het werd 
geschikt bevonden als Windpark Den Tol het enige initiatief zou zijn in de zuidelijke 
cirkel. 
Daarnaast wil het aanwijzen als zoekgebied nog niet zeggen dat dan ook per definitie 
een windgebied is. Er dient onderzocht te worden of het gebied een windgebied is. 
De status van zoekgebied ontleent dus niet logischerwijs de status van windgebied. 
Als de locatie van Windpark Den Tol een windgebied zou zijn dan zou het niet nodig 
zijn om er windturbines neer te zetten van 139 meter masthoogte en een 
rotordiameter van 122 meter. Windturbines met deze afmetingen worden op zee 
en/of aan de kust gezet met een vermogen van 7.5MW. Over windaanbod in de 
zuidelijke cirkel ten opzichte van de overige 3 cirkels, het provinciegebied en het 
landelijke gebied hieronder meer! 

Uitgangspunt bij de 4 zoekgebieden in de regio Achterhoek, de 4 'cirkels', was de 
ontwikkeling van slechts 1 windturbinepark per cirkel in verband met behoud van rust, 
ruimte en groen. Door te kiezen voor niet meer dan 4 initiatieven (1 per cirkel) wordt 
voorkomen dat windenergie het landschap in de Achterhoek gaat overheersen. Voor 
opstellingen van windturbines binnen 4km is het voorkomen van ruimtelijke 
interferentie niet mogelijk en is het nodig een voorkeurslocatie te kiezen. Het 
bekende gemeenteraadsbesluit 2004 sluit hierbij aan door binnen de zuidelijke cirkel 
slechts 1 windturbinepark te ondersteunen, namelijk Windpark Netterden-Azewijn. 
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Daarnaast sluit de keuze van 4 cirkels binnen de Achterhoek en de keuze van 1 
windturbinepark binnen 1 cirkel aan bij de 4km afstandsnorm in het vigerende 
streekplan 2005 (huidige structuurvisie). In dit streekplan 2005 is geen 
versoepelingargumentatie opgenomen om niet aan deze 4km afstandsnorm te 
voldoen, oftewel een ander/nieuw windturbinepark initiatief binnen 4km van een 
bestaand of planlogisch geregeld windturbinepark toe te staan. Ten overvloede 
(subsidiair) wordt hieronder verweer gevoerd tegen de genoemde 
versoepelingargumentatie. 

Het argument 'noodzaak' wordt in de ter inzage gelegde stukken aangedragen om in 
te stemmen met het Windpark Den Tol. Op gemeentelijk niveau zou door Windpark 
Den Tol theoretisch 100% en zelfs meer van de huishoudens in de gemeente van 
elektriciteit worden voorzien. 'Noodzaak' dient in dat geval in perspectief te worden 
gezien, tevens in het licht van de huidige situatie dat er nog geen windturbinepark 
initiatief in ontwikkeling is in ieder van de 4 'cirkels' en tevens in het licht van de 
bestaande visies hiervoor over de volgorde van opwekking van elektriciteit in de 
provincie, regio Achterhoek en de gemeente Oude IJsselstreek. 
Op provinciaal niveau is het argument 'noodzaak' ook voorbarig gezien het aantal 
zoeklocaties in de provincie en het ingezette provinciale beleid voor de ontwikkeling 
van windturbinepark initiatieven in bestaande zoekgebieden en het aanwijzen van 
nieuwe zoekgebieden. 
Op landelijk niveau steekt het argument 'noodzaak' ook schril af tegen de 3.6-4.5% 
die de provincie Gelderland aan landelijke bijdrage windenergie dient te voldoen. 

Het argument 'voortschrijdend inzicht' wordt in de ter inzage gelegde stukken 
aangedragen om het raadsbesluit 2004 niet te hoeven naleven. Belangrijk daarbij is 
de vraag of de burger in alle redelijkheid op dit raadsbesluit 2004 mocht vertrouwen. 
Dat is op basis van bovengenoemde visies- aanpak- aanbeveling alsook de stelling 
dat voorkomen moet worden dat windturbineparken het landschap gaan domineren, 
het beleid van 4 cirkels en de 4km afstandsnorm wel het geval. Gevolg was dat er 
tegen het Windpark Netterden-Azewijn geen bezwaren werden ingediend, immers er 
was een keuze gemaakt voor 1 van de 2 windturbinepark initiatieven. Daarnaast 
heeft coalitiepartij Lokaal Belang 12 mei 2011 bij haar beslissing in te stemmen met 
de bestemmingsplanwijziging Windpark Netterden-Azewijn de kracht van dit 
raadsbesluit 2004 nogmaals bekrachtigd door de stelling 'Laten we een betrouwbare 
overheid en dus een betrouwbare gemeente zijn en dit raadsbesluit 2004 
respecteren en Windpark Netterden-Azewijn goedkeuren. Het vervolgens voor 
Windpark Den Tol afdoen van het raadsbesluit 2004 als achterhaald en 
'voortschrijdend inzicht' valt onder de noemer van 'onbehoorlijk bestuur' oftewel in 
strijd met de 'beginselen van behoorlijk bestuur'. Over 'voortschrijdend inzicht 
hieronder meer, bv van het C P B en de SWOL. Het negeren van het raadsbesluit 
2004 door het college van B&W valt ook onder de noemer van het handelen in strijd 
met 'de beginselen van behoorlijk bestuur' want zij publiceert op haar eigen 
website de stelling "Het college voert raadsbesluiten uit en legt verantwoording af 
aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college baseert al haar 
handelen vanzelfsprekend op raadsbesluiten.", zie http://gemeente.oude-
ijsselstreek.nl/nieuws/2011/11/08/conclusies_rapport_comite_onjuist. 

De reden om Windpark Den Tol in 2004 als gemeenteraad af te wijzen als 
voorkeurlocatie was de grote impact van dit Windturbinepark op het dorp Netterden 
en het landschap. Op basis van de ter inzage gelegde stukken is deze impact op het 
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landschap nog steeds aan de orde en zelfs nog veel groter dan de impact van het 
plan Windpark Den Tol in 2004! Immers: 

1. Toen zou Windpark Den Tol het eerste windturbinepark nabij Netterden zijn. 
Inmiddels staan er Duitse windturbines en is windpark Netterden-Azewijn 
planologisch geregeld. 
2. De impact van Windpark Den Tol zelf is groter doordat de windturbines ten 
opzichte van 2004 veel groter (hoogte en diameter rotorbladen) zijn. 

Door deze 2 redenen treedt er een hefboomeffect op of cumulatie. Daarnaast is aan 
de factor landschap en het dorp Netterden tussen 2004 en heden niets gewijzigd. Tot 
slot ligt het zoekgebied in het minst windrijke gedeelte van de provincie Gelderland 
dus een normaal gangbare gedachte is dat er geen overheersing door en insluiting 
van windturbineparken te verwachten is. Een reden te meer om op het raadsbesluit 
2004 te mogen vertrouwen. De fractie van het CDA is daar heel duidelijk in. Zij staan 
achter het raadsbesluit 2004 op basis van het principe 'afspraak = afspraak'. 

Het gemeentelijke beleidskader Tijd voor nieuwe energie', onderdelen D2.1.2 en 
D2.1.3, wordt in de ter inzage gelegde stukken aangedragen als argument om in te 
stemmen met Windpark Den Tol. Tegen de hiervoor genoemde onderdelen van dit 
beleidskader heeft ondergetekende bezwaar ingediend. Het college van B&W 
verzoekt de gemeenteraad schriftelijk, zie voorblad raadsvergadering 13-10-2011, 
om schriftelijk te reageren op dit bezwaarschrift: "Gelet op de inhoudelijke kant van 
de zaak kan verwacht worden dat de bezwaarmakers, indien de windenergieplannen 
haalbaar worden geacht, de Wabo-procedures zullen benutten om hun bezwaren in 
te brengen. Een en ander noodzaakt (des te meer) tot een goede en zorgvuldige 
onderbouwing van de windenergieplannen." Het C D A reageerde op dit 
bezwaarschrift door de herhaling van het hiervoor genoemde principe 'afspraak = 
afspraak'. Een behandeling van of reactie op dit bezwaarschrift van de overige 
fracties bleef echter uit. 

Gedeputeerde Staten van de provincie heeft zowel haar coördinatiebevoegdheid met 
betrekking tot de MER procedure als ook haar bevoegdheid tot 
omgevingsvergunningverlening overgedragen aan de gemeente Oude IJsselstreek. 
Tegen beide overdrachten heeft ondergetekende bezwaar gemaakt. Met de afwijzing 
van beide bezwaren is ondergetekende het niet eens. Enerzijds vanwege de 
argumenten benoemd in de afwijzing en anderzijds omdat juist deze bevoegdheid 
van Gedeputeerde Staten in de Crisis-en Herstelwet (CHW) is geregeld om 
zorgvuldigheid te garanderen. Zorgvuldigheid die nodig is doordat in de CHW 
procedures versneld en/of verkort zijn. Het is dus in het algemeen dus juist niet de 
bedoeling deze bevoegdheden over te dragen en in het bijzonder niet in het geval 
van onderhavige project Windpark Den Tol waar wordt afgeweken van het vigerende 
streekplan 2005. 

4km afstandsnorm en visualisatie 
In het vigerende streekplan 2005 (vigerende structuurvisie) wordt een 4km 
afstandsnorm gesteld tussen (planologisch geregelde) windturbineparken. In dit 
streekplan 2005 is geen versoepelingargumentatie opgenomen om niet aan deze 
4km afstandsnorm te voldoen, oftewel een ander/nieuw windturbinepark initiatief 
binnen 4km van een bestaand of planlogisch geregeld windturbinepark toe te staan. 
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Ten overvloede (subsidiair) volgt hieronder het verweer tegen de genoemde 
versoepelingargumentatie. 

'Afstand tussen windturbineparken' is een inrichtingsprincipe voor een 
samenhangend ruimtelijk ontwerp. Deze afstand is afhankelijk van de grootte van het 
windturbinepark, de openheid van het landschap en deze afstand verschilt daardoor 
per locatie. Voor dit thema heeft de provincie in haar Streekplan 2005 de 4km 
afstandsnorm opgenomen. 

Met deze afstandsnorm wordt: 
- visuele- en akoestische interferentie voorkomen 
- respecteert de leefomstandigheden en welzijn van gedupeerden in dat gebied 
- respecteert de waarde van eigendommen (onroerend goed) 
- sluit risico's en gevaar op het gebied van gezondheid uit voor de mens 
Er dient altijd een substantieel deel van de horizon open gebied te blijven ter 
beleving en ter voorkoming van insluiting. 'Voorkoming van insluiting' is een advies 
van de (voormalige) Rijksadviseur van het Landschap en wordt ook in de SWOL als 
plaatsingsprincipe overgenomen. 

Ter voorkoming van visuele interferentie zouden windlocaties binnen 4km afstand 
van een bestaand windturbinepark of locaties waarvoor plannen zijn vastgesteld 
kunnen liggen, de versoepelingargumenten, als de windturbineparken in samenhang 
met elkaar ontworpen worden zodat een begrijpelijk en rustig ruimtelijk geheel wordt 
gecreëerd en er geen visuele interferentie ontstaat. 
In de praktijk is dit onmogelijk volgens de studie Duurzame energie Regio 
Achterhoek. Daarnaast kunnen windturbines alleen op grote hoogte optisch als 1 
windturbinepark worden ervaren en gezien, echter niet door bewoners die vaak ook 
nog eens tussen beide windturbineparken en in geval van Netterden tussen 3 
windturbineparken ingesloten (komen te) wonen. In het meest ongunstige scenario 
van de 4km afstandsnorm, namelijk dat een dorp/ aaneengesloten 
woongemeenschap zoals Netterden, tussen de 2 Nederlandse windturbineparken én 
een Duits windturbinepark komt te liggen, treden risico's op cumulatieve effecten op 
voor mens, beschermde gebieden en flora & fauna. Voor de mens is extra onderzoek 
nodig naar de gezondheidsrisico's (in verband met cumulatieve effecten), beleving, 
leefbaarheid van het gebied en waardedaling van onroerend goed. Te meer als er 
geen draagvlak is onder de inwoners van Netterden voor het windpark Den Tol. 
Belangrijk extra risico op cumulatieve effecten is het feit dat het planologisch 
gerealiseerde Windpark Netterden-Azewijn nog niet in productie is. Pas dan zijn de 
werkelijke gevolgen en invloed van het planologisch geregelde windturbinepark te 
meten en is er daardoor ook een betere inschatting te maken van de cumulatieve 
effecten van de 3 windturbineparken rondom Netterden. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt met betrekking tot het streekplan 2005 
en visuele interferentie gemeld "windturbineparken tussen de 4 a 8 windturbines 
worden ruimtelijk gefaciliteerd". Dat staat echter niet in het streekplan 2005. Er staat 
dat de provincie "streeft naar ruimtelijke facilitering van middelgrote 
windturbineparken van 4 a 8 windturbines per locatie." 
Algemeen gesteld kan worden dat als de initiatiefnemers Windpark Den Tol hun 
windturbinepark toch binnen 4km van de aanwezige windturbines in Duitsland en het 
planologisch geregelde Windpark Netterden-Azewijn willen positioneren én daarbij 
de uitdrukkelijk keuze maken om hun initiatief te laten aansluiten met/bij het 
Windpark Netterden-Azewijn, dan is vanuit de factoren 'visuele interferentie' en 'rust' 
ook een logisch gevolg en vereiste om windturbine karakteristieken (zijnde de 
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masthoogte, mastvorm, nominaal vermogen van de turbine, de geluidsbelasting als 
functie van de windsnelheid in verschillende contouren rond het (de) 
windturbinepark(en), de vermogenskarakteristiek van de windturbine, de lengte van -
vorm van- eventuele opdruk op de rotorbladen, het aantal rotorbladen en de 
draairichting van de rotorbladen) overeenkomstig Windpark Netterden-Azewijn te 
kiezen. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat "draaien van de rotorbladen voor 
de factor 'rust' het belangrijkste is. Wenselijk is om niet te veel verschil in 
draaisnelheid te hebben. De draaiende turbines zullen het beeld van het landschap 
rond Netterden iets minder rustig maken". Dit argument ontleent haar kracht aan de 
situatie dat er alleen sprake zou zijn van het windpark Den Tol nabij Netterden. 
Aangezien dat niet het geval is pleit dit des te meer voor het aansluiten van de 
windturbine karakteristieken met die van Windpark Netterden-Azewijn. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld: 
"4km norm staat enkel in de structuurvisie maar niet in de provinciale verordening. 
Hierdoor is het mogelijk om in specifieke situaties van de 4km norm af te wijken. Dit 
kan gedaan worden door Windpark Den Tol in samenhang met Windpark Netterden-
Azewijn te ontwikkelen". 
Ondergetekende maakt hiertegen bezwaar. Naar de mening van ondergetekende 
had, in het geval van deze 4km afstandsnorm, in deze provinciale verordening juist 
moeten staan dat de gemeenten en provincie zel fvan de 4km norm mag afwijken. 
Immers, in de structuurvisie staat de harde eis van 4km zonder 
versoepelingargumentatie. Deze zijn zo duidelijk, begrensd en op maar 1 manier te 
interpreteren dat voorwaarden opnemen in een provinciale verordening dan ook niet 
nodig zijn. Oftewel, voorwaarden neem je pas op of zijn in alle redelijkheid 
aannemelijk als het citaat in de structuurvisie 'soft' is, niet duidelijk begrensd en voor 
meerdere uitleg vatbaar. Ondergetekende zal in een eventuele fase van bezwaar en 
beroep haar argumentatie juridisch en feitelijk nader onderbouwen. 

Visualisatie 
Visualisatie is van groot belang bij het inzichtelijk maken van de effecten van het 
Windpark Den Tol zelf alsook het cumulatieve effect van Windpark Den Tol, het 
Windpark Netterden-Azewijn, de geïsoleerde windturbine ten zuiden van Netterden, 
het Duitse windturbinepark ten zuiden van Netterden en zelfs de 3 windturbines nabij 
's-Heerenberg. De huidige visualisatie in de ter inzage gelegde stukken is 
onvoldoende: 

1. Er dient sprake te zijn van een 3D-visualisatie, ook als visualisatiewijze benoemd 
in de SWOL, waarbij alle aanwezige Duitse windturbines en de 6 windturbines van 
Windpark Netterden-Azewijn in combinatie met de windturbines van Windpark Den 
Tol visueel zichtbaar worden gemaakt. 
2. De huidige visualisaties beperken zich tot Nederlands grondgebied. 
Windturbineparken worden bij voorkeur nabij de gemeente-, provincie- of landsgrens 
geplaatst. Reden is van tactische aard: Dan heb je met de gedupeerden aan de 
andere kant (= andere gemeente, andere provincie of ander land) niets te maken of 
werp je voor de gedupeerde aan de andere kant een extra belemmering op om voor 
zijn/haar recht op te kunnen komen. Het bekendste voorbeeld is de plaatsing van 
een Duitse windmolen, op enkele meters na, direct op de landsgrens bij 's-
Heerenberg. Als echter het 'plaatsen van windturbines op de grens' van beide kanten 
gebeurt, in dit geval zowel van Nederlandse als Duitse kant, dan heeft dat een enorm 
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nadelig impact op een grensdorp zoals Netterden. Beleving van het landschap, 
(voorkomen van) verrommeling van het landschap, visuele interferentie houdt niet op 
bij de landsgrens. Zeker niet voor inwoners van het grensdorp Netterden die in en 
rond het dorp leven en daarbij net zo vaak Duitsland bezoeken. Visualisatie vanuit 
Duits grondgebied is dus noodzakelijk. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt visuele interferentie van Windpark Den Tol 
slechts bekeken ten opzichte van Windpark Netterden-Azewijn. De 5 windturbines 
ten zuiden van Netterden worden niet meegenomen in de analyse van visuele 
interferentie. Dat dit bestaande windturbinepark ten zuiden van Netterden moeilijk te 
herkennen is als eenheid en daarom het Windpark Den Tol zich als eenheid 
onderscheidt van deze windturbines is de argumentatie voor instemming met 
Windpark Den Tol naar eigen hand zetten, in eigen voordeel beslechten en de 
omgekeerde wereld. Als het Windpark Den Tol geen samenhangend geheel kan zijn 
met een bestaand windturbinepark dan is het niet terecht om het Windpark Den Tol 
dan maar in samenhang met het planologisch geregelde Windpark Netterden-
Azewijn af te stemmen. Juist daarom bestaat de 4km afstandsnorm! Als er een 
windturbinepark bestaat dat geen eenheid is dan voorkomt de 4km afstandsnorm dat 
verdere verrommeling en visuele interferentie, door een nieuw windturbinepark 
binnen 4km, wordt voorkomen! 

In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat er geen Duitse 
windturbinepark plannen zijn in de grensstreek met Netterden. Dat is echter wel het 
geval. Over plannen voor méér Duitse windturbineparken wordt vanaf 2011 in de 
raadscommissie voor de Ruimtelijke Ordening van de gemeente Emmerich 
gesproken en geschreven, bv in de Rheinische Post. 

Economische haalbaarheid 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat er sprake is van "financiering door 
private partijen. Gemeente Oude IJsselstreek draagt financieel niet bij." Als de 
financiële bijdrage in deze van de gemeente Oude IJsselstreek wordt genoemd dan 
is het ook zaak de financiële bijdrage in deze van de provincie Gelderland en van de 
A G E M (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij) te noemen. Om derden de 
economische haalbaarheid te kunnen laten toetsen en het kunnen beoordelen van 
de integriteit is het zaak om details te vermelden van 'private partijen', in het 
bijzonder participanten die nabij Windpark Den Tol wonen anders dan de 
initiatiefnemers. Het benoemen van de participanten in het kader van cumulatieve 
effecten, bv geluid, is overigens ook noodzakelijk. Zie thema 'Geluid'. 

De overheid stelt in de SWOL dat bij economische haalbaarheid ook wordt gekeken 
naar de ligging van zoekgebieden en alternatieven ten opzichte van bestaande 
energie infrastructuur. Wanneer veel nieuwe infrastructuur (hoogspanning 
verbindingen en trafostations) moet worden aangelegd leidt dat, naast milieueffecten, 
tot extra kosten. De provincie heeft meermalen haar standpunt uitgesproken dat 
windturbines langs openbare wegen en op (braakliggende) industrieterreinen horen 
te staan. Daarmee profiteer je in het eerste geval van aanwezige faciliteiten en in het 
tweede geval dat de energiebron en veelgebruiker zo dicht mogelijk bij elkaar zitten. 
In de ter inzage gelegde stukken wordt over het transport van de elektriciteit naar het 
5km verderop gelegen tussenstation niet gesproken over het energieverlies door dit 
lange transport. Tevens wordt niet inzichtelijk gemaakt wat het verlies aan energie is 
als gevolg van de, voor windturbineparken, korte afstand tot het Windpark Netterden-
Azewijn en de 6 Duitse windturbines ten zuiden van Netterden. 
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In de ter inzage gelegde stukken wordt de terugverdientijd van de energie voor de 
productie, bouw, installatie en ontmanteling (p/b/i/o) van een windturbine gesteld op 
3 tot 6 maanden en de terugverdientijd van de uitstoot van C 0 2 als gevolg van 
p/b/i/o van een windturbine gesteld op 4 tot 9 maanden. Uit praktijkonderzoek c.q. 
internationaal verzamelde cijfers, ook te zien als voortschrijdend inzicht, blijkt dat de 
daadwerkelijke terugverdientijd (C02 uitstoot en energie tezamen) 23 maanden is. 
Omdat in Nederland windturbines vanwege de subsidieregels na 15 jaar worden 
afgeschreven, is dus 13% van de totale draaitijd nodig om de 'foot print' te 
compenseren (zie www.clepair.net/Udo201303payback.html). 

Het C P B , rapport " C P B Notitie| 14 juni 2013 ' KBA Structuurvisie 6000 MW 
Windenergie op land", concludeert dat uitstel van het project om 6000 MW 
windenergie op land te plaatsten (verder te noemen 'het project'), met ongeveer 5 
jaar maatschappelijk gezien de beste optie is. Het C P B stelt zelfs dat elke uitbreiding 
van de productiecapaciteit van wind op land, tussen nu en 2020 verliesgevend is. 
Minister Kamp bevestigt dit door te melden dat in productie name van 
windturbineparken in de 11 aangewezen gebieden in de SWOL, toch pas vanaf 2020 
aan de orde is. Naar de mening van ondergetekende dienen ook initiatieven, anders 
dan in de SWOL benoemd, met minimaal deze termijn van 5 jaar uitgesteld te 
worden. 

Uitstel met 5 jaar betekent ook dat in die jaren geen bestemmingsplan dient te 
worden aangepast voor de bouw van windturbineparken. Immers, er zal in die 5 jaar 
niet gebouwd worden conform advies, inzicht en verwachting van het C P B . Omdat 
een bestemmingsplan geen vervaltermijn heeft kan voortschrijdend inzicht er na 5 
jaar toe leiden dat de bestemmingsplanwijziging of het planologisch regelen van een 
windturbinepark toentertijd niet de juiste keuze was. Een bestemmingsplan wel 
aanpassen zodat op papier gezegd kan worden dat er 'zoveel' MW windenergie 
planologisch is geregeld, is natuurlijk alles en iedereen voor de gek houden. Om die 
bestemmingsplanwijziging is het initiatiefnemers op dit moment om te doen en dat 
dient het bevoegd gezag, gemeente en provincie, zich wel te realiseren. 
Daarnaast concludeert het C P B dat: 

1. de totale uitstoot van C 0 2 niet wordt beïnvloed door het project 
2. baten vermeden emissies luchtkwaliteit beperkt zijn 
3. de baten voor de voorzieningszekerheid onzeker zijn 
4. de leereffecten van wind op land zeer beperkt zijn 
5. effecten voor werkgelegenheid nihil zijn. 
6. de noodzaak voor de SDE+ subsidies onduidelijk zijn. 
7. effecten voor landschap en natuur in potentie groot zijn 
8. effecten voor waardedaling van onroerend goed beperkt zijn 

De conclusies bij 1. t/m 7. zijn schokkend. De redenen waar het bij de bouw van 
windturbines om was te doen zijn achterhaald en niet legitiem. 

Het C P B meldt bij het berekenen van de baten dat haar analyse van de business 
case te optimistisch zou kunnen zijn en dat haar inschatting van het rendement van 
wind gewoon te hoog zou kunnen zijn. Daarbij is voor provincies waar geen 
specifieke gebieden in de SWOL zijn aangegeven, gerekend met de gemiddelde 
windsnelheid. De windsnelheden in Netterden zijn echter de laagste van de provincie 
Gelderland (zie www.groene-
energiewinkel.nl/upload/bestanden/Windkaart%20van%20Nederland%20op%20100 
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m%20compressed.pdf). Dat rechtvaardigt des te minder om Netterden door 
windturbineparken in te sluiten. 

Dat het effect voor landschap en natuur (punt 7 hiervoor) in het geval van Netterden 
groot is, behoeft weinig woorden en inbeeldingsvermogen. De effecten voor 
waardedaling van onroerend goed (punt 8 hiervoor) zullen, in het geval van insluiting 
door windturbineparken, alles behalve beperkt zijn. De huizen worden zoals hiervoor 
gemeld simpelweg onverkoopbaar. 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld "Door de wijziging van het 
subsidieregime is de noodzaak om grotere en hogere windturbines te realiseren op 
deze locatie." Dit bekrachtigt de stelling dat 'windturbines op subsidie draaien' maar 
vanuit feitelijk oogpunt ontbreken de details van deze stelling in de ter inzage 
gelegde stukken. Ook de fractie van W D bevestigt dit in een gesprek met 
ondergetekende en inwoners met als aanvulling dat de W D voorstander is van 
ondernemerschap maar niet als dit gebaseerd is op subsidiegelden van burgers. 
Daarnaast bevestigt deze stelling dat de locatie een windluw gebied is c.q. geen 
windgebied en dat subsidiebeleid nooit aan de basis mag staan voor de keuze van 
een locatie, de inrichting van de locatie en de inrichting van een windturbinepark. 

Wat betreft de opbrengstkant gaat het om de vraag hoeveel elektriciteit wordt 
opgewekt en hoeveel C 0 2 uitstoot dit oplevert. C 0 2 uitstoot betreft hier de beperking 
door Windpark Den Tol en staat los van de C 0 2 uitstoot landelijk van het C P B 
rapport waarbij ook de back-up problematiek van gas-en kolencentrales (waardoor 
C 0 2 uitstoot stijgt) wordt meegenomen. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt geschreven over een elektriciteitsproductie 
gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 23.316 huishoudens, 81.606 MWh 
per jaar en 47 Kt C 0 2 reductie. Dit aantal huishoudens overstijgt het werkelijk aantal 
huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek en tevens streeft de gemeente naar 
33 Kt C 0 2 reductie. Op basis van de stelling 'Zelfvoorzienbaarheid op het gebied van 
duurzame energie' van de gemeente Oude IJsselstreek geven deze theoretische 
cijfers overkill aan. Zeker in relatie tot de insluiting van Netterden en het principe van 
proportionaliteit. Daarnaast verdient het een aanbeveling om de cijfers over 
elektriciteitsverbruik en C 0 2 uitstoot in de gemeente Oude IJsselstreek te 
actualiseren. Door de economische crisis maar ook door structurele ontwikkelingen 
(met name vergrijzing) zijn deze cijfers uit 2010 verouderd en dienen naar beneden 
te worden bijgesteld. 

Planschade 
De economische haalbaarheid wordt ook bepaald c.q. beïnvloed door planschade. 
Bepalend daarbij is enerzijds de daadwerkelijk op te treden planschade in de vorm 
van waardedaling van onroerend goed. Het behoeft weinig woorden en 
inbeeldingsvermogen dat de waarde van onroerend goed in Netterden fors daalt. 
Onroerend goed in Netterden wordt simpelweg onverkoopbaar. Daarbij speelt het 
hefboomeffect een belangrijke rol. Dit hefboomeffect, ook te zien als cumulatief effect, 
betekent dat de aanwezigheid van een volgend windturbinepark nabij een woning, 
aaneengesloten woongemeenschap of dorp, de waarde van onroerend goed extra 
doet daling. Méér dan de waardedaling als dit volgende windturbinepark het enige 
windturbinepark zou zijn geweest. 
Ondergetekende heeft bij de gedupeerde bewoners in Netterden, Wals-Wieken-Milt 
en Azewijn (wonend binnen een relevante straal van het windpark Den Tol) naar de 
bereidheid om planschade te eisen geïnformeerd. Naast deze zienswijze van 
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Ondergetekende worden daarom 200 zienswijzen " INTENTIEVERKLARING 
aanvraag planschade en verlaging W O Z - beschikking t.g.v. Windpark Den Tol" 
afgeleverd bij de gemeente Oude IJsselstreek. Een vijftigtal W O Z bezwaarschriften 
zijn in de indientermijn die daarvoor in 2013 stond, reeds ingediend. WOZ 
consultants te Heteren, het bureau dat het indienen van deze bezwaarschriften regelt, 
dient op korte termijn de aanvullende gegevens bij de gemeente in. 

De gemeente meldt dat zij een anterieure overeenkomst met de 
initiatiefnemers heeft afgesloten onder geheimhoudingsplicht. Waarom hier sprake 
moet zijn van geheimhouding is raadselachtig, onverstandig, ondemocratisch en tart 
wederom de beginselen van behoorlijk bestuur. Hier is geen sprake van 
transparantie. Gezien de keuze van de initiatiefnemers Windpark Den Tol om voor 
meer dan 1 BV (besloten vennootschap) constructie te kiezen, maakt de kans dat de 
gemeente uiteindelijk de in te dienen planschadevergoeding door omwonenden, zelf 
moet gaan betalen, groot en realistisch. 

Bestemmingsplan, omgevingsvergunning en type windmolen 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat in het bestemmingsplan wordt 
vastgelegd dat de masthoogte 139 meter, de diameter van de rotorbladen 122 meter 
en het vermogen van de turbine circa 3MW is. Tevens wordt gemeld dat op basis 
van dit bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
van het windturbinepark Den Tol en bijbehorende faciliteiten direct mogelijk zijn 
vanwege de W R O en het besluit R.O. Het type turbine wordt echter niet in het 
bestemmingsplan vastgelegd. Ondergetekende maakt bezwaar tegen het slechts 
opnemen van de masthoogte, diameter van de rotorbladen en het vermogen van de 
turbine in het bestemmingsplan. Ondergetekende is van mening dat in het 
bestemmingsplan daarnaast dient te worden opgenomen: 
- de mastvorm 
- de geluidsbelasting als functie van de windsnelheid in verschillende contouren rond 

het (de) windturbinepark(en) 
- de vermogenskarakteristiek van de windturbine 
- het aantal, de vorm en eventuele opdruk op rotorbladen 
- de draairichting van de rotorbladen 

Pas als deze extra elementen, zijnde windturbine karakteristieken, zijn opgenomen 
geldt dat het bestemmingsplan uitsluitsel geeft over randvoorwaarden en grenzen. 

Als op basis van het bestemmingsplan de verlening van de omgevingsvergunning 
direct mogelijk is dan is het juist noodzakelijk de hiervoor genoemde windturbine 
karakteristieken vast te leggen in het bestemmingsplan. Het ontbreken van de 
windturbine karakteristieken lijdt tot het niet kunnen toetsen van en als gevolg 
daarvan bezwaar maken tegen de gevolgen van geluidsoverlast en bijbehorende 
cumulatieve effecten. 
Ondergetekende wil sowieso de opname van maatwerkvoorschriften met 
betrekking tot geluid in het geval van omsingeling van Netterden door 
windturbineparken en kans/risico op in de praktijk niet voorziene of verwachte 
cumulatieve effecten. 

Als de achterliggende gedachte/verwachting bij het niet opnemen van het type 
windturbine is dat er een groot tijdsbestek zal zitten tussen 
bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning doet dit afbreuk aan de 
verrichten M E R onderzoeken die, bv door voortschrijdend inzicht, ten tijde van de 
omgevingsvergunningverlening niet meer actueel zijn of achterhaald. 
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Toerisme en recreatie 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat de gemeente Oude IJsselstreek 
toerisme en recreatie als speerpunt van beleid heeft en er in het zoekgebied/ 
grensgebied populaire fietsroutes liggen. Op basis van bestaand onderzoek zou er 
geen noemenswaardige invloed op recreatie en toerisme zijn rond of nabij Netterden. 

Als toerisme en recreatie speerpunt van beleid is dan noodzaakt het des te 
meer gedegen onderzoek ter plaatse uit te voeren en rechtvaardigt allerminst om te 
verwijzen naar onderzoeken uit het verleden die door locale omstandigheden worden 
bepaald. Als er, in plaats van te refereren naar gedane onderzoeken uit het verleden, 
gewezen zou worden op leemten in kennis en gebrek aan gedane onderzoek dan 
zou dat nog te billijken zijn. Immers, soortgelijke praktijksituaties van een insluiting 
van een dorp door windturbineparken én in een windluw gebied (ten opzichte van de 
gemeente, de provincie en het land) zullen weinig tot niet te vinden zijn. Het 
rechtvaardigt nog uit te voeren onderzoek ter plaatse des te meer. 

In de ter inzage gelegde stukken worden voorbeelden gegeven dat de invloed 
op recreatie en toerisme zelfs positief zouden kunnen zijn. Een dergelijke 
gehanteerde rekenmethode is onjuist en onzorgvuldig. De genoemde voorbeelden 
zijn namelijk windturbineparken aan de kust en dat is wel een belangrijk zo niet 
belangrijkste uitgangspunt. Mensen, waaronder toeristen, associëren 
windturbineparken met windrijke locaties. Deze aanname,verwachtingswaarde en 
gangbare logica tussen de zee/kust en de aanwezigheid van windturbineparken 
beïnvloedt de acceptatie en beleving dan ook positief en juist negatief als daarvan 
geen sprake is. Daarnaast is bepalend hoe geconcentreerd de plaatsing van 
windturbineparken is. In het geval van insluiting door windturbineparken met een 
normaal gangbare gedachte dat er daardoor overmatig waardedaling van het 
onroerend goed, gezondheidsrisico's, afname woongenot zal optreden, zal men de 
beleving en waardering van het gebied afkeuren en toeristen/recreanten dit gebied 
doen mijden. 

Ondergetekende maakt dus bezwaar omdat geen praktijk onderzoek is 
uitgevoerd en de gehanteerde rekenmethode onjuist en onzorgvuldig is. 

Welstand 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat 'overeenkomst in maatvoering en 
vormgeving ondersteunt de visuele samenhang van het plan'. Vanuit het oogpunt van 
welstand benadrukt dit het door Ondergetekende belangrijkste geachte uitgangspunt 
voor het Windpark Den Tol, namelijk dezelfde windturbine karakteristieken als het 
Windpark Netterden-Azewijn. Immers, in de ter inzage gelegde stukken staat de 
afstemming met het windpark Netterden-Azewijn centraal. Als de initiatiefnemers 
Windpark Den Tol ervoor kiezen hun windturbines zo dicht mogelijk bij het Windpark 
Netterden-Azewijn te plaatsen, en wat betreft hun westelijke windturbinelijn zo dicht 
mogelijk bij het dorp Netterden, dan is op basis van 'welstand' dezelfde windturbine 
karakteristieken het eerste uitgangspunt. Naast in thema 'welstand' komen deze 
overeenkomstige windturbine karakteristieken bij andere thema's in deze zienswijze 
ter sprake. 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld 'Er zal een verantwoorde beoordeling 
plaatsvinden van alle relevante aspecten in samenhang met de uitgangspunten van 
het welstandsbeleid'. Deze formulering is te vaag om daarop in deze zienswijze 
inhoudelijk te kunnen ingaan. Toetsing is met andere woorden onmogelijk. Bij 'de 
uitgangspunten van het welstandsbeleid' gaat het overigens om het huidige 
vigerende welstandsbeleid aangezien een nieuw en/of gewijzigd welstandsbeleid 
momenteel ter inzage ligt bij de gemeente. 

12/24 



Cultuurhistorie en archeologie 
In de ter inzage gelegde stukken is er sprake van tegenstrijdigheid over het thema 
archeologie. In het plan M E R wordt aanbevolen voor het gedeelte van het 
zoekgebied met gematigde archeologische verwachting aanvullend onderzoek te 
doen. In het ontwerp bestemmingsplan wordt gemeld dat nader archeologisch 
onderzoek naar verwachting niet noodzakelijk is. Van tegenstrijdigheid in de ter 
inzage gelegde stukken mag geen sprake zijn. Toetsing van dit thema in een 
zienswijze is derhalve onmogelijk. 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat het plangebied een gemiddelde 
tot hoge cultuurhistorische waarde heeft. Een voorbeeld hiervan is de kerk in het 
centrum van het dorp Netterden, die momenteel voor circa €800.000 wordt 
gerestaureerd. Naast de cultuurhistorische waardedaling treedt planschade op bij de 
kerk in het algemeen en de huidige restauratie. 
Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart ligt 90% van de beoogde locatie 
Windpark Den Tol in gebied met een hoge cultuurhistorische waarde. Dat er echter 
geen belemmering is voor de geplande ontwikkeling van Windpark Den Tol wat 
betreft cultuurhistorie is een veel te voorbarige conclusie. Als er op basis van 
archeologie, met een gematigde verwachting, aanvullend onderzoek wordt 
aanbevolen dan is het niet logisch dat op basis van hoge cultuurhistorische waarde 
van 90% van het beoogde gebied geen onderzoek nodig is. 
Daarnaast wordt in de ter inzage gelegde stukken gemeld dat de geplande 
windturbines door hun afmeting de historische structuren gaan domineren maar door 
de schaal van de windturbines en de positie boven het landschap de 
cultuurhistorische patronen leesbaar blijven en de beleving van het historische 
landschap beïnvloed wordt maar niet onmogelijk gemaakt. Met een dergelijke 
argumentatie kun je ieder hobbel gladstrijken onder het mom van 'een groot 
windturbinepark heeft negatieve invloed maar een nog groter windturbinepark niet 
meer'. Het behoeft weinig woorden en inbeeldingsvermogen dat het aantal 
windturbines, de hoogte ervan, de diameter van de rotorbladen én het in beweging 
zijn/draaien van de rotorbladen alsmede het draaien van de turbine als gevolg van de 
windrichting, de cultuurhistorische waarde en de beleving ervan negatief beïnvloedt 
c.q. onmogelijk maakt. Onderzoek is in dat geval niet overbodig maar noodzakelijk. 

De overheid stelt in de SWOL dat op basis van het thema landschap en thema 
cultuur afstand tussen 2 windturbineparken moet worden aangehouden. Deze 
afstand is afhankelijk van het karakter van het stads- of dorpsgezicht en het 
omliggende landschap. Als vuistregel wordt een minimale afstandsnorm gehanteerd 
van 2 km van een windturbinepark tot een stads-of dorpsgezicht. Met betrekking tot 
het thema cultuur benadrukt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 
afstandsnorm van 1800 - 2000 meter (Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, nummer 2, 2013). De inbreng van de Rijkslandschapsarchitect, 
Rijksbouwmeester en het Gelders Genootschap is daarom nodig en een vereiste als 
het gaat om deze thema's. Met deze afstandsnorm op basis van de thema's 
landschap en cultuur wordt verrommeling van het landschap voorkomen en wordt 
rekening gehouden met de kwaliteit van het bestaande en voorkomt dat een heel 
landschap en heel dorpsaanzicht verloren gaat. Het door de overheid en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benoemen en opnemen van deze 
afstandsnormen in beleid is een teken van voortschrijdend inzicht! 

Waarden zoekgebied als vogelrust- en foerageergebied (ganzen/weidevogels) 
De overheid stelt in de SWOL de Nationale Windmolenrisicokaart, opgesteld door 
S O V O N en Altenburg & Wymenga (2009) in opdracht van Vogelbescherming 
Nederland, centraal als het gaat om het effectbeoordeling van windturbines voor 
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Natura2000 gebieden, gebieden rondom Natura2000 gebieden (bufferwerking) als 
ook gebieden tussen Natura2000 gebieden die fungeren als een verbindingszone 
voor vogels. In de ter inzage gelegde stukken wordt onvoldoende inzichtelijk 
gemaakt wat de natuurwaarden van het zoekgebied Windpark Den Tol zijn. Om een 
beter inzicht te krijgen zijn de volgende argumenten van belang: 

- De Nationale Windmolenrisicokaart geeft duidelijke inzichten van vogelwaarden in 
het zoekgebied. In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat de 
veldinformatie/vogeltellingen zijn verkregen tijdens strenge winters in 2009 en 2010 
waardoor een vertekend beeld kan zijn ontstaan. Om deze opgemerkte vertekening 
te kunnen toetsen dan wel uit te sluiten, dient het gebruik van de Nationale 
Windmolenrisicokaart als belangrijke toevoeging. 

- In 2004 is de provincie voornemens geweest het zoekgebied als 'plan 10' gebied 
aan te wijzen, als rust- en foerageergebied voor ganzen en weidevogels. Het 
zoekgebied heeft deze status toentertijd niet gekregen door weerstand van de 
agrariërs in het zoekgebied. Dat staat echter los van de aanwezige vogelrust- en 
foerageerwaarden. 

- De agrariërs in het zoekgebied hebben schadevergoedingen gekregen ivm 
ganzenvraat. Dit bevestigt dat het gebied een belangrijk ganzenfoerageergebied is. 

- In verband met de vogelwaarden is het zoekgebied in het locatieonderzoek naar de 
HSL (380 kv verbinding Doetinchem - Wesel) afgevallen als voorkeurslocatie. 

- De gemeente Emmerich en de NABU hebben in het verleden en de NABU voor het 
laatst afgelopen winter, meermalen aan de gemeente/ provincie/ agrariërs in het 
zoekgebied gevraagd naar de mogelijkheden en bereidheid om het zoekgebied, ten 
noorden van het Natura2000 gebied, ook als soortgelijk natuurgebied in te richten. 

- In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat voor het voormalige 
zandwingebied Omsteg de bestemming 'Natuur' geldt voor het oostelijke puntje 
van de zandwinplas, gelegen in de oostelijke lijnopstelling van windturbines. Dat 
is niet juist. De gehele zandwinplas Omsteg heeft in het vigerende 
bestemmingsplan de status 'N' (Natuur, Natuurgebied, Natuurontwikkeling). Tevens 
geldt voor het zuidelijke gedeelte 'verboden toegang' op grond van de status 
'Vogelrustgebied'. Door de onvolledige/ onjuiste weergave van de hiervoor 
genoemde status van het voormalige zandwingebied Omsteg kan de weergegeven 
informatie, in het bijzonder negatieve effecten waar rekening mee moet worden 
gehouden, in de ter inzage gelegde stukken niet beoordeeld worden. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld 'Als er in het plangebied geen 
windturbines worden gerealiseerd, zal het gebied uitsluitend een agrarisch gebied 
blijven'. Dit is een vreemde en voorbarige conclusie! De ontwikkeling en uitbreiding 
van het zandwingebied Azewijnse Broek wordt middels 'het leiden tot extra 
natuurlijke waarde van het gebied' erkend en benoemd. Uiteindelijk zou samen met 
Omsteg een groot natuurgebied kunnen ontstaan waardoor het belang van het 
zoekgebied als natuurgebied groter wordt. Daarnaast wil de provincie 
natuurgebieden toewijzen, zie voor details de Omgevingsvisie Provincie Gelderland, 
waar ondergetekende ook wijst op de mogelijkheden die het zoekgebied heeft. 

Naar de mening van ondergetekende ligt de nadruk in het Plan MER en de 
Passende Beoordeling op het Natura2000 gebied en worden de huidige 
natuurwaarden en de natuurontwikkelingsmogelijkheden van het Azewijnse Broek-
Omsteg- Kleine Reeven (afzonderlijk maar juist ook in combinatie) onvoldoende 
onderzocht. Netterden Zand en Grint bv wijst in haar zienswijze NRD Windpark Den 
Tol nadrukkelijk op de natuurontwikkelingsmogelijkheden en de noodzaak om 
onderzoeksinspanningen te verrichten. 
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Natura2000 
De overheid stelt in de SWOL criteria/definities op voor uitsluiting van 
windturbineparken nabij een Natura2000 gebied. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
Nationale Windmolenrisicokaart. Deze definities zijn: 

1. Voorkomen relevante vogelsoorten en vleermuizen. Bij de vogelsoorten wordt 
rekening gehouden met de foerageerafstand en de vlieghoogte. 

2. Voor deze relevante vogelsoorten en vleermuizen gelden behoud- of 
ontwikkeldoelen en een landelijke staat van instandhouding. 

3. Er is sprake van externe werking van een windturbine/windturbinepark op de 
omliggende omgeving. Als een Natura2000 gebied onderdeel is van deze 
omliggende omgeving, is door middel van aanvullende detailcriteria een 
toetsingsmethode toegevoegd, namelijk: 

- de lengte van de grens tussen het windturbinepark en het Natura2000 gebied ten 
opzichte van het totale oppervlakte van het Natura2000 gebied. 

- hoe verhoudt zich het deel van het zoekgebied dat zich maximaal 2km van het 
Natura2000 gebied bevindt zich tot het totale oppervlakte van het zoekgebied. Dit 
biedt mogelijkheden te 'schuiven'. 

Zoals hiervoor aangegeven is ondergetekende van mening dat de Nationale 
Windmolenrisicokaart gebruikt moet worden bij de beoordeling van Windpark Den 
Tol. Daarnaast dienen bovenstaande 2 toetsingsmethode te worden toegepast. 

Het Naturschutzstation Niederrhein, verder te noemen 'NABU' , wijst in haar 
zienswijze op de NRD Windpark Den Tol op een afstandsnorm van 1000 van een 
windturbinepark tot een Natura2000 gebied. De overheid stelt in de SWOL rondom 
een Natura2000, dat gebaseerd is op bescherming van vogels en (soms) 
vleermuizen, een externe werkingszone van 2 km. Laatst genoemde afstandsnorm 
kan gezien worden als voortschrijdend inzicht en de genoemde afstandsnorm in de 
ter inzage gelegde stukken, namelijk 500 meter, is derhalve onvoldoende en 
achterhaald! Bezwaarlijk is dat deze 500 meter afstandsnorm wordt genoemd in de 
ter inzage gelegde stukken maar niet wordt gehanteerd! De daadwerkelijke afstand 
van de dichtstbijzijnde windturbine van voorkeursalternatief 3 tot het Natura2000 
gebied is slechts 265 (oostelijke windturbine lijn) respectievelijk 300 meter (westelijke 
windturbine lijn). 

Natura2000 gebieden Hetter-Millinger Bruch (NSG), Hetter-Millinger Bruch mit 
Erweiterung (FFH) en Unterer Niederrhein (VSG) 
Met betrekking tot de hiervoor genoemde criteria/definities voor uitsluiting van 
windturbineparken nabij een Natura2000 gebied geldt: 

1. Voorkomen relevante vogelsoorten en vleermuizen: Hier gaat het om de grutto 
(Uferschnepfe), wulp (Brachvogel), tureluur (Rotschenkel) en de kievit (Kiebitz). In de 
Passende Beoordeling van de Omgevingsvisie Provincie Gelderland geldt voor deze 
vogels de factor 'Verstoring' en in de bijlage2 van de SWOL geldt 'Grote kans' als de 
kans op significante negatieve effecten. Reden is de vlieghoogte. Tevens hebben in 
de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen broedende grutto's, wulpen en tureluurs 
een instandhoudingsdoel in Vogelrichtlijngebieden. In Nederland hebben deze 3 
soorten een Natura 2000 instandhoudingsdoel als niet-broedvogel. 
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2. Voor deze relevante vogelsoorten en vleermuizen gelden behoud- of 
ontwikkeldoelen en een landelijke staat van instandhouding. 
Risico's op significante negatieve effecten zijn het grootst als het betreffende Natura 
2000 gebied (nog) niet in een duurzame instandhouding verkeerd. 

De NABU heeft vorig jaar investeringen in de genoemde gebieden gedaan om deze 
doelen te versterken en te verbeteren en om duurzame instandhouding te realiseren. 

3. Er is sprake van externe werking van een windturbine/windturbinepark op de 
omliggende omgeving. Het zoekgebied ligt binnen de externe werkingszone van 2km 
van de genoemde N S G en FFH (habitatrichtlijn) gebieden. Hiervoor is reeds het 
belang van het zoekgebied zélf als vogelrustgebied, foerageergebied, bufferzone en 
verbindingszone genoemd. Zowel wat betreft de huidige status als ook een mogelijke 
toekomstige status. Ondergetekende is het dan ook niet eens met de conclusie in de 
ter inzage gelegde stukken dat Windpark Den Tol niet leidt tot mortaliteit (althans 
onder de norm), verstoring, vermijding, barrièrewerking en afname leefgebied en dat 
er geen sprake is dat het zoekgebied een verbindingszone is tussen het Natura2000 
gebied (NSG, FFH en V S G ) ten zuiden en het vogelrustgebied in het voormalige 
zandwingebied (de) Omsteg, het Azewijnse Broek en de Kleine Reeven ten noorden 
van Windpark Den Tol. 

Mortaliteit 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat er geen stijging van de mortaliteit 
onder grutto's plaatsvindt omdat zij binnen het eigen Natura2000 gebied foerageren. 
Deze algemene stellingname gaat voorbij aan de hiervoor genoemde 2 
toetsingsmethoden die daarbij van belang zijn. Daarnaast kan in de praktijk niet 
worden uitgesloten dat weidevogels in het algemeen en grutto's in het bijzonder 
gedurende hun aanwezigheid 100% in het foerageergebied blijven. Als de huidige 
voorgestelde afstand van 500 meter, in plaats van 1000 of 2000 meter, wordt 
aangehouden is de kans op mortaliteit veel groter. Tevens wordt gemeld dat er 
minder slachtoffers zullen vallen omdat de vliegroute in het zoekgebied vooral Noord-
Zuid is. Naar de mening van ondergetekende zijn de 2 windturbinelijnen, waarvan 1 
met een kromming, met deze grootte-omvang-relatief korte afstand tot elkaar, wat 
betreft effecten op vogels hetzelfde als 1 windturbinelijn van west naar oost. 

Verstoring/uitwijkmogelijkheden/afname leefgebied 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat er geen verstoring van leefgebied 
optreedt omdat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn. Naar de mening van 
ondergetekende blijft de aantrekkende werking van het Natura2000 gebied en de 
(voormalige) zandwingebieden altijd bestaan, hoeveel windturbines er ook staan. De 
uitwijkmogelijkheden in de nabijheid van het zoekgebied dienen dus onderzocht te 
worden. Het zoekgebied van Windpark Netterden-Azewijn behoort ook tot rust- en 
foerageergebied en verdwijnt als gevolg van de komst van deze windturbines. In dat 
licht bezien vervalt het leefgebied van Windpark Den Tol zélf, maar ook als 
compensatiemogelijkheid van Windpark Netterden-Azewijn. Daardoor blijft er 
onvoldoende leefgebied rondom het zoekgebied, de (voormalige) zandwingebieden 
en het Natura2000 gebied over. 

Verbindingszone 
Door de hiervoor genoemde waarden van het zoekgebied zelf geeft dat des te meer 
aan de rol van het zoekgebied als verbindingszone tussen het Natura2000 gebied en 
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de (voormalige) zandwingebieden. Een kenmerkend begrip daarbij, stapstenen effect 
of stepstone, wordt niet benoemd in de ter inzage gelegde stukken. 

Met betrekking tot mortaliteit, verstoring, uitwijkmogelijkheden, afname leefgebied en 
verbindingszone treedt er naar de mening van ondergetekende negatieve effecten op 
voor zwaar beschermde soorten als gevolg van Windpark Den Tol (zoals ook 
vermeld in de ter inzage gelegde stukken), maar ook cumulatie van negatieve 
effecten voor deze zwaar beschermde soorten door de concentratie van 
windturbineparken. Dit heeft vervolgens ook een negatief effect en een cumulatie van 
negatieve effecten op de beschermde gebieden zelf. 

Ondergetekende heeft de volgende kanttekeningen: 

- Netterden Zand en Grint bv wijst in haar zienswijze op de NRD op de 
natuurwaarden van het Azewijnse Broek en toekomstige ontwikkeling van deze 
natuurwaarden voor het Azewijnse Broek en Omsteg (en Kleine Reeven) als dit 
mogelijk 1 groot voormalig zandwingebied wordt. Netterden Zand en Grint vraagt in 
haar zienswijze om onderzoek te verrichten naar de effecten van Windpark Den Tol 
op libellensoorten en dagvlinders. Naar de mening van ondergetekende is er 
onvoldoende onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van Windpark Den Tol 
en de cumulatief negatieve effecten van de concentratie van windturbineparken in 
het gebied op de door Netterden Zand en Grint bv aangehaalde biodiversiteit en 
biotoop. 

- In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld 'informatie over dodelijke 
slachtoffers in Nederland is niet voor handen'. Er zijn echter de laatste 10-15 jaren 
veel windturbineparken in Nederland ontstaan waar, door een monitoringplicht, dan 
ook vanaf de in productie name data wordt verzameld over effecten op mortaliteit 
(aantal én soorten), verstoring, uitwijkmogelijkheden, afname leefgebied en 
verbindingszone. Van een gebrek aan informatie kan dan ook geen sprake zijn. 

- In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat er geen sprake is van 
cumulatieve negatieve effecten omdat 'bij de instandhoudingsdoelen is reeds 
rekening gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving'. Deze vage en 
abstracte opmerking kan door ondergetekende alsook door andere 
belanghebbenden niet op waarde en inhoud worden getoetst. 

- In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat er geen sprake is van 
cumulatieve negatieve effecten als gevolg van een monitoringplicht. Details over 
deze monitoringplicht, zoals frequentie van monitoring-welke methodiek-welke tijden 
van de dag, welke dagen in het jaar- binnen welke straal van de windturbines, 
ontbreken. 

- In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat er mitigerende maatregelen 
nodig zijn. Welke dat (zouden kunnen) zijn en verdere details ontbreken. 

- In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld 'de hoogte van de windturbine 
maakt geen verschil voor het aantal vogelslachtoffers. Vermoedelijk leidt een andere 
hoogte tot verschillen in soorten die sterven'. Allereerste is van 'Vermoedelijk' hier 
geen sprake. In de SWOL wordt een verband tussen hoogte van de windturbine en 
mortaliteit onder bepaalde soorten als uitgangspunt genomen. Daarnaast wordt in de 
ter inzage gelegde stukken geen relatie gelegd en benoemd tussen het aantal 
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vogelslachtoffers oftewel mortaliteit en de diameter van de rotorbladen. Grotere 
rotorbladen leiden tot een grotere mortaliteit. 

- In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat verstoring voor vogels als 
gevolg van licht op de gondel verwaarloosbaar is. In de SWOL wordt echter gemeld 
dat vogels door licht op de gondels aangetrokken kunnen worden. Ondergetekende 
is van mening dat dit effect van licht nader onderzocht moet worden. 

- In de ter inzage gelegde stukken wordt geen melding gemaakt over onderzoek naar 
de aanwezigheid van de koekoek, ransuil en de kneu. Alle 3 soorten komen 
veelvuldig in het zoekgebied voor. Zo zitten jaarlijks kolonies ransuilen overdag in 
bomen in het dorp, om vervolgens 's nachts naar het zoekgebied te trekken op zoek 
naar prooi. 

Geluid 
Cumulatie van geluid kan optreden door: 
- Windturbines binnen 1 windturbinepark 
- Windturbineparken die dicht bij elkaar staan 

De aanwezigheid van het Duitse windturbinepark ten zuid-zuidwesten van Netterden, 
het windpark Netterden-Azewijn ten noordwesten van Netterden en de mogelijke 
komst van het windpark Den Tol ten (noord)oosten van Netterden zal significante 
cumulatieve negatieve effecten opleveren op het gebied van geluidsoverlast van de 
roterende bladen van de windturbines. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt geen duidelijkheid verschaft of er sprake is 
van participanten die nabij Windpark Den Tol en welke huishoudens het betreft. 
Daardoor is het niet mogelijk om een objectieve beoordeling te doen van de 
geluidsbelasting op de genoemde woningen. Het overzicht van de geluidsbelasting 
op de genoemde woningen toont aan dat er in 45% van de gevallen woningen aan 
de maximale geluidsnorm worden blootgesteld, uitgaande van alleen het 
geluidseffect van Windpark Den Tol. Daarbij zijn de volgende woningen niet 
meegenomen: 

- E. Evers (Jonkerstraat 19B) 
- H.Roes (Revenseweg 3a) 
- A. Cent (Netterdensestraat 28) 

Mevrouw Johanna (Ans) Cent, is bij de gemeente geweest toen in Netterden de 
woonbestemmingen nieuw vergeven werden. Omdat de Netterdensestraat 28 
meerdere jaren leeg stond, is de woonbestemming er afgehaald. Om er weer een 
woonbestemming en vergunning voor evt. bouw of restauratie op te krijgen, heeft 
de gemeente haar toen aanbevolen dit bij de provincie aan te vragen en haar 
duidelijk gezegd dat de gemeente geen bezwaar en goede mogelijkheden ziet dat 
die aanvraag ingewilligd wordt. Mevrouw Cent is in de nabije toekomst van plan dit 
te doen of voor haarzelf of voor haar kinderen. Deze locatie dient daarom te worden 
meegenomen in het onderzoek naar geluidsoverlast/geluidsbelasting. 

- H. Venhorst (Netterdensestraat 15) 
- J . Messing (Lupseweg 2) 

Oftewel, de initiatiefnemers hebben ervoor gekozen hun westelijke windturbinelijn en 
de oostelijke windturbinelijn zo dicht mogelijk bij de woningen te zetten. Vervolgens 
wordt voor de cumulatie van geluid alleen Windpark Netterden-Azewijn betrokken en 
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daarnaast de hoogste waarde, in dit geval van Windpark Den Tol, aangehouden (zie 
5.1.3 Ontwerp Bestemmingsplan). Ondergetekende is van mening dat: 

- juist voor de woningen in Netterden die aan de maximaal toegestane geluidsnorm 
worden blootgesteld, de geluidsbelasting van de 5 Duitse windturbines dient te 
worden meegenomen. Dit op basis van de afstand tot deze 5 windturbines, er geen 
geluidsdempende objecten zoals woningen/gebouwen tussen deze woningen en de 
5 windturbines aanwezig zijn en de meest voorkomende windrichting. 
- een rekenmodel waarbij de hoogste waarde als leidraad wordt genomen geen 
realiteit is. Het geluid van de windturbineparken versterken elkaar, in het bijzonder 
als er sprake is van geen wind en weinig wind (met variabele wind). Geen 
onrealistisch uitgangspunt in dit windluwe gebied. 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de fabriek(sactiviteiten) van Wanders en de 
A3 autobaan ten onrechte ontbreken in het onderzoek naar cumulatie van geluid. 

Zoals reeds opgemerkt is ondergetekende van mening dat het bevoegd gezag 
maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid voor Windpark Den Tol dient op te 
nemen omdat de kans op cumulatie van effecten groot is. 

Windturbines produceren ook laag frequent geluid. Ondergetekende is van mening 
dat onderzoek naar laag frequent geluid door Windpark Den Tol noodzakelijk is, 
zeker door de dreigende insluiting van Netterden door windturbineparken. Daardoor 
bestaat de kans op cumulatie van deze effecten. 

Grondtrillingen 
Windturbines leiden tot bodem cq grondtrillingen. Ondergetekende is van mening dat 
onderzoek naar grondtrillingen door Windpark Den Tol noodzakelijk is, zeker door de 
dreigende insluiting van Netterden door windturbineparken. Daardoor bestaat de 
kans op cumulatie van deze effecten. 

Landschap, voorkeursalternatief en locatiekeuze 
Hieronder wordt ingegaan op het in de ter inzage gelegde stukken gekozen 
voorkeursalternatief. Ondergetekende beperkt zich om die reden tot beoordelen van 
dit voorkeursalternatief. Mochten 1 van de andere 3 alternatieven na sluiting van de 
inzage termijn om welke reden dan ook alsnog voorkeursalternatief worden, behoudt 
ondergetekende zich het recht voor om alsnog in detail in te gaan op het dan 
gekozen voorkeursalternatief. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat er sprake is van ruime zichten 
over het landschap, maar dat vanuit het dorp Netterden nauwelijks zicht is over de 
omliggende landerijen en dat derhalve de verwachting is dat voor slechts enkele 
bewoners van Netterden de windturbines permanent zichtbaar zijn. Als argumentatie 
wordt de aanwezigheid van de fabriek van Wanders aangehaald. 

Ondergetekende maakt bezwaar tegen deze argumentatie: 

- Een fabriek met een maximale hoogte van ±15-20 meter als zichtbelemmerend 
aanhalen voor windturbines van 198 meter hoog is 'spijkers op laag water zoeken'. 
- de keuze voor alternatief 3, plaatsing van windturbines over het breedste gedeelte 
van het dorp en de zijde waar relatief gezien de meeste huizen aan de rand van het 
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dorp staan, zorgt juist niet voor Voor slechts enkele bewoners van Netterden zullen 
de windturbines permanent zichtbaar zijn'. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld 'De windturbines versterken het 
karakter van het landschap als ruim en windrijk'. Windturbines van 198 meter hoog, 
een diameter van 122 meter en 10 in aantal (op basis van alternatief 3) doet het 
landschap definitief een schaal krijgen die te vergelijken is met Madurodam. Deze 
term 'Madurodam' wordt, als het gaat om het thema 'Landschap', veelvuldig gebruikt 
in discussies over inpassing van windturbineparken in het landschap, o.a. door Ytje 
Feddes. Van een ruim landschap is bij 10 van dergelijke windturbines geen sprake 
meer. Dat het zoekgebied geen windgebied is, is in deze zienswijze al aan de orde 
geweest en aangetoond. 
Tevens wordt gemeld 'doordat de windturbines steeds groter worden gaat het vooral 
om de grotere lijnen in het landschap'. Het plaatsen van grotere windturbines is een 
keuze en rechtvaardigt niet dat de beoordeling dan ook op grotere lijnen moet. Dat is 
een omgekeerde redenering volgens het principe 'doel heiligt het middel'. Daarnaast 
is de beoordeling van grotere lijnen in het landschap slechts mogelijk van grote 
hoogte c.q. van bovenaf. De mens kan fysiek slechts beoordelen vanaf ±1.70-1.80 
meter en dat dient de leidraad te zijn en te blijven. 

In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat er wat betreft locatiekeuze sprake 
dient te zijn van een samenhang geheel en een begrijpelijke inpassing. Aan het 
begin van de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat de gekozen opstelling van 
de 6 Duitse windturbines ten zuiden van Netterden moeilijk te herkennen zijn. 
Daarom wordt verder in de stukken geen aandacht meer besteed aan het 
samenhang creëren met en een begrijpelijk inpassing samen met deze Duitse 
windturbines te creëren. Zoals reeds gemeld is ondergetekende het met deze 
stellingname niet eens. Als er windturbineparken binnen 4km afstand staan dan dient 
daar wel rekening mee te worden gehouden. Anders gezegd, daarom bestaat juist 
de 4km norm, zodat een nieuw windinitiatief nooit met dat dilemma komt te zitten. 

De initiatiefnemers kiezen ervoor om, met alternatief 3, aansluiting te zoeken 
bij het Windpark Netterden- Azewijn om onder de 4km afstandsnorm te komen. Ook 
hier geldt de opmerking dat binnen 4km dit onmogelijk is. Dat zij daarin ook niet 
slagen wordt door henzelf bevestigd met de volgende zinsneden: 

- Door de kromming van de oostelijke lijn gaat de samenhang tussen de lijnen (de 2 
lijnen van Windpark Den Tol zelf), de rust en de aansluiting bij de verkaveling 
verloren. 
- Door de buiging in de windturbinelijn van windpark Netterden-Azewijn in vergelijking 
met de buiging van de oostelijke lijn is er geen eenduidig windturbinepark. Verschil in 
hoogte (van Windpark Den Tol ten opzichte van Windpark Netterden-Azewijn) 
versterkt dit doordat het perspectief herkenbaar wordt. 
- Beide opstellingen (Windpark Den Tol en Windpark Netterden-Azewijn) zijn niet 
goed als 1 park herkenbaar. 

Ondergetekende voegt daaraan toe dat de keuze voor een kromming in de oostelijke 
lijn maar de afwezigheid van een kromming in de westelijke lijn alsmede een andere 
masthoogte, andere diameter en de kans dat er sprake is van een andere turbine, de 
poging om een samenhangend geheel en een begrijpelijke inpassing te realiseren 
negatief versterkt. 
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In de plan M E R wordt middels Figuur 3.4 de gebieden getoond die volgens de 
quickscan ruimte bieden voor windenergie. Daarbij wordt van gebied 6, bestaande uit 
6A en 6B, gemeld dat Windpark Den Tol daar onder valt. Echter, locatie 6B is 
geconcentreerd ten noorden van de Netterdensestraat terwijl het grootste gedeelte 
van 2 geplande windturbinelijnen van Windpark Den Tol zich ten zuiden van de 
Netterdensestraat bevinden. Ook hier geldt de reeds eerder genoemde opmerking 
dat het geschikt bevinden van locatie Windpark Den Tol toentertijd bezien moet 
worden vanuit het perspectief dat er geen ander windturbinepark in de nabijheid 
bestond. Nu dat wel het geval is met de 6 Duitse windturbines ten zuiden van 
Netterden, de 3 Duitse windturbines nabij 's-Heerenberg en het planologisch 
geregelde windpark Netterden-Azewijn is de locatie van Windpark Den Tol geen 
geschikte locatie meer. 
Bij locatie 6 worden 4 toetsingsaspecten genoemd, in volgorde van belangrijkheid: 

- Landschappelijke inpassing 
- Windaanbod 
- Elektrische aansluiting 
- Civiele ontsluiting 

Wat betreft windaanbod kan gesteld worden, binnen locatie 6 maar ook wat betreft 
de locatiekeuze binnen de Achterhoek en de provincie, dat hoe noordelijker de 
locatie ligt des te hoger de windsnelheden en het windaanbod (zie 
http://www.groene-
energiewinkel.nl/upload/bestanden/Windkaart%20van%20Nederland%20op%20100 
m%20compressed.pdf). 
Wat betreft elektrische aansluiting kan gesteld worden, binnen locatie 6 maar ook 
wat betreft de locatiekeuze binnen de Achterhoek en de provincie, dat hoe 
noordelijker de locatie des te dichter bij aanwezige elektrische aansluiting (zie 'de 
netkaart Nederland (Tennet)', www.hoogspanningsnet.com). 
De betekenis van civiele ontsluiting in dit kader is niet duidelijk. 

Verderop in de plan MER wordt de alternatiefkeuze bepaald op basis van, in 
volgorde van belangrijkheid: 

- Landschap 
- milieuhinder (geluid en slagschaduw) 
- ecologie 
- opbrengst (elektriciteit) 

In hoofdstuk 13 van de plan MER wordt de uiteindelijke keuze van alternatief 3 
bepaald op, in volgorde van belangrijkheid: 

Positief 
- opbrengst (elektriciteit) 

- ecologie (effect op beschermde soorten en gebied) 

Negatief 
- milieuhinder (aantal woningen dat aan geluidsbelasting wordt blootgesteld en het 

oppervlakte slagschaduw) 
- landschap 
- herkenbaarheid 
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Ondergetekende is van mening dat de uiteindelijk gebruikte argumentatie bij 
alternatief 3 strijdig is met de 2 eerdere genoemde argumenten voor alternatiefkeuze. 
Overigens wordt in de ter inzage gelegde stukken een afstandsnorm van een 
windturbine tot een dichtstbijzijnde woning, van een niet-initiatiefnemer en niet-
participant, van 400 meter aangehouden. Dit is niet juist! Deze afstandsnorm is 4 
maal de mastlengte en zou bij een masthoogte van 139 meter dus een afstandsnorm 
opleveren van 556 meter. Ook in de SWOL wordt deze methodiek van 4 maal de 
masthoogte gehanteerd als maat voor de afstandsnorm. 
Tevens wordt in de ter inzage gelegde stukken een afstandsnorm van 450 meter 
aangehouden voor vogels. Dat is niet juist! Voor vogels dient deze afstand 600 meter 
te zijn. Ook in de SWOL wordt deze afstandsnorm van 600 meter voor vogels 
aangehouden. 

De commissie MER adviseert de initiatiefnemers op 5 punten: 

Advies 1: "Geef voor de 4 zoekgebieden in de Achterhoek (globaal) de eerder 
onderzochte en afgevallen locaties weer én de (milieu)argumenten, in het bijzonder 
het effect op landschap en natuur". 
Ondergetekende is van mening dat het antwoord op dit advies zich concentreert tot 
de stelling waarom Windpark Den Tol de beste locatie zou zijn. Er wordt dus niet 
ingegaan op de vraag waarom de andere locaties in de Achterhoek niet goed zijn. 
Advies 2: "Geef voor het zoekgebied rond Gendringen de eerder onderzochte en 
afgevallen locaties weer én de (milieu)argumenten, in het bijzonder het effect op 
landschap en natuur". 
Ondergetekende veronderstelt dat dit advies gericht is op de meest zuidelijke cirkel 
van 4 cirkels. Het antwoord op dit advies richt zich op de stelling dat de strategie van 
1 windturbinepark per cirkel niet gehaald en derhalve achterhaald is. 
Ondergetekende is van mening dat als een strategie niet gehaald is, dat geen recht 
geeft om dan maar te kiezen voor de strategie om meerdere windturbineparken in 1 
cirkel te plaatsen. Pas als 4 windturbineparken zijn gerealiseerd in de 4 cirkels, dan 
pas geeft het recht om te bekijken of meer dan 1 windturbinepark in een cirkel 
gerealiseerd kan worden. Door voortschrijdend inzicht kunnen namelijk initiatieven 
die toentertijd niet van de grond zijn gekomen, alsnog te realiseren zijn. Overigens 
geldt dit antwoord van ondergetekende ook als antwoord voor advies 1. 
Er wordt aangegeven dat het 3e zoekgebied niet van de grond is gekomen omdat het 
gaat om het gebied van Den Daas waar zandwinning plaatsvindt. Dit is echter niet 
juist! Op de ontwikkelingskaart Bestemmingsplan Buitengebied (8 december 2000) 
zijn windturbines gepositioneerd tegenover de huidige zandwinning, rechts van en 
parallel aan de Azewijnsestraat. Deze locatie is derhalve niet beoordeeld. 

Bij de afwijzing van de locatie AA Strang wordt als derde punt 'geen 
draagvlak' gemeld. Om welk draagvlak gaat het dan? De enige draagvlak die voor 
windturbineparken doorslaggevend is, is lokaal draagvlak. Oftewel, bewoners die 
binnen 2 kilometer van het windturbinepark wonen ,zijnde geen initiatiefnemer en 
geen participant wonende nabij het windturbinepark. Het ontbreken van lokaal 
draagvlak voor Windpark Den Tol is duidelijk door de gehouden enquête op 18-5-
2011, 200 intentieverklaringen ' aanvraag planschade en verlaging WOZ -
beschikking t.g.v. Windpark Den Tol', 201 zienswijzen op de NRD Omgevingsvisie 
Provincie Gelderland en 187 zienswijzen Ontwerp Omgevingsvisie Provincie 
Gelderland. De laatste 2 zienswijzen richten zich op Windpark Den Tol. Vraag is ook 
of de overige 2 punten nog actueel zijn. Ook hier kan sprake zijn van voorschrijdend 
inzicht. 
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Op pagina 26 van de plan MER wordt gemeld 'Een tweede park was in 2004 niet aan 
de orde'. Het moge duidelijk zijn dat deze zin niet klopt. Het 'tweede park', Windpark 
Den Tol, was toen wel aan de orde. Het raadsbesluit 2004 kenmerkt zich door een 
keuze te maken cq voorkeur uit te spreken. Een keuze cq voorkeur maken kan alleen 
als er meerdere initiatiefnemende partijen zijn die hun windturbinepark planologisch 
geregeld willen zien. 
In het antwoord op de adviezen 3 tot en met 5 wordt ingegaan op het raadsbesluit 
2004. Naar de mening van ondergetekende wordt een belangrijke aspect niet 
aangehaald: 
De initiatiefnemers Windpark Den Tol hebben het raadsbesluit 2004 volledig 
geaccepteerd en zijn direct na dit besluit met het initiatief gestopt. Als zij toen van 
mening waren dat hun initiatief beter was dan het initiatief Windpark Netterden-
Azewijn, dan hadden zij dit besluit op basis van hun argumenten toen al kunnen 
aanvechten. Tevens hebben de initiatiefnemers Windpark Den Tol in de fase van 
zienswijze, bezwaar en beroep naar aanleiding van de goedkeuring van de 
bestemmingsplanwijziging voor Windpark Netterden-Azewijn, in mei 2011, geen 
pogingen ondernomen om kenbaar te maken dat hun initiatief beter is dan het 
initiatief Windpark Netterden-Azewijn. 
Tot slot van dit thema merkt ondergetekende op dat in de ter inzage gelegde stukken 
alleen zoeklocaties die in het verleden niet van de grond zijn gekomen of toentertijd 
om welke reden ook als niet geschikt bevonden, oppervlakkig tegen het licht houdt. 
Potentiële nieuwe zoeklocaties in de gemeente komen niet aan de orde. De 
initiatiefnemers zouden van mening kunnen zijn dat dit niet aan hen is om te 
beoordelen. Gezien de aangenomen motie van het CDA, om die potentiële 
zoeklocaties in de gemeente wel te beoordelen in het kader van dit plan Windpark 
Den Tol, zou het logisch zijn geweest dat deze beoordeling wel in de ter inzage 
gelegde stukken was opgenomen. 

Leemten in kennis en informatie 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat uitspraken over negatieve 
effecten van turbineopstellingen op vogels een inschatting blijft. Daarnaast dat er 
weinig bekend is over de relatie van vleermuizen met windturbines. Ondergetekende 
is van mening dat: 

- deze uitspraak de noodzaak onderstreept dat het bevoegd gezag een, alom 
ingestelde en geaccepteerde, monitoringplicht ten aanzien van vogels en 
vleermuizen instelt. Zeker als in de MER wordt gemeld dat er op voorhand geen 
aanleiding is voor evaluatie of monitoring. 

- er de laatste 10-15 jaren veel windturbineparken (met monitoringplicht) in productie 
zijn genomen, in het buitenland en Nederland, met voldoende praktijk data. 

- deze uitspraak het belang van Duits onderzoek, vanwege het aanwezige 
Natura2000 gebied én het vorige argument onderstreept. 

- deze uitspraak in het geval van Netterden met 3 windturbineparken en risico's op 
significant negatieve effecten op vogels en vleermuizen, gedegen onderzoek des te 
belangrijker maakt. 

De Mens 
Het ontbreken van draagvlak voor Windpark Den Tol is hiervoor reeds gemeld. Een 
negatief fysiek en mentaal effect op de bewoners is daarom door de dreigende 
omsingeling door windturbines, aanwezig. Daarom pleit ondergetekende voor een 
ONAFHANKELIJK gezondheidsonderzoek. Dat er sprake is van leemten in kennis en 
ervaring van gezondheidseffecten door insluiting door windturbineparken in een 
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windluw gebied, is mogelijk want er zullen nauwelijks soortgelijke praktijkgevallen zijn. 
Het uitvoeren van het gezondheidsonderzoek is daarom noodzakelijk. 
Ondergetekende benoemd tevens de volgende concrete aspecten met impact op de 
gezondheid: 

- Cumulatie van geluid. De westelijke lijn van windturbines worden 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 insluiting. 

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

- In de ter inzage gelegde stukken wordt niet ingegaan op het licht op de gondels. 
Het effect van deze enorme knipperende lichtbundels in de avond- en nachturen op 
de beleving van, de rust voor en acceptatie door de mens wordt ten onrechte niet 
gemeld. De gemeente dient ook hier maatwerk voorschriften op te nemen. 

- Het besef van het ontbreken van proportionaliteit van windturbines in de 
omgeving/regio/provincie én de wetenschap dat de overheid, provincie, gemeente 
de belangen, gezondheid, welzijn, woongenot en waarde onroerend goed, niet naar 
redelijkheid beschermt. Niet alleen het wonen in dat gebied zelf is niet meer prettig 
maar de wetenschap dat het huis onverkoopbaar is een onacceptabele belasting. 

Ondergetekende wijst op basis van de aangevoerde argumenten Windpark Den Tol 
af en adviseert de gemeenteraad niet in te stemmen met de voorgestelde 
bestemmingsplanwijziging. Ondergetekende behoudt zich tevens het recht voor om 
aanvullingen (gebaseerd op feiten) te doen op deze zienswijze. 

Met vriendelijke groet, 

Jurgen Gilsing 
Netterdensestraat 12 
7077AB Nettercten ^Jette/dBn 
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