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Netterden, 27-08-2013 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij dien ik namens stichting TegenWind(molens) Netterden en omstreken een 
aanvullende zienswijze in op de reeds ingeleverde zienswijze van 14-08-2013. Ook 
deze aanvullende zienswijze heeft betrekking op het ontwerp Bestemmingsplan (incl. 
omgevingsvergunning) Windpark Den Tol Netterden en bijbehorende Project/Plan 
MER/Passende Beoordeling, verder te noemen 'ter inzage gelegde stukken'. 

Natuurwaarden Omsteg en Azewijnse Broek 
Staringadvies voert jaarlijkse inventarisaties uit in de (voormalige) zandwingebieden 
Omsteg en Azewijnse Broek. Deze inventarisaties leveren rapporten op over de 
aanwezige flora en fauna in deze 2 gebieden die een goed beeld geven van de 
belangrijkste natuurwaarden. De stichting wil graag weten waarom Staringadvies niet 
betrokken is bij de onderzoeken in het kader van de MER en de Passende 
Beoordeling. Staringadvies of diens rapporten, bv het inrichtingsplan voor deze 
gebieden, worden namelijk niet in de ter inzage gelegde stukken genoemd of 
benoemd, ook niet in de literatuurlijst. De jarenlange inventarisaties geven een 
compleet beeld van de natuurwaarden in de 2 gebieden. Doordat de inventarisaties 
in het kader van de MER en Passende Beoordeling over een korte periode zijn 
uitgevoerd waarbij er ook nog sprake was van een 'strenge winter', is de flora en 
fauna informatie statisch gezien geen basis om een gedegen beslissing te nemen 
over Windpark Den Tol. 

Mortaliteit vleermuizen 
Het Duitse ministerie van Milieu maakt bekend dat Duitse windmolens jaarlijks 
250.000 vleermuizen doden en dat nader onderzoek zal worden uitgevoerd.* Tevens 
wordt gemeld dat Bureau Waardenburg in de herfst een onderzoek naar het aantal 
slachtoffers onder vleermuizen door Nederlandse windmolens publiceert. 

Aangezien het Windpark Den Tol tussen een Natura2000 gebied en hierboven 
genoemde zandwingebieden met natuurwaarden is gepositioneerd, doet de stichting 
hierbij het dringende verzoek om dit onderzoek van Bureau Waardenburg af te 
wachten en mee te nemen in de beoordeling van Windpark Den Tol. 

*: http://www.elsevier.nI/Buitenland/nieuws/2013/8/Duitse-windmolens-doden-250000-vleermuizen-per-jaar-1339194W/ 
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Wanders 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat 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. De 
stichting wil graag weten voor wie de fabriek van Wanders het zicht op welke 
windturbines van Windpark Den Tol belemmert en voor wie dit zicht belemmerende 
effect niet geldt. Kortom, graag onderzoeksresultaten om deze stelling te kunnen 
toetsen. 

Cultuurhistorische waarden 
In de ter inzage gelegde stukken wordt gemeld dat het studie-en zoekgebied 
Windpark Den Tol een hoge cultuurhistorische waarde heeft. Cultuurhistorisch 
onderzoek in dat gebied is daarom nodig, zie onze zienswijze ingediend 14-8-2013. 

In het ter inzage gelegde startdocument planm.e.r. bestemmingsplan 
Buitengebied Oude IJsselstreek (NRD) kenmerk R001-10192FEE-evp-V02-NL, wordt 
gemeld dat de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Oude IJsselstreek 
nog niet is vastgesteld. De stichting verzoekt dringend om het gevraagde 
cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren zodra de cultuurhistorische waardenkaart 
van de gemeente Oude IJsselstreek gereed is. Het belang van het vastgesteld zijn 
en gereedkomen van de cultuurhistorische waardenkaart gemeente Oude 
IJsselstreek heeft de stichting reeds 25-9-2011 gemeld in haar zienswijze Notitie 
Reikwijdte & Detailniveau (NRD) Windpark Den Tol Netterden. 

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

Met vriendelijke groet, 

Namens Stichting TegenWind(molens) Netterden en omstreken 
Jurgen Gilsing (Voorzitter) 
Netterdensestraat 12 
7077AB Netterden 
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