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Kantoor VHertogenbosclt / Poabus 23000, 1 100 DM Amsterdam 

Bezoeka<)res: Onderwijsbotilevard 206-224, 's-Hertogenbosch Telefoon via Amsterdam 

A A N T E K E N E N 

Gemeente Oude Ijsselstreek 
t.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 42 
7080 A A G E N D R I N G E N 

G e m e e n t e O u d e I jsse ls t reek 

Ontvangen: 27/08/2013 

13ink14278 

Per telefax 0315292293 

Bij antwoord vermelden: 
CHC.7.13.47996 
De heer M.J. Klijnhout 

Behandeld door: 
SO 
Telefoon: 020-6518888 
e-mail: s.oord(@das.nl 

Datum: 
27 augustus 2013 
Fax: 020-6513852 

Betreft: zienswijze tegen ontwerpbesternmingsplan en MER Windpark 'Den Tol Netter-
den' 

Geachte leden van de raad, 

In het kader van een rechtsbijstandverzekering behartig ik de belangen van de familie M J . 
Klijnhout, Hoge Rokken 10 te Gendringen (7081 HT), verder te noemen cliënten. 

Cliënten hebben bezwaren van overwegende aard tegen voorliggende ontwikkeling en verzoch
ten mij een zienswijze namens hen in te dienen tegen het ontwerpbesternmingsplan en het mili
eueffectrapport. De zienswijze luidt als volgt. 

De stichting TegenWind(molens) Netterden en omstreken heeft een zienswijze ingediend tegen 
het ontwerpbesternmingsplan en het milieueffectrapport waarin cliënten zich kunnen vinden. Ik 
verzoek u de zienswijze van de stichting hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen namens 
cliënten. Daarenboven zij het volgende opgemerkt namens cliënten. 

Streekplan 2005 en M E R 

Evident is dat het Streekplan 2005 op grond van het overgangsrecht de status gekregen van struc
tuurvisie ingevolge artikel 2.2 lid 1 van de Wro. In het Streekplan is bepaald dat ter voorkoming 
van visuele interferentie slechts locaties kunnen worden ontwikkeld voor windturbineparken, 
zijnde ruimtelijk samenhangende opstellingen, die op tenminste 4 km afstand zijn gelegen van 
windenergielocaties waarvoor een finale planologische regeling heeft plaatsgevonden. Voorts 
wordt aangegeven dat met de ovennaat aan zoekzones gemeenten voldoende alternatieven voor-
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handen hebben om via nadere gebieds- en locatiespeciiïeke afweging definitieve locaties te se
lecteren. 

Uit de toelichting blijkt rechtens niet waarom het provinciale uitgangpunt ter voorkoming van 
visuele interferentie verlaten zou kunnen worden. 

In de toelichting wordt wel het volgende verwoord. 

De draaiende turbines zullen het landschapsbeeld rond Netterden iets minder rustig maken. Dit 
komt omdat de grotere turbines van windpark Den Tol langzamer draaien dan de kleinere turbi
nes aan de Papenkampseweg. Dit verschil in draaisnelheid vergroot de onrust. 

Het windpark Den Tol zoekt aansluiting bij het windpark aan de Papenkampseweg. Echter om 
hinder voor omwonenden te minimaliseren en toch de beoogde energetische opbrengst te behou
den, buigt de oostelijke lijn van het windpark Den Tol aan de noordzijde af naar het oosten, met 
de Netterdensestraat mee, en komt langs de weg te staan. Op dit punt wijkt de opstelling af van 
de verkavelingsrichting en gaat de samenhang tussen beide lijnen en de rust in de opstelling 
enigszins verloren. 

Door de buiging in de opstelling van het windpark aan de Papenkampseweg en door de buiging 
in de oostelijke lijn van Windpark Den Tol is geen sprake van drie samenhangende lijnops te Hin
gen. Het verschil in hoogte tussen de turbines is niet storend en wordt nauwelijks waargenomen. 
Interferentie met de Duitse opstellingen blijft beperkt door een duidelijke verschil in configuratie 
tussen het nieuwe windpark en de Duitse opstellingen. Beide parken blijven daardoor afzonder
lijk te onderscheiden. 

Ook uit het M E R blijkt dat de gekozen locatie het meest effect heeft op het landschap. In dat ka
der mag ook verwezen worden naar het advies d.d. 24 oktober 2011 van de commissie M E R ter 
zake. 

De Commissie wijst er op dat de onderbouwing van locatiekeuze in het MER moet worden opge
nomen. Op basis van de notitie in R&D en meer in het bijzonder figuur 3.4 lijken elders in het 
zoekgebied rond Gendringen kansrijke locaties aanwezig te zijn met mogelijke milieuvoordelen. 
Als onderdeel van de plan-m.e.r.-procedure moeten deze locaties worden afgewogen en vergele
ken op hun milieu-effecten. Zeker gelet op het feit dat het nu voorliggende voornemen aanvanke
lijk ten voordele van het windturbinepark aan de Papenkampseweg was afgevallen, en dit laatste 
park planologisch ook reeds is mogelijk gemaakt. Daarbij is ook het uitgangspunt van de studie 
uit 2004 van belang dat per cirkel niet meer dan één initiatief ontwikkeld zou worden , alsmede 
het provinciale uitgangspunt dat ter voorkoming van 'visuele interferentie ' windturbineparken 4 
km uit elkaar moeten liggen. Hierbij moet ook betrokken worden dat er reeds ten zuiden van Net
terden een windturbinepark net over de Duitse grens ligt. 

Uit het M E R dat de gekozen locatie het slechts van alle alternatieven scoort op: 

- interferentie met bestaande turbines 
- herkenbaarheid van de opstelling 
- aansluiting bij de landschapstructuur 
- oppervlak binnen de schaduwcontour 
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- aantal woningen binnen de geluidscontour 

In optiek van cliënten zijn de aanbevelingen van de commissie M E R niet opgevolgd althans de 
conclusies zijn niet gestoeld op een rechtens draagkrachtige motivering. 

Obscuur is op basis waarvan u meent te kunnen concluderen dat de afstandnorm van 4 km ter 
voorkoming van visuele interferentie rechtens verlaten zou kunnen worden. Het feit dat energie
doelstellingen zijn gewijzigd kan daar niet aan afdoen. Evenmin kan de enkele stelling dat de 
openheid van het landschap zou zijn gewaarborgd of de stelling dat voorliggende locatie het bes
te rendement zou genereren daar niet aan afdoen. Ook kwalificaties als de rust gaat enigszins 
verloren of het verschil in hoogte is niet storend zijn kwalificaties die door mijn cliënten en een 
groot aantal andere omwonenden niet kunnen worden onderschreven. 

De besluitvorming is ter zake onzorgvuldig en rechtens niet afdoende gemotiveerd. Bezwaarlijk 
kan worden gesteld dat de besluitvorming getuigt te strekken van een goede ruimtelijke ordening 
ex artikel 3.1 Wro. 

Ontwerpomgevingsverordening Gelderland 

Voorliggend ontwerp lag ter inzage tot 2 juli j.1. Alhoewel deze verordening nog niet in werking 
is getreden is hier het provinciaal beleid ter zake wederom vertaald en kan deze verordening niet 
onbesproken blijven in casu. 

In artikel 2.8.1.1 onder het kopje Windturbines is het volgende bepaald. 

2.8.1 Paragraaf: Windturbines 
Artikel 2.8.1.1 Windturbines 
Lid 1 

In een bestemmingsplan kan de oprichting van windturbines mogelijk worden gemaakt voorzover het is voorzien 

van een ruimtelijk-landschappelijk ontwerp waarin wordt aangesloten bij de aard en de schaal van het landschap. 

Lid 2 

Indien een bestemmingsplan de oprichting van windturbines binnen een straal van vier kilometer van een andere 

windturbine mogelijk maakt wordt visuele interferentie voorkomen door: 

1. de verschillende windturbines in samenhang met elkaar te ontwerpen zodat een begrijpelijk en 

rustig ruimtelijk geheel wordt gecreëerd, of 

2. het landschap een buffer te laten vormen tussen de windturbines. 

Lid 3 

De toelichting op het bestemmingsplan bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarde in 

het eerste lid is voldaan. 

Bezwaarlijk kan worden gesteld dat aangetoond is dat wordt aangesloten bij de aard en de schaal 
van het landschap, de windturbines in samenhang met elkaar ontworpen zij zodat een begrijpe-
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lijk en rustig ruimtelijk geheel wordt gecreëerd of het landschap een buffer vormt tussen de 
windturbines. 

Rechtszekerheid 

Voor cliënten is rechtens ook niet te volgen dat het feit dat het nu voorliggende voornemen ten 
voordele van het windturbinepark aan de Papenkampseweg was afgevallen hetgeen is vormge
geven in het raadsbesluit van 2004 nu niets waard blijkt te zijn. De besluitvorming is in strijd 
met het rechtszekerheidsbeginsel. 

Economische uitvoerbaarheid 

In artikel 3.1.6 lid 1 onder f Bro is bepaald dat een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hier
voor vergezeld gaan van een toelichting, waarin zijn neergelegd de inzichten over de uitvoer
baarheid van het plan. 

Ter zake dit aspect wordt door u in de toelichting slechts het volgende overwogen. 

De realisatie van het Windpark Den Tol wordt volledig gefinancierd door private partijen. De 
gemeente Oude IJsselstreek draagt niet bij aan de financiering van het windpark. Gemeentelijke 
kosten en eventuele planschade worden verhaald op de initiatiefnemers van het windpark mid
dels een anterieure overeenkomst. 

Niet gesteld kan worden dat hiermee een inzicht is gegeven over de economische uitvoerbaar
heid van het plan. Dat u als gemeente geen risico zou lopen zegt rechtens uiteraard niets over de 
economische uitvoerbaarheid van het plan. De besluitvorming schiet wederom rechtens tekort in 
termen van zorgvuldigheid en motivering. 

Op grond van het vorenstaande kan voorliggende besluitvorming in optiek van cliënten niet de 
status "vastgesteld" krijgen. Cliënten verzoeken u dan ook voorliggend ontwerp niet vast te stel
len en alsnog tot een andere locatie te komen. De beantwoording van de zienswijze alsmede uw 
besluitvorming ter zake het al dan niet vaststellen van bestemmingsplan Windpark Den Tol Net-
terden zie ik tegemoet zodra mogelijk. 

N .B . Ik stuur u deze zienswijze zowel per aangetekende post en fax. 

Hoogachtend, 

DAS 

014 
Dhr. mr S.Oord 
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