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Betreft Zienswijze ontwerp bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden" 

Geachte gemeenteraad, 

Ondertekende, Kolonel Drs. G J . Meijerink, Eerstaanwezend Ingenieur Directeur 
Directie Noord van de Dienst Vastgoed Defensie, ten deze handelende namens de 
Minister van Defensie, maakt hierbij zijn zienswijze kenbaar betreffende het 
ontwerp bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden", dat tot en met 28 
augustus 2013 ter inzage is gelegd. 

Radarverstoringsgebied 
Mijn zienswijze betreft het feit dat niet is zeker gesteld dat door de oprichting van 
het windpark geen ontoelaatbare verstoring zal plaatsvinden van het functioneren 
van de radars van de vliegbasis Volkel en van de radarstations AOCS Nieuw 
Milligen en Twente. 

Het plangebied van het bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden" is in zijn 
geheel gelegen binnen het verstoringsgebied van de radars van de vliegbasis 
Volkel en van de radarstations AOCS Nieuw Milligen en Twente. In verband 
hiermee zijn er in uw gemeente ter voorkoming van radarverstoring beperkingen 
van toepassing op de bouw van windturbines waarvan de tiphoogte hoger is dan 
114 meter NAP. 

De regelgeving betreffende de bouwbeperkingen binnen het radar
verstoringsgebied is vastgelegd in het wijzigingsbesluit op het Besluit (Barro) en 
de Regeling Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Rarro) dat op 1 oktober 2012 
van kracht geworden. In artikel 2.4 van het wijzigingsbesluit zijn de 
radarverstoringsgebieden beschreven, waarvoor op basis van artikel 2.6.9 van 
het Barro bouwhoogte-beperkingen gelden in verband met radarverstoring. 
Tezamen met de artikelen 2.5 en 2.6 geeft dit artikel het regime om te 
beoordelen of er sprake is van onaanvaardbare gevolgen voor de werking van de 
radar. Het doel van dit regime is om zeker te stellen dat de defensieradars een 
goed beeld van het luchtruim -en van wat daar vliegt- behouden en dat dit beeld 
niet in onaanvaardbare mate wordt verstoord door hoge objecten. Met het oog 
hierop kunnen op grond van artikel 2.6.9 van het Barro hoge objecten in een 
radarverstoringsgebied slechts worden toegestaan nadat is aangetoond dat deze 
objecten het radarbeeld niet ontoelaatbaar verstoren. 
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Geconstateerd is dat de bodem van het plangebied op een hoogte van circa 15 
meter boven NAP ligt. Op grond van de bestemmingssregels van het 
bestemmingsplan, artikel 5.2 lid a, juncto 1 en 2, zijn windturbines met een 
ashoogte tot 139 meter en een rotordiameter tot 122 meter toegestaan. De totale 
hoogte komt hiermee op 215 meter boven NAP. Voor het radarverstoringsgebied 
dat van toepassing is binnen uw gemeente betekent dit een overschrijding van de 
toetsingshoogte met circa 101 meter. 

Gelet op het bovenstaande kan het bestemmingsplan pas worden vastgesteld 
nadat uit een berekening en beoordeling als bedoeld in artikel 2.5 van 
bovengenoemd wijzigingsbesluit is gebleken, dat geen onaanvaardbare gevolgen 
voor de radars zullen optreden. 
Omdat uit het ontwerp bestemmingsplan en het MER niet blijkt dat een 
radarverstoringsonderzoek is uitgevoerd, is dit plan strijdig met de regeling zoals 
gesteld in het BARRO. Derhalve heeft Defensie bezwaar tegen de vaststelling van 
het bestemmingsplan in deze vorm. 

Daarom verzoek ik u om de vaststelling van het bestemmingsplan aan te houden 
tot dat het verplichte radarverstoringsonderzoek is uitgevoerd. 

In het geval dat het radarverstoringsonderzoek niet wordt uitgevoerd, verzoek ik 
u om in de regels van dit bestemmingsplan de bepaling op te nemen dat een 
omgevingsvergunning pas kan worden verleend indien er uit een 
radarverstoringsonderzoek is gebleken dat door de bouw van het windpark het 
functioneren van de radars niet in onaanvaardbare mate wordt verstoord. 

Ik verzoek u te bepalen dat het bestemmingsplan wordt aangepast 
overeenkomstig mijn hierboven gemaakte opmerkingen. 

Indien u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met dhr. S J . Stoffers, Dienst 
Vastgoed Defensie, Directie Noord, (038) 45 72 414. 

Hoogachtend, 

de Minister van Defensie, 
voor deze: 
de Eerstaanwezend Ingenieur Directeur 
Directie Noord, . 
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