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Geachte Raadsleden, 

Hierbij dienen wi j een zienswijze in tegen de verandering in de welstandsnota betreffende het Thema 4.7.9. 
"windturbines en nieuwe windmolens" die momenteel ter inzage ligt. 

In de oude welstandsnota onder "massa en vorm" geldt het criterium: 
"afhankelijk van de totale hoogte wordt de mast tot op een hoogte van 15 meter uitgevoerd met groene ringen" (voor 
zover niet anders geregeld in het bestemmingsplan). 

In de veranderde ontwerp versie d.d. 18 j u l i 2013 is dit voornoemde criterium weggelaten. 

In het bestemmingsplan windturbine park Netterden-Azewijn (lees: de Papenkampseweg) van de gemeentes Oude-
Ussesltreek en Montferland is de bepaling opgenomen dat de mast aan de onderzijde van groene ringen word voorzien, 
oplopend van donker naar lichter groen. De opgenomen bepaling is conform de geldende welstandsnota uitgevoerd. 
De omgevingsvergunning is getoetst aan het bestemmingsplan; de groene uitvoering is dan ook een voldongen feit, 
voor zover wi j het kunnen beoordelen. W i j gaan ervan uit dat hier niet meer van mag worden afgeweken. Ook al wordt 
de nieuwe welstandsnota d.d. 18 j u l i 2013 door de gemeenteraad en het college van B en W aangenomen. Indien U 
alsnog wilt a fwi jken van de kleurbepaling in het bestemmingsplan Papenkampseweg dan wil len wi j dit t i jdig van U 
vernemen. 

De voornoemde bepaling betreffende de groene ringen aan de mast. is opgenomen om reden van esthetiek. Het oogt 
fraaier in het groene landschap als de mast aan de onderzijde groen is. 
De mast lijkt dan ook korter. 
Het gaat hier om onze leefomgeving, niet U w leefomgeving. 
Onze stem zou dan ook zwaar moeten wegen; echter worden wij feitelijk buitengesloten. 
Feitelijk legt U altijd U w w i l aan ons op. 

Iedere mogelijkheid van inspraak en/of zienswijze blijkt een farce te z i jn . Er is slechts één keer een zienswijze tegen 
het een en ander van ons aangenomen sinds wij hier wonen (1986). Deze betrof de groene ringen. Deze eerder door U 
aangenomen zienswijze wordt nu alsnog ingetrokken in de nieuwe welstandsnota. 

We vernamen het gerucht dat de keuze van het type windmolen te beperkt is met de voornoemde bepaling in de 
welstandsnota betreffende de groene ringen. Echter, z i jn wi j van mening dat indien een leverancier niet kan voldoen 
aan de vooropgestelde eis van de groene ringen, de levering niet kan doorgaan. 

Let wel , wi j gaan ervan uit dat het beoogde windpark den T o l geen doorgang vindt. W i j menen dat genoeg redenen z i jn 
dat de Tolplannen niet realistisch z i jn . 

Desondanks o f hoe dan ook verzoeken wij dat de oude bepaling van de groene ringen onderaan de mast van de 
windmolens bl i j f t staan en dat de welstandsnota de geldende bepaling niet weglaat in de nieuwe welstandsnota d.d. 18 
j u l i 2013. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

G . J . B . Mei jer en C.P.Penders 


