
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN, volgnummer: 1 
13ini02258 
 
1 Onderwerp: 
 

Vaststellen MER en bestemmingsplan Windpark Den Tol Netterden 

2 Voor welke 
raadscyclus: 
 

28 november / 9
e
 cyclus 2013 

 Alleen op Raadsrotonde   

 Via raadsrotonde in raadsvergadering  

 Rechtstreeks in raadsvergadering 

3 Welke agendering 
wordt voorgesteld: 
 
 

 Raadsbijeenkomst op locatie 

 Open gesprek 

 Informatieve beraadslaging 

 Oriënterende beraadslaging 

 Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

4 Welke behandeling 
wordt gevraagd: 
 

 Besluitvorming 

 Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp) 
5 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, verwacht u 
behoefte aan:  Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp) 

 Inleiding door portefeuillehouder OIJ 

 Inleiding door ambtenaar OIJ, naam: ....................................................... 

 Inleiding door externe adviseur, naam: .................................................... 

 Inleiding door externe partner, naam: ...................................................... 

6 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, is er behoefte 
aan: 
 
 

 

Toelichting en reactie aan tafel door externe adviseurs/partners, 

namen: ..................................................................................................... 

 Korte toetsing (kwartier) 

 Half uur 

 Drie kwartier 

 Vijf kwartier 

7 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, hoeveel 
behandeltijd is naar 
schatting nodig: 

 Avondvullend (maximaal twee en een half uur) 

8 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming: 
 

Om de realisatie van 10 windmolens ten oosten van Netterden mogelijk te 
maken is een MER en een bestemmingsplan opgesteld. Het MER en het 
ontwerpbestemmingsplan hebben gedurende 8 weken ter visie gelegen. 
Gelijktijdig is het MER ter advisering naar de commissie m.e.r. gestuurd. Er zijn 
zienswijzen ingediend. Enkele zienswijzen geven aanleiding om aanpassingen in 
de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen. In bijgaand 
raadsvoorstel wordt voorgesteld om in te stemmen met de Nota zienswijzen en 
het MER en de aanvulling daarop vast te stellen en het bestemmingsplan 
Windpark Den Tol Netterden gewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt 
voorgesteld om geen exploitatieplan vast te stellen. Tot slot wordt voorgesteld 
om ondermeer met de AGEM in overleg te treden met de initiatiefnemers over en 
participatieregeling voor omwonenden. 

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp: 
 

- raadsvoorstel (3 pag.)  
- nota zienswijzen Windpark Den Tol Netterden (32 pag.) 
- aanvulling op MER d.d. 3 oktober 2013 van Pondera (31 pag.) 
- aanvulling van Arcadis (10 pag.) 
- aanvulling van Bureau Waardenburg (4 pag.) 

 



 -  TNO radarverstoringsonderzoek (16 pag) 
-  brief Ministerie Defensie (1 pag.) 
- advies van de Commissie m.e.r. d.d. 14 oktober 2013 (13 pag.) 
- concept raadsbesluit (1 pag.) 

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp: 
 

- ingekomen zienswijzen (voor zover niet verzocht is om anoniem te behandelen) 
(124 pag.) 
- Het ontwerpbestemmingsplan en MER is in te zien via 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1509.BP000099-
ON01 Het bestemmingsplan met daarin verwerkt de voorgestelde aanpassingen 
is in te zien op http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.1509.BP000099-VA01 
- DVD met visualisatie zoals in nota zienswijze beschreven ( 1 DVD per fractie) 

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie: 
 

N.v.t. 

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel? 
 

De indieners van de zienswijzen ontvangen via de afdeling Beleid het raadsvoor-
stel en de nota zienswijzen en worden geïnformeerd over de behandeling in de 
raadsrotonde en de raadsvergadering.  
 

13 Portefeuillehouder: Dhr. J.W. Haverdil 

14 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf: 
 

Mw. I.J.M. Testroet                           Mw. C. Huijskes 
0315-292424                                    0315-292232 
i.testroet@oude-IJsselstreek.nl        c.huijskes@oude-IJsselstreek.nl 

15 Bij behandeling op 
raadsrotonde of 
locatie, door wie 
wordt de 
portefeuillehouder 
ambtelijk 
ondersteund? 
 

Zie hierboven. 

16 Opmerkingen 
raadspresidium: 
 

 

17 Opmerkingen 
raadsgriffie: 
 

Conform Reglement van orde is er over bestemmingsplannen geen 
inspraak/samenspraak. De zienswijzenprocedure komt daar voor in de plaats. 
Fractieleden kunnen desgewenst verhelderingsvragen stellen aan indieners van 
zienswijzen, verdere behandeling is in de raad. 

 


