
Gemeente Oude IJsselstreek 
T.a.v. college van B&W 
Postbus 42 
7080 A A Gendringen 

Betreft: Opname als ingekomen stukken 

Netterden, 25-11-2013 

Geachte college van B&W, 

* 5 HOV 2013 

Gemeente Oude IJsselstreek 

Ontvangen: 25/11/2013 

13ink18577 

Hierbij verzoek ik u onderstaande 3 brieven als ingekomen stukken toe te voegen aan 
agendapunt 1 "Bestemmingsplan en MER Windmolenpark Den Tol Besluitvorming" van de 
raadsvergadering op 28 november 2013: 

1. Brief met als onderwerp "WOB verzoek". Ingediend op 8-11-2013 en geregistreerd met 
briefkenmerk 13ink17850. Peremail 9-11-2013 toegezonden aan alle raadsleden. 

2. Brief met als onderwerp "Reactie naar aanleiding van de raadsrotonde 14-11-2013". 
Ingediend op 25-11-2013. Peremail 17-11-2013 toegezonden aan alle raadsleden. 

3. Brief met als onderwerp "Aanvullende stukken na sluiting inzagetermijn". Ingediend op 
25-11-2013. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Stichting TegenWind(molens) Netterden en omstreken 
Jurgen Gilsing (Voorzitter) 
Netterdensestraat 12 
7077AB Netterden 
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Gemeente Oude IJsselstreek 
T.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 42 
7080 A A Gendringen 

Betreft: reactie naar aanleiding van de raadsrotonde 14-11-2013 

Netterden, 17-11-2013 

Geachte gemeenteraad, 

De behandeling van Windpark Den Tol Netterden tijdens de raadsrotonde geeft ons 
aanleiding om te reageren op een aantal zaken. 

Gezien de zeer beperkte tijd om vragen te stellen over zo'n omvangrijk en voor veel 
burgers ingrijpend plan als Windpark Den Tol, zijn wij van mening dat de raadsleden deze 
tijd goed benut hebben. Enerzijds stelde u vragen die ook in de zienswijzen zijn gesteld en 
anderzijds stelde u vragen als reactie op de antwoorden van de gemeente in de nota van 
zienswijzen. De antwoorden van wethouder Haverdil en begeleidende ambtenaren 
daarentegen waren niet overtuigend, helder en verhelderend. Als het al een antwoord was 
op de gestelde vraag. Hieronder volgt een toelichting. 

Anonieme zienswijzen versus steun voor Windpark Den Tol 
De heer Sluiter uitte zijn zorgen over het percentage van 50% anonieme zienswijzen op 
het totaal van 200 zienswijzen en vroeg de wethouder om een reactie. Deze zorgen zijn 
gebaseerd op het feit dat een groot aantal gedupeerde huishoudens hun mening niet 
openbaar wil maken voor de angst om daarop aangekeken of aangesproken te worden. 
Mevrouw Hofs refereerde naar het citaat in de nota van zienswijzen "Er is naast 
tegenstand ook veel steun voor dit project" en vroeg de wethouder van wie die steun dan 
afkomstig is. 

Wethouder Haverdil beantwoordde beide vragen met het volgende antwoord: De 50% 
anonieme zienswijzen kunnen worden gezien als de voorstanders van dit project. 
Zo'n antwoord en zo'n conclusie laten wij natuurlijk niet ongemoeid, want: 

1. Het doet onrecht aan deze circa 100 gedupeerde huishoudens en het doet onrecht aan 
de bedoelingen van stichting TegenWind(molens) Netterden en omstreken, groep 
Netterden en groep Wals-Wieken- Milt. 
2. Een wethouder hoeft niet op de hoogte zijn van alle details. Daar zijn de ambtenaren 
voor. Maar om zonder voorkennis vervolgens verbanden te leggen en conclusies te 
trekken die onjuist zijn en slechts passen in het eigen straatje is beschamend. 

Wij hebben u een blanco exemplaar van de collectieve zienswijze gestuurd. Daarop kunt u 
zien dat deze 100 gedupeerde huishoudens hun adresgegevens hebben ingevuld en 
kenbaar maken aan de gemeente maar er geen prijs op stellen dat deze adresgegevens 
zichtbaar zijn indien de gemeente de zienswijze openbaar maakt, bv ter inzage legt op het 
gemeentehuis of publiceert op haar site. 
Dat was onze reden om deze optie tot anonimiteit op te nemen in deze collectieve 
zienswijze. Omdat we deze optie niet hadden opgenomen bij de 218 intentieverklaringen 
"Aanvraag planschade en verlaging W O Z - beschikking t.g.v. Windpark Den Tol" hebben 
we voor de zekerheid de gemeente verzocht om deze 218 intentieverklaringen allen als 
anoniem te behandelen. Overigens, deze 218 intentieverklaringen zijn niet als zienswijze 
opgenomen in de nota van zienswijzen ondanks het schriftelijk verzoek daartoe. 
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Planschade 
De heer Heidoorn stelde de vraag of planschade uitgekeerd moet worden als de 
windturbines van het park waartegen de planschadeprocedure wordt gevoerd, er nog niet 
staan. 

Wethouder Haverdil beantwoorde deze vraag correct, namelijk dat recht op planschade 
kan worden ingediend 1 dag na onherroepelijk worden van een bestemmingsplan. Of de 
windturbines er staan, niet staan of er nooit komen is daarbij niet relevant. 

Vervolgens noemde de wethouder een voorbeeld van planschade uitkering als 
gevolg van een bestemmingsplanwijziging voor een te bouwen schuur. "De mensen 
hebben geld gekregen maar de schuur is er nooit gekomen". Dit suggereert een 
onlogische, onjuiste en onterechte toekenning van planschade uitkering. Echter, deze 
suggestie gaat voorbij aan de oorzaak namelijk dat de betreffende 
bestemmingsplanwijziging niet had moeten plaatsvinden. De brug naar een vergelijking 
met de planschadeprocedures tegen windpark Netterden- Azewijn gaat ook geheel voorbij 
aan de enige reden om deze 30 planschade procedures op te starten, namelijk de 
beslissing van het college van B&W om medewerking te verlenen aan Windpark Den Tol. 
Ondanks het raadsbesluit 2004, ondanks de 4km afstandsnorm en genoemde argumenten 
in de zienswijzen. 

Anterieure overeenkomst en accountantsverklaring 
In aansluiting op het planschade onderwerp hierboven en de 218 intentieverklaringen 
"Aanvraag planschade en verlaging W O Z - beschikking t.g.v. Windpark Den Tol", 
resulterend in circa 55 W O Z bezwaren waarvoor op korte termijn hoorzittingen 
plaatsvinden, doen wij een dringend beroep op u om deze anterieure overeenkomst op te 
vragen en te bestuderen. Wij waren in de gelegenheid deze anterieure overeenkomst in te 
zien en daarin staat dat de gemeente twijfelt aan de economische haalbaarheid van 
Windpark Den Tol. 

In de nota van zienswijzen wordt gemeld dat "Als aanvulling op de toelichting bij de 
Commissie m.e.r is aan de initiatiefnemers gevraagd een accountantsverklaring te 
overleggen. Deze zal aan de stukken worden toegevoegd". Aangezien deze 
accountantsverklaring nog niet ter inzage is gelegd zullen wij deze komende week 
opvragen en door een accountantskantoor laten beoordelen. Ook hier geldt dat wij een 
dringend beroep op u doen om deze accountantsverklaring op te vragen en te bestuderen. 

U bent beslissingsbevoegd in het kader van Windpark Den Tol dus voor een 
weloverwogen en goed besluit is ook inzage in deze 2 stukken noodzakelijk. 

Wij sturen u deze brief om bovengenoemde recht te zetten én u te attenderen op een 
groot financieel risico voor de gemeente Oude IJsselstreek en daarmee voor haar burgers. 
Niet in het minst door het ingediende WOB verzoek. 

Wij zien een verdere beoordeling door u van deze handelswijzen met vertrouwen 
tegemoet. Voor vragen en opmerkingen kunt u uiteraard bij ons terecht. 

Met vriendelijke groet, 

Jurgen Gilsing 
Peter Schut 
Wim Smit 

Namens, 
Stichting TegenWind(molens) Netterden e.o. 
Groep Netterden 
Groep Wals-Wieken-Milt 
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Gemeente Oude IJsselstreek 
T.a.v. college van B&W 
Postbus 42 
7080 A A Gendringen 

Betreft: Aanvullende stukken na sluiting inzagetermijn 

Netterden, 25-11-2013 

Geachte college van B&W, 

4 juli 2013 tot en met 28 augustus 2013 heeft het ontwerp Bestemmingsplan (incl. 
omgevingsvergunning) Windpark Den Tol Netterden en bijbehorende Project/Plan 
MER/Passende Beoordeling, ter inzage gelegen. U berichtte daarna dat de vaststelling 
van het bestemmingsplan gepland stond voor de raadsvergadering van 17 oktober 2013. 
Op 11 september informeerde u middels briefkenmerk 13uit21007 dat de vaststelling van 
het bestemmingsplan is opgeschoven naar de raadsvergadering van 28 november 2013. 

Aanvullende stukken 
Na sluiting van de inzagetermijn, 28 augustus 2013, zijn er aanvullende stukken bij u 
binnengekomen. 24-11-2013 is dit het overzicht op uw site: 

http://gemeente.oude-iisselstreek.nl/milieu/duurzaamheid/windenerqie/windenerqie 

- Nota zienswijzen 
- Aanvulling Passende Beoordeling van Pondera 
- Aanvulling Passende Beoordeling van Arcadis 
- Aanvulling Passende Beoordeling van Bureau Waardenburg 
- Radarverstoringsonderzoek van TNO 
- Brief Ministerie van Defensie 
- Advies commissie m.e.r. 

http://raad.oude-iisselstreek.nl/Verqaderinqen/Raadsverqadering-handmatiq/2013/28-november/20:00 

-Aanvulling Arcadis 13ink17349 
-Aanvulling Bureau Waardenburg 13ink17352 
-Aanvulling MER Pondera Den Tol 3 13ink16107 
-Advies commissie MER 13ink16710 
- Brief Ministerie Defensie TNO rapport radar onderzoek 13ink17351 
- Nota zienswijze den tol anoniem 13ini02319 
- TNO radarverstoringsonderzoek 13ink17350 
- Ingekomen stuk bij raadsagenda 28-11-2013 agendapunt 1 BP windmolenpark Den Tol -

brief Bond Heemschut over windenergie 
- Ingekomen stuk raadsagenda 28-11-2013 agendapunt BP windmolenpark Den Tol - Brief 

T. Loeff en F. Ingelaat 

De stichting voelt zich benadeeld door deze handelswijze. Immers, de stichting maar ook 
gedupeerde burgers hebben niet de mogelijkheid gekregen om op deze 3 aanvullende 
stukken, de brief van TNO, de brief van het Ministerie van Defensie én het advies van de 
commissie m.e.r. (verder te noemen 'stukken') middels een zienswijze te reageren. Dit 
merkt de commissie m.e.r. ook op door te stellen dat de aanvulling niet ter visie heeft 
gelegen en de commissie daarom geen zienswijzen over de aanvulling in haar advies mee 

1/2 



heeft kunnen nemen. Dat de commissie m.e.r. adviseert om de aanvulling op het MER bij 
het besluit openbaar te maken doet niets af aan het benadeeld zijn van de stichting en 
gedupeerde burgers om niet te kunnen reageren op deze 'stukken' middels een zienswijze. 

U neemt zelf wel de tijd om deze 'stukken' te beoordelen, resulterend in het 
verschuiven van de besluitvorming van 17 oktober 2013 naar 28 november 2013, maar 
deze mogelijkheid wordt de stichting en gedupeerde inwoners niet geboden. U had ofwel 
deze 'stukken' middels een nieuwe inzagetermijn ter inzage kunnen leggen ofwel had u 
kunnen wachten met het instellen van de eerste inzagetermijn totdat deze 'stukken' bij u 
binnen waren. 

Anterieure overeenkomst en accountantsverklaring 
De anterieure overeenkomst is niet ter inzage gelegd. U heeft aangegeven deze 
afgesloten te hebben onder geheimhoudingsplicht. Reeds in de zienswijze van de stichting, 
d.d. 14-08-2013, wordt deze handelswijze afgekeurd want burgers van de gemeente Oude 
IJsselstreek hebben recht op inzage als uit die anterieure overeenkomst blijkt dat de 
gemeente twijfelt aan de economische haalbaarheid en daarmee zelf ook een financieel 
risico loopt. Uiteindelijk zijn het de burgers die de financiële schade moeten gaan betalen. 

Tijdens de raadsrotonde van 14-11-2013 meldde wethouder Haverdil dat de 
accountantsverklaring ter inzage zal worden gelegd. Zoals u uit bovenstaande opsomming 
van de ter inzage gelegde aanvullende stukken,d.d. 24-11-2013, kunt zien is dit nog niet 
gebeurd. Ambtenaar Huijskes meldde 18-11-2013 mondeling dat de accountantsverklaring 
een verklaring is over de financiële haalbaarheid van het windpark. Het bevat aannames 
door de initiatiefnemers opgesteld waaruit zou blijken dat zij, de initiatiefnemers, alle 
kosten zouden kunnen betalen inclusief alle planschade. Op de vraag of er ook garanties 
in de accountantsverklaring staan moest ambtenaar Huijskes het antwoord schuldig blijven. 

Ook hier geldt dat burgers van de gemeente Oude IJsselstreek recht hebben op 
inzage in de accountantsverklaring. Dat deze 4 dagen vóór de raadsvergadering nog 
steeds niet ter inzage ligt maakt het voor de stichting en gedupeerde burgers onmogelijk 
om tijdig en grondig deze accountantsverklaring te beoordelen of door een zelf in te 
schakelen accountantskantoor laten beoordelen. Laat staan er op te kunnen reageren 
middels een zienswijze, immers de inzagetermijn is verlopen. 

Resumerend, de stichting voelt zich benadeeld en keurt derhalve bovenstaande 
handelswijzen af. 

Met vriendelijke groet, 

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