Zienswijze t.a.v. de conceptnotitie detailniveau en reikwijdte
Als bewoner van Westervoort heb ik kennisgenomen van het document "Start van de m.e.r.
van het bestemmingsplan Kleefse Waard 2016" aangeduid als "Het concept van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) dd 21 oktober 2016". Daarmee maak ik gebruik van deze
kennisgeving om schriftelijk of mondeling een zienswijze over de notitie naar voren te
brengen. In de mededeling wordt gesteld dat de Notitie reikwijdte en detailniveau zelf niet
wordt aangepast, maar dat rekening houdende met de ingekomen reacties en adviezen het
MER wordt opgesteld.
De vragen en daarmee zorgen betreffende naast het windturbineplan het gebied Kleefse
Waard. Deze zijn gestoeld op het feit dat de Raad van State reeds tweemaal eerder een
Arnhems bestemmingsplan heeft vernietigd, laatstelijk in 2016.
In de notitie ontbreekt bij vele onderwerpen een aanduiding/vermelding voor een nauwkeurig
invulling van de vele vragen die bij mij en andere bewoners leven. Andere noodzakelijke
onderwerpen of uitwerkingen komen niet aan de orde of krijgen geen specifieke vermelding.
Bovendien is in een eerdere fase (windconsultaties juni 2014) een groot aantal vragen
gesteld over het onderwerp windturbines. Deze vragen zijn ook bekend bij het college van
B&W van Arnhem. Over deze vragen is nooit door Pleij b.v naar bewoners gecommuniceerd
of is door bewoners geen enkel concreet antwoord ontvangen. Nu is, lijkt of blijkt Pleij B.V.
(mede)opdrachtgever voor deze MER. Een bewoner mag verwachten dat deze vragen
worden uitgevoerd door een bekend/erkend en onafhankelijk onderzoeksbureau. Daarbij
wordt aangenomen dat zoals is toegezegd op de bewoners c.q. bewonersgroepen wordt
teruggekoppeld over de onderzoeken die in uitvoering zijn als ook de voorlopige resultaten.
Vraagpunten
1. Kleefse Waard. Door nalatig of onzorgvuldig handelen of onvoldoende actie door de
gemeente Arnhem ontbeerde het gebied vele jaren een adequaat en toegesneden
bestemmingsplan. De gebied Kleefse Waard is in de afgelopen jaren tot zeer recent
ingevuld met nieuwe industriële activiteiten zonder inhoudelijke en integrale toetsing aan
een bestemmingsplan. Bij de opstelling van het bestemmingsplan dient vooreerst een
integrale inventarisatie plaats te vinden van nu (oneigenlijk) vergunde activiteiten en de
risico's en consequenties op alle milieuaspecten. In dit kader zijn niet limitatief te noemen
 gevolgen voor het leefklimaat w.o. lucht- en waterkwaliteit, geur en geluid, met extra
aandacht voor het aspect fijnstof, NOx en CO2
 bepaling van de juiste milieucategorie (VNG-lijst) ook voor t-EMTbedrijven
 risico's van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen in en rond het gebied.
 gevolgen voor de luchtkwaliteit in en rond het gebied gevoegd bij de gevolgen van de
bestaande (en uitbreidende) verkeerstromen, zowel over land als water
 toetsing aan c.q invulling in het programma aanpak stikstofdepositie (PAS)
 aandacht voor de veiligheidsrisico's inbegrepen groepsrisico's.
2. Zonnevelden. Het gebied Koningspleij-Noord is aangeduid als potentiële locatie voor
een zonneveld. In hoeverre wordt onderzocht welke consequenties dit heeft:
 de verstoring van natuurwaarden w.o. beschermde soorten, mede gelet op het
gebruik als foerageergebied en vluchtroutes van en naar Natura-2000 gebieden.
 de waterhuishouding in dit gebied en de aanpassingen bij het vaak voorkomende
hoge water/onderlopen van het terrein, inbegrepen de risico's van verdroging indien
de zonnevelden ophoging van terrein vergen.
 de noodzaak van de bescherming van de oude, afgedamde IJsselstrang met de
bijzondere flora en fauna.
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de consequenties van ingrepen in dit gebied bij zowel de bouw en plaatsing van en/of
windturbines en zonnepanelen.
Het nalaten van draagvlak bevorderende activiteiten voor bewoners van Westervoort,
daar waar draagvlak als essentieel wordt beschouwd en deze actie wel in de richting
van de bewoners van Arnhem plaatsvindt.

3. Doelmatigheid van de huidige locatie windturbines: Volgens de windkaart van
Nederland is de windsnelheid op 100m ter plaatse te laag voor een rendabele
windmolenlocatie. Zijn op korte afstand d.w.z. buiten het IJsseldal geen locaties met een
hogere windsnelheid (> 7 m/s volgens een ECN onderzoek in zake).
 Is deze mogelijkheid door OUTSMART/Pleij b.v. onderzocht in regionaal verband?
4. Bezwaar korte afstand tot bebouwing: Wat zijn de consequenties als de norm van de
Aarhusconventie of de norm in Duitsland en Denemarken van 1200m als afstand tot de
bebouwing wordt gerealiseerd?
 Zijn deze bezwaren gekwantificeerd in termen van kosten?
5. Backup capaciteit: De geringe opbrengst van windturbines in Arnhem vergen wel een
evenredige inzet van back-up vermogen met de 'gewone' elektriciteitscentrales. De CO2
reductie welke bereikt wordt met de windturbines gaat o.i. teniet door de inefficiënte
bedrijfsvoering van de back-up centrales. Deze aanpak leidt ook tot instabiliteit van het net.
 Hoe worden de extra kosten om dit op te vangen verrekend in het totale systeem?
 Hoe groot is de benodigde back-upcapaciteit?
6. Kosteneffectief project: is hier sprake van een kosteneffectief project gegeven de
heersende gem. windsnelheid die de laagste van Gelderland is. Bovendien spelen hier
zeer waarschijnlijk ook andere nadelige factoren een rol spelen zoals de problematiek
van de slagschaduw.
 Wat is onder deze omstandigheden de kans dat dit project met lage windsnelheid en
potentiële bezwaren in aanmerking komt voor SDE +?
 Wat zijn de gevolgen als de SDE+ bedragen lager worden of worden afgebouwd,
zoals is aangekondigd door de EU?
7. Hinder: Windturbines kunnen aanleiding geven tot laagfrequente (grond) trillingen in
gebouwen (woningen). Al eerder heeft Westervoort vanuit de Kleefse Waard (in 1995) te
maken gehad met een laag frequente trilling (bromtoon). Dit leidde tot slaapdeprivatie en
daarmee tot gezondheidsklachten.
1. De bodemgesteldheid op de Kleefse Waard moet worden onderzocht?
2. Is onderzocht of windmolens dergelijke laagfrequente trillingen kunnen veroorzaken en
wat de relatie is met de bodemgesteldheid?
8. Slagschaduw: De slagschaduw problematiek zal door de rond de windmolens gelegen
woonwijken een rol spelen. Wordt in het ontwerp en de beoordeling primair de richtlijn
voor aaneengesloten woonbebouwing aangehouden, zijnde een afstand aangehouden
tot 6 maal de rotordiameter.
 Kan in een onderzoek met schetsen op de kaart worden aangegeven welke stroken
daarmee zijn uitgesloten.
 Wordt rekening gehouden met de lage 'woningdichtheid' in de wijken als ook de lage
bebouwingshoogte, aangezien anders meer woningen langdurig met slagschaduw
worden geconfronteerd.
 Gegeven de werking van de slagschaduw over 12 x de diameter en het feit dat
aaneengesloten bebouwing rondom de gekozen locatie ligt, wat is de
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geschatte/berekende tijd dat de windmolens vanwege de slagschaduw moeten
worden uitgeschakeld?
De norm voor slagschaduwhinder is niet expliciet van toepassing geworden op
wegverkeer, maar de verkeersveiligheid (effecten op rijgedrag vanwege zichtbaarheid en
slagschaduw) is wel een verplicht punt van aandacht bij de uitwerking van een concreet
windproject: zeker gelet op deze zeer drukke weg met een ongevalgevoelig karakter en
de gelijkvloerse kruisingen op de Pleijroute.
 Op welke tijdstippen moet op de Koningspleij rekening worden gehouden met het
optreden van slagschaduweffecten en kunnen deze tijdstippen samenvallen met de
tijdstippen van het spitsuur ter plaatse?
9. Geluid: In het Arnhemse gemeentelijke bestemmingsplan is de KoningsPleij geen
Industriegebied. Bovendien is de geluidzone vastgesteld in samenhang met het reeds
lang 'verlopen' bestemmingsplan Kleefse Waard. Daarbij had en heeft de Koningspleij
een agrarische bestemming. Bovendien staan in het conceptontwerp de windturbines
volgens algemeen aanvaarde regels (te) dicht op elkaar.
 Hoe wordt bij de berekening van de geluidsbelasting aan de gevel rekening
gehouden met de cumulatie door de geluidsinvloed van meerdere windmolens (te)
dicht op elkaar?
 Wat zijn de geluidseffecten als meerdere winturbines (te) kort op elkaar in de frequent
heersende windrichting staan?
 Hoe wordt de ruwheid van het terrein in de berekening van de geluidseffecten
meegenomen als ook aspecten van het volledig open karakter van de uiterwaarden
en water naast het ontbreken van terreinelementen?
 Voor hoeveel weken wordt het terrein aangeduid als het water in de uiterwaarden
staan (stroomgebied Rijn en IJssel: rivier treedt buiten de oevers). Dit fenomeen komt
standaard voor maar zal door de klimaatverandering verergeren! NB geluid draagt
verder over water!.
 Wordt rekening gehouden met deze extra geluidsbelasting.
 Wordt de toepassing van toeslagen voor avond en nacht onderzocht?
 Wordt in het ruimtelijke plan ook het belang meegewogen van een aantal woningen
met een te hoge geluidsbelasting via een integrale beoordeling van de
leefomgevingkwaliteit?
10. Gezondheidsrisico's: Op welke wijze worden de gezondheidsrisico's in kaart gebracht
bij plaatsing van windmolens op +/- 600m van de woonbebouwing als aspecten met een
gezondheidsrisico samenvallen zoals geluid, slagschaduw en ruimtelijk visuele aspecten.
 Hoe/op welke wijze zijn of worden bovengenoemde zaken onderzocht en wat zijn de
consequenties en beperkingen voor de windmolenplannen?
 Hoeveel woningen/bewoners zijn betrokken hierbij betrokken, uitgesplitst naar
belasting van geluid en slagschaduw. Deze aspecten zijn relevant gelet op
gezondheidsonderzoeken door diverse universitaire centra.
11. Cumulatie: Er is een mogelijke cumulatie van alle aspecten van hinder (geluid,
slagschaduw), veiligheid en ruimtelijk-visuele impact op de leefomgeving (bij landschap)
 Hoe wordt deze problematiek onderzocht en vervolgens beoordeeld?
 Hoe wordt deze problematiek opgelost of heeft dit beperkingen voor de zoeklocaties?
12. Veiligheid: Een aantal aspecten leidt tot uitsluiting van planlocaties. Als de beoogde
locaties bekend zijn, kunnen deze dan voldoen aan eerder genoemde hinderaspecten
maar is ook rekening gehouden (uitsluiting van de zone) met alle als het nrisicogebieden
in de Kleefse Waard, Koningspleij (bij het verdwijnen van de agrarische bestemming) en
IJsseloord zoals niet limitatief te noemen (spoor)wegen, kwetsbare objecten, opslag van
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industriële stoffen, (spoor)wegen, diverse ondergrondse leidingen en woningen en
kantoorlocaties en overige voorraden.
 Een rapport over de uit te sluiten gebieden moet door onafhankelijk onderzoek
beschikbaar zijn, zodat vooraf de beperkingen voor deze plannen zichtbaar worden.
 Op welke schaal zijn domino- c.q. groepseffecten mogelijk met ongevallen door
windturbines en de industriële activiteit op de Kleefse Waard als potentieel
risicogebied?
 De routes langs het potentiële windpark zijn intensief in gebruik voor het transport
van gevaarlijke stoffen. Aanhouden van minimaal de worst-case afstand is essentieel.
 De Pleijroute is zeer filegevoelig. Deze route is minimaal 3 uur per dag aanwezig in
fileberichten. Het betekent een lange verblijfsduur van kwetsbare objecten/personen
binnen een ongevalgevoelige zone.
 De Pleijroute/Sacharovbrug is de directe verbinding tussen Westervoort/Liemers en
Arnhem-Zuid, Huissen e.o.. Langzaam verkeer, fietsers en wandelaars maken
gebruik van die verbinding. Bepaling van het risico voor deze kwetsbare groep is
vereist alsook het vaststellen van de minimale afstand van windturbines tot deze
verbinding.
 De risico's van een potentiële plaatsing van een windturbine vindt plaats in de
onmiddellijke omgeving van een primaire waterkering (Nederrijn), daar waar deze
waterkering is aangelegd in het kader van Ruimte voor de rivier als maatregel bij
wateroverlast door de klimaatverandering
13. Pluimproblematiek: Voor de uitstoot van industriële gassen of afvalgassen zijn hoge
schoorstenen in gebruik. Zij zorgen voor een beheersbare uitstoot.
 Wat is het effect op industriële activiteit (uitstoot via hoge schoorstenen) en de
luchtkwaliteit als de windturbine de normale luchtstromingen (en de pluim) verstoort
en door turbulentie de luchtkwaliteit beïnvloed?
 Welk onderzoek wordt hiervoor gedaan en met welke consequenties (geen
windmolen of geen schoorsteen). Foto's van windturbines bij laaghangende
bewolking laten dit effect duidelijk zien.
14. Veiligheid en klimaat: Bij de presentatie van de nieuwe officiële klimaatscenario's van
het KNMI wordt aangeven aan dat al voor 2050 rekening moet worden gehouden met
extreem weer waaronder tornado's. De windmolens zijn rond die tijd nog operationeel.
 Wat gaat dit betekenen voor de veiligheidszones rond windmolens die in dat
decennium volgens planning nog moeten draaien. Daarbij lijkt de nu aangegeven
veiligheidszone rond de turbine onvoldoende
 Welke extra veiligheidseisen (onderzoek) worden op basis hiervan aan de nieuwe
windturbines toegevoegd?
15. Verbindingen en Radar: De locaties van de windmolens blijken niet (of niet exact)
bekend.
 Welke locaties zijn al op voorhand uitgesloten a.g.v. invloed op de straalpaden.
 Op welke wijze wordt de invloed op de mobiele telecommunicatie onderzocht en
opgelost in een gebied met toch al moeilijke verbindingen in dit terrein en gegeven
de diverse providers met vele netwerken.
 Wat is het risico en/of de beperking voor windmolens gegeven de (slapende)
vliegbasis Deelen,
 Wat zijn de overige consequenties voor lucht- en scheepvaartverkeer met hun
ondersteuning d.m.v. bakens en (wal)radar.
 Wat is de mogelijke verstoring van (scheeps)radar in het gebied ven de splitsing Rijn
en IJssel. Vooral omdat de geprojecteerde windturbines haar werking op beide
stroomgebieden heeft.
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Wat zijn de risico's van die radarverstoring daar waar beide rivieren intensief worden
gebruikt door zowel beroepsvaart (met gevaarlijke stoffen), riviercruises en
recreatievaart en het stroomgebied ook vaak te maken heeft met sterke stroming en
mistvorming.

16. Veiligheid: Worden maatregelen genomen in het kader van markering van windmolens
voor de vliegveiligheid rond de IJssel en omgeving Arnhem, o.a. gegeven het aantal
bedrijfsgebonden helihavens, dan wel het laagvlieg gebied van Defensie rond de Waal.
Wat zijn hiervan dan de gevolgen voor de vogels of de vogeltrek.
17. Natuur: In de studie natuur (Waardenburg) waren beperkingen voor de zoekgebieden
door de aanwezige fauna (beschermde trek- en weidevogels). Zeer recente onderzoeken
wijzen op ernstige afname van het aantal (beschermde) weidevogels in Nederland en
derhalve ook in dit gebied. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met Europese
Richtlijnen (vogelstand en habitats).
 Wat zijn de consequenties en daarmee de beperkingen in het gekozen gebied langs
de IJssel/Pleij nu de locaties liggen aan de route met een hoog risico voor trekvogels
(volgens de nationale windmolenrisicokaart voor vogels)?
 Hoe worden deze bezwaren en risico's voorkomen? De beschreven trekvogelroute
wordt ook genoemd in het SVWOL
 De Koningspleij-Noord is op diverse kaarten en beleidsukken aangeduid als
foerageerlocatie voor weidevogels
 Het gebied Hondsbroekse Pleij is aangeduid als rustgebied voor ganzen
18. De Koningspleij-Noord is ook de (logische) verbinding tussen een Natura-2000 gebied en
de route voor trekvogels volgens de nationale windmolenrisicokaart voor vogels. Ook
maken de zoekgebieden daar deel uit van de EHS.
 Wat betekent dit (extra) risico voor de mogelijke windmolenlocaties op de
Koningspleij?
 Welke zoeklocaties van windmolens als alternatief worden hierdoor uitgesloten?
19. In het kader van de vogeltrek en de beschermde vogels wordt de 2km grens toegepast
voor een passende beoordeling van een Natura -2000 gebied.
 Op welke wijze kan worden aangegeven dat bedoelde en gepresenteerd passende
beoordeling niet voldoet aan de te stellen eisen (methodologisch, statistisch,
incomplete data, gebruik van niet gedefinieerde begrippen en parameters in een
model)?
20. Het gebied Koningspleij en met name rond de oude industriële complexen en de oude
IJsselstrang blijken gegeven een eerder rapport beschermde diersoorten voor te komen,
waaronder de aanwezigheid van drie soorten vleermuizen. Bureau Waardenburg heeft
immers slechts een Quickscan uitgevoerd. Andere rapporten bevestigen dit gegeven.
 Hoe wordt deze materie onderzocht en welke uitkomsten met consequenties zijn aan
het onderzoek gekoppeld?
 Indien het gebied Koningspleij een gemengde bestemming (met zonnepanelen) krijgt
zouden ingrepen in het gebied (ophogen etc.)
21. Onvoorziene Kosten: Hoeveel objecten (huizen en onroerend goed) liggen binnen een
straal van 1.1km van alle beoogde windmolenlocaties met inachtneming van het gegeven
dat de overheid uitgaat (SVWOL) van een waardedaling van 5 % binnen die straal.
a. Hoe groot is het aantal betroffen huizen en objecten in zowel Arnhem, Velp en
Westervoort binnen deze straal?
b. Hoe groot is de verwachte uit te keren planschade in het gebied als wordt
uitgegaan van de plannen als de intentieverklaring of de KEMA-studie.
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c. Hoe groot de totale planschade inbegrepen als daarbij de bijkomende kosten als
juridische en taxatiekosten moeten worden gedekt binnen het project.
d. Welke organisatie is in staat deze planschade te dragen, aangezien onduidelijk is
welke organisatie geldt in formele zin geldt als initiatiefnemer. Zie de nota met
Pleij b.v. . Welke organisatie kan/gaat dit dragen: REIJE, Outsmart, Raedthuis PE
of Pleij b.v of blijft het risico bij de gemeente Arnhem?
e. Wat is voor de gemeentes en waterschap de derving van inkomsten als deze
waardedaling wordt doorberekend in de WOZ-opbrengsten?
22. Sociale en maatschappelijke gevolgen. Een zeer waarschijnlijk gevolg is dat de
woningen 'onder water komen te staan' door waardedaling door windmolenplannen en
daarmee voor langere tijd onverkoopbaar zijn.
 Hoe worden deze reële en maatschappelijke kosten onderzocht en gedragen?
23. Omvang en locatie Windpark. Het besluitvormingsproces is onduidelijk en onjuist.
Naast de haalbaarheidstudie KEMA (en daarmee de provinciale concept-windvisie)
wordt ook de Quikscan windmolens Arnhem-Rheden (OranjeWoud DHV - Opdrachtgever
Provincie Gelderland) genoemd. De Notitie D & R noemt dit als referentie.
 De Quickscan heeft geen behandeling of vaststelling gehad in de Arnhemse Raad
Met welk rapport, status wordt het onderzoek en het aantal onderbouwd?
 De Quickscan formuleert eerst in de analyse de criteria voor een windpark,
waaronder het aspect afstand tot bebouwing (zoals woonwijken -0,5 tot 1km). Echter
in de conclusies wordt dit criterium onjuist toegepast, waarmee tevens de Locatie
Koningspleij als meest geschikt in beeld komt: een onjuiste beslissing en conclusie.
 De haalbaarheidstudies geven de maximale omvang van de molens (100m as en
145m tiphoogte). De voorliggende notitie geeft aan dat afmetingen (rotor/as en
tiphoogte) nog niet vastliggen. Eerst na de vaststelling van deze uitgangspunten kan
feitelijk pas worden gestart met de uitvoering van verdere onderzoeken
24. Windschaduw: Het aantal windmolens ondervindt hinder van evt. te dicht geplaatste
andere molens. Hoe wordt dit hier onderzocht omdat de heersende windrichting
ongeveer gelijk is aan de algemene lijn van het windpark
 Welke pakkingsgraad wordt gehanteerd voor een windmolenpark rekening houdend
met de windschaduw en heersende dominante windrichting?
25. Inpassing in het gebied: Westervoort is een oud dorp met overwegend lage bebouwing
en vooral in de westelijke helft brede oost - west lopende wegen en een open bebouwing.
Er staat geen hoge bebouwing of terreinelementen tussen de windmolenlocaties en het
dorp. Gevolg vrijwel overal in het dorp zouden molens direct en dreigend zichtbaar zijn.
Hoe kan dit probleem (visuele verstoring) door inpassing worden opgelost als iedere
optie ook negatief uitwerkt voor Arnhemse wijken. De aanname dat de visuele en
landschappelijke inpassing langs de Pleijroute moet plaatsvinden is een onjuiste
uitwerking en conclusie. Een passage langs de Pleijroute duurt 2 minuten maar de
doorlopende visuele confrontatie uit Westervoort is doorlopend.
 Hoe worden de Cultuurhistorische of natuurlijke/landschappelijke kwaliteiten’ hier
bepaald en gewogen als eén van de wegingsfactoren om de mate van (negatieve)
beïnvloeding te bepalen?
 Hoe wordt de zorg voor de mate waarin de benoemde kwaliteit (openheid, rust)
kenmerkend is voor het betreffende natuurlijke landschap onderzocht?
 Hoe wordt een effectbepaling uitgevoerd met het criterium ‘Ruimtelijk-visuele impact
op leefomgeving’ omdat dit ook een indicatie geeft van de mogelijk waar te nemen
windturbinegeluiden?
 Welke consequenties worden voorzien bij een negatieve uitkomst
Aangenomen wordt dat bij de beoordeling de volgende subcriteria worden toegepast:
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nabijheid en zichtbaarheid vanuit woonbebouwing;
vanuit veel gebruikte routes voor woon-werk (provinciale wegen)
vanuit recreatief verkeer;
horizonbeslag vanuit representatieve waarnemingspunten

26. Cultuurschade: Aan de Arnhemse zijde bestaan cultuurhistorische waarden, zoals het
cultuurhistorisch en industrieel (volgens het Arnhemse concept bestemmingsplan)
erfgoed, daarbij gelet ook op de oude IJsselstrang, IJsselkop en gebouwen op de Kleefse
Waard.
 Worden deze waarden onderzocht en geldt dit ook voor een effectbeoordeling van dit
oude openlandschap Gelderse poort, Klimaatpark aan de IJssel en het
rivierenlandschap met uiterwaarden?
27. Inrichtings- en draagvlakproces. De SvWOL geeft drie algemene inrichtingsprincipes
mee waar concrete initiatieven aan worden getoetst. Tot op heden is daar geen
duidelijkheid over. Na een eenmalige windconsultatie in juni 2014 heeft geen enkele wijze
samenspraak, terugkoppeling naar de bewoners plaatsgevonden. Over het ontwerp en
de consequenties is geen betrokkenheid: het voorliggende concept/ inrichting windpark is
in een keer als enige oplossing gepresenteerd. Over de vele vragen uit de
windconsultatie is nimmer enige terugkoppeling of resultaat gemeld.
 Hoe en wanneer wordt het ruimtelijk ontwerp gemaakt in samenspraak met
stakeholders, waaronder omwonenden, dan wel waarom is dit niet gebeurd.
 Hoe wordt gegeven de vaststaande inrichtingsprincipes ruimte gegeven voor het
aanbevolen maatwerk bij de toepassing van deze principes op een concreet gebied.
 Hoe worden daarbij de omwonenden betrokken of waarom zijn zij niet betrokken.
28. Licht. De markering van windturbines bij duisternis gebeurt door plaatsing van
lichtseinen/bakens. Gegeven de korte afstand tot en de lage bebouwing van Westervoort
in relatie tot de hoogte van turbines leidt dit tot ernstige verstoring van het woongenot
(verstoring van slaap, etc.) en/of de natuur.
29. Recreatie: Het gebied Veluwezoom, uiterwaarden, Arnhem geldt volgens het CBS als
Toeristengebieden. Met de windmolenplannen gaat de aantrekkelijkheid van het open
gebied verloren. Aan de Noordzee kust (een ander recreatiegebied) wijst men al op de
negatieve invloed op het toerisme van (onhoorbare en nauwelijks zichtbare windmolens
op 16km afstand in zee. In de stadskern van Arnhem wordt de historische stads en
winkelkern verstoord door de zichtbaarheid van zeker driewindmolens binnen een
afstand van 2,5 km (daarmee vergelijkbaar met de Eusebius.
 Hoe worden deze risico's en verliezen onderzocht en beoordeeld
 Welke consequenties worden in de richting van de recreatieschappen, MKB en
horeca voorzien?
Bewoners die met deze zienswijze instemmen zullen dit met e-mail kenbaar maken bij het
e-mailadres van de wijkraad, in dit geval: wijkraadmsw@hotmail.com
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