Stichting Wijkraad MSW

Westervoort 29 april 2017
Burgemeester en wethouders van Arnhem,
Postbus 9029,
6800 EL Arnhem
Onderwerp: zienswijze van de stichting WijkraadMSW met betrekking tot het
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning inbegrepen Mer
Geacht College van B & W,
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord’
(hierna genoemd: ‘WZKN’), ID:NL.IMRO.0202.906.201, met MER is per 20
maart 2017 ter visie gelegd om binnen zes weken een zienswijze in te dienen.
De tervisielegging was gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning. Dit
plan richt zich op wind- en zonne-energie en een agrarische bestemming voor
de Koningspleij-Noord.:
2. Het commentaar en bezwaar in deze zienswijze richt zich op de bestemming
van het windturbinepark en het zonneveld, maar ook op de relatie met het
industriepark Kleefse Waard als ook op het plan voor het windturbinepark en
zonneveld. Daarbij blijft het volgende volslagen onduidelijk: wat is de omvang
en/of zijn de deelgebieden, die nu of in de toekomst deel gaan uit maken van
het plangebied Kleefse Waard i.r.t. het huidige gebied Kleefse Waard
3. Bovendien is het mer in diverse opzichten vaag, achterhaald of onduidelijk: zo
wordt bijvoorbeeld in dit gewijzigde plan en het mer de mogelijkheid van
categorie-5 bedrijven benoemd maar de eventuele locatiereservering voor deze
categorie 5-bedrijf elders in de documenten uitgesloten. Onduidelijk is of deze
tekst wordt gedragen door enig formeel besluit. Dit is een van vele voorbeelden.
4. De Wijkraad MSW is op 11 januari geïnformeerd over de procedurele aspecten.
Na een publicatie in de Westervoort Post van 22 maart jl. is twee weken na de
ter inzage legging van deze plannen een informatiemarkt voor bewoners
gehouden. Dit was de eerste informatiemarkt in het kader van de zogenoemde
draagvlak bevordering is gehouden. Dit is een flagrante afwijking van de RIVMadviezen o.a. : Het GGD Informatieblad medische milieukunde: invloed op de
beleving en gezondheid van omwonenden (2013).
5. Het is kwalijk dat een dergelijke bijeenkomst eerst wordt gehouden binnen de
inzagentermijn van zes weken. Dit steekt vooral daar waar alle zaken t.a.v.
planvorming, besluiten en voorbereiding een definitieve status voor goedkeuring
hebben gekregen zonder dat de betroffen bewoners van Westervoort zijn
gehoord en/of meningen konden geven.
6. Daarbij komt nog het feit dat voor het opstellen van een zienswijze de bewoners
zijn geconfronteerd met zeer omvangrijk dossier met documenten. De
omgevingsvergunning alleen al omvat 1074 bladzijden.
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7. Daarnaast is het bestuderen van het mer een complex proces, daar waar dit
document soms uitgaat van inmiddels vervallen uitgangspunten of gewijzigd
beleid en/of de tekst niet meer van toepassing is voor het oorspronkelijke
industriegebied Kleefse Waard. Ook de status van aantal deelgebieden is nu in
dubieuze constructie gekoppeld aan de voorliggende omgevingsvergunning
8. het ontwerp flexibele omgevingsvergunning is duidelijk gerelateerd aan de
doelstelling voor de opwekking van schone en duurzame energie en dit afgezet
tegen met name het gebruik van fossiele brandstoffen en de daaraan
gekoppelde CO2-uitstoot.
9. De wijkraad onderschrijft de doelstelling van duurzame energie in zijn
algemeenheid maar dat betekent niet dat dit proces overal en onder alle
omstandigheden onomstreden is. Het proces vraagt steeds om een zorgvuldige
voorbereidingen afweging en onderbouwing van besluiten tot plaatsing van
windturbines.
Gecoördineerde behandeling: Bestemmingsplan, MER en
omgevingsvergunning;
10. Uit de stukken stelt de wijkraad vast dat de gemeenteraad van Arnhem heeft
besloten tot toepassing van de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke
ordening
11. Echter in afwijking van dit besluit heeft uw college de volgende procedure van
voor de volgende onderdelen gelijktijdig gestart:
 ontwerp bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord’
 modulair opgebouwde milieu effect rapport (MER)
 aanvraag flexibele omgevingsvergunning Wabo voor vier windturbines
12. Voor alle onderdelen zal één zienswijzenprocedure en één beroepsprocedure
gelden bij de Raad van State.
13. De wijkraad stelt vast dat het college heeft gehandeld in afwijking van het
besluit van het bevoegde orgaan zijnde de gemeenteraad. Voor zover het
college B&W zich dat realiseerde of had moeten realiseren, heeft nagelaten aan
de gemeenteraad toestemming in casu een ander besluit te vragen om op een
andere wijze te reageren dan de raad op eerdere datum heeft besloten,
14. Conclusie: De wijkraad acht daarom het coördinatiebesluit niet van toepassing
en zal daar tegen op formele wijze reageren. Daar er geen sprake is van een
juist en rechtsgeldig besluit, zal de wijkraad in het vervolgproces reageren met
de rechtsmiddelen die hiervoor openstaan.
15. Daar waar het mer in formele zin is aangeboden aan de cie mer zal de wijkraad
haar zienswijze indienen en daarbij haar bezwaren en bemerkingen kenbaar
maken. Indien een aanvullend of vervangend besluit over de coördinatieregeling
wordt genomen, zal de wijkraad dit beschouwen als de nieuwe en formele start
van een procedure, waarbij o.a. ook de mogelijkheid bestaat om alsnog (extra)
zienswijzen kenbaar te maken. Dit laatste gezien de vele onbesproken fouten.
16. Milieu in Westervoort: De milieusituatie in Westervoort is voor de stichting
wijkraad MSW, gelet op haar doelstellingen een grote zorg. Bovendien heeft de
wijkraad in 2008 het initiatief genomen voor een provinciaal burgerinitiatief
betreffende de toen al bestaande zorgen voor het leefmilieu in dit gebied over
vergelijkbare Arnhemse plannen.
17. Met de voorzitter als formele initiatiefnemer zijn 3100 handtekeningen
verzameld voor het burgerinitiatief “Realisatie van een goed leefmilieu aan
Blz. 2 van 44

Stichting Wijkraad MSW
weerszijde van de Pleij". Daarbij vroegen de ondertekenaars aan de Provinciale
Staten van Gelderland, dat deze vanuit hun bevoegdheden, waaronder de
artikelen 80, 145 en 167 uit de Provinciewet besluiten en/of maatregelen
zouden nemen voor het leefmilieu in bedoeld gebied.
18. Na behandeling van dit initiatief is door de gedeputeerde Verdaas een MIS
(milieu informatie systeem) toegezegd. De uitvoering verkeert tot op heden in
het embryonale stadium. Wel hebben omgevingspartijen tezamen met de
wijkraad regelmatig overleg gevoerd over al deze milieuzorgen als de
werkgroep "voor een beter leefmilieu aan weerszijde van de Pleij".
19. Een integrale analyse van de milieubelasting voor Westervoort als onderdeel
van een studiegebied ontbreekt in het mer en de in het mer toegezegde
behandeling van studiegebieden bij de specifieke onderzoeken op aspecten bij
de plangebieden ontbreekt bij die studies als ook in het mer.
20. In samenvatting is het duidelijk dat Westervoort is/wordt omringd door
milieubelastende bedrijfsactiviteiten die vooral aan de grenzen van het
grondgebied van onze buurgemeenten zijn/worden gesitueerd.
21. Deze activiteiten hebben gevolgen voor het leefklimaat van de inwoners. Op
basis van een gehouden milieuscan heeft de gemeente Westervoort per
bedrijfsactiviteit gereageerd en diverse kritische kanttekeningen geplaatst bij die
ontwikkelingen. In dit kader mist de wijkraad nu de gevolgen van de
aanzuigende werking op het regionale verkeer als de bedrijfsterreinen verder
worden ontwikkeld. Daarnaast zijn de gevolgen van de plaatsing van de
windturbines ernstig te noemen.
22. Normering en (ernstige) hinder: Gerelateerd aan het mer en het initiatief voor
windturbines is een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken (geluid,
slagschaduw etc.) zouden concluderen dat (met voorzieningen) aan de normen
wordt voldaan.
23. Los van deze conclusies zijn bij deze onderzoeken (geluid en slagschaduw) op
basis van gehanteerde aannames een aantal kritische kanttekeningen te zetten.
De wijkraad neemt aan en verwacht dat dit leidt tot een nader en vooral
onafhankelijk onderzoek, waarbij andere uitkomsten ontstaan.
24. Gehinderden: Het is een feit dat met name in de Westelijke Westervoortse
wijken sprake is van een groot aantal (ernstig) gehinderde bewoners. In het mer
en het akoestisch onderzoek worden in tegenstelling tot gebruikelijk is (en de
cie mer verwacht) alleen het aantal ernstig gehinderden benoemd. Dit laatste
aantal beloopt naar schatting van minimaal 61 tot 227. Het daarnaast
optredende aantal gehinderden beloopt volgens dezelfde methodiek van 177 tot
530 personen. Hiermee benadert het totaal aantal gehinderden de 750
Westervoorters.
25. Voor personen buitenshuis betreft het een veelvoud en dit gegeven is ook van
toepassing voor bewoners waarvan de vensters openstaan. Gezien de
overheersende windrichting zal de hinder zich ook daadwerkelijk met name in
wijken van onze gemeente voordoen.
26. Een relatie met de bestaande hinder, mede als gevolg van spoorwegen en
regionaal verkeer met bestemming Arnhem blijft in de onderzoeken en de
afwegingen onbesproken.
27. Bij een definitieve keuze van het turbinemodel dienen deze aspecten zwaar
mee te wegen. Het vereist een keuze voor een model met de minste overlast.
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28. Onverlet bovenstaande zijn de aspecten hinder door obstakelverlichting en
lichtschittering/reflectie van zonlicht nog onbenoemd en/of niet ingevuld. Dit
alles is niet aanwezig bij de voorschriften 1.1.-1.3. van de ontwerpvergunning.
29. Beleving: De beleving van windturbines kan deels subjectief zijn. De wijkraad
ontvangt steeds meer geluiden dat veel van onze wijkbewoners zich storen aan
de voorgenomen plaatsing van de vier turbines op grond van:
 visuele overlast/aantasting van de landschappelijke kwaliteiten, waarbij
vanuit Westervoort het vrije zicht op de Veluwezoom wordt verstoord.
 in de Dorpskern is mede door de lage bebouwing en vele open ruimtes in
de oude kern van Westervoort vrijwel doorlopend zicht op een onrustig
beeld van meerdere windturbines.
 Dat deze zorg reëel is blijkt in de praktijk: de zelfs de op grotere afstand
geplaatste windturbines op het Duivense Broek zijn hinderlijk zichtbaar.
 inbreuk op de recreatieve waarden van het (enige) uitloopgebied voor onze
inwoners: de Hondsbroeksche Pleij, onderdeel van de Gelderse Poort en
een ernstige verstoring van de lopende planvorming voor een rivier
klimaatpark in de IJsseluiterwaarden.
30. Samenvatting op hoofdlijnen: De wijkraad MSW acht het voorliggende mer en
het bestemmingsplan met de bijlagen binnen de gemeentelijke
coördinatieprocedure verre van compleet, eenduidig en daarbij verwarrend. Op
grond van de vele hier ingebrachte kritiek en commentaar naast de niet
uitgewerkte en uitgevoerde risicobepalingen plus de niet-ingevulde of
ontbrekende advies- of vergunningsvragen aan het bevoegd gezag is e.e.a.
verre van gereed, juist en compleet. In de bijlagen (zie overzicht) na dit stuk
wordt verder en meer in detail op deze zaken ingegaan.
31. De wijkraad mist in het mer en de bijgevoegde stukken de analyse, dan wel
constatering van de al bestaande belasting in en rond Westervoort in relatie tot
het plangebied als ook overige milieubelastende activiteiten in de omgeving van
Westervoort, zoals ook de Gemeente Westervoort eerder vaststelde.
32. De wijkraad constateert uit de documenten dat niet alle milieubelangen zeker in
relatie tot Westervoort volwaardig zijn meegewogen in de besluitvorming en zij
wijst daarbij op het grote aantal gehinderden en ernstig gehinderden.
33. De onderbouwing van de locatiekeuze wordt niet afgewogen tegenover een
evenwaardig alternatief, hoewel de Gemeente Arnhem al in mei 2015 heeft
vastgesteld dat elders in de gemeente ruimte is voor 16 grootschalige
windturbines en dat daarmee 14,5% van de Arnhemse stroomvraag wordt
afgedekt i.p.v. nu maximaal 3,6% bij het voorliggende plan.
34. De wijkraad mist binnen het gepresenteerde plan enige vorm van een
minimumvariant: een variant die is gericht op het minimaliseren van de effecten
op de leefomgeving binnen de financiële haalbaarheid van het project.
35. De wijkraad heeft vraagtekens bij de onderzoeken als ook de onderbouwing
waarmee de Passende Beoordeling t.b.v. natuurwaarden zijn gedaan (bijl L).
De stichting Wijkraad MSW behoudt zich daarbij het recht voor om deze zienswijze
uit te breiden en aan te vullen.
Met vriendelijke groet,
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A.Bleumink
Voorzitter

Th.Kok
Secretaris

Adres: Rijndijk 17A
6931SC Westervoort
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Overzicht Bijlagen
Bijlage A: Bemerkingen en zienswijze t.a.v. MER
Bijlage B: Zienswijze (bezwaren/ bemerkingen) bij ontwerp flexibele
omgevingsvergunning voor vier windturbines
Bijlage C: Aanvullende opmerkingen en detailcommentaar bij ontwerp van de
flexibele omgevingsvergunning (zaaknummer 195233203):
Bijlage D: Opmerkingen bij de digitale tekst b_NL.IMRO.0202.0906-201_1 en
vullend commentaar bij omgevingsvergunning en bestemmingsplan
deze bijlage is behandeld vanuit het digitale bestand van 1070 blzn. pdf
Bijlage E: Commentaarvisie t.a.v. de opeenvolgende plannen in de afgelopen 10 jaar
Bijlage F: Commentaar ten aanzien van de gebiedsaanduiding en regeling ‘woning in
sfeer van windpark’
Bijlage G: Aspecten van Wet geluidhinder; akoestisch onderzoek Ecofys, 2802-2017
Bijlage H: Zonnevelden
Bijlage I: Rapportage Externe Veiligheid Solid Winds, 20 december 2016
Bijlage J: Rapport Luchtkwaliteit DGMR, 15 december 2016
Bijlage K: Slagschaduwproblematiek
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Bijlage A: Bemerkingen en zienswijze t.a.v. MER
1. Het voorliggende ontwerpplan wijkt sterk af van alle voorgaande plannen die
tot nu toe in procedure zijn gebracht. In de nu voorliggende plannen is geen
logica te ontdekken: in een verkorte opsomming:.
 de versie van december 2016 wordt binnen een maand gevolgd door een
andere versie
 het mer en de bijgevoegde onderzoeken omvatten een groter gebied, maar
leveren soms irrelevante, verouderde en onjuiste gegevens
 in het mer staan ambities die kennelijk niet meer actueel zijn.
 in de rapporten staan onjuiste aannames en/of tegenstrijdige conclusies.
2. Het Mer: In het verleden heeft de wijkraad gereageerd op de diverse plannen
of planconcepten. Ook is gereageerd op diverse plannen t.a.v. de geluidzone
voor het industriegebied, concepten van omgevingsvergunningen voor
vestiging of uitbreiding van bedrijven. Ook in het proces voor het
bestemmingsplan geluid Arnhem-Noord zijn zienswijzen en bezwaren
ingediend. Tot slot heeft de wijkraad inhoudelijk ook tussen 2013 en 2017
gereageerd op respectievelijk een bestemmingsplan Kleefse Waard, een
startnotitie MER, de Notitie Reikwijde en Detailniveau (NRD) en de conceptMER. Het nu gevolgde proces wekt verbazing: het MER beschrijft immers
twee ontwerpbestemmingsplannen:
 het gebied van de Kleefse Waard (zie blz. 49 - 91) en
 het plan ‘WZKN’ (zie blz. 92 - 136)
3. T.a.v. het eerste plan blijkt sprake van feitelijke voorbereiding, waarbij echter
de strekking volledig onbekend is met als voorbeeld het nieuwe onderdeel
‘campusmodel’ (blz. 25).
4. Onder 3.1 (blz 38) is een onjuiste statement: Het uitgangspunt "De autonome
ontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt door aan te haken bij vigerende
bestemmingsplannen, trends en vastgesteld beleid" is onjuist. Voor dit gebied
geldt immers volgens de huidige wetgeving geen vigerend bestemmingsplan
(immers ouder dan 10 jaar). Uit het gestelde onder 2.3 blijkt ook nog dat
beleid vastgelegd in niet actuele visies niet als uitgangspunt kan gelden.
5. Onder 3.2 (blz 41) staat dat "in de afgelopen periode diverse ontwikkelingen
hebben plaatsgevonden zonder dat een integrale toetsing aan de
milieuconsequenties voor het totale gebied hebben plaatsgevonden. Dit is
een ernstig gegeven en daarom ook af te wijzen. De feitelijke ambities zijn in
dit kader niet geoperationaliseerd. Ook de kop Alternatieven is misleidend.
Voor de oprichting van het windturbinepark zijn geen alternatieven
gepresenteerd of hebben omwonenden de mogelijkheid gehad zich uit te
spreken over het kennelijk gekozen schetsontwerp
6. Ondanks deze vaagheid vindt in het mer inhoudelijk behandeling van de
effecten plaats. Daarbij presenteert het mer conclusies v.w.b. industriële
activiteiten (§ 4. MER) voor in feite een nog ‘onbekend bestemmingsplan’.
7. De wijkraad concludeert hieruit dat deze mer nog niet rijp is voor behandeling
en dat deze behandeling eerst kan plaatsvinden na een meer integrale
benadering van het plangebied.
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8. Bovendien zijn in de tekst de volgende onjuistheden aangetroffen, waarbij in
een niet limitatieve opsomming blijkt :
 De aanname (blz. 17) dat er geen geluidsgevoelige objecten binnen de
Lden 47dB(A) contour liggen onderschrijven wij niet (n.b. de ontwerp
omgevingsvergunning stelt op blz. 19 iets anders);
 In de tekst (blz. 42/48) vermeldt ten onrechte categorie 5 bedrijven;
 Blz. 107/108 Ook hier wordt in onze optiek een onjuiste conclusie
getrokken ten aanzien van ‘ … beide woningen in de sfeer van ……’. Zo’n
formele binding kan niet meer omvatten dan een volgens ons discutabele
aanduiding/regeling in het bestemmingsplan en een privaatrechtelijke
afspraak die bestaat tussen alleen een particulier en de initiatiefnemer;
9. Windpark: de behandeling van de windparklocatie in het mer geeft geen
onderzoek of beoordeling van alternatieven, zoals gebruikelijk dan wel
verwacht mag worden, zeker bij een controversiële locatie.
10. Bij beschrijving van de uitgangsituatie vermeldt zowel de quickscan
natuurwaarden van bureau Waardenburg als de haalbaarheidsstudie van
KEMA uit 2011. Het uitgangspunt, anders dan nu in de voorliggende stukken
staat, kregen de voorgestelde windturbines met 100m ashoogte en 145m
tiphoogte. Een nader uitwerking of afweging van de daarbij genoemde
potentiële locatie IJsseloord II is en wordt niet uitgevoerd. Zo is het initieel
noodzakelijke overleg met de provincie hierover niet gevoerd.
11. Opmerkelijk blijft dat de Provincie Gelderland in haar windvisie als ook in de
afgeleide verordeningen en documenten als zoekgebied voor windenergie
juist de Kleefse Waard i.p.v. de Koningspleij-Noord noemt. De gemeente
Arnhem noemt in dit proces een niet openbaar besluit van 10 december 2012.
12. Onjuiste vaststelling geschiktheid: Het is echter onwaar en onjuist als het
mer stelt in par 3.5.2 dat "de in de onderstaande figuur 3.4 gepresenteerde
schetsontwerp van het windturbinepark kwam als geschikt naar voren uit de
quickscan windenergielocaties provincie Gelderland - gemeente Arnhem en
Rheden als zoekgebied voor windenergie.
13. Ten eerste behandelde deze quickscan een planversie met drie windturbines
(van aanmerkelijk bescheidener ashoogte en rotordiameter). Ten tweede werd
het criterium "afstand tot bebouwing" valselijk toegepast door ten onrechte dit
criterium voor deze locatie op groen te stellen, d.w.z. geen verspreid liggende
bebouwing nabij i.p.v. de terechte indicator oranje, d.w.z. aaneengesloten
bebouwing van 500-1000m. Door deze foutieve of valselijke vaststelling is de
huidige locatie Koningspleij (locatie 15) als de geschikte keuze benoemd ten
opzichte van een vergelijkbare locatie (locatie 8).
14. Alternatieven: Op blz 36 van het mer staat onder B.4 Programma New
energy made in [Arnhem]: Wel geldt dat in het gemeentelijk programma New
energy made in [Arnhem] - vastgesteld in 2015- expliciet wordt geconstateerd
dat er in Arnhem enkele kansen bestaan voor de realisatie van grootschalige
windturbines. De geschikte locaties kunnen in totaal ruimte bieden aan circa
16 turbines, Eventueel is méér mogelijk ......
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15. Conclusie: voor het mer geldt dat ‘de informatie en bagage’ onnodig veel
ruimer zijn dan het planologisch doel waarop de procedure zich nu richt.
Daarmee is het mer voor de behandeling van het doel weinig verhelderend en
voor het bepalen van consequenties verwarrend.
16. Het keuzeproces voor de huidige locatie blijkt niet op de juiste wijze en met de
juiste criteria te zijn geschiedt zoals onder bijlage A par 12 blijkt.
17. Het mer presenteert en analyseert geen alternatieven voor de locatie, daar
waar het mer expliciet vermeldt dat al in 2015 is vastgesteld dat er ruimte
bestaat voor circa 16 grootschalige windturbines.
18. De wijkraad verwacht dat deze conclusie onder de aandacht van de cie mer
wordt gebracht.
Bijlage B: Zienswijze (bezwaren en bemerkingen) bij de ontwerp flexibele
omgevingsvergunning voor vier windturbines
1. Toepassing bandbreedte: De initiatiefnemer/aanvrager presenteert een

flexibele omgevingsvergunning aanvraag met de volgende motivering:
Aanvraag bandbreedte Van de gangbare fabrikanten zijn er circa negen
windturbinetypes die voldoen aan de randvoorwaarden die gelden voor
een gezonde exploitatie van de turbines op deze plek. Op basis van de
eigenschappen van de negen modellen is onderstaande matrix opgesteld
waarin de range van de belangrijkste eigenschappen van de windturbines is
weergegeven.
2. Geen houdbare motivering: Deze motivering houdt geen stand wanneer de
website van die gangbare fabrikanten en/of andere concurrenten wordt
bezocht. Op die website wordt een duidelijke en professioneel advies gegeven
voor een keuze voor windturbines in relatie tot de IEC-klasse. Dan blijkt dat de
aanwijzing van de 9 WTs is niet op rationele gronden gebaseerd. Op de
website van producenten wordt expliciet aangegeven dat een WT geschikt
moet zijn voor het windklimaat ter plaatse, bepaalt door de ter plaatse
heersende gem windsnelheid. Deze is blijkens op basis van de diverse
onderzoeken in het mer gemiddeld 6.3 - 6.4m/s. Het ontbreken van juist een
IEC-klasse 4 is in dit kader opmerkelijk!
3. Toelichting: In dit kader kan onderstaande tekst van een van de fabrikanten
dienen als toelichting (en vergelijkbare teksten zijn alom beschikbaar):




"WHEN IT COMES TO WIND TURBINE PERFORMANCE, LOCATION MATTERS.
TURBINES NEED TO BE DESIGNED FOR OPTIMAL PERFORMANCE AND RELIABILITY
IN WHATEVER WEATHER CONDITIONS THEY MAY FACE THROUGHOUT THEIR
LIFETIMES, BE IT A GENTLE BREEZE ON A LOW-LYING PLAIN OR A RAGING
OFFSHORE STORM.
Before deciding to build a wind turbine in a particular site, there are a few critical questions
the developer needs to answer: What is the average annual wind speed in this location?
What are the extreme gusts that could occur within a 50 year period? How turbulent is the
wind at the site? These three dimensions — wind speed, extreme gusts, and turbulence
— encompass the wind class of a wind turbine. The International Electrotechnical
Commission (IEC) sets international standards for the wind speeds each wind class must
withstand, as seen in the table below
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4. How does this impact blade design?To put it simply, blades in high wind sites and
low wind sites have different designs to optimize performance. For instance, turbines
in lower wind speed locations (Wind Class III) at a given rated power will need a
larger rotor to capture the same amount of energy as a similar turbine at a Class II
site. Fortunately the milder wind climate makes it possible for the turbine structure to
carry a larger rotor, and thus an efficient turbine can be designed. Even so, the cost
of energy will always be lower for wind power at sites with a higher average wind
speed. The choice of wind class occurs early in a blade project, with the
customer making the decision about the wind class based on the intended site.
5. Windenergie en de normen: Bijna alle normen voor windturbines worden in

Nederland overgenomen van mondiale normen (met name de NEN-EN-IEC
61400 serie). Slechts enkelen die rechtstreeks verband houden met Europese
richtlijnen en die niet mondiaal zijn afgesproken, worden op Europees niveau
gemaakt. Daarna worden ze als Nederlandse norm overgenomen (NEN-EN
50308, NEN-EN 50373). Uniek Nederlandse normen worden niet meer
gemaakt of bijgehouden. Deze normen voor zover bestaand, zijn nu als
actuele mondiale of Europese versies beschikbaar.
6. De initiatiefnemer laat in zijn tabel en toelichting na in te gaan (of te

beschrijven) welke gevolgen een zwaardere rotor en andere rotorbladen
zullen hebben.
7. De (verwachte) kans dat dit zal leiden tot een nadeliger geluidskarakteristiek
worden hier niet benoemd. De toepassing op bovenstaande tekst op de tabel
van de initiatiefnemer leidt in ieder geval tot de volgende dikgedrukte
conclusie:
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1
2
3
4

5
6

7

8
9

Turbine
type

IEC
clas
s

Rotordiamete
r
[m]
100

Ashoogte
[m]

Max.
tiphoogte
[m]

IIIA

Nom.
Vermoge
n
[MW]
2,5

Lagerwey
L100 2.5
Enercon
E101 3.05
Enercon
E103 2.35
Siemens
SWT 108
3.0
GE 120 2.75

99

149

IIA

3,05

101

99

149,5

IIIA

2,35

103

98

149,5

IA

3,0

108

115

169

IIIS

2,75

120

110

170

Siemens
SWT 113
3.0
Siemens
SWT 113
3.2
Vestas
V117 3.3
Senvion
M114 3.4

IIA

3,0

113

115

171,5

IIA

3,2

113

115

171,5

IIA

3,3

117

116,5

175

IIA

3,4

114

119

176

8. Op basis van genoemde en beslissende criterium windclass komen alleen de

turbines onder 1, 3 en 5 in aanmerking voor plaatsing op een windturbinesite
bij Arnhem. Overigens is in de omgevingsvergunning slechts van een specifiek
type windturbine een overzicht opgenomen van de geluidskarakteristieken.
Van alle potentiële turbines dienen deze te worden bijgevoegd
9. Het is onacceptabel dat de na verlening van de omgevingsvergunning de
diverse maatgevende onderzoeken
10. Inrichting windpark: onderlinge afstand en grootte: Windturbines moeten
op een bepaalde minimale afstand van elkaar staan. Een vuistregel voor de
onderlinge afstand is vijf keer de diameter van de rotor (NeN en RVO). Een
kleinere onderlinge afstand heeft tot gevolg dat de turbines niet optimaal
profiteren van de wind: ze staan dan bij sommige windrichtingen in elkaars
luwte. Het rendement daalt daardoor.
11. Grotere windmolens moeten verder uit elkaar staan, maar een park met
grotere molens is toch efficiënter omdat deze wind op grotere hoogte kunnen
benutten. In de praktijk blijken parken met grote molens ook economisch
efficiënter. Alleen parken met veel molens kunnen bovendien bepaalde
schaalvoordelen bieden,
12. Ecofys geeft in een onderzoek voor een ander windpark aan onder
"Windopbrengst": "de windturbines staan op een minimale afstand van 4 x de
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rotordiameter en een grotere afstand in de zuidwestelijke windrichting
(overheersende windrichting)".
13. Bij toetsing aan de Arnhemse site is vast te stellen dat de onderlinge afstand
tussen de turbines in tweegevallen maar (circa) 3,2 x de diameter bedraagt en
slechts eenmaal 3,6maal. Deze minimale norm wordt gerealiseerd in de
overheersende windrichting. Hier is dus sprake van een windpark met korte
onderlinge afstanden: daarmee is hier juist sprake van barrièrewerking!
14. In de praktijk blijkt volgens literatuuronderzoek te leiden tot een verlies van 5%
van de output. Deze gegevens of uitkomst is niet in de documenten gevonden.
15. Geluidsniveau: In het algemeen geldt dat in landelijke gebieden bij
specifieke windrichting en windsnelheid de windturbine goed hoorbaar is
terwijl aan de geluidsnormen wordt voldaan. In het mer en de geluidstudie
wordt hieraan ten onrechte geen aandacht besteed.
16. Vogelrichtlijn en Rustgebieden: Verder is in een aantal speciaal
aangewezen gebieden de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing.
In de natuuronderzoeken bij de studie wijst bureau Waardenburg (ten
onrechte) op de grote tussenruimte bij dit windpark, hoewel toch duidelijk uit
de praktijk blijkt dat hier sprake is van een zeer dichtgepakte opstelling.
17. Conclusie: de gepresenteerde windturbines zijn op rationele gronden niet
geschikt voor het hier gepresenteerde windpark. Slechts drie van de turbines
voldoen aan rationele eisen. Het stelt vragen aan de relevantie van de
onderzoeken met best- en worstcase turbines.
18. Daarbij nog de vraag of een van de turbines aan de eisen van het
radaronderzoek kan voldoen. Bovendien blijkt de dichte pakking van de
opstelling ruim onder de gewenste norm van 4 tot 5 maal de rotordiameter.
19. Als laatste bezwaar geldt dat de initiatiefnemer een andere windturbine kan
inbrengen waarvan de karakteristieken (geluid en slagschaduw) nadelig
afwijken van de eerder gepresenteerde worstcase installatie, zonder dat
hiertegen een normale procedure van zienswijze en bezwaar openstaat. Deze
aanpak tast de rechtszekerheid en het fair-play beginsel aan.
Bijlage C: Aanvullende opmerkingen en detailcommentaar bij ontwerp van
de flexibele omgevingsvergunning (zaaknummer 195233203):
1. Er is een discrepantie tussen de ontwerptekst (blz. 19/20): ‘Bij de aanvraag
(…) die liggen binnen de 47 dB(A)-contour voor L-den (…) inrichting …’ met
de tekst in het akoestisch onderzoek en in het MER (blz. 108) waar staat: "er
liggen geen woningen binnen de 47 dB(A)-contour …""
2. De toepassing van de noodzakelijke voorschriften voor obstakelverlichting,
beperking van slagschaduw en stilstand voorziening (ook na de verplichte
evaluatie c.q. monitoring) moet voldoende verzekerd zijn en blijven en zo
nodig worden aangepast; inbegrepen een afdoende handhaving;
3. de verbonden voorschriften van de ontwerpvergunning: te weten de
voorschriften 1.1.– 1.3. zijn onvoldoende hard en eenduidig geformuleerd,
c.q. zijn ontoereikend. Dit betreft :
 obstakelverlichting
 lichthinder door terugkaatsing van zonlicht
 slagschaduw;
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4. Het MER vermeldt op blz 48 een maximale tiphoogte van 180meter daar waar
andere documenten een mogelijkheid aanduiden tot 192meter;
5. Het is onjuist om te teksten te bezigen als ‘… het project in overeenstemming
is met het van kracht zijnde bestemmingsplan Windpark en zonneveld
Koningspleij-Noord’ en ‘… in het ter plaatse geldende bestemmingsplan
‘Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord …’ voordat deze zaken in een
formeel besluit zijn vastgesteld.
6. De stelling die is geformuleerd op blz. 19/20: ‘… de woningen aan de Veerweg
kunnen worden beschouwd als …….’ is ten principale onjuist, zoals de
wijkraad al eerder in deze zienswijze heeft vastgesteld.
7. De tekst over de beroepsclausule (rechtbank Gelderland) stemt niet overeen
met hetgeen volgt uit het besluit tot gecoördineerde behandeling (beroep etc.
in één instantie bij de ABRS cfm art. 8.3 van de Wro).t.a.v. beroep/verzoek om
voorlopige voorziening. Zo deze door de gemeente Arnhem geformuleerde en
vast te stellen stukken die mogelijkheid bieden, zal de wijkraad deze benutten.
8. Samenvatting:Onze zienswijzen samenvattend
9. De initiatiefnemer heeft ten onrechte zes windturbines opgenomen die voor
een gezonde exploitatie ongeschikt zijn. De wijkraad heeft daardoor twijfels
over de keuze van bepaalde windturbines in onderzoeken
10. De wijkraad betwijfelt of het initiatief voor vier windturbines in parkvorm op
basis van dit ontwerpbestemmingsplan wel stand kan houden.
11. De flexibele omgevingsvergunning wordt niet correct beoordeeld nu de situatie
van de locatie in het algemeen en in het bijzonder voor de WT 03 ter discussie
staan als ook het preferente bestand windturbines. Daarbij is sprake van
dubieuze aannames en uitgangspunten.
12. In het algemeen zet de wijkraad vraagtekens bij de onderbouwing en de
vereiste zorgvuldigheid bij de totstandkoming van het plan.
13. Conclusie: de wijkraad verzoekt en adviseert het bestemmingsplan ‘Windpark
en zonneveld Koningspleij Noord’ niet vast te stellen en op basis van zeer
zorgvuldige overwegingen het onderhavige plan binnen het voorziene plan
voor de Kleefse Waard voor te bereiden en in procedure te brengen, zodat
ook het Mer in de context waarvoor het is opgesteld, kan worden ingebracht
en beoordeeld.
Bijlage D: Opmerkingen bij de digitale tekst b_NL.IMRO.0202.0906-201_1 en
aanvullend commentaar bij omgevingsvergunning en bestemmingsplan
dit deel is behandeld vanuit het digitale bestand van 1070 bladzijden pdf
1. Power curves and noise levels: hier zijn als bijlage (?) 11pagina's
opgenomen over de windturbine V117-3.3 MW, Mk2, IEC2A: over geluidsbron
en belasting. Van de overige windturbines kan men echter niet kennis nemen
van de geluidskarakteristieken. Dit dient te worden hersteld.
2. Op blz 15/1070 wordt bij de aanvraag op form 2016-03 de locatie als indicatief
vermeldt, daar waar elders concrete coördinaten zijn vermeld met motivering
waarom. Het is onduidelijk en onjuist dat de afstanden tussen turbines 400m
met afwijking groter dan 10% accepttabel zijn, waar om veiligheidsredenen de
locaties definitief zijn. De benoeming van de bouwlocatie is onjuist: een
turbine staat niet op het terrein Kleefse Waard maar op het gebied Oude
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Oeverweg. Dit is geen onderdeel van Kleefse Waard maar van het terrein het
Broek.
3. Bij de bijlage (blzn 20 - 21 van 1070) ontbreken de bestemmingsplannen
4. Commentaar bij deToelichting op aanvraag voor een flexibele
omgevingsvergunning. Onder 2.1Locatie: Het bedrijventerrein Kleefse
Waard maakt deel uit van het aaneengesloten bedrijventerreincomplex
industrieterrein Arnhem Noord. Het plangebied ligt tussen de Pleijweg (N325),
de Rijn (ten zuidwesten) en de Westervoortsedijk. De grootte van het totale
gebied is circa 90 hectare. Anders dan het mer suggereert is en wordt de
locaties niet afgedekt door een goedgekeurd bestemmingsplan
5. Zie blz 33 van1070: Het plangebied omvat niet de bouwlocaties.
6. In tabel 2.1 blz 34 worden i.t.t. blz 15 wel de exacte locaties aangeduid
7. Op blz 37: Aanvraag bandbreedte Van de gangbare fabrikanten zijn er circa
negen windturbinetypes die voldoen aan de randvoorwaarden die gelden voor
een gezonde exploitatie van de turbines op deze plek. Op basis van de
eigenschappen van de negen modellen is onderstaande matrix opgesteld
waarin de range van de belangrijkste eigenschappen van de windturbines is
weergegeven. Dit is in tegenstelling wat de gangbare fabrikanten opgeven als
windturbines voor een site met deze windlocatie: op deze onjuiste aanname is
al eerder commentaar gegeven.
8. Het bijgevoegde TNO-rapport toont in het kader van het radaronderzoek aan
dat de uiterste dimensies (ashoogte/tiphoogte) niet kunnen voldoen aan de
eisen van Defensie voor deze plaats. TNO geeft aan met welke turbines
mogelijk wel wordt voldaan. De turbines die niet kunnen voldoen, dienen geen
deel uit te maken van de flexibele omgevingsvergunning.
9. Geluidsbelasting: daar waar gangbare turbines worden gepresenteerd, wordt
nagelaten de geluidsbelasting in de praktijk (bekend bij exploitantanten van
windparken) te verifiëren. Deze zijn immers verplicht deze geluidsgegevens bij
te houden. Bij de bepaling van best case en worst case scenario's wordt een
keuze niet meer getoetst op basis van geluidskarakteristiek van de turbines.
Een nieuwe turbine kan bijvoorbeeld door de rotorkeuze in nadelig opzicht de
worst-case turbines uit het onderzoek zonder dat hieraan een nieuwe voor
beroep vatbare procedure aan vooraf gaat.
10. In het kader van de bouwvergunning wordt gesteld dat de funderingseisen of
dimensies onbekend zijn, hoewel in dat zelfde kader met even veel recht een
worst case turbine in de vergunning kan worden ingebracht. De dimensies van
de grootste turbine (tip- en ashoogte 120m) zijn ook bekend of te bepalen.
11. Het aantal ernstig gehinderden buiten de Lden 47dB(A) contour is inzichtelijk
gemaakt. Dit is gedaan door gebruik te maken van een relatie tussen een
geluidsdosis en het percentage ernstig gehinderde personen binnenshuis
(zoals vastgesteld door TNO2). In tabel 3.1 is dit weergegeven. Echter wordt
nagelaten het aantal gehinderden te berekenen en te presenteren.
12. Zie de tekst op blz 38-39 van 1070: na de keuze verzoekt de aanvrager het
bevoegd gezag om een nieuw geluidonderzoek aan te leveren uiterlijk drie
weken voor aanvang van de bouw, waaruit blijkt dat de definitief gekozen
windturbinetype aan de normen van het Activiteitenbesluit voldoet. In de
aanvraag is onduidelijk welk gevolg en consequentie aan deze onderzoeken
zijn verbonden, daar waar de aanvrager kennelijk een overeenkomst met een
leverancier is aangegaan. Bij de aanvraag moet het bevoegd gezag ook
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kunnen uitgaan van reeds gerealiseerde geluidsbelasting (elders) als hier
sprake is vaneen bestaand type en uitvoering.
13. Deze procedure geldt niet alleen voor geluid maar ook voor slagschaduw
maar dient ook tot slot ook (blz 42/1070) te gelden t.a.v. een nieuw externe
veiligheidsonderzoek. Dit is aan te leveren uiterlijk drie weken voor aanvang
van de bouw, waaruit blijkt dat de definitief gekozen windturbinetype aan de
normen van het Activiteitenbesluit voldoet.
14. blz 39 Obstakellichten: Een voorstel voor het aanbrengen van markering en
obstakellichten op de windturbines zal ter instemming worden voorgelegd aan
de ILT. Commentaar: uit de stukken blijkt niet dat een voorstel/aanvraag ter
toetsing aan de stukken toegevoegd. Het is nu onbekend welke de gevolgen
zijn voor (lichtbelasting van) mens en fauna dan wel er toestemming is.
15. Blz 39 stelt dat Lichthinder vanwege lichtschittering van de bladen niet zal
optreden, aangezien het windturbinetype dat gerealiseerd wordt in alle
gevallen voorzien zal worden van een antireflecterende coating. Met als
Commentaar Deze eis is niet zichtbaar in de aanvraag!
16. Blz 40 Stelt dat na een definitieve keuze voor een verklaring van geen
bezwaar bij defensie worden aangevraagd en ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het bevoegd gezag. Indien deze goedkeuring ontbreekt zal er
niet worden aangevangen met de bouwwerkzaamheden van het windpark.
17. Commentaar: het onderzoek van TNO toont aan dat de worstcase (resp
120m as- en tiphoogte) niet voldoet. Derhalve dient de bandbreedte en
daarmee het aantal preferente turbines te worden aangepast.
18. Op blz 41: Het document stelt geen aanwijzingen te kennen voor directe
bezwaren met betrekking tot veiligheidsrisico’s en verwijst naar het gehele
externe veiligheidsrapport.
19. Commentaar: het externe veiligheidsrapport geeft aan dat diverse actie naar
het bevoegd gezag noodzakelijk zijn maar er blijkt niet uit dat deze acties zijn
ondernomen.
20. Vervolgcommentaar: diverse aspecten uit het Handboek Risiscozonering zijn
niet beschreven of uitgewerkt, daar waar deze aspecten wel relevant zijn. Ook
het feit dat de aanwezige rails op het terrein niet wordt behandeld, hoewel het
binnen de werkingssfeer / risicozonering van de WTs valt,.
21. Gebruik spoorweg Kleefse Waard: een mededeling dat deze spoorwegen
nu niet worden gebruikt is niet aan de afd communicatie van de Gemeente
Arnhem. Een toetsing aan het bestemmingsplan ontbreekt c.q. een verklaring
van ProRail. NB: nog voor twee jaar was deze spoorwegverbinding onderwerp
van een lopende provinciale studie voor een railterminal ter plaatse
22. Stilstandvoorziening op blz 43: De stilstandvoorziening die nodig is voor de
vleermuizen, kan vormgegeven worden middels een vleermuisvriendelijke
algoritme om het aantal slachtoffers te reduceren. Dit zal afhankelijk zijn van
de gemeten activiteit van vleermuizen in windpark Koningspleij-Noord
23. Commentaar: Deze activiteitmeting is nog niet uitgevoerd of aangetroffen in
de bijlagen van de natuuronderzoeken.
24. T.a.v. Bodem en Waterkering op blz 45 zegt de tekst: De resultaten hiervan
worden eind eerste week januari geleverd bij de omgevingsvergunning resp.
aanvraag. De verwachting is dat de kwaliteit van de bodem ook op de locatie
van windturbine 3 voldoende is, of kan worden gemaakt voor het realiseren
van de windturbine.
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25. Commentaar: bij het ter inzage leggen in maart 2017 ontbraken de stukken,
die in januari zouden zijn toegevoegd. Onduidelijk is of wordt voldaan aan de
eisen van het Waterschap
26. Visualisatie windturbines in 3D (blz 54/1070) Bij de presentatie bleek sprake
van ernstige verstoring in Westervoort van de zichtlijnen op de Veluwezoom
en het open gebied van de uiterwaarden. Onduidelijk was daarbij telkens of,
dan wel welke worst-case turbine is gepresenteerd. De presentatie in 3d voor
bewoners kende de beperking dat niet de reële en feitelijke bouwhoogte van
de Westervoortse bebouwing werd gehanteerd maar de maximaal mogelijke
maatvoering. Zo lijkt het of de gepresenteerde turbines (soms ook niet op de
maximale maatvoering) door de bebouwing aan het zicht zou worden
onttrokken. Zo dit niet geval is leiden de vier draaiende grote turbines tot een
onrustig beeld in de ooit zo stille Uiterwaarden
27. Bijlage 3 de verklaring van betrokkenheid van de bewoners (blz 63)
ontbreekt, daar waar als sinds 2015 bekend is dat deze noodzakelijk is, tenzij
deze verklaring van betrokkenheid is bedoeld om wettelijke bepalingen uit
o.m. het activiteitenbesluit te omzeilen.
28. Bijlage 4 Het informatieblad van het ministerie I & M (blz 64). Hier
ontbreekt de actuele aanvraag respectievelijk de beslissing voor dit park bij
respectievelijk van de Inspectie voor de leefomgeving
29. Het gestelde t.a.v. de stilstandvoorziening gelden voor de vier windturbines
(blz 109) is niet aangetroffen. De vraag is relevant: wat zijn de tijden en dagen,
dan wel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?
Commentaar: tijdens de informatiemarkt werden flyers uitgedeeld waarin
werd gesteld dat de eis t.a.v. de stilstandvoorziening bij alle windturbines de
gegevens van iedere woning in het gebied van de slagschaduwcontour in het
systeem (>600 woningen) zouden worden ingevoerd. Deze eis ontbreekt hier.
30. De invulling na de verwijzing bij de aanvraag ontbreekt Zie hiervoor de
toelichting op aanvraag,bijgevoegd bij zaaknummer 2683317
31. 7.2 Vooroverleg met Bewoners: De tekst stelt:" In de maanden mei en juni
van 2014 zijn er een drietal 'consultatierondes' gehouden in Presikhaaf,
Malburgen en Westervoort. Tijdens deze bijeenkomsten is er informatie
gedeeld en een inventarisatie gedaan van welke vragen de omwonenden
graag beantwoord willen hebben. De uitkomst en beantwoording hiervan zijn
terug te vinden op de website www.windpark-Koningspleij.nl" . Daarbij is de
wijkbewoners toegezegd voor het einde van het jaar (2014) de vragen te
beantwoorden. Uiteindelijk is op 11januari 2017 een tweede en finale
consultatieronde geweest over de consultatieronde. De specifieke vragen van
bewoners werden pas duidelijk tijdens de informatiemarkt op 3 april 2017 toen
in de inzage termijn de eerste draagvlak bevorderende bijeenkomst was.
32. De initiatiefnemer heeft volgens de tekst gedurende een drietal momenten
contact gehad met de wijkraden. De initiatiefnemer weigerde deze
bijeenkomsten te houden a.d.h.v. een agenda en met verslaglegging. Een
bespreking over zaken die nog door de wijkraden te beïnvloeden waren, is
nooit geagendeerd. De contacten hadden alleen een procedureel karakter
mede door de wisselende visie van de gemeente Arnhem t.a.v. het
bestemmingsplan en procedures .
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33. Conclusie en commentaar: draagvlakbevordering en participatie zoals o.a.
wordt aanbevolen in de overheidsuitgangspunten SVWOL en in het document
RIVM rapport 200000001/2013 is in het geheel niet aan de orde geweest.
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Bijlage E: Commentaarvisie t.a.v. de opeenvolgende plannen in de
afgelopen 10 jaar
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord’,
hierna te noemen: WZKN, (I.) is of zou de vervanger/opvolger zijn, dan wel is
de aangepaste/uitgeklede versie van het in december 2016 gepresenteerde
voorontwerp van het bestemmingsplan (II.) ‘Kleefse Waard en omgeving 2017’
(verder te noemen: KW 2017).
Dat voorontwerp omvatte het gebied van het bestaande industrieterrein
Kleefse Waard en de Koningspleij-Noord, alsmede een aantal gebieden die
nog geen industriële bestemming hebben en geen deel uitmaakten.
Bij nadere beschouwing van het plangebied onder 3.1 en ook onder 4.3 valt
de wijkraad op dat de daar beschreven situatie niet overeenstemt met de
juridische of feitelijke werkelijkheid. Het zou te ver voeren om alle aspecten
hier aan de orde te stellen. Zo heeft het gebied Kleefse Waard heeft geen
bestemmingsplan dat voldoet aan de eisen van de wro (het dateert met een
laatste wijziging uit 1983). Gebied 5 heeft geen industriële bestemming maar
bestaat uit woningen. De Koningspleij-Noord heeft sinds de grenscorrectie
(Elst en Huissen) een agrarische bestemming. Het terrein oude oeverweg
behoort tot het gebied het Broek. Het gebied ten Oosten van de Pleijroute
(N325) behoort tot geen van deze gebieden.
Bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Kleefse Waard - Koningspleij’ uit 2013 heeft
de wijkraad een zienswijze ingediend Op deze zienswijze is door de
gemeente Arnhem niet gereageerd anders dan met een ontvangstbevestiging
Het Arnhemse college heeft in 2014 de procedure de procedure opgeschort.
In dit plan was geen sprake van het opwekken van wind- en zonne-energie.
In een van de latere concepten uit 2016 bestond het plan voor vier
windturbines: in die fase later aangevuld met een zonneveld. Daarbij maakte
de optie voor een categorie 5-bedrijf deel van uit. Deze informatie ondermeer
door de wijkraad gebruikt voor de zienswijze bij de NDR kende nog (te)veel
niet ingevulde aspecten. Een afdoende reactie is naar de mening van de
wijkraad niet ontvangen. Ook is niet gebleken dat de cie mer in deze fase was
betrokken bij dit proces.,
Uit al deze stukken blijkt steeds sprake van de één-gebiedsbenadering. Nu
krijgt deze aanpak een totaal andere wending. Voorstel is om enkel nog een
bestemmingsplan voor het windpark en het zonneveld op de Koningspleij op
te stellen, in procedure te brengen en u ter vaststelling voor te leggen:
‘Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord’.
Ondanks alle, al jaren lopende voorgaande ontwerpen, studies en plannen
zegt het college nu dat centraal staat: ‘… tijd om een zorgvuldige afweging te
maken voor het bedrijventerrein …’. Het lijkt onwaarschijnlijk dat enkel het
aspect ‘campusmodel’ deze verwarring en onduidelijkheid noodzakelijk maakt.
Het voorliggende bestemmingsplan leidt tot een zogenoemde planologische
knip waarbij bovendien bepaalde gebieden worden toegevoegd die niet tot het
plangebied van het mer behoorden, gebieden uit andere bestemmingsplannen
worden toegevoegd en/of opgeknipt. Zodat een situatie ontstaat die bijna
onmogelijk is te koppelen aan het mer, het plangebied en de studiegebieden
die in het proces zouden worden meegenomen.
De vraag is welk bestemmingsplan voor het gebied Kleefse Waard wordt
ontwikkeld en wat hiervan in de eindsituatie de omvang zal zijn. De toelichting,
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regels en verbeelding worden bij het voorliggende ontwerpplan ‘KWZN’ herijkt.
Dat blijkt weer niet te gelden voor een aantal onderzoeken die een ruimer
gebied bestrijken. Het gezoneerde industrieterrein valt sinds 13 juli 2015
onder het facetbestemmingsplan Geluidzone Industrieterrein Arnhem Noord’.
Het gebied ten oosten van de N325 en het gebied (nr 7) 'Oude Oeverweg'
behoren niet tot deze geluidzone.
10. Hier is duidelijk sprake van elkaar opvolgende, niet met elkaar afgestemde
resp corresponderende, plannen. Deze verwarring blijft zich manifesteren op
diverse gebieden en in de stukken, zoals o.a. in het mer en het rapport
luchtkwaliteit. De vraag dringt zich op of het wel zo consistent is wat er nu in
ruimtelijk opzicht en procedureel gezien gebeurt en welke motieven hieraan
ten grondslag liggen. Wij merkten dat eerder op (bijlage bij onze brief van 30
september 2014).
11. Eerder heeft de gemeente Arnhem aangegeven om het gebied van de
Koningspleij-Noord deel te laten uitmaken van het gezoneerde
bedrijventerrein Arnhem-Noord. De plannen voor de windturbines waren
echter gekoppeld aan een andere locatie gelegen buiten het industriegebied
Arnhem-Noord
12. In de huidige situatie inbegrepen voorliggende documenten is het onduidelijk
welke verbanden, relaties en invloeden bestaan of zullen bestaan tussen:
 de milieu- en omgevingsvergunningen, die in de afgelopen periode bij het
ontbreken van een geldend bestemmingsplan zijn en worden vergeven
 de systematiek voor de verdeling van de resterende milieuruimte (zie blz.
73 MER), waar het verouderde document (bestemmingsplan Kleefse
Waard) geen kaders stelde
 de functie van parkmanagement en/of meervoudig ruimtegebruik;
 de rol en invulling in het kader van (evt) energietransitie (zieblz. 96 MER);
 de infrastructurele aspecten als ontsluiting en verkeersafwikkeling ook in
het kader van gevaarlijke stoffen.
 de centrale toegang tot het afgesloten terrein van IPKW zie blz. 40 MER);
 de MERscan en -beoordelingsplicht en het voorliggende MER;
 de eerder verrichte MAS (Milieu Aspecten Studies 2007);
 de (toekomstige) effecten visa versa over de toegestane bedrijvigheid
 het gebruik van de geluidruimte en inwaartse zonering.
13. In dit kader constateert de wijkraad dat hiermee de samenhang en de
integrale milieuzonering Arnhem-Noord op diverse gebieden verloren gaat en
daarmee geen spreke meer is van één ruimtelijk en stedenbouwkundig
gebied. Daarmee vervalt een basis van in en rond het mer gehanteerde
basisstudies, connecties en visies, maar ook de infrastructuur en
privaatrechtelijke aspecten zoals met IPKW:
 Onderbouwing regionale behoefte bedrijventerrein Kleefse Waard
 Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) regio Arnhem Nijmegen
 Energie- en Milieutechnologie (EMT),
 Kansrijke cluster benoemd in de Economische Agenda Arnhem (2009).
 Visie Koningspleijn (2007),
 Studie Future Cities;
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 Masterplan voor het bedrijventerrein Kleefse Waard-Koningspleij Noord;
 vorige (facet)bestemmingsplannen met planonderzoeken;
 planbenadering en stedenbouwkundige studie/visie door bureau West-8;
14. Motivering van Arnhem: het is onduidelijk waarom het college van Arnhem nu
kiest voor een zo snel mogelijk realiseren van het onderdeel "wind en zon" en
dit onderdeel als zeer dringend in procedure brengt. Vooral als in ogenschouw
wordt genomen dat plannen en activiteiten van initiatiefnemer al lopen sinds
oktober 2013 (intentieovereenkomst) en dat de diverse relevante onderzoeken
al waren voltooid in 2014 en 2015, zoals aangetoond in deze zienswijze.
15. Indien de gemeente Arnhem zoals is vereist in de WRO sinds 2003, dan
ware het mogelijk geweest om de behandeling van deze aspecten en plannen
te behandelen binnen het raamwerk van een van krachtzijnde actueel digitaal
bestemmingsplan voor het industrieterrein Kleefse Waard. Het commentaar en
de zienswijze vindt dan logisch plaats op basis van een ‘bestaande en al
bestemde situatie’. om dan ‘daarop qua diverse planaspecten voort te
borduren’. Nu wordt in onoverzichtelijke en omvangrijke, deels niet meer
relevante uitgangspunten en studies op korte termijn zonder toetsbaar kader
een zienswijze over dit deels omstreden plan verwacht zie onderstaand
overzicht van bestemmingsplannen met hun lang verlopen vaststellingsdata!
16. Hoogbouwbeleid: de wijkraad heeft eerder een toetsing aan het Arnhemse
hoogbouwbeleid benoemd. Uit openbare briefwisseling is kennisgenomen van
vergelijkbare standpunten van de gemeente Westervoort.
17. In bestuurlijke brieven in 2016 en 2017 als ook in de NRD zienswijze is e.e.a.
benoemd. Daarop heeft de gemeente Arnhem gereageerd in de reactienota
NRD (punt 14. bij c.11.en bij de toelichting als ook in het MER (blz. 36).
18. De wijkraad is kritisch bij de toetsing daar aan de gemeentelijke structuurvisie
(10 december 2012), door te stellen dat er geen strijdigheid is en meent dat ‘ ..
een ander gemeentelijk toetsingskader op dit moment niet voor handen is ’.
19. Immers deze uitspraak staat op gespannen voet met het raadsvoorstel van
dezelfde datum bij de haalbaarheidsstudie van de KEMA, waar wordt gesteld:
“… de huidige beleidskaders hoogbouw laten hoogten als benodigd voor
windmolens niet toe. Voorwaarde om tot realisatie (…) afgeweken wordt van
deze beleidskaders dan wel dat deze kaders worden aangepast …’.
20. Interferentie met bestaande en geplande windpark ontwikkelingen: Het
MER refereert op blz 123 aan het bestaande windpark Duivense Broek.
Echter er wordt geen aandacht besteed aan de ontwikkeling bij de AVRinstallatie in Duiven. Hier bestaat een het initiatief van het Waterschap Rijn en
IJssel voor de oprichting van twee windturbines. Bovendien bestaan (nietlimitatief) ook initiatieven voor vier turbines bij de Bijvanck in Angerlo, als een
lopend initiatief bij Eefde. Deze potentiële windparken worden niet besproken,
dit i.t.t. het initiatief/windpark Zuiderzeehaven in Kampen t.a.v. de gevolgen
voor cumulatie. Mede in relatie tot de effecten op (foerageergebieden en route
van) trekvogels stelt de wijkraad dat dit onderwerp onvoldoende is uitgewerkt.
21. Samenvattende conclusie: De wijkraad MSW heeft zich al ruim tien jaar
intensief, constructief maar kritisch ingezet bij het proces van invulling van de
Arnhemse industriegebieden op korte afstand van onze woonomgeving. Bij
een eerdere fase/bestemmingsplan heeft de Raad van State de wijkraad (met
andere partijen) in het gelijk gesteld ten aanzien van de Arnhemse aanpak en
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invulling. De wijkraad meende nu in het licht van de Raadsbrief januari 2015
een andere, zorgvuldige en consistente planuitwerking te mogen verwachten.
Deze verwachting is niet waargemaakt hetgeen blijkt uit de invulling van het
draagvlak. Naar dit aspect is geen onderzoek gedaan. De eerste en enige
informatiemarkt vond plaats midden in het formeel juridisch traject, waarbij
geen enkele mogelijkheid of vrijheidsgraad bestond het project ook maar in
enigerlei mate te beïnvloeden. Dit heeft geleid tot zeer veel reacties gezien de
opvattingen die hierover in de betroffen Westervoortse wijken. Toch gaat de
gemeente Arnhem door met het zo snel mogelijk proberen te realiseren van
een plan dat hier en nu veel aanleiding geeft tot het maatschappelijk debat.

22. Het statusoverzicht bestemmingsplannen jaargang ontwerp 2013 laat zien hoe
de planvisie 3.1 en fig 4.3 in het mer afwijkt van de juridische werkelijkheid
 Nr 69 omvat de gebieden 5, 6 , 8, 9 en 10
 nr 549 omvat gebied 4
 nr 37, 365 en 407 omvat gebied 7
 nr 399 omvat gebied 1
 nr 465 omvat gebied 3
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Bijlage F: Commentaar ten aanzien van de gebiedsaanduiding en
regeling ‘woning in de sfeer van windpark’
In de voorliggende documenten staan diverse zaken betreffende de regeling
en gebiedsaanduiding ‘woning in de sfeer van windpark’. De wijkraad heeft
twijfels over de ruimtelijke, juridische en praktische houdbaarheid. Deze
twijfels bestaan ook met het ontwerpplan ‘WZKN’ met de bijlagen. Het is wel
zeer duidelijk dat het geen bedrijfswoningen zijn bij het naastgelegen bedrijf.
Beide woningen staan op Arnhems grondgebied, maar deze woningen zijn
niet de dichtst bij gelegen woningen bij de windturbines. De woningen aan de
Schaapsdijk 4 en 6 genoemd in het akoestisch onderzoek van Ecofys (blz. 5.
en tabel 14) voldoen niet direct aan het afstandscriterium voor bescherming
als gevolg van de plaatsing van de windturbines. Het niet (genoeg) kunnen
beschermen van beide eerstgenoemde woningen heeft immers direct
gevolgen voor heel het park van vier turbines. De aangehaalde motivering in
de tekst ( zie 4.2.1 van de toelichting; art. 14 van de regels) is in dit kader
ruimtelijk gezien zowel niet relevant als realistisch. Dat los van de praktische
kant van de zaak zoals duidelijk is in het commentaar op de toelichting bij de
blz. 49 en 79 (versie dec 2016). Daar is ‘nut en noodzaak van een woning in
de sfeer van ……’. niet onderbouwd.
Een privaatrechtelijke verklaring van betrokkenheid ( zoals vermeldt op blz. 19
van het ontwerpbesluit; zie ook blz. 8 van het rapport Ecofys - bronvermelding
- opdrachtgever) heeft planologisch en publiekrechtelijk gezien geen
betekenis. Zoals bekend is, heeft een besluit bij een bestemmingsplan immers
rechtsbescherming i.t.t. een dergelijke verklaring.
Motieven als ‘visueel toezicht houden’, ‘het aanspreken van eventuele
onbevoegden in de directe omgeving van het windmolenpark’ en ‘het
verrichten van verschillende taken (m.b.t. beheer en onderhoud) voor het
windmolenpark’ kunnen niet gelden als planologisch argument. Hier wordt een
functie benoemt: ‘het verrichten van taken’ welke ten minste moet zijn
beargumenteerd (zoals bezit van specialistische kennis van windturbines)..
De conclusie ‘… Hierdoor worden deze woningen niet meegenomen als
geluidsgevoelig object …’ is naar mening onterecht. Dat geldt eveneens bij
4.1. in het akoestisch rapport: ‘… Uit deze analyse blijkt dat er geen woningen
binnen de Lden 47dB(A) en Lnight 41dB(A) contour liggen …’.
De wijkraad acht op redelijke en formele gronden dat hier sprake is van een
gezochte constructie. Hier worden in dit geval de beide woningen van de
feitelijke plangebieden, gescheiden door de N-325, binnen het gebied van het
bestemmingsplan gebracht. Dat is in afwijking van zowel de eerder gevolgde
procedure en onderzoeken als de basis van het mer, waarbij dit gebied nooit
in beschouwing is genomen of waarbij de bedrijfsmatige activiteiten daar ter
plaatse zijn onderzocht of meegenomen bij de bepaling van de geluidzone,
luchtkwaliteit en andere aspecten aan.
De nu gevolgde procedure met besluiten van Arnhem leidt er toe dat nu geen
bestemmingsplan voor de Kleefse Waard wordt vastgesteld. De gemeente
Arnhem stelt in een brief van 7 februari 2017 vermeldt onder meer: ‘… dat
voor de ontwikkeling van een campus (…) meer tijd nodig is voor onderzoek
en een zorgvuldige afweging van belangen …’.
Dit zo zijnde is moeilijk vol te houden dat beide (‘beheerders-/sfeer’)woningen
aan Oostzijde van de N-325 staan op/een bedrijfsfunctie hebben voor het nog
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niet bestemde, gezoneerde, industrieterrein Kleefse Waard. Dit geldt ook voor
het windpark Koningspleij.
9. In art. 14.3 staat een algemene aanduidingsregel: ‘woning in de sfeer van
……’. Volgens de letterlijke tekst is sprake van een (verplichte) gebruiksregel:
‘… er is geen ander gebruik tijdens de exploitatietermijn toegestaan dan …’.
Voor zover dit planologisch juist en relevant ware, is het dan niet logisch om
elk ander gebruik, dan van ‘beheerderswoning’, vast te leggen als een vorm
van strijdig gebruik. Tevens bestaat de vraag of deze aanduiding prevaleert
t.o.v. de gewone woonbestemming. Tot slot is het begrip ‘… tijdens de
exploitatietermijn …’ niet op enige wijze objectief vastgelegd.
10. Conclusie en commentaar: de wijkraad meent dat hier sprake is van een
objectief en planologisch onjuiste oplossing geformuleerd op de woningen aan
de Veerweg buiten de effectenbeoordeling van de turbines te kunnen houden’.
Bijlage G: Aspecten van De Wet geluidhinder;
akoestisch onderzoek Ecofys, 2802-2017
1. Commentaar en twijfels bij Akoestisch rapport Ecofys: Bij bestudering van
het Ecofys rapport leiden een tweetal aspecten tot commentaar en vraagtekens
bij de wijkraad. Ten eerste het proces leidend tot de definitieve versie waarbij zelfs
na de datum van de tweede tevens finale (sic) windconsultatie nog additionele
berekeningen zijn uitgevoerd. Ten tweede bestaan grote vraagtekens bij het
verloop van de geluidscontouren. Deze zijn niet te verklaren uit algemeen en
objectieve criteria, mar zijn mogelijk een gevolg van onjuiste toepassing of
vaststelling van de bodemfactoren en de feitelijke locatie van woningen.
2. Naast deze aspecten wordt ingegaan op tekstueel detailcommentaar als op de
onjuiste behandeling van het aspect gehinderden en andere belangrijke zaken in
relatie tot geluid. De wijkraad wijst de gemeente Arnhem daarbij op haar
raadsbrief van 15 januari 2015, waarin zij toezegt bij dergelijke twijfel voor die
onderzoeken contra-expertise te zullen toepassen.
3. Statuswijzigingen van rapport. In de statusoverzicht van het document is het
opmerkelijk dat bij de vaststelling van dit rapport de opdrachtgever na een
definitieve status van de opsteller nieuwe input brengt. Deze input is onzichtbaar
en wordt niet gemotiveerd. De locatie van de windturbines heeft sinds 2015 geen
wijziging ondergaan en de eerste fase van de onderzoeken t.a.v. geluidsbelasting
waren gereed in resp. Q-3 2014 en Q-4 2015.
4. De opmerkingen hebben betrekking op de tekst t.a.v.
Akoestisch onderzoek ecofys Status Final
 Version Author
Date
Remarks/Change
 0.9
RWE
22/09/2016 Draft for internal review

RWE
26/09/2016 Final version for Client

ARN
24/10/2016 Textual changes and new maps based
on new information Client

RWE
19/12/2016 Textual changes based on comments
Client

RWE
23/01/2017 Textual changes and additional
calculations as requested by Client
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ARN

28/02/2017 Final version for Client

5. De voorgaande onderzoeken waren gereed conform de uitvoerder
Wind project - site Arnhem (Nederland), Outsmart B.V. (Nederland)

2014 Q3

Solidwinds voerde een studie uit m.b.t. lange-termijn opbrengstvoorspelling (P50
AEP), risico analyse, geluid en slagschaduw.
Wind project - site Arnhem (Nederland), Pleij B.V. (Nederland)

2015 Q4

Solidwinds voerde o.a.geluidsberekeningen uit voor Windpark Koningspleij.
6. In het kader van transparantie en openbare toetsing van de onderzoeken
verzoekt de wijkraad kennis te nemen van de input en tekstuele voorstellen van
initiatiefnemer die hebben geleid tot vier nieuwe versies ten behoeve van
initiatiefnemer. Deze openbaarheid dient zo spoedig mogelijk doch voor de finale
besluitvorming beschikbaar te zijn. Dit verzoek is gebaseerd op raadsbrief uit
januari 2105 van het college van B&W toegezegde contra-expertises.
7. Het doel van het Ecofys onderzoek was het bepalen van het geluidsniveau (de
geluidscontour) van windpark Koningspleij gebruik makend van een stillere en
luidere windturbine. Hieruit blijkt niet deze turbines uit dit rapport de stilste of de
luidste (worstcase) windturbine betreffen.
8. Het rapport kent geen overzicht alle (?) in beschouwing te nemen windturbines
t.a.v. aspecten als niet-limitatief: geluidsniveaus tijd/windsnelheid/karakteristieken.
9. In de omgevingsvergunning (pdf-versie: eerste deel 1074 bladzijden) wordt van
twee turbines geluidswaarden gepresenteerd, maar toetsing is niet mogelijk
omdat in de omgevingsvergunning wel negen windturbines als potentieel
exemplaar in beschouwing worden genomen.
10. Hantering (definities voor) plangebied en studiegebied in het mer: In het mer
en onderzoek worden niet alle relevante gebieden en aspecten in beschouwing
genomen t.a.v. het studiegebied en cumulatie van effecten. Zie hieronder:
 2.1 Plangebied: Het plangebied is het gebied waarin de daadwerkelijke
aanpassingen plaatsvinden. Het plangebied ligt in de gemeente Arnhem op
het bedrijventerrein Arnhem Noord. Op figuur 2.1 is het plangebied en de
omgeving te zien. Het grijze vlak is momenteel in gebruik als bedrijventerrein.
Het oranje vlak (Oude Veerweg e.o.) zal in het bestemmingsplan voor het
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bedrijventerrein Kleefse Waard eveneens onderdeel worden van het
bedrijventerrein. Het groene vlak geeft het gebied Koningspleij-Noord weer,
dat agrarisch gebruik kent en ook als zodanig bestemd wordt met een
mogelijkheid voor het realiseren van een zonneveld. Op de kaart is tevens
aangeven waar het windturbinepark gerealiseerd zal worden.
 2.2 Studiegebied: Het studiegebied is het gebied waar effecten kunnen
optreden als gevolg van de ingreep. Het studiegebied kan per milieuthema
verschillen. In de verschillende deelonderzoeken is per thema aangegeven
wanneer het studiegebied afwijkt van het plangebied.
 Cumulatie andere bronnen in vervolgstudie: In het akoestisch onderzoek
staat onder: 2.5 Cumulatie met andere bronnen. In deze studie is geen
rekening gehouden met geluidscumulatie vanwege andere bronnen in de
omgeving. Deze berekening zal in de vervolgstudie voor het MER worden
behandeld. De vervolgstudie is in het mer niet beschikbaar.
11. Conclusie en commentaar: Het is onacceptabel dat deze genoemde
vervolgstudie niet beschikbaar is. Deze dient alsnog te worden uitgevoerd.
12. Aantal gehinderden: Onder 5.7.2. staat (Op verzoek van de gemeente is), na het
berekenen van de contouren wordt het aantal gehinderden bepaald. Hier is echter
alleen het aantal ernstig gehinderden bepaald en niet het aantal gehinderden.
Bovendien wordt in mers t.b.v de cie mer (diverse refertes) altijd het aantal
gehinderden aangegeven zie ook conform de vraag van de gemeente.
13. TNO heeft op basis van dosis-effectrelaties van windturbinegeluid het te
verwachten percentage ernstig gehinderden binnenshuis bepaald. De definitie
van het begrip gehinderden betekent volgens de opsteller hier “personen die in
bepaalde mate een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of
gekwetstheid ervaren, als gevolg van een bepaalde blootstelling aan geluid”.
14. Deze beschrijving is onjuist. Het is weliswaar niet vastgesteld dat moderne
windturbines behalve hinder en eventueel slaapverstoring een directe
weerslag hebben op de gezondheid en het welzijn. Maar zowel hinder als de
slaapverstoring kunnen echter bovenmatig stress veroorzaken, wat op zijn beurt
negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het welzijn van de
betroffen personen. Dat je als omwonende geen geluidsoverlast kan ondervinden
van een windmolen in de buurt, klopt dus niet op basis van wetenschappelijke
literatuur. Pas vanaf ca. 1500m daalt die kans op hinder onder de één procent.
:
15. Tabel gehinderden: Op basis van de RIVM/TNO systematiek komt naast het
aantal gehinderden en ernstig gehinderden alleen in Westervoort op de volgende
waarden
Aantal
%
Ernstig
%
Gehind.
%
Ernstig
%
Gehind
dB(A)
bewoner
Gehind
Gehind.
Lden
Wester
Binnen
Buiten
voort

37-42

4350

0.58
2.49

42-47

1440

2.49
8.1

25
tot
109
36
tot
117

1.9
6.53
6.53
17.1

83
tot
284
94
tot
246

2.07
7.23
7.23
18.99

90
tot
314
105
tot
273

5.79
16.05
16.05
34.02

252
tot
698
231
tot
490
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16. Conclusie en normstelling Aan de tabel ernstig gehinderden binnen dient ook
het aantal gehinderden te worden toegevoegd . Daarmee vaststellend dat het
totaal aantal (ernstig) gehinderden alleen al in Westervoort tot 800 personen
kan bedragen als conform eerdere ervaringen met de Commissie m.e.r, het
aantal gehinderden buiten de Lden 47dB(A) contour inzichtelijk worden gemaakt.
17. Gebruik Enercon: In de noot bij deze Ecofys- studie (zie referte) is de Enercon
niet genoemd voor een vergelijkende geluidswaarde. Ook de waarden van de
Enerconinstallatie zijn niet absoluut maar juist door extrapolatie verkregen. Het is
onduidelijk is of in het bestand van genoemde 9 windturbines deze beide turbines
kunnen en mogen gelden als stilste of meest luidruchtig.
18. Analyse van de gepresenteerd geluidscontouren en commentaar. Bij de
gepresenteerde contouren is het opmerkelijk dat de geluidscontouren aan de
oostzijde (Westervoortse zijde) tot 20% dichter bij de lijn van de windturbines ligt
dan de zelfde contour aan de Westzijde (Kleefse Waard zijde).
19. Deze afwijking is immers niet te verklaren uit de windrichting. De (over)heersende
windrichtingen zijn immers significant meer Westenwinden dan Oostenwinden.
Ook de feitelijke bodemfactoren i.c. (bodemgesteldheid) maken deze afwijking
onverklaarbaar, immers de Kleefse Waard (West van de turbines) is deels hoog
bebouwd en deels vrije kavel (gras).
20. Waterpartijen: Het gebied Oost van de turbines richting bebouwde kom
Westervoort bestaat uit een groot reflecterend wateroppervlakte: een rivier en
twee grote plassen in de Hondsbroekse Pleij. Deze twee waterpartijen zijn nu
reeds door het jaar heen permanent aanwezig en op actuele kaarten zijn
inmiddels de minimale afmetingen ook zichtbaar.
21. Bekend mag worden verondersteld dat de Hondsbroekse Pleij een essentieel
deel uitmaakt van het project 'Ruimte voor de Rivier'. Het betekent dat dit terrein
als eerste bij hoge waterstanden in het gebied Rijn en IJssel volloopt. Indien het
water binnenloopt via het kanaaltje bij de Veerdam en/of overlaat c.q. regelwerk
het gebied binnenloopt, zijn en blijven deze gebieden d.w.z. Hondsbroekse Pleij
gedurende maanden geheel bedekt met water. "Ruimte voor de Rivier" heeft
evenals de energietransitie een duidelijke relatie met de klimaatverandering.
22. Deze constatering betekent dat deze situatie geen incident is maar een frequent
optredend verschijnsel. Daarom is het totale gebied voor zowel de frequent als
langdurig optredende situaties te beschouwen een grote wateroppervlakte met
een daarbij behorende bodemfactor 0 en zo wordt rechtgedaan aan toetsing van
de zeer waarschijnlijk worstcase situatie .
23. Dijkwoningen: de situatie van de diverse dijkwoningen (op zowel Rijn- IJssel- als
Pleijdijk ) is van een andere orde. Na de rivierdijk direct aan de IJsselstroom kan
de dijk niet meer gelden als een geluidsbarrière worden beschouwd. Het geluid
van rotor en turbine komt zo rechtstreeks op de gevel van de dijkwoningen (5m).
Het betreft de een dertigtal woningen aan Rijn-, IJssel- en Pleijdijk.
24. Tot slot is het opvallend (en besproken) en daarmee feitelijk onjuist is het
ontbreken in de overzichten van de woningen aan de Veerweg naar Westervoort.
De (beperkende) geluidscontour (42Lnight en 47 dba) loopt over deze woningen.
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25. Conclusie en commentaar: Een hermodellering en een nieuwe berekening van
geluidscontour is hier op basis van bovenstaande noodzakelijk.

Deze figuur toont twee fasen van "Ruimte vooor de Rivier waar in het
akoestisch rapport onvoldoende rekening wordt gehouden met de vaak
langdurig aanwezige wateroppervlaktes op de Hondsbroekse Pleij
26. WRO en Geluid: Onder 7.2.2. Geluid stelt het mer: "de geluidbelasting van
windturbines op een gezoneerd industrieterrein blijft buiten beschouwing bij het
toetsen aan de zone. Dit volgt uit artikel 1b van de Wet geluidhinder. Met de
inwerkingtreding van de vierde tranche van het Activiteitenbesluit op 1 januari
2016 gelden de grenswaarden voor windturbines niet langer bij woningen op een
gezoneerd industrieterrein." De Wro vereist echter wel een afweging van de
aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat. Vanuit dat perspectief past in dit
MER een onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende
geluidsbronnen. Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd.
27. Detailcommentaar t.a.v. Geluid in het mer: De tekst onder 4.7 in het mer
beschrijft vanaf 4.7. 1 de invloed van geluid op het woon- en leefklimaat Bij deze
behandeling zijn de volgende opmerkingen te maken:
11. Dit onderzoek beperkt zich tot het windpark. Op blz. 3 wordt abusievelijk nog
verwezen naar: ‘het bestemmingsplan Kleefse Waard 2016’.
12. Naast de windturbines kent het ontwerp een terreintje met de bestemming
‘Bedrijventerrein’ (art. 5.). Aan de bestemming is geen bedrijvenlijst (meer)
gekoppeld. De mogelijkheden binnen de bedrijfsbestemming zijn anders dan
die van vorige plannen (zware lawaaimakers; een bedrijvenlijst).
13. Door de ‘planologische knip’ is nu sprake van een sterk afgeslankt plan dat
zich specifiek op ‘wind en zon’ richt. Het kent ook nog maar een zeer beperkt
‘bedrijventerrein/-bestemming’, maar dit terrein valt samen met de aanduiding
Veiligheidszone-windturbine). In deze context is het daarom dubieus of het
aspect ‘geluid’ correct is vastgelegd en onderbouwd.
14. Het nu opgenomen terrein met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ biedt geen
ruimte aan bedrijven in de categorie zwaar industrielawaai. Dit zou een daarop
gebaseerd akoestisch onderzoek overbodig maken, echter voor dit deel van
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het plangebied geldt (de zone van) het facetbestemmingsplan ‘Geluidszone
Industrieterrein Arnhem Noord’ van 13 juli 2015.
15. Ten onrechte wordt (5.3.1. van de toelichting en in de brief van 22 maart 2017)
t.a.v. geluid ten onrechte verwezen naar het KB van 2208-1990. Dit KB is bij
de vaststelling van eerder genoemd facetbestemmingsplan overruled. Volgens
de toelichting in het bovengenoemde facetbestemmingsplan heet het immers:
 "Op grond van de artikelen 54 en 41 van de Wet geluidhinder kan een
zone uitsluitend worden gewijzigd bij vaststelling, wijziging of herziening
van een bestemmingsplan…’ en
 ‘… Met voorliggend facetbestemmingsplan wordt de nieuwe geluidszone
planologisch vastgelegd (aanduiding Geluidszone-industrie) en de oude
opgeheven …’.
16. Conclusie: Dit betekent dat voor het plan ‘WZKN’ dat deel van de geluidzone
opnieuw moeten worden vastgesteld.
17. Woningen Veerweg: hoewel dit aspect diverse malen voorkomt wordt in het
kader van de bijlage e.e.a. nogmaals vanuit het perspectief van deze bijlage
behandeld.
18. Op blz 8 bij 2.4 geeft het akoestisch onderzoek aan: ‘… Artikel 3.14a lid 1 van
het Activiteitenbesluit geeft aan dat geluidgevoelige objecten op een
gezoneerd industrieterrein van toetsing zijn uitgezonderd. Hierdoor worden
deze woningen (a/d Veerweg) niet meegenomen als geluidsgevoelig object
…’. Gegeven eerder commentaar en beoordeling is dit volgens de wijkraad
een onjuiste conclusie. De woningen aan de Veerweg staan niet op/zijn geen
onderdeel van het gezoneerde industrieterrein. Dat is ook nooit zo geweest.
Zij vallen wel binnen de zone en de 50 dB(A)-etmaalwaarde contour.
19. Volgens de kaart Hoge geluidsemissie - Lden contouren op blz. 17 vallen de
woningen aan de Pleijdijk en die aan de Veerdam niet binnen de 47 Lden
dB(A) contour op basis van hierboven door de wijkraad bestreden conclusies.
20. Geluid met oorsprong windturbines wordt geregeld via het Activiteitenbesluit.
De Wet geluidhinder stelt in artikel 1b, lid 2, dat het geluid van windturbines
t.b.v. duurzame energie buiten beschouwing blijven bij de bepaling van de
geluidsbelasting vanwege een industrieterrein.
21. Vanuit het perspectief van de Wro-perspectief wijst de wijkraad ook hier weer
op de noodzaak om de gecumuleerde geluidsbelasting in beschouwing te
nemen. In dit kader komen de N325, het nog niet bestemde industrieterrein,
en de turbines in beeld. Voor het studiegebied van/in Westervoort is ook de
belasting spoor- en regionaal verkeer als factor te benoemen. Alleen zo zijn de
bestaande twijfels over de mogelijke geluidhinder weg te nemen.
22. De plaats van dit onderzoek naar de gecumuleerde geluidbelasting zou
thuishoren onder par 7.2 van de MER Samenhang en mogelijke cumulatie’
(zie deze bijlage punt 26)
23. De hier besproken documenten los van het eerder gegeven commentaar en
deze discussie stellen de voorliggende documenten dat: "... Uitkomst is dat in
Westervoort sprake is van een gecumuleerde toename met 2 dB(A) bij een
hoog geluidniveau van een turbine (los van de niet weergegeven uitkomsten
voor ‘woningen in de sfeer van …’).
24. DE wijkraad heeft twijfel of dit akoestisch onderzooek geheel en compleet is
onderbouwd. Uit een andere tekst blijkt dat ... de berekeningen, dat de
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gecumuleerde geluidbelasting maximaal 3 dB toeneemt bedraagt bij
toepassing van windturbines in de variant ‘hoge geluidemissie’ (Vestas
turbines). Deze berekende maximale toename van de gecumuleerde
geluidbelasting vindt plaats ter hoogte van de solitair gelegen woning De
Grote Pleij. De geluidbelasting ten gevolge van de windturbines bedraagt bij
deze woning maximaal 42 dB(A) Lden en voldoet daarmee ruim aan de
grenswaarde volgens het Activiteitenbesluit. Bij toepassing van de
windturbines volgens de variant ‘lage geluidemissie’ (Enercon turbines)
bedraagt de toename door cumulatie maximaal 2 dB. Een toename van 3 dB
is in de praktijk een juist hoorbare toename, 2 dB is in praktijk niet hoorbaar.
(blz 148/150). De wijkraad merkt op dat op de Grote Pleij meerdere sloitaire
woningen bij elkaar staan.
25. Detailbeoordeling: Lden Contour 47dB(A) voor de hoge geluidsemissie maakt een vreemde knik op het punt bij de Nieuwe Havenweg waar de
ligplaats van een woonboot eindigt. Op de afbeelding is met een zwart rondje
aangeven waar dat punt precies ligt. Het is bevreemdend dat tussen de
windturbines en dit punt geen obstakels bestaan die te verklaren.
26. Samenvattend t.a.v.detailcommentaar: Het onderzoek van Ecofys beperkt
zich naast bovenstaande vele andere commentaaraspecten ten onrechte tot
de woningen aan de Schaapdijk 4 en 6. Het onderzoek is zo onvoldoende en
draagt daarmee niet de getrokken conclusies. Dit geldt evenzo ten aanzien
van de gelijke en afgeleide conclusies op blz.109 in het MER
27. Algemeen vragen: Naast de constatering dat een overzicht ontbreekt waarin
de toegevoegde geluidsbelasting voor Westervoort inzichtelijk wordt gemaakt,
leidt ook de opstelling van de turbines tot vragen in het kader van geluid.
28. Dichte pakking opstelling: De richtlijnen en aanbevelingen (NeN en RVO en
ook van Ecofys) bij andere windlocaties spreken over de hantering van
onderlinge afstanden van 4 tot 5 maal de rotordiameter. Hier is bii de
hantering van de preferente rotordiameter (120m) de onderlinge afstand van
turbines 1-2-3 krap driemaal de diameter. Het is onduidelijk of met deze
diameter en onderlinge afstanden de modellen voor geluidsonderzoek passen
voor deze opstelling.
29. De wijkraad pleit hierbij, gelet op Onderdeel D in het nieuwe artikel 3.14a dat
hier voor deze specifieke situatie maatwerk mogelijk moet zijn gegeven de
onverwachte bijdrage aan de geluidsbelasting op de gevel van een gevoelig
gebouw. Anderszins dient ook de geluidskarakteristieken
30. Milieuwinst door aanpassing locaties: De wijkraad geeft als commentaar
dat zorg voor de Leefomgeving (geluid, slagschaduw en externe veiligheid)
moet zijn gebaseerd op, naast de al voorgenomen analyse voor geluid en
slagschaduw, ook een beknopte toelichting op de kans op hinder door
laagfrequent geluid (zeker in verband met de grotere turbines). Daarbij geeft
de overheid aan te onderzoeken in hoeverre - binnen de doelstellingen milieuwinst is te boeken is door posities van turbines iets aan te passen of
door bijzondere bedrijfscondities van de turbines.
31. Het is onduidelijk of in dit project vooraf is bepaald en onderzocht of alleen
aan de wettelijke normen conform het Activiteitenbesluit kan worden voldaan
en of en dat is een belangrijk aspect van zorgvuldigheid in deze situatie in
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bepaalde inrichtingsvarianten is onderzocht of de geluidbelasting – ook onder
de wettelijke normen – beduidend lager zal liggen.
32. Bij vergelijking van de initiële versus de definitieve plannen is gezien de
gefixeerde locatie van de WTs heeft een dergelijke afweging niet
plaatsgevonden. De wijkraad geeft in ernstige overweging om deze aspecten
te onderzoeken. Indien maatregelen nodig zijn om op grond van (cumulatie
van) hinder het vermogen van windturbines te beperken dient de afname van
de energieopbrengst te worden aangegeven
33. Bezwaren bij Onderzoek Laagfrequent geluid. In het rapport is het
onduidelijk of en waar dit aspect is getoetst Het geluidvermogenniveau van de
Vestas V117 is maximaal 106,5 dB(A) (zie Ecofys-rapport). Of dit de meest
geluidsbelastende windturbine betreft, is niet vastgesteld of na te gaan. Dit
hoogste niveau wordt wel als uitgangspunt gehanteerd. De berekende waarde
kan dus alleen optreden bij voldoende wind en betreft geen gemiddelde over
langere tijd. Bij lage frequenties kan de geluidsbelasting hinderlijker zijn. Uit de
beoordeling blijkt dat het geluidniveau ten minste 7 dB onder de VROMrichtlijn ligt en vanaf 50 Hz boven de NSG-richtlijn ligt. Dit betekent dat het
geluid wel waarneembaar kan zijn in een woning maar dat geen hinder te
verwachten is.
34. Het is onduidelijk of dit rapport voldoet, vooral omdat niet is vast te stellen met
welke uitgangspunten en voor welke locatie het onderzoek is bepaald.
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Bijlage H Zonnevelden
1. Algemeen: Het voorgestelde Zonneveld is mogelijk goed in het landschap in
te passen . Toch zou het de voorkeur van de Wijkraad hebben voorafgaand
aan de aanleg van dit zonnepark op de locatie eerst te onderzoeken of een
dergelijk zonneveld niet in een drijvendconcept in de (voormalige) AKZOhaven is te realiseren
2. Met drijvende zonnevelden is in de afgelopen periode elders al de nodige
ervaring opgedaan, temeer daar de AKZO- haven zijn oorspronkelijke
bestemming immers al lang heeft verloren
3. Inrichting De wijze waarop hier het zonneveld wordt voorgesteld leidt tot
bedenkingen. Met een bouwhoogte van (maximaal) 5,0 meter krijgt dit terrein
een nadrukkelijke visuele impact.
4. Daarbij is de vraag of een zonneveld hier leidt tot intrinsieke (duurzame)
waardering temeer daar juist het zicht op het industrieel erfgoed hiermee
wordt ontnomen. En juist deze waarde werd in eerdere (concept)
bestemmingsplannen hoog gewaardeerd.
5. Als eis dient de uitvoering met een anti-reflecterende laag te worden
aangebracht en zo een hinderlijke schittering voorkomen.
6. Aanleg. Bij de aanleg dient niet te worden uitgegaan van enig ophoging van
het terrein. Het zal leiden tot verdroging en bovendien bestaat twijfel over de
grond die bij dergelijke activiteiten wordt gebruikt. Met deze activiteit kan het
leefgebied van diverse beschermde soorten worden aangetast.
7. Gebruik. Een volgend punt is de wijziging van gebruik van het terrein, daar
waar tegenstrijdige situaties naar voren komen.
8. Allereerst is het gebied KoningsPleij Noord steeds in formele zin een
foerageergebied voor vogels geweest (weide- en trekvogels). Dat de provincie
in een van haar omgevingsvisies het gebied - ten onrechte - als
industriegebied aanduidde, was een ambtelijke vergissing op basis van een
nooit gerealiseerd (concept) bestemmingsplan. Het gebied heeft altijd een
agrarische bestemming gehad.
9. Onderzoek. Er is ook onderzoek noodzakelijk om de invloed van het
zonnepark op de vliegroute van de wulpen tussen foerageer- en rustplaats
vast te stellen, daarbij moet de mogelijke invloed van schittering worden
vastgesteld.
10. Er dient onderzoek ook plaats te vinden om vast te stellen wat het verlies van
dit gebied betekent voor de vogelpopulatie als hier een geheel omvattend
zonneveld wordt gerealiseerd.
11. Bodem: het gebied betreft deels waardevolle landbouwgrond. Het kan niet zo
zijn dat hier een extra gronddepot wordt gerealiseerd zonder dat hierbij de
consequenties voor het grondwater uitgebreid zijn onderzocht.
12. Groencompensatie: het is dubieus dat bij dubbel grondgebruik (agrarisch +
zonneveld) geen areaal groenverlies zou optreden. Dit aspect hangt af van de
pakking waarmee het zonneveld met panelen wordt ingericht.
13. De Natuurtoets 2010 dient te worden geactualiseerd Daarbij is extra aandacht
nodig voor het effect op groeiplaats zwanenbloem en het leefgebied van de
rugstreeppad. Deze zijn in een van de onderzoeken daadwerkelijk
aangetroffen.
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Conclusie:
14. In het mer dient met meer diepgang onderzoek plaats te vinden van het
gebruik van het terrein voor zonnevelden, waarbij een minimum en een
maximum optie dient voor te liggen.
15. Het onderzoek naar de natuurwaarden t.a.v. bovengenoemde aspecten met
meer diepgang te worden uitgevoerd, met inbegrip van het grondgebruik.
16. De waardering voor de aanblik van een zonneveld ter plaats dient als
maximaal netraal te worden gewaardeerd
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Bijlage I Rapportage Externe Veiligheid Solid Winds, 20 december 2016
1.

2.

Uit gegevens op internet van de firma Solidwinds blijkt het volgende: in
het derde kwartaal 2014 zijn de volgende onderstaande studies
uitgevoerd.
Deze studie is vervolgens in behandeling genomen door Tauw en na
behandeling geboekt onder Doc. nr.: REP20161103TAUv1.3 (risicozonering)
Wind project - site Arnhem (Nederland), Outsmart B.V.
(Nederland)

2014 Q3

Solidwinds voerde een studie uit m.b.t. lange-termijn opbrengstvoorspelling (P50 AEP),
risico analyse, geluid en slagschaduw.
3.

Algemeen: In het schema op blz 9 (van 34 blzn) van het rapport wordt
aangegeven dat wanneer niet wordt voldaan aan een norm (of als de norm
onbekend is) na onderzoek eventuele preventieve of mitigerende maatregelen
volgen. Deze maatregelen zijn in voorkomend geval te nemen in/na overleg
met het bevoegd gezag. In een limitatieve opsomming:
 blz 18/34 Uitsluitend bij de bedrijfspanden direct naast, en ten westen van
WT 3 wordt niet voldaan aan de afstandseis. Uit toetsing zal moeten blijken
wat voor een soort objecten (beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object) de
bedrijfspanden betreft en of dit kan in het kader van de toetsing aan de 105 en/of 10-6 risicocontour.
 De opmerking is niet juist dat: "Opgemerkt wordt hiertoe dat overdraai van
de bladen uitsluitend plaatsvindt over een gedeelte van het gebouw dat een
opslagfunctie heeft, en niet gebruikt wordt als kantoorruimte". Hier is
sprake van bedrijven met meerdere medewerkers in kantoor- en magazijn
resp inname en uitgifte functie voor klanten en leveranciers
 blz 18/34. Aan de noordzijde van de Westervoortsedijk bevindt zich een
industrieterrein, waarvan bekend is dat er zich routes voor vervoer van
gevaarlijke stoffen bevinden. Bij het bevoegd gezag kan de
projectontwikkelaar informatie inwinnen over de aard van het transport, het
aantal passages van weggebruikers en de geldende criteria, waaronder
afstandseisen. Of (zoals bij rijkswegen) ook aanvullend het IPR, MR
(personenvervoer) en GRT (vervoer van gevaarlijke stoffen) bepaald dient
te worden middels een kwantitatieve risicoanalyse, dient achterhaald te
worden bij de Provincie Gelderland (voor N325) en de gemeente (Nieuwe
Havenweg, routes voor vervoer gevaarlijke stoffen ten noorden van de
Westervoortsedijk).
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blz 18/34 Voor de “Haven van Malburgen” is de gemeente Arnhem de
beheerder en bevoegd gezag Bij gemeente Arnhem kan de
projectontwikkelaar informatie inwinnen over de aard van het transport, het
aantal passages van waterweggebruikers en de geldende criteria,
waaronder afstandseisen. Voor waterwegen beheerd door Rijkswaterstaat
(RWS) is een afstandseis van minimaal 50 m uit de rand van de vaarweg
van toepassing, gebaseerd op hinder voor wal- en scheepsapparatuur en
visuele hinder voor schippers en bedieningspersoneel.
blz 19/34 De spoorverbinding ligt wel binnen het invloedsgebied van WT 4,
daarom adviseert ProRail wel contact met haar op te nemen, hoewel er
geen vergunningplicht geldt. Op het bedrijventerrein Kleefse Waard ligt een
goederenspoor (raccordementspoor), beheerd door Prorail. De stelling dat
deze niet meer in gebruik is, wordt niet gedekt door de bevoegde instantie.
Nauwelijks twee jaar geleden maakte de spoorverbinding (raccordement)
nog deel uit van een onderzoek door de provincie Gelderland naar een
multimediale containerterminal. Voorhands bestaat daarmee een
noodzaak voor het uitvoeren van aanvullende risicoanalyse voor bepaling
IPR, MR en GRT (zoals voor hoofdspoorwegen).
blz 20/34 Voor de BRZO-inrichting binnen de invloedsfeer van de turbines
(Titan Wood B.V.) wordt geadviseerd contact op te nemen met het bevoegd
gezag (Provincie Gelderland) m.b.t. het uitvoeren van een kwantitatieve
risicoanalyse (QRA) om te beoordelen of de normen voor PR van de
inrichting na plaatsing van de windturbines niet worden overschreden. Voor
de bovengenoemde BRZO-inrichting dient voorts het groepsrisico voor
inrichtingen (GRI) bepaald te worden aan de hand van een kwantitatieve
risicoanalyse. Vanuit de provincie Gelderland moet er instemming zijn met
de conclusies van het AVIV rapport. Daaruit moet blijken dat het bevoegd
gezag van de BRZO inrichting ook van mening is dat de windturbines geen
gevolgen hebben voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico
Uit de bijgevoegde documentatie blijkt dat een kwantitatieve risicoanalyse
gedateerd uit 2016 is uitgevoerd. Feitelijk vond dit plaats in 2015 op de
toen geldende omgevingsvergunningen. Titan Wood (Accsys) heeft
inmiddels een verdubbelde industriële plant) en Hygear is niet op de juiste
dimensies gegeven de inmiddels vergunde provinciale vergunningen in
beschouwing genomen.
blz 22/34 Bij plaatsing van windturbines nabij waterkeringen is een
vergunning of ontheffing noodzakelijk op grond de geldende provinciale
dijkverordening. De vergunningverlenende instantie is het Waterschap
Aangezien niets bekend is over afstandseisen wordt geadviseerd t.a.v.
bovengenoemde zaken contact op te nemen met het waterschap. Zie in dit
kader ook blz. 117 MER. Daarbij zij opgemerkt dat zoals bij slagschaduw
en geluid heeft plaatsgevonden ook hier op basis van de negen
"referentie"turbines hier een worst-casebenadering had kunnen/moeten
plaatsvinden.
blz 22/34 t.a.v Straalpaden: Navraag bij Agentschap Telecom toont aan dat
er meerdere straalpaden lopen nabij en over de beoogde projectsite.
Geadviseerd wordt om Agentschap Telecom tijdig formeel op de hoogte te
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

stellen van de meest recente voorgenomen turbineposities. Nu blijkt dat
voor WT 1 een actueel probleem met de straalpaden bestaat.
 blz 23/34 Na het geadviseerd contact met TNO voor het uitvoeren van een
verplichte berekening m.b.t. radarverstoring, blijkt dat een windturbine van
de maximale dimensies (120m diameter en 120m ashoogte) niet kan
voldoen aan de te stellen eisen.
 Over de evt. verstoringen van scheeps- en walradar zoals aangeduid in het
handboek risicoanalyse ontbreekt een analyse ter zake.
Conclusie en commentaar: In dit rapport wordt derhalve een groot aantal
veiligheidsaspecten benoemd. Daarbij volgt een advies t.b.v. de
initiatiefnemer/aanvrager. Uit de voorliggende documenten blijkt op geen
enkele wijze dat de initiatiefnemer de aanbevelingen van de opsteller de
initiatiefnemer heeft gevolgd. Nergens blijkt enig contact met bevoegd gezag
dan wel een aanvraag van die strekking of een aantekening of melding dat
deze onderwerpen in behandeling zijn. Uit het ontwerpplan blijkt niet dat enige
activiteit heeft plaatsgevonden.
Dit alles had in een eerder stadium (Bro-vooroverleg) moeten gebeuren. Op
deze basis kan geen toestemming of goedkering worden verleend en past
zeker geen behandeling binnen de gemeentelijke coördinatieregeling.
Overige veiligheidsaspecten: Naast de aspecten en onderwerpen die al
eerder in het traject zijn in dit rapport een aantal veiligheidsaspecten met als
bron het handboek risicozonering niet in behandeling genomen.
Woningen veerweg: In dit rapport worden de woningen aan de Veerweg (bij
WT-3) niet beschouwd als een beheerderswoning. De woningen worden in het
rapport (blz. 17 - 18 en tabel 3a/3b) aangemerkt als ‘woningen die zich binnen
de maximale invloedssfeer van de windturbines bevinden’. Dat is anders dan
eerdere opvattingen over de ruimtelijk veronderstelde beheerdersrelatie (ad
c.) en het akoestisch onderzoek (ad g.). Op figuur 4a op pagina 16 staan de
woningen aan de Veerweg nr. 23 en 25 niet aangegeven. Deze woningen
moeten hier als kwetsbare objecten worden aangemerkt (blz. 18).
Verbeelding plan WZKN; De opgenomen verbeelding op blz 21 (fig. 4c)
(www.ruimtelijkeplannen.nl) is onjuist. Die bevat v.w.b. gebied Kleefse Waard Koningspleij-Noord namelijk een weergave van het uit 2013 daterende
bestemmingsplan, waarvan de procedure immers is opgeschort. Het ware
logisch om de verbeelding van het plan ‘WZKN’ op te nemen.
Het is onjuist de volgende aanname (blz. 19 - 20) te poneren: ‘… Op basis
van ruimtelijke plannen waarin het gebied Kleefse Waard wordt aangeduid als
bedrijventerrein, wordt verondersteld dat de aanwezige industrie gerekend
kan worden tot de categorie “lichte industrie” …’. Dat strookt niet met een
gezoneerd terrein.
Vanaf 1992 hebben de elkaar opvolgende, maar niet vastgestelde concept
bestemmingsplannen en besluiten ruimte geboden aan de zgn. ‘zware
lawaaimakers’ tot en met categorie 4. (5.3.1 van de toelichting). Dat is sinds
2007 uitgebreid met optioneel een plek voor een categorie 5-bedrijf (n.b. die
plek staat op de verbeelding op blz. 19. ook aangegeven). Bij de voor te
bereiden planprocedure voor het gebied Kleefse Waard is industrie tot en met
categorie 4. nog altijd uw intentie (blz. 33/41 - 42 MER).
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Senvion M114: In tabel 2 op pagina 15 staat van een maximale werpafstand
van de turbine Senvion M114 van 377m. In de bijbehorende tekst staat een
maximale afstand van 509m. Deze laatste lijkt het meest logisch, maar komt
dus niet correct terug in de tabel.
Individueel Passanten Risico. In de risicostudie wordt het IPR (individueel
passanten risico) wel benoemd maar niet onderzocht of vastgesteld, hoewel
voldoende indicaties voor vaststelling hiervan aanwezig zijn. Enkele van deze
aspecten worden hier niet limitatief benoemd.
Fietspad: deze "fietsroute" is noodzakelijk voor al het vervoer niet zijnde
motorvoertuigen die de Nederrijn cq Sacharovbrug. Hier moet primair worden
vastgesteld dat dit feitelijk geen fietspad is maar de enige route voor zowel
voetgangers en alle overige voertuigen die zich niet over de Pleijroute (=
autoweg) mogen verplaatsen.
Uit het in figuur 5.9 gepresenteerde voorkeursontwerp blijkt dat de PR 10-5
contouren zich niet uitstrekken over de rijbaan van de Pleijroute, maar wel
over het naastliggende "fietspad". Het verder opschuiven van de opstellingen
bij het "fietspad" vandaan zou wellicht alleen mogelijk zijn voor WT 1, 2 en 4.,
maar omdat dit voor turbine 3 geen optie is, zou dit de parallel opstelling met
de Pleijroute verstoren. Dit laatste kan niet gelden als argument omdat zowel
de Pleijroute als de opstelling van de Windturbines geen rechte lijn betreft.
Het argument dat het aantal fietsers (in verhouding tot het aantal
automobilisten) is gering, kan niet gelden als argument. De N325 geldt als de
nr 11 in intensiteit van de Nederlandse autowegen: een situatie die door de
autonome groei zeker de eerste twaalf jaar niet zal wijzigen
In bovenbeschreven situatie moet eerst het aantal wielrijders over een lange
relevante periode(als toetsing) zijn bepaald, hetgeen nu niet het geval is.
Bovendien moeten deze fietsers (en wandelaars) worden beschouwd als
kwetsbare objecten. Voor deze aantallen moet vervolgens het Individueel
Passanten Risico (IPR) worden bepaald, eerst dan kan de aanvrager stellen
dat voor deze groep geen onaanvaardbaar risico bestaat omdat zij zich
slechts korte tijd binnen de (diverse)PR 10-5 contour(en) bevinden.
Route bij WT4; De aanvrager laat bovendien na de situatie rond WT4 te
beschrijven en te onderzoeken. Hier liggen meerdere fietspaden (in dichter
dan de fietsroute parallel aan de N-325. De gebruikers zijn kwetsbare object.
Daarom is de overlap van de PR 10-5 contouren over het fietspad geen reden
om verder te zoeken naar een andere opstelling .Daarmee zou het risico voor
passanten op deze weg niet verdwijnen. Een eerder argument t.a.v. rechte lijn
langs de Pleijroute is vals, zowel de opstelling als de N-325 zijn niet recht.
De argumenten dat het aantal fietsers in verhouding tot aantal automobilisten
gering is en de fietsers zich slechts korte tijd binnen de PR10-5 contour (in
verhouding tot de gebruiker van een (beperkt) kwetsbaar object).Houden geen
stand omdat is nagelaten om het aantal passanten vast te stellen (toetsing) en
op basis daarvan een IPR vast te stellen.
Binnen de veiligheidscontouren (werpafstanden) bevindt zich nog steeds de
werkplek voor prostitutie. Op deze locatie bevinden zich kwetsbare objecten
als personen. Deze analyse wordt gemist in de bepaling van de risic in
Gebruik van de locatie (loods TSN). Bij beoordeling van het schetsontwerp
bleek dat de PR 10-5 -contour zich uitstrekte over het kantoorgedeelte van het
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IPKW-gebouw (in gebruik door TSN). Door de positie van deze windturbine
ongeveer 20m naar het noorden op te schuiven wordt de overlap met het
kantoorgedeelte in de zuidelijke gevel voorkomen zonder dat er een nieuwe
overlap ontstaat met de kantoren in de noordelijke gevel. Deze nieuwe en
geoptimaliseerde positie houdt ook de lijn parallel aan de Pleijroute in stand
(zie figuur 5.9). Het gebruik en daarmee de risico's voor de loods met
bezoekers en medewerkers in de opslag/magazijnruimte blijft van kracht
Handboek Risicozonering: In het handboek Risicozonering staat de
volgende tekst opgenomen: "Er moet aanvullend onderzoek gedaan worden
en ook ten aanzien van verzorgingsplaatsen, zoals parkeerplaatsen en
tankstations, met het oog op de gebruikers daarvan en degenen die daar
werken zoals personeel van een restaurant of benzinestation. In situaties
waarbij de rotorbladen boven de weg draaien en bij knooppunten bestaat
het gevaar dat de weggebruikers hierdoor worden afgeleid. Dit risico hangt
onder meer af van de verkeerssituatie ter plaatse, de overzichtelijkheid van de
locatie en mogelijke andere aanwezige afleiding. Uit aanvullend onderzoek
moet blijken dat plaatsing van windturbines geen onaanvaardbaar risico voor
de verkeersveiligheid ter plekke met zich meebrengt. De bewijslast ter zake
rust op de vergunningaanvrager.
In tegenstelling tot wegen met vergelijkbare wegen met grote verkeersdrukte
kent de Pleijroute bovendien twee ongelijkvloerse kruisingen, waarvan een ter
hoogte van WT-4. Daarbij bestaat een grote file gevoeligheid. Deze weg staat
immers op plaats 11 bij de 50 drukste wegen van Nederland. Daarbij spelen
een viertal aspecten die niet zijn beschreven en onderzocht:
 De verblijfduur van passanten(fietsers, auto's) die stil moeten staan voor
de verkeerslichten bij de afslag van/naar resp. Pleijroute, Veerweg en
fietspad naar Westervoort en de Westervoortse dijk. (totaal 7 stopplaatsen)
 Daarbij heeft de doorgang over de Pleijroute voorrrang zodat de wachttijd
op wegen als Westervoortsedijk lang is en derhalve verblijfstijd in een
risicozone.
 Naast genoemde fietsers en automobilisten geldt bovenstaande ook voor
het transport gevaarlijke stoffen waarbij ook deze voertuigen langdurig
verblijven in een risicozone.
 Uit het slagschaduwonderzoek blijkt over de Pleijroute gedurende vele
uren (met name in de avond spits) slagschaduwen op te treden zonder
inschakeling van de stilstand voorziening. Deze mogelijke verstoring is
ernstig bij zicht op verkeerslichten en stoppend en afremmend verkeer in
de avondspits. Darbij opgemerkt dat bovendien de weg naar de
verkeerslichten sterk afloopt vanaf de Sacharovbrug
Ontbrekend onderzoek t.a.v. bovenstaande aspecten. In het kader van
externe veiligheid zijn voor deze locatie o.a. het Groepsrisico (icm gevaarlijke
stoffen) zoals tijdens de verblijfsduur van gevaarlijke stoffen en kwetsbare
objecten tijdens bijvoorbeeld bij de verkeerslichten op Pleijroute en
Westervoortse dijk zijn niet vastgesteld door telling of kwalitatief onderzoek
door een deskundige onafhankelijke organisatie. Ook de verantwoording t.a.v.
het IPR ontbreekt naast andere risicobepalingen
Conclusie: in
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Alle risicofactoren zijn onduidelijk niet onderzocht of niet door het bevoegd gezag
vastgesteld.
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Bijlage J Rapport Luchtkwaliteit DGMR, 15 december 2016
1. Gevolgen van plaatsing windturbines op luchtkwaliteit: in haar zienswijze
heeft de wijkraad in de notitie detailniveau en reikwijdte gewezen op de
benedenwindse gevolgen voor de luchtkwaliteit bij oprichting van een windpark
aan de rand van zowel een industrieterrein als een zeer intensief gebruikte
autoweg. Vervuilende stoffen in de lucht kunnen onder bepaalde
weersomstandigheden worden verplaatst. Deze situatie kan zich met name
voordoen in waterrijk gebied. Het heeft vooral voor Westervoort nadelige
gevolgen aangezien deze gemeente benedenwinds ligt bij overheersend
Westenwinden van de genoemde windturbines, industrieterrein en autoweg. Deze
verplaatsing respectievelijk turbulentie van luchtdeeltjes resp. mist is reëel zoals
blijkt uit overzichten van Meteoconsult en bijgevoegde onderstaande foto's

2. Mer en bestemmingsplan: De initiatiefnemer dient de beleidskeuzes in een
bestemmingsplan te verantwoorden. In het kader van beginselen van goede
ruimtelijke ordening en zorgvuldigheid is luchtkwaliteit één van de aspecten die in
de plantoelichting en –onderbouwing aan de orde dient te komen. Het
luchtkwaliteitonderzoek volgens het DGMR-rapport M.2006.0657.03.R001 dateert
uit 2009. Dit onderzoek is geactualiseerd in 2013 (datum: 26 april 2013 met
kenmerk M.2012.0718.03.R001,).
3. Het voorliggende rapport betreft opnieuw een actualisatie gemaakt op basis van
het onderzoek uit 2013. De omschrijving van het plangebied is onjuist: zo bleef
het gebied Koningspleij-Noord buiten beschouwing gebleven en is het gebied
omgeving WT-4 (Oude Veerweg) ten onrechte in het kader van het mer
toegeschreven aan het bestemmingsplan het Broek.
4. Uit de onderliggende tabellen en documenten komt niet naar voren of sprake is
van toetsing aan de werkelijkheid op basis van beschikbare meetgegevens.
Hierbij zijn de gegevens van de meetpost(en) aan de Pleijroute relevant voor de
werkelijke luchtkwaliteit.
5. Het onderzoek uit 2009 (tijdens de economische crisis) is slechts geactualiseerd
in 2013 zonder dat de feitelijke luchtkwaliteit is vergeleken en beoordeeld aan de
reële waarde. In het commentaar op de planmer 2013 is e.e.a. aan de orde
gesteld. Dat e.e.a. is gebeurd door daarbij onderscheid te maken tussen de
kavelemissies vanaf het industrieterrein (directe invloed) en de emissies van de
verkeersbewegingen over de ontsluitingswegen van het plangebied (indirecte
invloed) is niet uit de bijgevoegde documenten vast te stellen.
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6. Sterker nog uit de inleidende tekst is vast te stellen dat het onderzoek niet of
onvoldoende is verankerd in de Arnhemse plannen en uitgangspunten. Zo staat in
strijd met de juridische werkelijkheid dat "Voor industrieterrein Kleefse Waard zijn
geen beperkingen opgenomen voor wat betreft de categorie bedrijven die zich
mag vestigen op het terrein.
7. Dit onderzoek hanteert de volgende teskten: het nieuwe plan, waarbinnen het
IPKW-terrein, het voormalige BASF-terrein, de Oude Veerweg, en de AKZOhaven vallen (zie figuur 2), krijgt de bestemming bedrijfsdoeleinden voor bedrijven
tot en met milieucategorie 4 (met vrijstelling voor categorie 5 als aantoonbaar kan
worden voldaan aan de milieunormen voor een categorie 4 bedrijf), met uitsluiting
van detailhandel. Het huidige industriegebied wordt uitgebreid met twee
gebieden, te weten de Oude Veerweg e.o. en de AKZO-haven. Voor de gebieden
gaat een globale bedrijfsbestemming gelden (categorie 3/4).
8. De relevantie van bovenstaande tekst blijkt nihil nu in het gebied "Oude Veerweg"
in een andere tekst van de voorliggende Arnhemse documenten gaat behoren tot
het plangebied voor windturbines. De AKZO-haven is uit de bestemmingsplannen
als zodanig verdwenen en kan na een uitspraak van de Raad van State niet meer
als haven worden beschouwd.
9. Nieuwe bedrijvigheid: in het overzicht en de gebruikte gegevens van bedrijven
blijkt dat het rapport incompleet is. Zo is in de tabellen de milieubelasting die de
scheepsherstel inrichting Misty veroorzaakt niet zichtbaar. Een aanduiding van de
wijziging van de omgevingsvergunning voor Veolia (de Kleef?) waarbij deze
installatie voor energievoorziening wordt (bij)gestookt met houtchips/hout,
ontbreekt. Ook een vermelding resp. verwijzing naar de omgevingsvergunning
voor Titan-Wood (Accyss): daar is sprake van een verdubbelde capaciteit.
10. Detailcommentaar: In detailcommentaar is het volgende te bemerken:
 Bij 5.3.2.in het mer vermeldt de toelichting: ‘… Luchtkwaliteit is geen relevant
milieuaspect …’.
 Als bijlage bij het ontwerp ‘WZKN’ is echter wel een rapport luchtkwaliteit
gevoegd. Dat rapport omvat (net als het aspect ‘geluid’) het grotere
plangebied
 Het bijgevoegde rapport beschrijft de volgende achterhaalde aannames:
 categorie 5 bedrijven
 demping van de AKZO-haven
 tEMT-bedrijvigheid, een ambitie die op basis van nieuwe visie is verlaten
 het noemen van de asfaltcentrale Bruil etc.
11. Samenvatting en conclusie: Het rapport trekt uitsluitend conclusies voor het
(onduidelijk is welk: oude of nieuwe of concept) bestemmingsplan Kleefse Waard
daar waar hier een ander bestemmingsplan ter beoordeling voorligt. Nieuwe
vergunde ontwikkelingen op het terrein zijn niet verwerkt.
12. Ter onderbouwing cq ondersteuning van het mer is dit rapport niet geschikt. Het
behandelt slechts een klein deel van het plangebied.
13. bepaling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij huidige verkeersbewegingen
is op basis van dit rapport niet mogelijk. De oorspronkelijke gegevens uit 2009
zijn niet geschikt voor vergelijking. De toetsing aan de feitelijke waarden heeft niet
plaatsgevonden. Er was slechts een doorberekening van de niet-geëvalueerde
meetgegevens.
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14. Het rapport heeft houdt geen of onvoldoende rekening met een mogelijke
(negatieve) verandering van de luchtkwaliteit, gevolg van de plaatsing van
turbines (blz. 148 MER). Hierdoor ontstaat onduidelijkheid c.q. verwarring.
Bijlage K Slagschaduwproblematiek
1. Algemeen: De wijkraad MSW stelt vast dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is
voor het vaststellen van de slagschaduwproblematiek. Daarvoor zijn drie
redenen:
 de opstelling inrichting van het windpark met (te) korte onderlinge afstand
 de gebruikte en niet gemotiveerde meteogegevens
 het grote aantal woningen binnen de slagschaduwcontourde
 de gebruikte methode
2. Als eerste komt de gebruikte methode aan de orde:
 Methode 1 – De 6-uurs benadering
 Methode 2 – (Wagendorp) Gemiddelde benadering overschrijdingsdagen
 Methode 3 – Modelmatige kansverdeling benadering
 Methode 4 – Reflectieve benadering
3. Rekenmethoden: In diverse methodes worden twee stappen genomen te weten:
 Bruto slagschaduw berekening
 Correcties voor meteorologische omstandigheden
4. Uit de tekst blijkt dat in het rapport is gekozen voor de 6-uursbenadering. Om de
duur van de gemiddeld te verwachtte slagschaduw te berekenen wordt de brutoslagschaduwkalender uitgerekend voor een toetspunt waarna met behulp van
maandgemiddelde correcties voor de zonneschijn en jaargemiddelde correcties
voor de windrichting de te verwachtte slagschaduwduur per jaar wordt berekend.
5. Uitgangspunt hierbij is dat de slagschaduwnorm van 6 u/j toegepast wordt op de
posities waaronder de in de tekst genoemde door slagschaduw getroffen woning,
gelegen in de wijk Mosterdhof te Westervoort. Het is in dit kader echter
onduidelijk welke locatie hier mee wordt bedoeld. Ook de keuze van diverse
receptorpunten wordt niet onderbouwd. Zo is onduidelijk welke woning in
beschouwing is genomen als maatgevend en het is ook onduidelijk in welk kader
of welk huisnummer dit betreft: zie de voorbeelden van midden ? of Mosterdhof
Noord en Zuid. De Mosterdhof is immers dichtgeschakeld.
6. Gebruik Meteogegevens In de tekst wordt niet duidelijk gemaakt waarom voor
de meteodata wordt gekozen voor Bocholt (GE) gelegen op meer dan 50 km van
het windpark en bovendien op lagere breedtegraad.
7. Zo geeft het Nederlandse Meteoconsult aan dat het gemiddeld aantal uren
zonneschijn voor Arnhem aanmerkelijk hoger is dan bij de meteolocatie Bocholt.
In samenvatting is in Bocholt 13 % minder zonneschijn op jaarbasis
8. Waarde van de methode Uit de praktijk blijkt dat bij deze benadering weinig tot
geen klachten ontstaan indien toetspunten gemiddeld niet meer als zes uur
slagschaduw per jaar ontvangen.
9. Dit blijkt echter niet het geval in Westervoort waar diverse van de geselecteerde
receptorpunten bestaan met waarden boven de 13 uur. Bovendien is als
rekening wordt gehouden met de heersende westenwindrichting levert dit juist
een maximale exposure op van de volle breedte van de draaiende rotorbladen.
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10. Tevens wordt in het rapport niet aannemelijk gemaakt dat alle woningen zijn
geïnventariseerd, hoewel een lijst met rode stippen dit zou suggereren. Zo
ontbreken enkele woningen aan de rivierdijk en in het buitengebied. Ook zijn er
woningen met een Westgerichte gevel over meer dan 25 meter aanwezig.
11. Nadelen van de 6-uursbenadering. De methode heeft geen directe relatie met
wettelijke norm van maximaal 17 dagen meer dan 20minuten. Door het gebruik
van jaar/maand gemiddelde waarden kunnen er in de praktijk jaarlijks
overschrijdingen van zes uur slagschaduw plaatsvinden. Bovendien ontbreekt
inzicht in de spreiding van slagschaduwhinder door meteorologische
omstandigheden
12. Aanbevolen Methodes: In dit kader zou de Modelmatige kansverdeling methode
beter kunnen voldoen. Deze methode heeft als
13. Voordelen:
 Inzicht in kansverdeling op hoeveelheid slagschaduw inclusief de uiterste
waarden (extreme jaren)
 Variatie in effecthoeveelheid weergegeven
 Om te zetten in een kansverdeling van de te verwachtte hoeveelheid
slagschaduwduur per jaar.
14. Nadelen zou kunnen zijn dat
 Rekenmethode is door de kansberekening lastiger uit te leggen
 Contouren zijn niet op kaart weer te geven
15. Voor bewoners is het ideaal dat hierbij enigszins worst-case benadering ontstaat
doordat wordt uitgegaan dat de kans op een percentage zonneschijn volledig
wordt toegekend aan het deel van de dag dat slagschaduw kan optreden is.
16. Een tweede mogelijkheid is de Reflectieve/historische methode. De vraag die
hierbij wordt gesteld is niet hoeveel slagschaduw in de toekomst zal optreden
maar de vraag is hoeveel slagschaduw zou hebben opgetreden in de laatste 10
jaar als de windturbines er al hadden gestaan.
17. Voordelen:
 Rekenmethode volgens daadwerkelijk opgetreden zonneschijn in een jaar
 De historische methode is simpeler te verklaren dan prognosemethoden
 Cumulatie is zeer realistisch mee te nemen
18. Nadeel:
 Aangezien dit per toetspunt voor 10 jaren aan specifieke zon- en
windrichting-data uitgevoerd dient te worden is dit een tijdrovende en
kosten intensieve methode (24 uur *365 dagen * 10 jaren per toetspunt).
Dit is echter wel door te ontwikkelen en dus te optimaliseren en te
automatiseren in de nabije toekomst. Hierdoor zouden berekeningen
sneller kunnen worden uitgevoerd.
19. Cumulatieve effecten Cumulatieve slagschaduweffecten zorgen voor vragen
vooral indien een toetspunt door meerdere windturbines is omgeven. Deze kan
op dagen slagschaduw ondervinden van beide windturbines. Ook kan er een
geheel nieuwe periode aan slagschaduw door een meervoud aan windturbines
aan de slagschaduwkalender worden toegevoegd. De verschillende
rekenmethodieken kunnen in mindere mate omgaan met cumulatieve effecten. In
die projecten waar specifieke problemen spelen en de belangen rondom
slagschaduw, moet worden gekozen om de hinder uitgebreider in kaart te
brengen. Door toepassing van de historische methode kan op een duidelijke,
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communiceerbare en heldere manier de effecten van slagschaduw worden
beoordeeld. Deze methode is echter complex en omvangrijk en is tijdsintensief
om uit te voeren voor een groot veelvoud aan toets punten. De simulatiemethode
leent zich dan ook beter voor grootschalige toepassingen. De historische
methode heeft echter concrete voordelen door zijn helderheid en praktijkgerichte
toepassing. Een model voor deze toepassing is sinds 2015 beschikbaar.
20. Conclusie: voor de situatie van het dichtgepakte windpark en de westgericht
dichte bebouwing in Westervoort is aanvullend onderzoek noodzakelijk.
21. De slagschaduwcontour over de Pleijroute is te toetsen aan veiligheidsrisico's.
Bijlage L Zienswijze t.a.v Natuurwaarden en Passende Beoordeling
1. In het traject tot de voorliggende documenten is een aantal onderzoeken
uitgevoerd. Het onderzoek t.a.v. de vogelbewegingen van de Hondsbroekse
Pleij, Koningspleij-Noord en de Natura-2000 gebieden leidt tot bedenkingen.
2. De vraag is of een zestal radarwaarnemingen (tellingen) kunnen volldoen voor
een statisch betrouwbare steekproef. Als daarbij ook nog in verschillende
richtingen wordt waargenomen en een relevante route langs de
(geprojecteerde) WT-4 niet wordt meegenomen, dan is de conculise duidelijk.
Deze serie waarnemingen is niet als relevant of toetsend te beschouwen.
3. Een onderzoek naar de vleermuizenpopulatie is nog niet uitgevoerd. Hiermee
zou een algoritme worden bepaald om botsingen te voorkomen.
4. De invloed van de markeerverlichting op de diverse populaties van (ook
beschermde) nachtdieren is niet uitgevoerd.
5. De samenhang met de vele windturbine-initiatieven in het stroomgebied van
Rijn en IJssel wordt slechts een locatie marginaal aangestipt, hoewel hier toch
sprake is van de (hoog-risico) route voor trekvogels
6. In de passende beoordeling wordt ontkend dat de gekozen opstelling niet als
barrière is te beschouwen. Dit is onjuist: de gekozen oplossing wijkt sterk af
van de aanbevolen onderlinge afstanden voor windturbines. Daar waar vijf
maal de diameter wordt aanbevolen en vier als een minimum geldt, komt in dit
windpark de onderlinge afstand op circa driemaal de rotordiameter.
7. Dit gevoegd bij de heersende Westenwinden vormen de turbine eerder een
scherm tussen de Hondbroekse Pleij en Natura 2000 gebieden. In de
botsingsanalyses moet daarom een extra verzwarende factor worden
gehanteerd voor deze opstelling, zoals ook de formule in theorie aangeeft.
8. Het is bekend dat het gebied KoningsPleij Noord behoort tot de
foerageergebieden voor trekvogels en ganzen. Het vermelden in een
provinciaal stuk als industriegebied, moet als een ambtelijke fout worden
beschouwd, gebaseerd op een nooit gerealiseerd (concept) bestemmingsplan.
9. Het provinciaal aangewezen rustgebied voor winterganzen kent een
begrenzing aan de Pleijroute, waarbij een norm geldt van geen windturbines
binnen 300meter. Als nu de plaatsing van de turbines leidt tot verstoring van
deze en andere trekvogels oost van deze opstelling dan impliceert dit het
verloren gaan van de Hondsbroekse Pleij als rust- en fourageergebied
10. Bovendien leidt dit tot een verstorende barrière op de trekvogelroute langs de
Ijssel. Deze aantasting is mening van de wijkraad een schending van de
Europese vogelrichtlijn met name voor populatie trekvogels.
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11. De Passende Beoordeling t.a.v. de Wulpen zou zijn gebaseerd op het
vluchtgedrag van deze vogels bij ochtend en bij avond. De stilstand tijdstippen
zouden hierop zijn gebaseerd. Kennisnemend van het ochtend tijdstip staat
vermeldt dat de wulpen rond zonsopgang .... 'grotendeels' ....vertrekken. Een
dergelijke aanduiding is nauwelijks geschikt voor een daarna vast te stellen
'exacte stilstandsvoorziening' zeker omdat de radarmetingen beperkt in aantal
en scope waren en er meer andere weersomstandigheden zijn dit
vluchtgedrag door het jaar heen bepalen.
12. Conclusie: Het onderzoek en passende beoordeling leidt tot bedenkingen.
Daarbij is het onjuist om zowel quickscan, onderzoek, passende beoordeling
en afhandeling commentaar bij een en hertzelfde onderzoeksbureau te
leggen. Hier is de toegezegde contra-expertise extra gewenst!

Blz. 44 van 44

