Westervoort, 30 april 2017
Burgemeester en wethouders van Arnhem
Postbus 9029,
6800 EL Arnhem
Onderwerp: Zienswijze t.a.v. ontwerpbestemmingsplan en de
ontwerpomgevingsvergunning inbegrepen mer
Geacht college van B&W Arnhem,
Ik heb kennisgenomen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld
Koningspleij-Noord’ (hierna genoemd: ‘WZKN’), ID:NL.IMRO.0202.906.201, met de MER
die per 20 maart 2017 ter visie is gelegd voor indiening binnen zes weken van een
zienswijze. Dit is in samenhang met de ontwerp omgevingsvergunning voor de wind- en
zonne-energie en een agrarische bestemming op de Koningspleij-Noord.
Na lezing stuur ik de navolgende zienswijze waarbij mijn bezwaren, commentaren en
conclusies zich richten op mer, bestemmingsplan alsook omgevingsvergunning.
1. In mijn zienswijze heb ik commentaar en bezwaren tegen het feit dat deze procedure
start met documenten die een omvang hebben van bijna 1500 blzn. Vooral nu ik al
lezend bemerk dat zowel het MER , bestemmingsplan en ook de omgevingsvergunning
in zijn geheel niet consistent zijn uitgewerkt en opgebouwd. Het geheel bevat vele
fouten, onjuiste aannames en verwijzingen. Dit is zo omvangrijk dat het onmogelijk is
bij diverse aspecten en reikwijdte te doorgronden binnen de termijn van 6 weken. Zo
blijft het onduidelijk op welke eindsituatie het mer nu duidt, vooral nu het niet helder is
welke invulling geldt voor het finale bestemmingsplan Kleefse Waard, en voor zover dat
de bedoeling is, met welke onderzoeken en de omgevingsvergunning wordt
onderbouwd.
2. In vele onderwerpen in de stukken wordt wel het plangebied aangeduid, maar wordt
nagelaten Westervoort als studiegebied integraal op het aspect van
milieuconsequenties te behandelen. Ik mis in het mer, de onderzoeken en de overige
stukken een analyse, dan wel constatering van de al bestaande milieubelasting bij
Westervoort en de overige milieubelastende activiteiten in die omgeving, zoals ook de
Gemeente Westervoort dat eerder vaststelde.
3. Ik constateer uit de documenten dat niet alle milieubelangen zeker in relatie tot
Westervoort volwaardig zijn meegewogen in de besluitvorming. Het is ernstig dat bij
implementatie van de plannen naast het grote aantal ernstig gehinderden het document
nalaat te vermelden dat naast deze ernstig gehinderden ook sprake is van in totaal
circa 750 gehinderde Westervoortsers binnenshuis
4. Er vindt geen onderbouwing van de locatiekeuze plaats tegenover een evenwaardig
alternatief. Daarbij wijs ik met nadruk op de uitkomst van de incorrect uitgevoerde
quickscan windenergie waarbij de conclusies waren gebaseerd op onjuist ingevulde
criteria. Daarnaast heeft de Gemeente Arnhem in mei 2015 vastgesteld dat elders in
uw gemeente ruimte is voor zestien grootschalige windturbines en dat daarmee 14,5%
van de Arnhemse stroomvraag wordt afgedekt i.p.v. nu maximaal 3,6% bij het
voorliggende plan.
5. Ook mis ik binnen het gepresenteerde plan een vorm van een minimumvariant: een
variant die gericht op het minimaliseren van de effecten op de leefomgeving haalbaar is
binnen de financiële haalbaarheid van het project. Tevens mis ik enige aandacht voor
de mogelijke planschade door dit project..
6. Tevens blijkt uit het mer dat u niet bent ingegaan op gezamenlijke zienswijze van de
wijkraad bij de Notitie Detailniveau en Reikwijdte. Dit, ondanks dat uw reactienota bij de
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NDR aangaf op diverse aspecten in het mer nader in te gaan, zoals (niet limitatief) de
invloed van windturbineturbulentie bij de luchtkwaliteit.
7. Ook het aspect risicofactoren met de bijbehorende onderzoeken is verre van compleet.
Ik wijs hierbij op de situatie bij de windturbines 3 en 4 en de risico's t.a.v. transport
gevaarlijke stoffen, fietspaden, parallelwegen en aansluitingen bij de N325, inbegrepen
wachttijden en slagschaduwhinder bij de verkeerslichten. Ik verwijs naar Handboek
Risicozonering en bepaling van PR,IPR, MR en GR.
8. Bij bestudering van het akoestisch onderzoek bestaan gerede twijfels o.m. over de
gevolgde procedure bij de opstelling van het rapport, de gehanteerde bodemfactoren
op de Hondsbroekse Pleij, als ook de gevolgen van de dichte pakking van windturbines
en de cumulatie van geluids(bronnen).
9. De beleving van windturbines is voor een deel subjectief. Toch kan niet worden ontkend
dat in Westervoort visuele overlast en aantasting van landschappelijke kwaliteiten
plaatsvindt zeker daar waar het vrije zicht op de Veluwezoom en de Uiterwaarden aan
de Hondsbroekse Pleij ernstig wordt verstoord.
10. Door de lage bebouwing en vele open ruimtes in de oude kern bestaat hier vrijwel
overal een doorlopend zicht en een onrustig beeld van vier windturbines.
11. Voor de juiste bepaling van de slagschaduwproblematiek is een tweede aanvullende
onderzoeksmethode nodig, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de
ongemotiveerde keuze voor meteogegevens van Bocholt (Ge), de korte onderlinge
afstanden in het windpark, de westgerichte dichte Westervoortse bebouwing, de
compleetheid van het beoordeelde woningbestand en het grote aantal receptorpunten
met berekende waarden boven de zes uur .
12. Bij deze zienswijze heb ik bezwaren en vraagtekens bij de onderzoeken naar de
natuurwaarden en bijbehorende onderbouwing. Het betreft o.a. de statistische
betrouwbaarheid van de zeven radarmetingen bij de telling, de aannames t.a.v. de
wulpenvluchten, de ernstige verstoring van het provinciaal vastgestelde rustgebied voor
ganzen en de foerageergebieden, naast het ontbreken van een onderzoek t.b.v. de
vleermuizenpopulatie. Met dit commentaar en deze twijfel staat ook de Passende
Beoordeling ter discussie, zeker bij het ontbreken van een onafhankelijk onderzoek of
contra-expertise.
13. Samengevat acht ik het voorliggende mer, onderzoeken en bestemmingsplan met
bijlagen binnen de gemeentelijke coördinatieprocedure verre van compleet, eenduidig
en daarbij verwarrend. Er ontbreken stukken en zijn niet- uitgewerkte en/of uitgevoerde
risicobepalingen vermeld. Daarbij mis ik ook de niet-ingevulde of ontbrekende adviesof vergunningsvragen aan het bevoegd gezag. Ik acht het flexibele bestand van
potentiële windturbines onjuist omdat een niet vermelde windturbine in aanmerking
voor plaatsing kan komen zonder dat deze in een voor bezwaar ontvankelijke
procedure wordt behandeld.
14. Voor zover noodzakelijk bij deze zienswijze voeg ik mij voor detailcommentaar en
details in de zienswijze van de wijkraad MSW te Westervoort. Voorts behoud ik mij het
recht voor de zienswijze in een latere fase aan te vullen of te wijzigen.
Getekend,
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