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Onderwerp: Stichting Wijkraad MSW in beroep bij de vergunning/ontheffing Wet
Natuurbescherming Windpark Koningspleij Noord gepubliceerd op 20 november
2017 in het provinciaal blad Gelderland
Geacht College van Staat,
met dit schrijven stelt de Stichting Wijkraad Mosterdhof Struikendoorn en de Weem
(MSW) uit Westervoort u in kennis van haar beroep tegen genoemde vergunning.
De grondslag van dit beroep heeft betrekking op het Besluit Wet Natuurbescherming
van Gedeputeerde Staten van Gelderland (15-11-2017) welke ter inzage is gelegd op
21 november 2017. Dit besluit is genomen n.a.v. een aanvraag d.d. 3 januari 2017
door VOF Windpark Koningspleij voor turbines met een maximale ashoogte als
turbinediameter van 120m. Het besluit vermeldde dat de CHw van toepassing is.
De wijkraad MSW stelt dit beroep in op basis van de statuten van deze stichting en
acht zich, zoals ook in eerdere procedure bij uw college ontvankelijk als
belanghebbende. De wijkraad wordt daarbij in deze opstelling als een eerdere
zienswijze expliciet gesteund door honderden bewoners uit de betreffende
Westervoortse wijken.
Samenlopende beroepsgronden in dit proces
In de nu in te brengen beroepsgronden, is het essentieel te verwijzen naar ons
beroep d.d. 08-09 2017 inzake het vaststellingsbesluit bestemmingsplan Windpark
en Zonneveld Koningspleij-Noord en Omgevingsvergunning van de gemeente
Arnhem. Immers de Raad van Arnhem heeft 19-12-2016 besloten om binnen de Wet
Ruimtelijke Ordening gelet op artikel 3.30 e.v. de coördinatieregeling toe te passen
onder aantekening: " voor zover de coördinatie bijdraagt aan inzichtelijke en
samenhangende besluitvorming."
Nu kan worden geconstateerd dat inmiddels een defasering van bijna vier
maanden bestaat tussen dit bestreden besluit en het bestreden besluit betreffende
bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Zo is het aspect "een inzichtelijke en
samenhangende besluitvorming" moeilijk als argument staande te houden.
Bovendien moet worden geconstateerd dat het onderdeel "de besluiten op
grond van de Keur van het Waterschap Rijn en IJssel met betrekking tot het
verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een watergang of
waterkering", eveneens essentieel binnen dit raadsbesluit, tot op dit moment nog niet
ter inzage/in procedure is gegeven.
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Extra belastend in het kader van rechtszekerheid voor de omgeving is het nog
steeds ontbreken van een compleet aan wettelijke eisen voldoend bestemmingsplan
voor de Kleefse Waard inbegrepen De Koningspleij-Noord. Het college van B&W
besloot in februari 2017 tot uitstel van dit deel van het raadsbesluit. Dit is een ernstig
gebrek daar waar het meer dan 20 jaar geleden is dat een bestemmingsplan Kleefse
Waard in rechte is vastgesteld. Gelet op de wettelijke vastgelegde actualisatie termijn
voor een bestemmingsplan en het feit dat nu binnen het gebied doorlopend
vergunningen worden verleend, kan niet worden volgehouden dat de vastgestelde
mer de omwonenden in en bij het plangebied rechtszekerheid biedt bij (mogelijk
nadelige en/of cumulatieve) effecten van activiteiten binnen of vanuit dit gebied.
Bovendien is met dit uitstel van het college iedere redelijke termijn overschreden en
is de actualiteit van de mer in twijfel te trekken.
Overigens merkt de wijkraad op dat de gemeentelijke stukken en de besluiten
betreffende het (beperkte) bestemmingsplan en omgevingsvergunning zoals reeds in
ons beroep eerder is gesteld nog steeds incompleet zijn. Dat wil zeggen bijlagen,
onderzoeken etc. zoals in dit beroep aangekondigd niet ter inzage hebben gelegen
binnen de formele termijn. Bij een aantal bijlagen geldt dat zij wel staan vermeld in
een inhoudsopgave, maar dat hier sprake was van een 'lege' pagina (geen tekst).
Voorts wijst de wijkraad MSW ook hier in haar beroep op het onzorgvuldig
handelen, het negeren van inspraak en meerdere andere zaken. Het zou naar de
mening van de wijkraad zo moeten zijn dat met de AWB en gerelateerde wetgeving
de rechtsbescherming, rechtszekerheid en beginselen van behoorlijk bestuur zouden
zijn geborgd.
Voor de burger gelden in dit wettelijke kader bijvoorbeeld scherpe termijnen en
vaststellen van ontvankelijkheid, maar in de praktijk blijken voor de analoge regels en
principes voor overheidsinstanties, deze zich daar weinig aan gelegen te laten
liggen, tenzij uw college als het finale instituut voor beroep hierin toetsend en
corrigerend optreedt en dit besluit vernietigd.
Beroepsgronden inzake dit besluit
De wijkraad hanteert in het beroep de navolgende beroepsgronden op basis van de
bij het besluit gehanteerde belangenafweging te weten:
 Gerede twijfel over de juistheid en compleetheid van zowel de in de aanvraag
beschreven natuurwaarden als de relevante factoren voor zover deze
betrekking hebben op het door Arnhem gedefinieerde industriegebied ArnhemNoord en het gebied Koningspleij-Noord, de Natura 2000-gebieden RijnIJssel, het Gelders Natuurnetwerk alsmede de feitelijk aanwezige
foerageergebieden van vleermuizen en ganzen in en bij het plangebied.
 Op basis van dit commentaar in het beroep bestaan bedenkingen tegen de
beschrijving en uitwerking van de genoemde effecten en daarmee ook de
juistheid en effectiviteit van de al dan niet specifieke preventieve maatregelen
met name ten aanzien van vogels, vleermuizen en de rugstreeppad.
 Voorts acht de wijkraad het proces van belangenafweging door Gedeputeerde
Staten (GS) onzorgvuldig, onvoldoende en onjuist, daar in de onderliggende
processen aantoonbaar onjuiste onderzoeken dienden als basis voor deze
afweging. De wijkraad refereert bij deze beroepsgronden zowel aan het
besluit van mede GS alsmede aan de ontvangen Zienswijzenota bij het
ontwerpbesluit Wnb van de Provincie Gelderland.
 De wijkraad handhaaft derhalve haar zienswijze in dit beroep (als bijlage)
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Motivering van de beroepsgronden
In dit beroep zoekt de wijkraad een onafhankelijke toetsing plus een uitspraak over
de gehouden onderzoeken en Quickscans, om daarmee vast te stellen of deze juist,
relevant en onafhankelijk zijn uitgevoerd. Bij een aantal onderzoeken kan de wijkraad
eenduidig constateren dat de onderzoeksopzet en/of uitvoering (statistisch) onjuist
was. Dit geldt evenzo voor enkele gehanteerde uitgangspunten, als ook dat twijfel
bestaat aan de onafhankelijkheid van controle, toetsing of beoordeling.
In het huidige tijdsgewricht blijkt dat vele onderzoeken in de praktijk niet aan de
bovengenoemde criteria voldoen. Daar waar bij de behandeling van de zienswijzen
zowel de Gemeente Arnhem als de provincie Gelderland zich beroepen op de
gewaardeerde instituten, blijkt deze inschatting in de praktijk een holle frase te zijn.
Het zal de Raad van State niet zijn ontgaan dat zelfs gereputeerde instituten als het
(onafhankelijke) WODC bij het ministerie van Justitie als het voorheen onvolprezen
Volkswagen VAG-concern gevoelig waren voor beïnvloeding door de opdrachtgever
of zich bezig hielden met sjoemelpraktijken ter bereiking van het gewenste resultaat.
Het is bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat van een positieve quickscan met een
vervolgopdracht een perverse prikkel uit kan gaan voor een definitieve opdracht voor
een positief eindrapport. Bij de uitvoering van een WOB-verzoek enkele jaren
geleden heeft de wijkraad al geconstateerd dat t.a.v. het al dan niet aanwezig zijn
van de Rugstreeppad, het archief van de gemeente Arnhem twee rapporten van een
zelfde onderzoeksbureau bevatte. In het, bij de bestemmingsplanprocedure
gehanteerde rapport was deze paddensoort niet aangetroffen, waarbij in het andere
niet-gehanteerde rapport de waarneming van de rugstreeppad was opgenomen.
Onzorgvuldig of onafhankelijk onderzoek
Essentieel bij dit bestreden besluit zijn de gevolgen voor de Natuurwaarden. Voor dit
onderzoek is het Bureau Waardenburg (BuWa) ingeschakeld. Daarbij heeft BuWa
primair een quick-scan uitgevoerd waarbij beperkingen zijn vastgesteld voor
bepaalde deelgebieden. Later vonden meer uitgebreide onderzoeken plaats. In de
tekst van de onderzoeksrapporten wordt de medewerking van en samenwerking met
de Vogelwerkgroep Arnhem e.o gewaardeerd en inbegrepen de grote kennis over de
wulpenpopulatie (genoemd Voorzitter D.van Dorp). Zo is voor de Vogelwerkgroep
een situatie van zogeheten 'embedded' optreden gecreëerd.
Na het uitvoeren van het onderzoek zijn de resultaten van dit onderzoek niet
voor vaststelling en controle aan de Vogelwerkgroep aangeboden. Wel is het
conceptrapport (vooraf aan de vaststelling) aan de opdrachtgever aangeboden.
Daarbij is de cruciale vraag met welk doel dit laatste plaatsvond: inhoudelijk en/of
tekstueel kan en mag de opdrachtgever bij een onafhankelijk onderzoek door een
deskundig bureau geen input geven. De vogelwerkgroep heeft dus geen kennis en
invloed gehad op welke wijze haar bijdrages (waarneming en studies) zijn ingebracht
tot het rapport in formele zin werd aangeboden.
Nu treedt de behandeling van de zienswijzen de merkwaardige figuur op dat
het bevoegd gezag i.c. GS de zienswijze van de vogelwerkgroep verwerpt met de
motivering dat deze zienswijze wordt afgewezen op basis van de onderzoeken en
studies door die zelfde vogelwerkgroep (inbegrepen de voorzitter).
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De second opinion over het aspect natuurwaarden werd uitgevoerd (door het
bureau Bosch en van Rijn) in opdracht van de Provincie Gelderland. Deze second
opinion had reeds plaatsgevonden voor de ter inzage legging van deze onderzoeken.
Bovendien beperkte dit onderzoek zich tot een beschouwing over de passende
beoordeling. Bij de second opinion is derhalve geen rekening gehouden met het
zeker deskundig commentaar van (voorzitter en) de Vogelwerkgroep.
Ten behoeve van de passende beoordeling wordt het Flux-Collision Model
gebruikt voor de berekening van soortspecifieke aantallen vogelslachtoffers bij
windturbines. De bijbehorende formule, is op enkele punten door BuWa aangepast.
In dit kader wordt echter niet vermeld wat deze aanpassing inhoudt.
In bijlage 3 bij de Passende Beoordeling worden andere factoren beschreven
maar de feitelijke invulling in de formule blijft achterwege. Dit is opmerkelijk en te
verwerpen daar nog geen keuze is gemaakt tussen negen verschillende types
windturbines. Ook het referentie windpark, een essentieel modelelement wordt niet
beschreven. Over de betrouwbaarheid dan wel de gevoeligheid van de uitkomst uit
dit model wordt geen uitspraak gedaan. Dit is zeker relevant wanneer uit de
Passende Beoordeling blijkt dat al dan niet voldoen, afhangt van een enkel (gedood)
exemplaar. Ook de noodzakelijk te hanteren periode is geen onderdeel van het te
hanteren model, waar de Vogelwerkgroep aangeeft dat Wulpen voor 1 september in
het gebied kunnen arriveren.
Nader te onderzoeken of te motiveren aspecten
Onder verwijzing naar de Zienswijzenota Ontwerpbesluit Wnb, Windpark
Koningspleij van de Provincie Gelderland benoemt de wijkraad de volgende
aspecten, waarbij zij ook verwijst naar Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn:
 Het beperkt aantal radarwaarneming van Buwa (6 stuks) is onvoldoende om
statistisch relevant te zijn. De waarnemingen beperken zich tot de avondperiode
en het vluchtgedrag in de ochtend rond zonsopgang is niet bestudeerd.
 Op basis van dit aantal waarnemingen van BuWa kan ook niet worden
geconcludeerd dat de vliegroute bij Windturbine 4 niet relevant is. De
Vogelwerkgroep acht, op basis van vele waarnemingen, deze route relevant.
 De uitvliegperiode in de ochtend (als ook in de avond) wordt gerelateerd aan de
KNMI-tijdstippen van zonsopgang en ondergang. Het is onwaarschijnlijk dat de
Wulpen deze tijdstippen hanteren. Andere lichtbeïnvloedende positieve maar ook
negatieve meteorologische omstandigheden als bewolking, mist, maan, maar ook
sneeuwval en sneeuwdek hebben grote invloed op deze tijdstippen.
 De uitvliegperiode in de ochtend is geoperationaliseerd met termen als "het gros
of grotendeels". Deze waarnemingen zijn gebaseerd op een globaal vertrek van
de vogels. Zij hebben geen waarde om te dienen voor discrete tijdstippen bij het
aan- of uitschakelen van de turbines: met de risico's voor te laat startende vogels.
 In de waarnemingen (van Dorp) is aantoonbaar dat in de ochtend minder wulpen
op een slaaplocatie zijn dan in de avond zijn neergestreken. Het uitvliegen en niet
terugkeren op de rustlocatie is hiermee afdoende aangetoond.
 Waarnemingen van de Vogelwerkgroep beschrijven meer dan incidentele
verplaatsingen bij duisternis, die plaats vinden over een breed front (300m), waar
de vrije vliegruimte tussen de turbines (385m-120m rotordiameter=) 265m
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Bij de beantwoording van de zienswijzen en rapporten wordt als gunstige factor
de grote onderlinge afstand van turbines genoemd. In de praktijk stelt o.a. de site:
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/
windenergie-op-land het volgende: "Om te voorkomen dat de windturbines
elkaars opbrengst beïnvloeden is er afstand tussen de turbines: gemiddeld zes
maal de rotordiameter". Dit betekent dat voor het te vergunnen windpark de
normale tussenafstand 6x120m = 720m zou moeten zijn. Daarbij is de nu
gehanteerde tussenruimte in de rapporten van 385m juist extreem kort!
De barrièrewerking voor weide- en steltvogels is niet onderzocht en het
gehanteerde onderzoek is verouderd. Het dateert uit 1992 bij een proefopstelling.
Voor de verstoringafstand voor o.a. Wulpen wordt van 400m uitgegaan onder de
toepassing van onjuiste aanname over de barrièrewerking (onderlinge afstand).
Waar bij beantwoording van de zienswijzen een gemengde uitkomst bestaat op
basis van meer dan 10 jaar oude onderzoeken, blijkt uit meer recente data deze
afstand toch groter te zijn tot 800m. Ook is duidelijk dat de aanwezigheid van
turbines in de afgelopen jaren exponentieel toenam. De oude onderzoeken zijn
niet meer als relevant te beschouwen. Zie onderstaande actuele link en tabel:
www.bsg-ecology.com/are-breeding-eurasian-curlew-numenius-arquata-displaced-by-wind-energydevelopments
www.bsg-ecology.com/wp-content/uploads/2015/03/Are-Curlew-Displaced-by-Wind-EnergyDevelopments.pdf







,

De cumulatieve invloed van diverse activiteiten en initiatieven (windparken) in het
stroomgebied van de IJssel is niet onderzocht. Het wordt beperkt tot de locatie
Kampen. Waar BuWa spreekt over zeven andere locaties betreft het vooral
locaties in het stroomgebied van de Rijn en niet aan de IJssel.
De provincie Gelderland treedt in deze inconsequent en onjuist op door het
gebied Koningsplij-Noord met een formeel agrarische bestemming en de facto
een ganzenfoerageergebied aan te merken als zoeklocatie voor een windpark als
ook dat deze zoeklocatie strijdig is met het door de provincie aangewezen
rustgebied winterganzen (geen turbines binnen 300m)
Onvoldoende aandacht en onderzoek is besteed aan zowel de habitat als de
foerageergebieden van de diverse vleermuizen als de risico's van het windpark.
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Onderzoeksresultaten van BuWa zijn gebaseerd op een eenmalig bezoek
volgens citaat: “Het plangebied is op woensdag 3 juni 2015 bezocht. (…). Op
basis van terreinkenmerken en 'expert judgement' is beoordeeld of het terrein
geschikt is voor de in de regio voorkomende beschermde soorten." Deze aanpak
leidde op die datum bijvoorbeeld geheel ten onrechte tot de conclusie dat in het
plangebied geen of onvoldoende water beschikbaar is voor de instandhouding
van de rugstreeppad. Let wel in het totale plangebied is een grote variatie van
bouwland, kwelgronden, een oude IJsselarm en een gronddepot.
Onvoldoende gemotiveerde behandeling van de aspecten relatie tot Natura-2000,
verlichting, geluid en verwerking van mitigerende maatregelen in de ten
(onrechte) verleende omgevingsvergunning.

Belangenafweging
Het beroep tegen voornoemd besluit richt zich ook op de belangenafweging door GS.
Daar waar GS zich beroept op gehanteerde stukken zijn deze onder vermelding van
de WOB aangevraagd en verkregen bij aanvraag V2017-016352. Na bestudering
blijkt het proces bij afweging van belangen belangrijke punten aspecten te missen.
De primaire vraag diende te zijn of het gebied rond Arnhem, met name het
IJsseldal een goede locatie voor opwekking van windenergie is. In plaats daarvan is
onderzocht op welke locaties in Arnhem windenergie is op te wekken. Het Kemarapport uit 2011 beschrijft de mogelijkheden van vijf mogelijke locaties op basis van
windturbinedimensies ashoogte 100m en rotordiameter 90m. Bij nadere evaluatie
blijken initieel twee locaties niet te voldoen en worden de dimensies ter verkrijging
van voldoende rendement opgevoerd tot 120m (ashoogte als rotordiameter).
In 2013 voert DHV met Bosch en van Rijn een Quickscan Windenergielocaties
Gelderland (Arnhem-Rheden) uit. Deze Quickscan krijgt geen raadsbehandeling in
Arnhem maar dient in diverse stukken als basis voor besluitvorming. Het is uitermate
verwerpelijk dat dit document deze status krijgt, aangezien aantoonbaar met de
criteria wordt gesjoemeld.
Bij bewoning krijgt "aaneengesloten woonbebouwing" op 500 – 1000m of
enkele verspreid liggende woningen op <400 m een oranje criterium. Aangezien
tussen 500-1000m ligt circa 40% van de kern van Westervoort is dit oranje.
Bovendien krijgt ganzenfoerageergebieden het criterium rood want de
provincie vindt het van belang dat de ganzenfoerageergebieden geschikt blijven voor
ganzen. De Koningspleij-Noord is op dat moment in provinciale stukken en maar ook
tot op heden feitelijk een dergelijk gebied.
Over de nabijheid van het GelderNatuurNetwerk (GNN) stuurt de provincie
daarom op het behoud van de openheid en de rust in deze gebieden. Daartoe geldt
het criterium geel en zoals ook de nabijheid van Natura 2000-gebieden.
Het zelfde geldt voor waardevolle openlandschappen. Het is duidelijk dat dit
deel van het stroomgebied van de IJssel hiertoe behoort, gegeven het lopende
project voor het Klimaatpark. Als windturbines zichtbaar zijn (zoals hier), ligt de
waardering van het landschap binnen 1,5 km van de turbine met een derde lager ligt
dan wanneer er geen windturbine zichtbaar is. Het effect neemt met de afstand af.
Gemanipuleerde uitwerking: In de toetsing wordt echter het criterium "bewoning"
van oranje op groen gesteld en het rode criterium voor het foerageergebied komt in
de beschouwing en toetsing niet voor. Op basis van deze gemanipuleerde matrix
komt de locatie Koningspleij als 'meer geschikte' locatie aan bod.
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Daarbij kent het document twee opmerkelijke factoren: als eerste stelt het
rapport dat op dat moment (2013) nog een ander plan 1 voor de Koningspleij vigerend
was, maar het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspleij was in voorbereiding.
Het ontwerp is van 2 mei 2013 en wordt op korte termijn vastgesteld. In het
bestemmingsplan is geen uitspraak gedaan over windenergie en/of windturbines. Nu
in 2107 is de constatering dat de gemeente Arnhem geen bedrijventerrein maar een
agrarische bestemming voor de Koningspleij hanteert en het plan Kleefse Waard uit
2013 is nooit in procedure is gegaan.
Ten tweede stelt het onderzoek dat voor de financiële haalbaarheid een
hogere fase van inschrijving op de SDE vrijwel zeker noodzakelijk.
Referte eerste beroep wijkraad: In dit beroep (8-9-2017) is reeds gesteld dat het
sjoemelen met de slagschaduwgegevens, als het onterechte statement dat de
turbines op grote onderlinge afstand staan (i.t.t. de vuistregel RVO) slechts tot doel
hebben om een fictief hogere opbrengst/rendement te realiseren. Dit zou van belang
zijn om met de SDE-aanvraag 2017 nog succesvol te zijn.
De grote haast en andere onvoldoende aspecten (termijnen en incompleetheid,
onzorgvuldigheid) worden zo duidelijk. Zeker omdat de initiatiefnemers realiseren
zich dat niet kunnen deelnemen aan SDE+ in 2017 een groot risico inhoudt. Immers
de subsidieregeling voor minder effectieve parken wordt verder afgebouwd.
Bovendien spreekt TAUW (schrijver van de MER) in een intern memo de verwachting
"uit dat een nieuw plan niet per definitie inpasbaar kan zijn. Ecologische effecten
dienen te worden heroverwogen net als de huidige set maatregelen die erop is
gericht om de molens op een verantwoorde manier in te passen". In 2018 zullen
Windparken zonder subsidie, blijkens diverse persberichten mogelijk te zijn.
Vervolg bespreking provinciale belangenafweging: De provincie heeft kennelijk
zonder kritisch bestudering het Quickscan-rapport geaccepteerd. Bij het opstellen (9
april 2014) van de Windvisie Gelderland Windvisie zijnde een structuurvisie i.h.k.v.
de WRO is opgesteld. Deze visie is planm.e.r.-plichtig, omdat het een kader biedt
voor mogelijk toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten, namelijk de
oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark. Daarbij is de beperking
gesteld dat hier sprake moet zijn van een gezamenlijk vermogen van 15 Megawatt
(MW) of een omvang heeft of 10 windturbines of meer.
Het is duidelijk dat het windpark Koningspleij niet aan deze criteria voldoet en in
samenhang met het gemanipuleerde uitkomst van de Quickscan is de motivering
van de provincie voor deze locatie ondeugdelijk. Ook de verwijzing als locatie K
zijnde zowel Kleefse Waard als ook Koningspleij is niet houdbaar. Tot op heden zijn
en blijven dit twee verschillende gebieden met verschillende bestemmingen zoals
inmiddels al twee maal eerder bij een beroep bij uw college is bevestigd.
Onvoldoende motivering: Daar waar de provincie zich baseert op een foutieve
quickscan en verwijst naar bestaande regionale samenwerking op het gebied van
windenergie, is deze behandeling en motivering onjuist. Er is geen overleg of
inspraak geweest met de gemeente Westervoort over dit voor deze gemeente en
bewoners ingrijpende plan. Dit geldt zeker voor het grote aantal gehinderden en
ernstig gehinderden, vooral in vergelijking met andere meer effectieve windparken.
Bij dit bestreden project zijnde een Arnhems project heeft een onvoldoende
belangenafweging met onderkende alternatieven plaatsgevonden. De wijkraad
1

een bestemmingsplan met agrarische bestemming
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verwijst daarbij naar het in 2015 vastgestelde Energiepotentiekaart binnen het
programma Energy made in Arnhem (documentnr. 2015.0.052.726). Dit programma
beschrijft een scenario B waarmee 14,5% van de stroomaanvraag is af te dekken,
tegen 3,6% door het bestreden plan. De provincie moet bekend zijn met dit
programma gegeven de tekst in de provinciale zienswijzennota op blz. 4-5. Zo is
onmogelijk vol te houden dat alternatieven in beschouwing zijn genomen..
Samenvatting beroep wijkraad MSW.
De wijkraad meent dit en het voorgaande beroepschrift (d.d. 08-092017) overziend
dat de bestreden plannen en besluiten geen stand zouden kunnen houden. Dit acht
zij onderbouwd door aan te tonen dat de bestreden plannen en besluiten incompleet
zijn op onderdelen en bij vele essentiële onderzoeken. Bovendien is de procedure
door de gemeente Arnhem in strijd met de proceduretermijnen en met de beginselen
van behoorlijk bestuur uitgevoerd. De provinciale uitgangspunten en conclusies uit
onderzoeken als ook de belangenafweging is onvoldoende en mist de checks and
balances die bij behoorlijk bestuur mogen worden verwacht.
De wijkraad stelt in dit beroep aan de orde dat bij het handelen van de
gemeente Arnhem sprake is van détournement de pouvoir. Immers de snelheid bij
het verlenen van de (incomplete) omgevingsvergunning en gebruik van procedurele
bevoegdheid gebeurde met het doel om dit windparkinitiatief in 2017 subsidie te
doen aanvragen (zie cursieve tekst op blz.7). Dat dit windpark deze kans kreeg,
betekent eveneens dat hiermee ook de nadelige aspecten in de effectiviteit (of
rendement) van het windpark, zoals gemanipuleerde (ongetoetste) onderzoeken voor
slagschaduw niet in de subsidieaanvraag aanwezig zijn. Uitgaande van schaarse
financiële overheidsmiddelen bij de verdeling van subsidies zou een meer effectief
windpark in het nadeel kunnen zijn, waarmee ook geen recht wordt gedaan aan het
subsidieverleningsdoel t.b.v. een snelle energietransitie door effectieve windparken.
De wijkraad verzoekt tevens de Raad van State in overweging te nemen dat het
oorspronkelijke Arnhemse raadsbesluit zou leiden tot een gecoördineerde
behandeling van alle noodzakelijke besluiten. Dit impliceert ook dat het beroep bij uw
Raad in een in te dienen beroep zou plaatsvinden. Door de gebrekkige coördinatie
van Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem moet een tweede samenhangend
beroep worden ingediend. De wijkraad verzoekt u te overwegen de reeds voldane
griffierechten als geldend voor beide zaken te beschouwen.
Hoogachten en met vriendelijke groet,

A.Bleumink
Voorzitter
Adres: Rijndijk 17a 6931SC Westervoort

Th.Kok
Secretaris
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