Westervoort, 7 augustus 2017
Burgemeester en Wethouders van Arnhem
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Onderwerp: Zienswijze stichting Wijkraad MSW te Westervoort
t.a.v. Aanvraag Ontwerpvergunning/ Ontheffing Natuurbeschermingswet t.b.v.
Windpark Koningspleij Noord
Zaaknr : 2017-000178
Geacht college,
met deze zienswijze geeft de stichting Wijkraad MSW (Mosterdhof, Struikendoorn en
de Weem) te Westervoort haar zienswijze t.a.v. genoemde aanvraag. Met deze
zienswijze drukt de wijkraad expliciet haar ernstige en grote zorgen uit over de
consequenties die dit windpark (mede in combinatie met het zonneveld) heeft op de
natuur en de directe leefomgeving van onze wijken. In het provinciaal burgerinitiatief
"voor een beter leefmilieu aan weerzijde van de Pleij" is reeds enkele jaren geleden
massaal gepleit voor een adequate bescherming van dit gebied. Op dit moment
hebben inmiddels ruim 420 Westervoorters ingestemd met de door MSW ter zake
ingediende zienswijzen.
Definitie gebied Hondbroekse Pleij: Onduidelijk is welke definitie wordt gehanteerd
voor het gebied Hondbroekse Pleij. In dit commentaar en ook de Vogelwerkgroep
hanteren hiervoor het gebied aan IJsseldijk, Pleij resp. Rijndijk gerekend vanaf de
Westervoortse brug tot met het regelwerk. De Noordelijke plas aan de IJsseldijk te
Westervoort behoort tot de Natura 2000-gebieden.
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Aspecten van deze zienswijze:
In de zienswijze wordt eerst vastgesteld dat de aangekondigde coördinatieprocedure
niet wordt gevolgd of nageleefd. Zo ontbreken bij de Omgevingsvergunning diverse
stukken en formele documenten welke wel zijn benoemd bij de indiening van de
aanvraag omgevingsvergunning. Ook is niet vast te stellen of de aanvraag aan de
randvoorwaarden van de flexibele omgevingsvergunning voldoet. TNO geeft aan dat
de windturbine met maximale dimensies niet kan voldoen aan de defensie-eisen.
Integrale toepassing coördinatieprocedure: In de hier voorliggende onderzoeken
komt uitsluitend de oprichting van het windpark aan de orde. In deze onderzoeken is
zowel niet duidelijk geanalyseerd als onderzocht hoe beide activiteiten, zijnde de
realisatie van een zonneveld en een windpark in een beperkt plangebied (ingeklemd
tussen natura-2000 gebieden) de aanwezige en beschermde flora en fauna negatief
kan beïnvloeden. Deze aanvraag loopt binnen de coördinatieprocedure ten behoeve
van een bestemmingsplan. Zo dienen ook hier eerst de gerelateerde onderzoeken
m.b.t. de bestemming zonneveld te worden toegevoegd en ter inzage gelegd voordat
een ontheffing kan worden verleend.
Beperking ontheffing binnen bestemmingsplan: De hier gevraagde ontheffing
voor de natuurwaarden heeft alleen betrekking op de oprichting van een windpark.
Echter binnen de coördinatieprocedure zijn en worden besluiten voorbereid voor een
bestemmingsplan waarin sprake is van zowel een windpark als een zonneveld.
Bovendien geeft (de kaart van) het bestemmingsplan meer gebieden aan dan alleen
de strook van de windturbines en het zonneveld op de Koningspleij-Noord. Ook deze
kleine gebieden behoren tot het plangebied en dienen in zowel aanvraag, onderzoek
als bij de ontheffingen te worden meegenomen.
Verschillende onderzoeken: Bij de Raadstukken die bij de vaststelling van het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning aan de Arnhemse Raad zijn
gepresenteerd is na 6 juni 2017 een bijlage 26 opgenomen: genoemd "Aanvulling op
het MER voor het Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord." Dit naar aanleiding
van het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. In deze bijlage bevinden zich als
bijlage 2: 'Ecologisch onderzoek ter plaatsen van het zonneveld" en als bijlage 3:
'Ecologische onderzoeken ter plaatse van het bedrijventerrein Kleefse Waard'.
Deze onderzoeken zijn opgesteld door Econsultancy Doetinchem. De documenten
zijn door de opsteller genoemd als "Ecologisch onderzoek Industriegebied 'Kleefse
Waard' en toekomstig Industriegebied 'Koningspley Noord'- Gemeente Arnhem" en
resp. als Natuurtoets Kleefse Waard te Arnhem. Er is sprake van oude onderzoeken.
De beschrijving en de elementen wijken op diverse onderdelen inhoudelijk af van de
onderzoeken in het zelfde gebied door Bureau Waardenburg. Het is na kennisname
niet vast te stellen welke inhoud in welke rapport juist en/of compleet is. Als (zeker
niet limitatief) voorbeeld kan de beschrijving met onderzoek gelden van de locatie
Windturbine 4 aan de Westervoortse dijk, nu het gronddepot. Ook blijken de
onderzoeksresultaten te 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."
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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. Het gebied Koningspleij staat via kwel of de
hoge waterstand via de oude IJsselarm regelmatig, onder water. De duur van deze
waterstand varieert door het jaar en met de jaren. Derhalve is deze conclusie onjuist.
Op basis van deze constatering blijkt temeer de noodzaak van een inhoudelijke en
vergelijkende toets door een onafhankelijk bureau. Dit aspect wordt ook ondersteund
bij de analyse van de uitvoering van de second opinion. Deze volgt hieronder.
Second opinion: De natuuronderzoeken vermeldt in de bijlagen bij deze aanvraag
zijn uitsluitend uitgevoerd door Bureau Waardenburg (BuWa). Dit betreft zowel de
start van het proces met een quick-scan, de vervolgonderzoeken, de aanvraag voor
ontheffingen, het opstellen van de passende beoordeling als ook het afhandelen van
het commentaar ingediend bij de passende beoordeling en zienswijze. In dit geval is
geen sprake van een onafhankelijk oordeel. Dit klemt temeer daar dit commentaar
afkomstig is van de uitermate deskundige Vogelwerkgroep Arnhem.
De second opinion door bureau Bosch en van Rijn spreekt zich alleen uit over de
passende beoordeling. Dit bureau gaat daarbij uitsluitend uit van de conclusies die
BuWa heeft vastgesteld. Bosch en van Rijn heeft immers geen oordeel kunnen
geven op de zienswijze, kritiek en het commentaar van de vogelwerkgroep Arnhem.
De zienswijzentermijn startte immers, opmerkelijk genoeg, na het vaststellen van de
second opinion.
De totale waarde van deze second opinion voor het geheel moet ook ernstig worden
betwijfelt. Immers kort voorafgaand aan de besluitvorming door de Arnhemse Raad
zijn vele extra documenten en onderzoeken toegevoegd. Op deze onderzoeken
hebben belanghebbenden geen zienswijze kunnen indienen, de Commissie mer
heeft hierover geen advies uitgebracht. Het betreft niet-limitatief een aanvulling op
de mer, twee ecologische onderzoeken en een (niet-specifiek) onderzoek naar de
consequenties van objectverlichting. Bij dat laatste onderzoek is geen invulling
gegeven aan de ecologische consequenties.
Conclusie 1: de uitgevoerde second opinion heeft geen waarde voor een beslissing
over de ecologische gevolgen.
Vogelwerkgroep Arnhem (VGA) : De VGA wordt in de BuWa-onderzoeken
genoemd als dat zij een waardevolle bijdrage leverden. De VGA werd echter niet
ingeschakeld of geconsulteerd bij de analyse en interpretatie van de data als bij het
opstellen van de rapporten. Zij hebben dus ook geen kennis kunnen nemen van of
commentaar geven op de conceptrapporten. Het commentaar van de VGA staat
derhalve nog.
Conclusie 2: Een onafhankelijke en integrale toetsing (of second opinion) ontbreekt
op het proces dat bedoeld is om ontheffing te verlenen.
Onafhankelijk toetsing onderzoek: In andere onderzoeken t.a.v. Windparken
elders in Nederland presenteert zich een onafhankelijk ecologisch
onderzoek- en adviesbureau aan: Altenburg & Wymenga. Dit is een ervaren partner
voor overheden, ingenieursbureaus, waterschappen. Het is opmerkelijk dat de door
dit bureau gerapporteerde daadwerkelijke aantallen (vogel)slachtoffers van
windparken van hogere aantallen uitgaat dan welke BuWa presenteert.
Conclusie 3: Een onafhankelijke toetsing van de natuuronderzoeken ontbreekt.
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Beperking plangebied: In de onderzoeken gaat BuWa uit van het plangebied in
enge zin (windpark met een opstelling van vier en soms drie turbines). Negatieve
effecten op beschermde soorten in en direct rond het plangebied worden daarbij
gebagatelliseerd dan wel wordt aangegeven dat deze soorten elders een alternatieve
foerageer-, broed- of nachtverblijf dan wel vliegroutes kunnen vinden.
Ten onrechte want door de impact van het windpark op de beschermde soorten en
het feit dat de turbines op zo korte afstand staan van Natura-2000 gebieden vindt
een ernstige verstoring van de Natuurwaarden plaats. Let wel: windturbine 1 en 4
bevinden zich op nog geen 150m van deze gebieden.
Conclusie 4: de verstorende en barrièrewerking van het windpark wordt sterk
onderschat en dient op de juiste wijze te worden bepaald.
Geen integrale aanpak: De onderzoeken van Buwa missen de integrale aanpak
door niet het totale Natura-2000 gebied van Rijn en IJssel als studiegebied te
beschouwen. In een dergelijke beschouwing moeten alle daar lopende initiatieven
die beschermde soorten kunnen benadelen, worden geïnventariseerd. Zo stelt Buwa
dat soorten elders zouden kunnen verblijven, foerageren, etc. Het dient onomwonden
vast te staan dat ook daar geen verstorende initiatieven lopen. Dit betreft niet alleen
Windparken maar ook zaken als bijv. recreatieplannen en ontgronding. Daar waar
BuWa aangeeft dat er enige samenhang bestaat met een windpark bij Kampen dan
moet het geheel van de vogeltrekroute langs de IJssel worden geïnventariseerd,
zoals ook (niet-limitatief) de geplande windparken bij Bijvanck, Zutphen en Duiven
(t.b.v. Waterschap). De conclusies van BuWa dat bepaalde vogelsoorten weliswaar
worden verstoord, maar naar andere locaties kunnen verplaatsen, wordt niet getoetst
aan beperkingen die al daar door vergelijkbare initiatieven (kunnen) zijn ontstaan.
Conclusie 5: een aantal conclusies van BuWa missen een toetsing aan de gewijzigde
omstandigheden elders dan wel een onafhankelijke toetsing door ander onderzoek.
Onderzoek Wulpen: uit de rapporten van BuWa blijkt dat diverse conclusies worden
getrokken op basis van een zestal radar waarnemingen over een tijdvak circa twee
uur rond zonsondergang. Daarbij worden telkens (een heel beperkt aantal) andere
waarnemingsrichtingen gekozen.
Een dergelijk gering aantal waarnemingen is statistisch überhaupt niet relevant.
Bovendien waren deze waarnemingen uitsluitend gericht op de vluchtpatronen rond
zonsondergang.
 De verplaatsingen van de Wulpen bij zonsopgang zijn in het geheel niet door
radarwaarnemingen onderzocht. Het vlieggedrag bij zonsopgang is daarbij
volslagen onnauwkeurig bepaald door dit het tijdstip rond zonsopgang te
koppelen aan het begrip dat de wulpen "grotendeels" rond dit tijdstip verplaatsen:
welke percentage onder het begrip "grotendeels" zou vallen, is ongewis.
 Bovengenoemde aannames zijn met deze onvoldoende statistische
onderbouwing omgezet in de passende beoordeling en dus het tijdelijk stilzetten
van de turbines.
 Uitgebreid veldonderzoek laat zien dat wulpen zich veel meer dan incidenteel in
het donker verplaatsen tussen slaapplaatsen aan weerszijden van de Pleijweg.
 Na verstoring vliegen wulpen in het donker weg en lopen dan extra risico op een
botsing met de turbinebladen;
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De wulpen verplaatsen na verstoring in het duister massaal, zo blijkt uit tellingen
en dus zeker niet de 10% van de populatie als aangenomen door BuWa;
De wulpen verplaatsen in een breed front ( 300m) op rotorhoogte. Zij lopen extra
risico gezien de onderlinge relatief korte afstanden tussen de windturbines
(385m)
De 'pendelroutes' van de wulpen worden door drie van de windturbines effectief
geblokkeerd als zij de gebruik maken van de slaapplaats Nieuwe Haven.
In de stilstandvoorziening wordt turbine 4 niet meegenomen, hoewel het duidelijk
is dat ook deze turbine deel uit maakt of zal maken van de vliegroutes.
Recente onderzoeken tonen onomwonden aan dat Wulpen verstoord raken door
windturbines op een afstand van 800(!!!) meter. Voor de meeste vogels wordt
uitgegaan van 100-200 meter, dus in vergelijking daarmee is dit een enorme
afstand. Indien in de effectberekening uitgegaan is van deze algemeen
aangenomen 100-200 meter, dus is dit een grove onderschatting van het
daadwerkelijke effect dat de windturbines op de wulpen zullen hebben.
De aanpak van Buwa ontkent het bestaan van deze studies. In dit kader wordt
een onafhankelijk toetsing op basis van bijgevoegde links aanbevolen:
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

Conclusie 6: Buitenlandse studies en onderzoek van de VGA tonen aan dat de
risico's voor de beschermde wulpen groter is dan in de voorliggende documenten
van Buwa. Hiermee is de noodzaak van een onafhankelijke onderzoek aangetoond.
Deze conclusies verhinderen voorshands het toestaan van de oprichting windpark.
Keuze alternatieven: De keuze voor de locatie van windpark Koningspleij is in de
stukken niet met alternatieven onderbouwd. De tekst in bijlage 1 bij de "Toelichting
aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming windpark Koningspleij" dateert van
december 2016. A.g.v.de diverse onjuistheden en het commentaar van de commissie
mer heeft de gemeente Arnhem na juni 2017 een nieuwe versie over de locatiekeuze
toegevoegd. Deze versie wordt door de indieners van de eerdere zienswijzen niet
onderschreven. Hier bevat de tekst strijdige feiten of feitelijke onwaarheden.
Het geciteerde KEMA-rapport presenteerde in 2011 twee windparkopstellingen
waarbij diverse relevante aspecten niet zijn meegenomen. De provincie Gelderland
heeft in 2013 een Quickscan uitgevoerd waarbij de criteria t.a.v. natuurwaarden en
bewoning onjuist in de conclusies zijn toegepast.
De Gemeente Arnhem stond in het zelfde jaar een initiatief toe op de Koningspleij,
daar waar de Provincie als de Kleefse Waard als zoeklocatie in de stukken noemde.
Het initiatief op de Koningspleij met alle bezwaren t.a.v. een groot aantal (ernstig)
gehinderden, externe veiligheid en natuurwaarden is nooit getoetst t.o.v. andere
alternatieven. Dit is opmerkelijk omdat de Gemeente Arnhem in 2015 vaststelde dat
op eigen grondgebied meerdere alternatieve locaties waren die ook aan de
doelstelling voor windenergie voldeden. Dit klemt eens te meer daar bij de afweging
de onderzoekers constateerden dat:
Deze locatie is grotendeels gelegen op het geplande terrein Koningpleij, waardoor
mogelijk het inrichtingsplan daarvoor wel dient te worden aangepast. Daarnaast zijn
de mogelijke effecten ten aanzien van ecologie van belang en is voor de financiële
haalbaarheid een hogere fase van inschrijving op de SDE vrijwel zeker noodzakelijk
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Bij deze constatering t.a.v. een weinig windrijke locatie spelen dus ook bezwaren
t.a.v. bewoning en ecologie. Daarbij ontbreekt een afweging met de daadwerkelijk
bestaande alternatieven. De huidige keuze kent geen afweging van alternatieven
maar het betreft marginale aanpassingen binnen eenmaal gekozen opstelling.
Conclusie 7: de tekst t.a.v. de behandeling van alternatieve opstellingen van dit
windpark is gebrekkig. De toetsing aan alternatieve mogelijkheden in Arnhem
(vastgesteld in 2015) heeft nooit plaatsgevonden. Bij de aanwijzing van dit gebied
zijn de negatieve elementen (in de criteria bewoning) op onjuiste wijze verwijderd.
Provinciaal rustgebied Winterganzen: De provincie Gelderland heeft een
vastgesteld beleid met rustgebieden voor winterganzen. De begrenzing van de
rustgebieden kwam in de plaats van de eerdere begrenzing van zogenaamde
ganzenfoerageergebieden. De provincie stelt invulling te geven aan de internationale
verplichting tot duurzame instandhouding van de ganzenpopulatie. Het gerelateerde
kaartbestand is vastgesteld door PS op 1 maart 2017. Het betreft graslandgebieden,
die worden gebruikt door concentraties winterganzen, nabij slaapplaatsen,< 500m.
Hierbij gelden ook de onderdelen van Vogelrichtlijn, N2000-gebieden en de eis van
geen windmolens (< 300m). De provincie staat de plaatsing van windturbines in
rustgebieden niet toe en zal niet meewerken aan ruimtelijke planvorming hiervoor.
Voor ganzen geldt dat het behoud van open gebied essentieel is. Locaties in de
nabijheid van deze gebieden moeten beoordeeld worden op het effect van de
turbines op het functioneren van de gebieden. Dit is mede afhankelijk van de soort
turbine, ligging van het gebied en de vogelsoorten die zich in het gebied bewegen.
Met de stelling van BuWa dat ganzen windparken mijden op een afstand van 400m
moet worden geconcludeerd dat dit windpark leidt tot een ernstige verstoring. Zo
wordt het functioneren van het Natura-2000-gebied tussen het windpark en
Westervoort feitelijk voor deze ganzen, maar ook andere vogelsoorten als steltlopers,
etc. onmogelijk gemaakt. BuWa geeft immers aan dat andere vogelsoorten een
windpark mijden op afstanden van 500m. Bovendien ook de vogeltrekroute wordt
verstoord bij de gevraagde (tip)hoogte van 180m voor de turbines. In de stukken
geeft BuWa aan dat de vliegroute van trekvogels soms ligt tussen 150m en 100m en
soms lager. De stelling in het onderstaande citaat dat de trek bij de turbinelocatie in
een breed front voltrekt, wordt niet onderbouwd. Bij het windpark is juist sprake van
significante versmalling van rivier met uiterwaarden en aanwezige dichte bebouwing
Vogels: niet-broedvogels: . Deze seizoenstrek over langere afstanden tussen
broed-, rui- en overwinteringsgebieden treedt het hele jaar op, maar vindt vooral
plaats in het voor- en najaar. In het algemeen vindt seizoenstrek plaats op hoogten
boven 150 meter, maar bij tegenwind vliegt, met name overdag, een groot deel van
de vogels op lagere hoogte beneden 100 meter. Boven de geplande turbinelocaties
speelt het patroon van de seizoenstrek zich in breed front af. De intensiteit is
daarmee vergelijkbaar met die in de rest van het binnenland.

Het eerdere commentaar op het BuWa-onderzoek constateerde al dat een integraal
onderzoek ontbrak naar het functioneren of beperkingen van alle gerelateerde
Natura-2000 en rustgebieden met de daar lopende ontwikkelingen. De constatering
van BuWa dat voldoende gebieden elders beschikbaar zouden zijn, wordt niet door
feitelijke onderzoek ondersteund. Tevens moet hier worden geconstateerd dat dit
windpark door zowel de plaats, de opstelling als de objectverlichting leidt tot een
ernstige verstoring van de vogeltrekroute en Natura 2000 gebieden langs de IJssel.
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Conclusie 8: de verstoring van het rustgebied winterganzen verhindert de
toestemming voor de oprichting van een windpark.
Objectverlichting: in de onderzoeken van BuWa wordt geen aandacht besteed aan
de verstorende werking van de objectverlichting. Deze verlichting is verplicht bij de
gewenste flexibele omgevingsvergunning op alle vier windturbines. De verlichting is
van een andere orde als de straatverlichting op een bedrijventerrein, zeker waar de
verlichte productiefaciliteiten op de Kleefse Waard op veel grotere afstand staan. De
invloed op beschermde vogels en zoogdieren (vleermuizen) is niet onderzocht of
beschreven. De objectverlichting bevindt zich op nog geen150m op zeer verstorende
wijze bij de nabijgelegen Natura-2000gebieden. Het in juni 2107, dus veel later
toegevoegde rapport over de objectverlichting bij het bestemmingsplan (en MER) is
bovendien gebaseerd, feitelijk meer gekopieerd van een ander windpark, waarbij in
geen geval de zelfde of vergelijkbare natuurwaarden spelen.
Conclusie 9: De gevolgen van de verplichte objectverlichting voor de aanwezige
beschermde soorten en de vogeltrek is niet onderzocht, derhalve kan een
vergunning/ontheffing niet worden verleend totdat een getoetst en onafhankelijk
onderzoek heeft plaatsgevonden.
Mitigerende (Start)maatregel windturbine: er is een discrepantie tussen de diverse
documenten en vergunningen. Zo ontbreekt in de omgevingsvergunning (via
gemeente Arnhem ODRA) de volgende aanwijzing voor een mitigerende maatregel:
Stilstandvoorziening t.b.v. vleermuizen: Voor vleermuizen wordt een soortgelijke
voorziening getroffen. Zie ook paragraaf 3.4 van bijlage 6: “Het aantal slachtoffers
kan met 80-90 % omlaag gebracht worden met een bijbehorend verlies aan
energieopbrengst van minder dan 1%. Gedurende de omstandigheden waarin de
kans op slachtoffers het hoogst is (hoge temperatuur, zomer, nacht) wordt de
startwindsnelheid verhoogd en wordt ervoor gezorgd dat de rotorbladen in vrijloop
langzaam draaien of stilstaan (< 1 rpm). Het verhogen van de startwindsnelheid kan
naar een vaste waarde (vaak 5 m/s).”

De consequentie van die maatregel is een lagere opbrengst van het windpark. Deze
consequentie is ook niet doorgevoerd bij de bepaling (indicatieve) effectiviteit van het
Windpark maar moet worden aangemeld bij de SDE. Anderszins kennen de stukken
bij de gemeente Arnhem (Mer) de mededeling dat een algoritme moet worden
vastgesteld m.b.t. het vlieggedrag van vleermuizen. Uit deze constateringen blijkt dat
gemeentelijke en provinciale documenten onvoldoende op elkaar zijn afgestemd.
Dergelijke omissies in de stukken zijn zeer ongewenst en vereisen correctie.
Conclusie 10: De omgevingsvergunning dient opnieuw te worden vastgesteld,
waarbij de mitigerende maatregel moet zijn opgenomen.
Onderzoek verstoring door geluid: In de onderzoeken van BuWa is de verstoring
door geluid niet onderzocht. De 47db geluidscontour van het windpark ligt over een
groot gedeelte van de Natura 2000 gebieden. Binnen deze gebieden is derhalve
sprake van een nog hogere geluidsbelasting. Feitelijk zal de geluidsbelasting op
rotorhoogte nog hoger zijn. Uit onderzoeken van BuWa blijkt niet in hoeverre deze
hoge geluidsbelasting van invloed is op de hoogrisico vogeltrekroute ter plaatse en
het verblijf van vogels in deze natura 2000 gebieden. In de BuWa onderzoeken wordt
ook niet aangegeven welke verstoring optreedt door hoog en maar ook laagfrequent
geluid bij de aanwezige (en beschermde) populatie vleermuizen.
Conclusie 11: De verstoring door geluid dient voorafgaand aan het verlenen van een
ontheffing/vergunning te worden onderzocht.
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Barrièrewerking: Over de barrièrewerking in het kader van de wulpen stelt Buwa dat
deze gering zal zijn met als motivering: de turbines zouden op grote onderlinge
afstand van elkaar zijn geplaatst. Dit is pertinent onjuist: met een onderlinge afstand
van maximaal nog geen 400m staan de turbines hier kort op elkaar t.o.v. een ideale
opstelling van een windpark (zie RVO). Als ideaal wordt vijfmaal de rotordiameter
(120m) gehanteerd. Dit leidt tot een afstand van 600m. De gehanteerde formule (Het
Flux-Collision Model) voor botsingen moet derhalve met een negatieve coëfficiënt
worden aangepast. Dit geeft een hoger aantal calamiteiten/slachtoffers.
Conclusie 12: Herberekening van het aantal vogelslachtoffers is vereist.
Functie Koningspleij-Noord: Het gebied Koningspleij-Noord is en blijft in de
Arnhemse plannen een gebied met een agrarische bestemming. Bij dit gebruik blijkt
het gebied onafgebroken en daadwerkelijk te functioneren als foerageergebied. In de
stukken komt ten onrechte de vermelding voor dat het gebied een bedrijventerrein
zou zijn. Voor zover deze aanduiding ooit in enig stuk was opgenomen, heeft de
Raad van State het (betreffende voorgenomen) besluit vernietigd. De behandeling en
functie van de Koningspleij-Noord vereist aanpassing in de voorliggende stukken..
Aanwezige Rugstreeppad: deze amfibiesoort dient te worden beschermd. Ten
onrechte wordt ervan uitgegaan dat in het plangebied geen of onvoldoende water
beschikbaar is voor de instandhouding van de soort gezien het citaat:
Rugstreeppad: Zie ook bijlage 6, paragraaf 3.1: “Gelet op de mobiliteit van de
rugstreeppad en de aanwezigheidvan potentieel geschikt landbiotoop, kan niet
worden uitgesloten dat deze ook voorkomt binnen het plangebied. Het gaat hier
alleen om land- en overwinteringsbiotoop gezien het ontbreken van water. Naar
verwachting betreft dit slechts incidentele exemplaren

De Koningspleij staat door kwel/ hoge waterstand via de oude IJsselarm regelmatig,
onder water. De duur van de hoge waterstanden varieert per jaar en met de jaren.
Conclusie 13: de onderzoeken t.a.v. rugstreeppad verdient extra maatregelen bij het
verlenen van ontheffing in zowel de bouwfase als de exploitatiefase.
Barrièrewerking Weidevogels: In document 0248633 wordt voor het telgebied RG
31111 een populatie dan wel de aanwezigheid van weidevogels beschreven. Bij een
implementatie van het windpark ontstaat binnen dit telgebied door het windpark een
barrière. De implicaties worden niet gegeven of geanalyseerd. Juist de weidevogels
zijn in Nederland de soorten die extra bescherming behoeven geteld. Daarbij worden
op blz. 29 worden zwermvluchten en een regelmatig uitwisseling beschreven. Ook
wordt de aanwezigheid van steltlopers vermeld .
Conclusie 14: de negatieve invloed (barrière) in telgebied RG 31111 op de steltlopers
is niet onderzocht.
Commentaar op onderdelen
Aanvraagformulier ontheffing Natuurbeschermingswet:
 Bij het bestand (pdf 0248630) is het onduidelijk dat de ontheffing wordt gevraagd
voor 1. vogels i.h.k.v. volksgezondheid en openbare veiligheid. In deze tekst
ontgaat de relevantie voor de ontheffing.
 Ook de aanvraag onjuist is. De aanvrager (VOF Windpark Koningspleij) is voor
zover het vier windturbines betreft geen eigenaar van de grond. Immers een van
de turbines (3) staat op de grond van het IPKW en wordt door het IPKW als
8



zodanig geëxploiteerd. Zover bekend is de gemeente Arnhem grondeigenaar van
Koningspleij Noord en van de locatie ter plaatse van turbine 4. Voordat
vergunning / ontheffing wordt verleend dient duidelijkheid te bestaan over wie
waarvoor vergunning / ontheffing aanvraagt.
Bij het aanvraag formulier ontbreken de bijlagen
o Een beschrijving van de werkzaamheden, uitvoering en planning
ontbreekt.
o Er werd geen onderzoek gedaan naar en op alternatieve locaties.
o De alternatieven met onderbouwing ontbreekt, zodat kan worden
vastgesteld of deze alternatieven minder negatieve effecten zouden
hebben.
o Een mitigatieplan en een uitvoeringsplan waarin de maatregelen concreet
worden beschreven in plaats, tijd en wijze van uitvoering ontbreekt.

Aanvraagformulier vergunning natuurbeschermingswet 1998/PAS
 De aanvraag is ook hier onjuist. De aanvrager (VOF Windpark Koningspleij) is
voor zover het vier windturbines betreft geen eigenaar van de grond
 In de notitie Tauw BV, kenmerk N001-1230381NJE-V01 ontbreekt een
omschrijving van de bestaande situatie van de locatie. De Koningspleij Noord is
een waardevolle cultuurhistorische groenlocatie. Deze unieke locatie op de
splitsing van Rijn en IJssel met een rijke flora en fauna. De aanwezige wulpen
vormen een wezenlijk onderdeel daarvan. Als de bestaande situatie naast een
beschrijving van de geplande situatie komt te liggen zal duidelijk worden dat met
de geplande bouwwerken de bestaande situatie niet alleen ernstig bedreigd,
maar compleet en voorgoed kapot wordt gemaakt. Niet alleen t.g.v. windturbines,
ook door de aanleg op korte termijn van een zonneveld waarvan de panelen op
3½ tot 8meter hoge stellages komen te liggen. Zoals aangegeven ontbreekt een
studie naar de invloed van beide plannen op dit gebied.
 Ontbreken van de Verplichte Bijlagen
o De akkoordverklaring van de betrokken grondeigenaren (en beheerders)
o Bijlage 2 Toelichting natuurtoets waarbij in de natuurtoets in ieder geval
voor effecten op de natuur relevante detailinformatie dient te bevatten,
zoals: -werktijd en aanwezigheid licht- en geluidsbronnen en gebruik
hiervan, als ook -hoogte gebouwen.
Wet Natuurbescherming:
 Voor toepassing van de effecten van windpark Koningspleij op beschermde
gebieden (document 0248633) en toetsing in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 en Natuurnetwerk Nederland ontbreekt een
provinciale (Gelderse) verordening voor deze wet.
 De onderbouwing van de ontheffingsaanvraag Natuurbescherming vertoont
discrepanties met de aantallen te verwachten slachtoffers t.o.v. ander
bijgevoegde documenten. De nadere implicatie van e.e.a. worden niet vermeld.
Toelichting aanvr. ontheffing Wet natuurbescherming windpark Koningspleij:
 Exploitatiefase: Een stilstand voorziening wordt hier beschreven voor alleen de
drie zuidelijke turbines. In het belang van de instandhoudingdoelstellingen voor
de vogelpopulatie zijn wij van mening dat een stilstand voorziening op vier
windturbines noodzakelijk is.
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Aanlegfase:
o De kernvraag is: welke en hoeveel bomen moeten er gekapt worden om
de bouw van windturbines mogelijk te maken? Waar vindt compensatie
plaats.
o Eerste wordt beschreven ‘Verstoring van leefgebied, zowel in de aanlegfase als
in de gebruiksfase, speelt bij de aanleg van windturbines zelden een rol en zijn in
het geval van windpark Koningspleij niet aan de orde.’
o Twee alinea’s verder staat: ‘De verstorende invloed op rustende en
foeragerende vogels die uitgaat van de hiervoor genoemde activiteiten moet
minstens zo groot worden ingeschat als die van de aanwezigheid van de
windturbines, maar bestrijkt een groter gebied.’

o Vervolgens wordt het geheel weer bagatelliseert door e.e.a. af te wegen
met al aanwezige verstorende industrie en verkeer. Dat die verstoring van
een heel andere orde is wordt daarbij vergeten.
o Maar bij een sterfte van circa 100 vogels per jaar kan niet gesteld worden
dat de draagkracht van vogels niet zal worden aangetast. Dit impliceert
een gestage vermindering van de vogelpopulatie.
o In de toelichtingstaat de volgende tekst t.a.v. de aanleg van het windpark:
“De werkzaamheden worden voor zover mogelijk buiten het broedseizoen
uitgevoerd om verstoring of vernietiging van in gebruik zijnde nesten van vogels
te voorkomen. Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen uitgevoerd
moeten worden wordt voor aanvang van de werkzaamheden vastgesteld of met
de werkzaamheden nesten van vogels worden verstoord of vernietigd. De kans
hierop wordt verkleind door voorafgaand aan het broedseizoen de planlocaties
ongeschikt te maken voor broedvogels. Dit kan door bomen en struiken buiten
het broedseizoen te verwijderen en / of gras- en kruidenvegetaties om te ploegen.
Hierdoor wordt verstoring van nesten van vogels tijdens het broedseizoen
voorkomen."

Onderbouwing ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming:
 In de onderbouwing wordt gesteld dat jaarlijks circa 100 (vogel / vleermuis)
slachtoffers zullen worden van deze plannen. Toch wordt gesteld dat effecten op
de gunstige staat van instandhouding van de betrokken populaties met zekerheid
zijn uitgesloten.
 Aan deze conclusie bestaan twijfels: de aantallen van ieder soort apart kan dan
wel binnen iedere aparte landelijke norm vallen, maar in vergelijking met de
huidige situatie zal er in totaliteit een significant aantal dieren verongelukken als
gevolg van de voorgenomen activiteit.
 De gunstige staat van instandhouding van de betrokken populaties op deze
unieke locatie is dus wel degelijk in het geding. Volgens de Wet
natuurbescherming ziet het bevoegd gezag erop toe dat de aanvraag zorgvuldig
en op basis van onweerlegbare informatie verleend. Gegeven de eerdere
conclusies in deze zienswijze wordt hieraan nog niet voldaan.
 Restrictie: Dergelijke werkzaamheden of het verlenen van toestemming/
vergunning mag niet eerder worden verleend dan dat de Raad van State zich
heeft uitgesproken over het beroep dat tegen deze plannen en besluiten is en nog
zal worden ingesteld. Deze activiteiten leiden tot onnodige verstoring/ vernietiging
van waardevolle biotopen, ecologisch waardevolle bomen en overige
natuurwaarden. Daarbij wordt opgemerkt dat de diverse documenten t.a.v.
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aanleg en exploitatie in tegenspraak zijn over de kap- en grondwerkzaamheden
dan wel op dit moment nog niet beschikbaar zijn (activiteit rond dijklichamen).
Effecten van windpark Koningspleij op beschermde gebieden, oriëntatiefase
 Ad 1.3: De Koningspleij grenst aan een planologisch beschermd gebied als
onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit sluit niet uit dat de
kernwaarden van de Koningspleij in samenhang moeten worden gezien binnen
het ruimtelijke beleid gericht op behoud en ontwikkeling van die kernwaarden
zoals die gelden voor het NNN. Een beschrijving van de kernkwaliteit van de
Koningspleij ontbreekt. Gedeputeerde Staten moeten nu oordelen of die
kernwaarden strijdig zijn met de bouw van vier windturbines en straks een
zonneveld op een stellage van 3½ tot 8m hoogte.
 3.2.4: Het provinciaal aanwijzingsbesluit rustgebieden winterganzen van
Gedeputeerde Staten ontbreekt. Dit besluit is van wezenlijk belang bij de
besluitvorming over de ontwerpvergunning/-ontheffing Wet natuurbescherming
Windpark Koningspleij Noord.
 4.2: De tekst: ‘Het geplande windpark vormt geen barrière voor vogels.’ Ondanks
dat de barrièrewerking van de lijnopstelling niet is onderzocht. Zowel in deze
zienswijze als de VGA komt in haar reactie tot een andere conclusie (zie fig.1 in
‘Reactie op Passende Beoordeling Windpark Koningspleij.’)

Effecten van windpark Koningspleij op beschermde gebieden, PAS
 5.2 Een stilstand voorziening is voor de vogelpopulatie in het kader van de
instandhoudingdoelstelling en de bestaande vluchtpatronen van de wulpen op
vier windturbines noodzakelijk.
Effecten van windpark Koningspleij op beschermde soorten, Toetsing in het
kader Flora- en faunawet
 2: De aanduiding: ‘Het industrieterrein is ’s nachts verlicht en vormt als zodanig
een dominante lichtbron op korte afstand.’ Deze korte afstand moet worden
gerelativeerd in relatie tot de verplichte en dominante objectverlichting van de vier
windturbines op locatie. Deze effecten zijn bij deze ontwerpvergunning/-ontheffing
Wet natuurbescherming zowel niet beschreven als onderzocht. Deze stukken zijn
derhalve incompleet.
 4.1: In het worstcase scenario (met circa 80 vogelslachtoffers) wordt de invloed
van de achtergrondverlichting van het industrieterrein genoemd. Het verstorende
en verblindende effect van de verplichte objectverlichting blijft hier onbesproken.
 4.2: In Hoofdstuk 3 wordt bij ‘Nadere onderbouwing effecten aanlegfase’
geschreven: ’Weliswaar worden er bomen gekapt, maar hier ……’. In dit rapport
staat echter: ’Ten behoeve van de realisatie van het windpark hoeven namelijk
geen bomen te worden gekapt of gebouwen te worden gesloopt.’ Een dergelijke
discrepantie is ongewenst. Wat is nu de uitkomst zeker waar een kapvergunning
ontbreekt. Hier is sprake van historische dan wel monumentale bomen, waarin
vogels aanwezig (kunnen) zijn. In de stukken ontbreekt een compensatieplan
voor te kappen bomen/struiken.
Gegeven de bovenstaande 14 conclusies en het commentaar op de diverse stukken
meent de wijkraad MSW dat de ontheffing/vergunning niet kan worden verleend.
Met vriendelijke groet,
A.Bleumink

Th.Kok
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