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Onderwerp: Stichting Wijkraad MSW in
Beroep bij het vaststellingsbesluit bestemmingsplan
Windpark en Zonneveld Koningspleij-Noord en
Omgevingsvergunning/ CHwet
Grondslag van het beroep:
Op 10 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Arnhem het bestemmingsplan ‘Windpark
en Zonneveld Koningspleij Noord en de omgevingsvergunning ’ gewijzigd
vastgesteld. Het besluit vermeldt dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
De raad heeft al dan niet na kennisname ingestemd met enkele documenten:
 het MER behorende bij het bestemmingsplan;
 de second opinion
 de zienswijzennota;
 het toetsingsadvies van de commissie m.e.r.
 de aanvulling op het MER (met bijlagen).
Bij besluit van 11 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Arnhem een omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines
met bijbehorende terreininrichting enz. verleend.
Algemeen:
De stichting Wijkraad Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem, genoemd wijkraad
MSW, gevestigd te Westervoort stelt beroep in tegen de gemeente Arnhem inzake
het proces, de feitelijk gevolgde procedure en de daarmee samenhangende
besluiten t.a.v. het bestemmingsplan windpark en zonneveld Koningspley-Noord en
alsmede de gekoppelde en vastgestelde omgevingsvergunning voor het windpark en
het zonneveld. Deze 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 in deze opstelling en zienswijze expliciet
gesteund door honderden bewoners uit de betreffende Westervoortse wijken.
Beroepsgronden:
De wijkraad heeft zeer grote twijfels of de beide besluiten inzake bestemmingsplan
en omgevingsvergunning bij een onafhankelijke behandeling door uw afdeling in
stand kunnen blijven. De wijkraad MSW richt zijn beroep op een zestal aspecten:
 de gevolgde procedure en de afwijkingen t.o.v. wet en regelgeving t.a.v. deze
procedure, alsmede de samenhang met het procesverloop.
 het ontbreken van de stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling
van de besluiten. Hierbij wordt verwezen naar artikel 3.11 AWB.
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het handelen van het bestuursorgaan bij het toevoegen van nieuwe relevante
gegevens in de procedure. Daarbij mede gelet op nalaten van het gestelde in
artikel 3.14 2de lid en artikel 3.16 van de AWB
het inbrengen van verouderde gegevens en onderzoeken in de procedure.
Daarbij wordt verwezen naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
artikel 3.1 a: waarin vermeldt dat het bevoegd gezag zich bij het verlenen van een
omgevingsvergunning in ieder geval kan baseren op gegevens en onderzoeken
die niet ouder zijn dan twee jaar.
het ontbreken van relevante (delen van) onderzoeken dan wel verklaringen of
andere tekortkomingen zoals het hanteren van onjuiste uitgangspunten, de
juistheid en volledigheid van rapporten.
o Geluidsonderzoek
o Slag schaduwonderzoek
o Externe veiligheid
Het trekken van niet-onderbouwde conclusies bij diverse stukken dan wel het
poneren van bepaalde gezochte en niet onderbouwde constructies. In dit kader
wordt o.m. verwezen naar het bestreden standpunt t.a.v. de woningen aan de
veerweg naar Westervoort

Zorgen van burgers/bewoners:
De wijkraad wil vooraf aan uw afdeling haar zorg uitspreken over het handelen,
maar ook het nalaten van het handelen als ook de wijze waarop de gemeente
Arnhem in de procedure optrad. Wij menen dat Arnhem vaak handelt op een wijze
die strijdig is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 In dit proces verkeren de bewoners van Westervoort in een zeer nadelige positie.
De bedoelde locaties liggen aan de Arnhemse zijde dicht op de gemeentegrens.
Daarbij laten alle nadelige invloeden zich bij de overheersende Westenwinden
sterker gelden in Westervoort.
 In het gehele proces van planvorming waren noch het gemeentebestuur of de
bewoners van Westervoort betrokken. Ook de participatie van bewoners(groepen)
in het kader van alternatieven was niet aan de orde.
 De toegezegde bijeenkomst voor draagvlakbevordering vond in tegenstelling tot
eerdere toezegging aan de Arnhemse Raad in januari 2015 eerst plaats middenin
de formele zienswijze termijn.
 Voor de bewoners van Westervoort heeft dit proces zich voltrokken zonder dat
hierop vanuit Westervoort enige democratische controle mogelijk was. Onze
bewoners worden nu geconfronteerd met Arnhemse plannen en besluiten in het
gebied Kleefse Waard en Koningspley-Noord. Deze hebben die een grote invloed
op zowel de bewoners van Westervoort als op de Natuur in dit gebied.
 Voor de bewoners bestaat nu een rechtsgang met strikte termijnen, daar waar de
Gemeente Arnhem in dit proces vele afwijkingen van wet- en regelgeving
overtreedt of onterecht oprekt en daarmee de rechtszekerheid van bewoners
aantast. Dit alles steekt schril af tegen de gevolgen voor een bewoner die zich
niet strikt aan de termijnen in dezelfde procedure
De wijkraad spreekt de hoop uit dat het handelen van de gemeente Arnhem tot
vernietiging van de door de wijkraad bestreden besluiten leidt. Dit moet leiden tot een
hernieuwd besluitvormingproces waaraan de waarborgen die de wetgever voor
bewoners worden nageleefd. Deze aspecten stellen wij in ons beroep aan de orde.
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Wet- en Regelgeving:
WRO: De wijkraad heeft kennisgenomen van de Wet Ruimtelijke Ordening 2006 met
o.m. op artikel 3.1. Deze wettekst verplicht expliciet zorg te dragen voor een actueel
bestemmingsplan. Met daarbij de gevoegde verplichting om de bestemmingsplannen
te actualiseren. De wijkraad constateert dat de gemeente Arnhem voor het gehele
gebied rond de Kleefse Waard en Koningspleij -Noord aan geen van de onderdelen
van dit wetsartikel uitvoering heeft gegeven. Daarbij gevoegd dat uw afdeling in 2012
(ABRS) een bestemmingsplan voor het zelfde gebied heeft vernietigd, waarbij de
motivering zo helder was dat mocht worden verwacht dat de Gemeente Arnhem op
basis hiervan tot een houdbaar bestemmingsplan kon komen, zeker gelet op de
verplichting per 1 juli 2013 dit te realiseren (einde overgangsregeling WRO).
Wgh: in de stukken is een merkwaardige figuur ontstaan. In het kader van de Wet
Geluidhinder is het facet bestemmingsplan "Geluidzone Industrieterrein Arnhem
-Noord" op 13 juli 2015 geëffectueerd, waarbij de geluidzone van het KB 1990 is
vervallen, zoals ook in de bijbehorende stukken en regels is vastgelegd. Nu B&W
van Arnhem een ander bestemmingsplan, in afwijking van het raadsbesluit van 19
december in procedure te brengen, krijgt dan wel behoudt de Koningspleij-Noord (en
een deel van Kleefse Waard) definitief een agrarische bestemming. De stelling dat
door deze wijziging het KB uit 1990 weer effectief wordt is dan ook niet houdbaar. Nu
bestaat door het handelen of het nalaten ervan door de Gemeente Arnhem een
discrepantie over de zonering en andere geluidsaspecten in de diverse gebieden.
Derhalve is het onderdeel Geluid niet conform wet- en regelgeving ingevuld.
Wijzigende procedures gedurende het proces
Coördinatieregeling: Op 19 december 2017 heeft de Arnhemse Raad met
documentnummer 2016.0.056.619 het besluit genomen om het mogelijk te maken
dat diverse procedures ten behoeve van het windpark gelijktijdig kunnen worden
doorlopen. Omdat voor de realisatie van dit project meerdere besluiten nodig zijn,
worden om die reden onder andere bestemmingsplan en omgevingsvergunning
naast de watervergunning en de vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming
gecoördineerd behandeld. Het oorspronkelijke raadsstuk vermeldde:












de voorbereiding en bekendmaking het bestemmingsplan Kleefse Waard 2016, mede bedoeld ten behoeve van de
ontwikkeling van een windpark met vier windturbines langs de Pleijweg, te coördineren met de voorbereiding en
bekendmaking van de navolgende, op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, indien en voor zover nodig voor de
verwezenlijking van het windpark, zonodig in één of meerdere clusters:
omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met inbegrip van eventueel
benodigde verklaring van geen bedenking);
vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;
vergunningen op grond van de Wet milieubeheer;
ontheffingen op grond van de Flora en faunawet;
vergunningen op grond van de Waterwet;
vergunningen op grond van de Wet bodembescherming;
de besluiten op grond van de Keur van het Waterschap Rijn en Ussel met betrekking tot het verrichten of doen verrichten
van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering.
Overige op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, indien en voor zover deze benodigd zijn voor de verwezenlijking
van de hierboven genoemde besluiten, aan te duiden als besluiten, waarvan de voorbereiding en bekendmaking, zo nodig
in één of meerdere clusters, wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan als
bedoeld en voor zover de coördinatie bijdraagt aan inzichtelijke en samenhangende besluitvorming.

In de Staatscourant 16034 d.d. 17 maart 2017 heeft de gemeente Arnhem
het plan "Coördinatiebesluit Windpark Koningspleij Noord +
ontwerpbestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord +
ontwerpomgevingsvergunning in procedure gegeven. Tevens vermeldend dat:
"Tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan is in februari 2017 door
burgemeester en wethouders besloten de bestemmingsplanprocedure anders vorm
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te geven en afzonderlijk een bestemmingsplan voor het windpark en het zonneveld in
procedure te brengen. Tevens zal separaat een bestemmingsplan voor het
bedrijventerrein worden voorbereid."
 Hier is sprake van een afwijking van het raadsbesluit. Bovendien blijft nu een
situatie voortduren dat voor het gebied Kleefse Waard het laatste formeel
vastgestelde bestemmingsplan dateert uit de vorige eeuw!
 Dit bestemmingsplan voldoet niet aan de geldende WRO. Dat nu weer
(inmiddels al meer dan een half jaar) wordt gewacht op mogelijke andere
ontwikkelingen, is in strijd met het gestelde in de wet. De gemeente moet
beschikken over een actueel bestemmingsplan.
 De wetgever geeft aan dat deze bestemmingsplannen frequent moeten worden
geactualiseerd. Telkens wachten op nieuwe inzichten of ontwikkelingen betekent
dat zo nooit een bestemmingsplan ontstaat. Het leidt tot o.a. rechtsonzekerheid
voor bewoners.
 Bij inzage gelegde documenten ontbraken diverse relevante stukken: zoals een
worstcase studie slagschaduw, onderzoeken externe veiligheid, objectverlichting
Aanvullende Studie: vanaf 8 mei 2017 (lopende tot 15 mei) ontvingen de indieners
van een zienswijze een brief van de gemeente Arnhem. Hierin werd de afronding van
een aanvullende (worstcase) studie t.a.v. slagschaduw gemeld. Tevens de melding
dat de studie ter beoordeling/advisering aan de commissie mer was gestuurd.
De termijn voor een reactie was voor sommigen gesteld op 22 mei, maar andere
bewoners konden tot 28 mei reageren.
Indieners van deze aanvullende zienswijze ontvingen gedateerd 1 juni 2017, waarbij
expliciet werd vermeld: "uw reactie zal tevens naar de commissie voor de
milieueffectrapportage worden toegezonden."
 Bij de toevoeging van een worst-case studie is een zeer relevant onderdeel in dit
proces, onverlet de daarin gestelde conclusie. Deze conclusie kan immers
worden bestreden. Een ieder moet hiervan kunnen kennisnemen: een worstcase
studie omvat immers de grootste gevolgen. Het zou aanleiding kunnen zijn om
alleen over deze studie een zienswijze in te dienen.
 De gemeente Arnhem heeft deze studie niet op openbaar gepubliceerd, zoals dit
behoort voor alle stukken. Ook met de reactietermijn van minder dan twee weken
wijkt af van de eerder aangehaalde artikelen uit hoofdstuk 3 AWB.
 Deze procedure en toezending van de brief wekt ernstige verbazing. Vooral
omdat de commissie mer in haar eindrapportage stelt dat "De Commissie heeft
kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 16 mei van
het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor
m.e.r., in haar advies verwerkt."
 De gemeente Arnhem misleidt hier de bewoners binnen de beginselen van
behoorlijk bestuur. Het was nauwelijks te verwachten dat de aangeschreven
bewoners binnen een week een zienswijze over een studie van tientallen
bladzijde gereed zouden hebben. Bewoners die deze brief per 15 mei ontvingen
waren per definitie kansloos. De commissie mer over de uiterste datum van 16
mei bevraagt, meldde dat de gemeente Arnhem ondanks de komst van deze
studie vasthield aan 6 juni 217 voor het advies van de commissie mer.
In de staatscourant 37097 d.d. 28 juni 2017 publiceerde de Gemeente Arnhem:
"Ontwerpvergunning/-ontheffing Wet natuurbescherming Windpark Koningspleij
Noord." Daarbij vermeldt het onderdeel "Relatie coördinatiebesluit" het volgende:
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"Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieprocedure) en het
daarop gebaseerde besluit van de gemeenteraad van Arnhem van 19 december
2016.
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning hebben vanaf
20 maart 2017 tot en met 1 mei 2017 reeds ter inzage gelegen.
De ontwerpvergunning/ontheffing Wet natuurbescherming ligt ter inzage vanaf 29
juni 2017.
(De inzagetermijn van de ontwerpwatervergunning start op korte termijn en zal op
gebruikelijke wijze worden bekend gemaakt.)
De coördinatieprocedure is ook van toepassing op de beroepsprocedure(s).

Deze publicatie vond gelijktijdig plaats met de publicatie van het Provinciaal blad
Jaargang 2017 Nr. 2848 Gepubliceerd op 28 juni 2017 09:00. Deze publicatie was
een rectificatie van een eerdere procedure gestart door de provincie Gelderland
inzake de zelfde onderwerpen .
 Opmerkelijk is dat in deze nieuw gestarte procedure door de gemeente Arnhem
niet de crisis en herstelwet wordt ingeroepen, maar het coördinatiebesluit van
toepassing is. Vooral omdat de gemeente Arnhem haar Raad op (vrijwel) de
zelfde datum voorstelt de crisis en herstelwet van toepassing te verklaren.
 Dat deze procedure drie maanden later start dan de bestemmingsplan en
omgevingsvergunningprocedure laat zich slecht verstaan met de behoefte aan
duidelijkheid en coördinatie zoals bedoeld in het coördinatiebesluit.
In de staatscourant nr 41410 d.d. 17 juli 2017 wordt "Gecoördineerd ter inzage:
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij
Noord” en omgevingsvergunning Windpark".
 In de toelichting wordt het coördinatiebesluit vermeldt, waarbij het opmerkelijk is
dat het besluit maar deels wordt uitgevoerd immers de procedure inzake de
natuurbeschermingswet, etc. staat nog open.
 Het besluit tot ontheffing/vergunning Natuurwaarden is essentieel voor de beide
nu genomen besluiten. Dit was juist een voorwaarde voor de coördinatieregeling
 Voorts wordt aan deze bekendmaking zonder melding vooraf toegevoegd dat de
crisis en herstelwet van toepassing is.
In de staatcourant nr 44340 d.d. 1 augustus 2017 wordt "RECTIFICATIE van
bekendmaking 17 juli 2017gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Windpark en
zonneveld Koningspleij Noord” en omgevingsvergunning Windpark" gepubliceerd.
 Deze publicatie was noodzakelijk omdat enkele stukken bij de besluiten niet ter
inzage waren.
 Na de ter inzage legging heeft de wijkraad op twee momenten op afspraak
verzocht de betreffende stukken fysiek te mogen inzien op het gemeentehuis.
 Op beide data waren de stukken niet compleet dan wel bleken diverse lege
bijlagen (wel een vermelding maar geen tekstinhoud) in de goedgekeurde
omgevingsvergunning te zijn.
 Ook de lijst van aanwezige stukken en het overdrachtsformulier was op beide
data afwijkend. Bij een elektronische inzage waren de stukken slechts op een niet
beveiligde manier (via "http" en niet via "https") toegankelijk.
 De beschrijving omgevingsvergunning vermeldt in lijn met het coördinatiebesluit :
"de ontwerp omgevingsvergunning maakt het mogelijk om de vier windturbines
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met bijbehorende technische installaties te bouwen en de bijbehorende
verhardingen en ontsluitingswegen te realiseren.
Uit deze tekst moet worden geconcludeerd dat het niet zo kan zijn dat nadien nog
stukken, besluiten en ontheffingen aan dit besluit moeten worden toegevoegd.
De omgevingsvergunning is met een bandbreedte verleend, hoewel door TNO in
onderzoek is vastgesteld dat deze bandbreedte niet kan voldoen

De wijkraad MSW verzoekt u bovenstaande beschrijving en bezwaren in beroep te
behandelen t.a.v. het bestuurlijk handelen.
Daarbij vast te stellen dat bij de start van het proces niet is vermeld i.c. in de
Staatscourant 16034 d.d. 17 maart 2017 dat de Chw van toepassing is. Dit betekent
dat deze zwaardere procedurele eis niet kan gelden bij onze beroepsprocedure.
Dat derhalve de wijkraad vrij is om aanvullend onze beroepsgronden aan te vullen.
Bovendien verzoekt de wijkraad u ons beroep gegrond te verklaren, gegeven
de onvoldoende inhoudelijke en procedurele zorgvuldigheid, inbegrepen wettelijke
gronden en ruimtelijke onderbouwing de besluiten van de Arnhemse Raad en college
van B&W inzake respectievelijk Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning.
Tot slot verzoekt de wijkraad u de in de bijlage opgenomen verdere bezwaren
en tekortkomingen te behandelen. Deze bezwaren gaan verder dan de bezwaren die
wij hierboven hebben aangehaald in de procedure en bestuurlijk handelen. Zij richten
zich op de risico's, bezwaren en onmogelijkheden om een windpark volgens dit
bestemmingsplan en omgevingsvergunning aan de Koningspleij - Noord te realiseren
Het griffierecht zal na ontvangst van uw factuur worden voldaan.
Met vriendelijke groet,

A.Bleumink
Voorzitter

Th.Kok
Secretaris

Stichting Wijkraad Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem
Rijndijk 17 a
6931SC Westervoort
wijkraadmsw@hotmail.com
www.westervoortwijkraadmsw.nl
Bijlage A: Nadere uitwerking van bezwaren bij beroep (14 bladzijden)
Bijlage B: Documenten en rapporten "categorie niet ter inzage" (4 bladzijden)
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