Bijlage A bij Beroepschrift Wijkraad MSW
Nadere uitwerking van bezwaren bij beroep
Bijlage bij brief wijkraad MSW aan ABRS d.d. 7 september 2017
1.Algemeen: In deze bijlage stelt de wijkraad ernstige tekortkomingen en/of risico's
aan de orde welke zijn geconstateerd bij de ter inzage legging en waarbij hetzij de
reactie van de gemeente Arnhem onvoldoende, onjuist of niet onderbouwd was
Ook betreft het beroep bij later in de procedure toegevoegde stukken waarop de
wijkraad niet heeft kunnen reageren.
2.Inspanning: de wijkraad MSW heeft in alle fasen van dit proces getracht
inhoudelijk te (re)ageren waar de feiten of het ontbreken daarvan het noodzakelijk
maakten.
In dit kader heeft de wijkraad haar zienswijzen bij alle ter inzage gelegde stukken
ingediend, deelgenomen aan de informatiemarkt en windconsultaties om zo de
bewoners in het gebied van onze stichting te informeren en te begeleiden.
De wijkraad is ernstig teleurgesteld op de wijze waarop Arnhem het onderdeel
draagvlak heeft ingevuld of beter ondanks alle toezeggingen in de Raad of ter
plaatse, niet is nagekomen.
De wijkraad is eveneens ernstig teleurgesteld in de rommelige, incomplete en
verwarrende wijze waarop de gemeente Arnhem en daarmee haar Raad dit proces
uitvoerde. Zoals is gesteld, waren in afwijking van coördinatieprocedure en de AWB
niet alle relevante stukken en onderzoeken voor de wijkraad beschikbaar of was het
niet mogelijk een zienswijze in te dienen.
De (ons inziens onverantwoorde) wijze waarop e.e.a. onder grote haast leek plaats
te vinden, werd door de verantwoordelijke wethouder afgedaan met ....een jammer
voor de burgers en de procedure maar het moest snel!
3.Onduidelijkheid: In het geheel van ons beroepschrift is het moeilijk om vast te
stellen en aan te geven welk stuk exact met welke naam in de diverse fasen van de
procedure heeft geciculeerd. Zo hebben in de omgevingsvergunning identieke
stukken een andere naam en aanduiding dan in het bestemmingsplan. Bijlagen bij
het plan en vergunning blijken ook bijlagen te bevatten, die weer zijn uit te splitsen in
bijlagen. Een heldere structuur ontbreekt . Het is gegeven de omvang van meer dan
2000 bladzijden moeilijk te doorgronden en eenvoudig te benoemen. E.e.a. is mede
een gevolg van het lopende de procedure toevoegen van stukken.
Het is duidelijk in strijd met het principe (letter en geest) van de
coördinatieprocedure: alle relevante documenten en onderzoeken zijn bij de start van
het proces aanwezig, zodat de belanghebbende in een keer een zienswijze kan
geven op het geheel van plannen en vergunningen. In bijlage B worden aspecten
van deze situatie benoemd.
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4. Ernstige bezwaar in dit beroep: De mogelijk tot integrale en volledige
zienswijzen is door onvoldoende voorbereiding en nalatigheid aan de
belanghebbende ontnomen
5.Trechteringsproces is geen afweging alternatieven:
 Er heeft geen onderbouwde afweging plaatsgevonden tussen alternatieven in het
proces leidend tot deze windparklocatie. In de diverse paragrafen bij de stukken
is geen sprake van een vergelijking tussen diverse verschillende opstellingen c.q.
windparkmogelijkheden. In de verschillende teksten in mer, aanvulling mer en de
omgevingsvergunning met bijlagen is sprake van een aanpassingsproces binnen
zeer beperkte grenzen van een opstelling: genoemd het trechteringsproces.
 Het proces dat recht doet aan de belangen van omwonenden en natuur moet
leiden tot een mogelijke vermindering van de overlast. Daarbij is een vergelijking
of afweging van alternatieven vereist. Nu staat er voor de betrokken burger een
drietal verhalen ter beschikking.
 Naast de 'verhalen' in de notitie detailniveau en reikwijdte, de basismer en de
bijlage in de omgevingsvergunning is nu een volgende variant naar aanleiding
van commentaar van de commissie mer beschreven in de bijlage 26 genoemd
"aanvulling op het mer". Dit wordt het trechteringsproces genoemd waarbij
voorshands de volgende opmerkingen zijn te maken:
 In 4.1 worden uitgesloten gebieden benoemd. Daarin is de inherente fout
gemaakt de Koningspleij-Noord, dat feitelijk en in diverse stukken als
ganzenfoerageergebied is aangeduid, te benoemen als bedrijventerrein Dit
gebied heeft die functie nooit de jure gehad. In de natuurfunctie die het gebied
nog steeds bezit, is het gebied Koningspleij een foerageergebied.
 In 4.2 wordt Nader onderzoek het rapport 'Quickscan windenergielocaties
provincie Gelderland - gemeente Arnhem en Rheden, Royal HaskoningDHV, BC
5515, 16 september 2013. Hierin zijn de locaties Grijsoord, IJsseloord 2 en
Koningspleij / Kleefse Waard beoordeeld (zie onderstaande figuur). Daarbij is het
goed om op te merken dat dit rapport nooit is behandeld in de Arnhemse Raad.
 Bovendien zijn bij de afsluitende afwegingsmatrix de criteria t.a.v. de aspecten
"bewoning en natuur" al dan niet bewust onjuist toegepast. Bij juiste toepassing
van de criteria zou de locatie Koningspleij zijn afgewezen.
 Onder punt 4.3 wordt een merkwaardige construct toegepast door locatie K (is
feitelijk de Kleefse Waard) te beschrijven als zijnde ook een groter gebied d.w.z.
inbegrepen de Koningspleij. Daarbij wordt weer teruggrepen op de onder 4.2
genoemde en aantoonbaar onjuiste Quickscan.
 Deze quickscan bevat evident onjuiste premissen, omdat het zoekgebied ook de
uiterwaarden omvat: gebieden in het stroomgebied van Rijn en IJssel die expliciet
voor windenergie zijn uitgesloten.
 In de verdere beschrijving wordt feitelijk voortgebouwd op de schetsontwerpen in
het KEMA-rapport uit 2011. De schetsontwerpen zijn zoals genoemd een schets
zonder dat alle toen bekende beperkingen zijn verwerkt: zo staan twee turbines
geprojecteerd op minder dan 400m van woonbestemmingen.
 In deze nieuwe tekst is ondanks het commentaar van de commissie mer niet
ingegaan op de opbrengst-, geluid-, slagschaduw-, externe veiligheid-, natuur- en
landschappelijke effecten
 In de nieuwe tekst is niet aangegeven hoe de (milieu)voor- en nadelen van deze
locatie zich verhouden tot die van andere mogelijke locaties voor windenergie
binnen de gemeente Arnhem. Zo wordt geen analyse of beschrijving gegeven van
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een vergelijking tussen scenario A en B uit de vastgestelde Energiepotentiekaart
vastgesteld in 2015. Deze documenten moeten wel bekend zijn.
 De gepresenteerde verbeelding van het windpark was tijdens de informatiemarkt
in Westervoort verwarrend. De feitelijk aanwezige en vergunde bouwhoogte was
vervangen door een maximaal (incidenteel) toegestane bouwhoogte van 17m.
Hiermee werd de impact van de turbines in het dorp verminderd door de
schijnbare hoge gesimuleerde gebouwen.
 De impact en beleving is in Westervoort veel groter dan de stellers van rapporten
willen doen geloven. Het uitzicht vanaf de bebouwde kom, veelal vanaf de dijken
in Westervoort, wordt door de windturbines ernstig verstoord. Dat geldt zowel in
de extreme hoogte als in dynamiek.
 De nabij gelegen Hondbroekse Pleij is een recreatief gebied voor het dorp, met
natuurwaarden als de vele trekvogels en de wulpen. Het is bestemd als een
toekomstig klimaatpark. Het is duidelijk dat de windturbines leiden tot ernstige
verstoring van passerende en foeragerende vogels.
 De afweging dat hier sprake is van een licht negatieve impact doet aan dit feit
geen recht. Het voordeel voor een passerende automobilist die binnen 2 minuten
langs een rechte windparkopstelling rijdt, is niet te vergelijken met de permanente
verstoring voor alle bewoners van Westervoort (en zij die genieten van de weidse
uiterwaarden en uitzicht op de Veluwezoom)
6. Conclusie bij dit bezwaar
 De diverse versies lezende en beoordelende, blijken telkenmale andere variaties
op dit thema's te worden toegevoegd, waarbij niet wordt teruggegrepen op enige
formele behandeling of afstemming met omgevingspartijen of buurgemeente. Het
zijn interne besluiten waarbij geen adviezen zijn gegeven. Ook blijken de verhalen
niet eenduidig te zijn. Een ding is zeker het is geen afweging tussen alternatieven
zo gezegd alternatieve opstellingen.
 Het ontbreken van alternatieven is opmerkelijk want in 2015 heeft de gemeente
Arnhem (Documentnummer 2015.0.052.726) ingestemd met de studie
"Energiepotentiekaart" in het kader van Energy made in Arnhem.
 In deze studie wordt naast het nu voorliggende plan (aangeduid als scenario A =
4 turbines) ook een scenario B met 16 turbines benoemd. Scenario A zou 3.6%
van de stroomaanvraag afdekken tegenover 14.5% in scenario B.
 Dit lezende zou het in de rede liggen dat deze scenario's al in 2015 als alternatief
t.o.v. elkaar worden behandeld: Dit is wat toch met alternatieven wordt bedoeld.
Scenario B levert directe voordelen voor snelle energietransitie. Bovendien is de
opbrengst veel groter dan van Arnhem in het energieakkoord wordt vereist.
 Daartegenover leidt scenario A aantoonbaar tot bezwaren van honderden
omwonenden die gehinderd dan wel ernstig gehinderd worden in hun
leefomgeving. Dat geldt ook voor de natuurwaarden inbegrepen bedreigde
vogelsoorten als de Wulp.
 Als vervolgargument is eenduidig vastgesteld dat de windsnelheden ter plaatse
aan de Koningspleij laag zijn.
 De initiatiefnemers realiseren zich dat ook door te stellen dat niet kunnen
deelnemen aan SDE+ in 2017 een 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".
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7. Conclusie bij dit beroepsaspect: gegeven deze overwegingen en kennisnemend
van de Arnhemse besluiten moet vooreerst het Alternatief (=scenario B) worden
behandeld alvorens de plannen aan de Koningspleij voor te zetten. Scenario B biedt
veel betere mogelijkheden om meer en sneller te voldoen aan de eisen van de
energietransitie, waarbij voorshands geen sprake is van de ernstige nadelen voor
mens en natuur zoals bij de plannen aan de Koningspleij.
8. Objectverlichting
 Bij de ter inzage gelegde stukken ontbrak een onderzoek naar de
objectverlichting, dan wel de verlichting bij nacht . De commissie mer
beschouwde dit als een gebrek van de voorliggende stukken.
 De commissie mer adviseerde: "gebruik daarbij de richtlijn ‘Aanduiding van
windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland van de Inspectie
Leefomgeving en Transport’ en de resultaten van het verlichtingsonderzoek bij
windpark Zuidlob in Flevoland die mogelijkheden beschrijven om de hinder door
nachtelijke verlichting te minimaliseren."
 Daarbij kan het niet de bedoeling zijn om zonder analyse van de omstandigheden
bij Zuidlob in Flevoland en de afwijkende omstandigheden aan de Koningspleij de
uitkomst uit Flevoland een op een als een voldragen onderzoek te presenteren
voor het windpark Koningspleij.
 Bovendien heeft het stuk niet ter inzage gelegen bij de ontheffing
natuurwaarden /natuurbeschermingswet. Ook in de onderzoeken van bureau
Waardenburg ontbreekt een analyse of onderzoek naar de gevolgen van
objectverlichting voor de natuurwaarden.
 De stelling dat het betrokken gebied Koningspleij te maken heeft met intensieve
verlichting is in de praktijk apert onjuist. De verlichting van de industriële
activiteiten zijn geconcentreerd in het Westelijke deel en langs de Westervoortse
dijk op circa 500m van het natuurgebied. Het gebied van de Koningspleij, het
gronddepot (turbine 4) is nachts een 'donker gat' langs de Pleijroute.
9. Conclusie in dit beroep: De gevolgen voor de leefomgeving bij de
objectverlichting zijn niet locatie- en natuurspecifiek onderzocht. De samenhang met
de toegestane turbines na het radaronderzoek ontbreken, als ook dat een afwijkende
samenstelling van rotor , rotorbladen en ashoogte moet leiden tot nieuwe
onderzoeken inzake geluid en slagschaduw.
10. Bij de ter inzage legging ontbrak het volgende relevante onderzoek
Bij de laatste set documenten was na de definitieve besluitvorming een bijlage 3
toegevoegd: Bijlage 3 Ecologische onderzoeken ter plaatse van het bedrijventerrein
Kleefse Waard. Deze studie is door de onderzoekers genoemd: "ECOLOGISCH
ONDERZOEK INDUSTRIEGEBIED "KLEEFSE WAARD" EN TOEKOMSTIGE
INDUSTRIEGEBIED "KONINGSPLEY NOORD" in opdracht van de GEMEENTE
ARNHEM. De Uitvoerder: Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem.
11. Conclusie in beroep: Deze studie was gedateerd 15 november 2005 en is
daarmee twaalf jaar oud en zo onvoldoende relevant om in dit proces te worden
gehanteerd. Een nieuw onderzoek dient voor vaststelling van de plannen te worden
uitgevoerd.
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12. Beroep tegen de omgevingsvergunning
o Processtukken: Bij de stukken die ter inzage zijn gelegd, ontbreken zowel bij de
start van het proces als bij de definitieve besluitvorming diverse stukken, dan wel
zijn genoemde bijlagen gevoegd zonder dat in die bijlagen ook maar enige tekst
staat opgenomen dan de koptekst. Zie ook bijlage B.
o Aanvraag: Bovendien is bij de stukken sprake van twee aanvragen voor de
omgevingsvergunning, een voor de activiteit en een andere (genummerde) voor
milieu. Daarbij zijn, niet limitatief, diverse zaken zoals aanvrager /initiatiefnemer/
grondeigenaar onjuist ingevuld.
o Bouwhoogte: in artikel 4.2 van het bestemmingsplan staan een aantal
bouwregels vermeld. Zie de gegevens op https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer
o Bij toetsing van deze regels aan de diverse onderdelen blijkt het volgende: :
o De N.A.P- hoogtes van twee turbines bedragen resp. 15.2 en 16.4m.
o Bij een tiphoogte van 180m bedragen deze hoogtes inbegrepen fundering
resp. 197.2 en 198.4m boven N.A.P.
o Daarmee voldoen deze turbines niet aan lid 4 van genoemd artikel 4.2. De
maximale bouwhoogte is verleend voor een fundering van 2,00m.
o In de vergunningsaanvraag vermeldt de toelichting (blz. 24) ‘een betonnen
fundatie met een dikte tussen circa 1,50 tot 3,50 meter’.
o De omgevingsvergunning staat een turbine toe met een rotordiameter van
120m en maximale ashoogte van 119m. Een turbine met een ashoogte van
120 meter is niet toegestaan. In enkele rapporten houden bij de toetsing en
berekening een hoogte van 120m.
o Toepassing Regels: beschrijving en toepassing van de regels die moeten worden
ontleend aan bestemmingsplan en natuuronderzoeken resp. vergunningen zijn
niet juist of consequent toegepast. in dit kader wordt niet limitatief verwezen:
o Regels voor een stilstandvoorziening voor de wulpen (natuuronderzoek)
o Maatwerkvoorschrift voor alle turbines (uitwerking niet aangetroffen)
o Maatwerk voor slagschaduw (relatie met voorschrift 1.1.2?)
o Onderzoek en maatwerkvoorschrift(?) ter voorkoming van te grote sterfte
onder vleermuizen (onderzoek, bepaling algoritme of maatwerk?)
13. Conclusie in beroep: de vergunning is verleend zonder dat aan alle
voorwaarden, relevante stukken en onderzoeken en complete aanvragen
beschikbaar waren. Bovendien is afgeweken van de coördinatieregeling aangezien
de delen t.a.v. ontheffing/vergunning natuurwaarden d.t.v. de provincie Gelderland en
de zaken betreffende het waterschap 'ongecoördineerd' in procedure zijn gegaan dan
wel nog niet in procedure zijn. Met deze constatering en verder beschouwing kan
een dergelijke vergunning niet standhouden.
14. Beroep bij een flexibele omgevingsvergunning
Ten onrechte wordt een flexibele omgevingsvergunning met maximale dimensies van
120m voor zowel ashoogte als rotordiameter vastgesteld. De aanvrager heeft met de
flexibele omgevingsvergunning de vrijheid te beslissen of te kiezen binnen de
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bandbreedte. Dit ware mogelijk met de brief genoemd op bladzijde 125 van het mer
inzake de mededeling (d.d. 31012017) van het Rijksvastgoedbedrijf.
Deze brief zou melden namens het ministerie van Defensie melden geen bezwaar te
hebben tegen het windturbinepark. Deze brief is niet aangetroffen of ter visie gelegd.
Bij de wel gevoegde stukken staat in het Radarverstoringsonderzoek Windpark
Koningspleij, Arnhem door TNO d.d. 1801-2017 dat de worstcase windturbine
(ashoogte en rotordiameter van 120m) niet kan voldoen aan de eisen. TNO stelde
vast dat windturbines op basis van drie berekeningen van bestaande windturbines de
maximale tiphoogte 156m (99.5m ashoogte en 113m rotordiameter).
15. Constatering in beroep: Derhalve kan een flexibele omgevingsvergunning zo
deze in stand blijft in de beroepsprocedure slechts worden gehandhaafd als deze
wordt beperkt tot de hierboven genoemde (waarden van de) geteste drie
windturbines.
16. Vervolg bij de constatering: Naast het Radarverstoringsonderzoek (TNO) met
een beperking tot drie toegestane typen, vergelijkt Solidwinds in het
Slagschaduwrapport en in de studie Externe Veiligheid (Solidwinds) negen in
aanmerking komende typen.
o Deze types zijn ontleend aan de bandbreedte van de flexibele vergunning. De Ge
120 wordt in het aanvullend onderzoek naar de Slagschaduw toegevoegd. De Ge
120 is daarentegen akoestisch noch t.a.v. externe veiligheid beoordeeld. Bij de
Faalkansen windturbines (AVIV) geldt de studie van Solidwinds als uitgangspunt
maar het leidt tot een enkele beoordeling van een windturbine (Siemens).
o In dit proces is het voorstelbaar de voorkeur voor een windturbine t.a.v. geluid een
nadelige keuze voor slagschaduw of externe veiligheid oplevert
o Deze afweging en keuzes worden binnen deze flexibele vergunning verplaatst
naar een commercieel traject i.c. de aanbestedings- en uitvoeringsfase.
o Deze fase vindt plaats o.l.v. de initiatiefnemer. Hierop is geen inspraak, integrale
afweging van belangen of democratische controle meer mogelijk. Deze keuzes
worden in het commerciële domein uitgevoerd.
o De mogelijk uit te voeren onderzoeken en de consequenties daarvan onttrekken
zich ook aan bezwaar- en beroepsprocedures.
17. Constatering in dit beroep: de verlening van een flexibele vergunning blijkt in
deze casus onterecht en met onvoldoende gronden te zijn verleend. De wijkraad
verwacht en meent een hernieuwd proces voor de verlening van de
omgevingsvergunning te moeten eisen. Dit proces zal moeten plaatsvinden na een
complete vergelijking van alle windturbineparameters t.b.v. een te verlenen
vergunning. Deze vergelijking kan in de vorm van een besluitvormingsmatrix kan
door de bevoegde Raad na kennisname van alle relevante zienswijzen worden
genomen.
18. Beroep t.a.v. aanduiding ‘Woningen in de sfeer van het windpark’
 De constructie acht de wijkraad niet houdbaar of er is sprake van een
planologisch onjuiste regeling. De zienswijzennota op blz. 20 (2.7.8.) en blz. 86 87 verwijst de gemeente Arnhem naar een uitspraak van de ABRS: 14 november
2012, 201204281/1/A1 (gemeente Buren).
 Bij bestudering van bovengenoemde uitspraak t.a.v. Buren is geen enkele reële
koppeling te maken met de situatie aan de Veerweg. Een motivering van de
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overwegingen ontbreekt bij de stelling van Arnhem dat deze specifieke
casus/onder die door Arnhem beoordeelde omstandigheden redelijkerwijs van
toepassing kunnen worden verklaard op en/of identiek kunnen zijn aan zowel de
planologische situatie als de feitelijke omstandigheden, zoals die zich in Arnhem
voordoen.
Een nadere verklaring t.a.v. het gestelde staat op blz. 87 sprekend over ‘… een
aanvullende notitie welke bij het bestemmingsplan is gevoegd (…) …’. Deze is
echter niet aangetroffen. Ook een andere vermeldde verwijzing naar een casus
(RvS 16 september 2009,nr. 200900794/1/M1) blijken onvergelijkbaar of er is
sprake van andere omstandigheden zodat het begrip "woningen in de sfeer
van....." niet houdbaar is.
Het feitelijk gezien functioneren van woningen in de sfeer van … (het houden van
visueel toezicht, het voorkomen dat onbevoegden in de buurt komen enz.) blijkt
bij beschouwing ter plaatse volslagen onmogelijk.
Het aanwezige talud met bosschages onttrekken de locaties van potentiële
windturbines volledig aan het zicht. Het voorkomen van betreden door
onbevoegden is ook schier onmogelijk. De woningen zijn van deze locaties
gescheiden door een autoweg. De autoweg is een van de 10 drukste autowegen
van Nederland. De afstand tussen de woningen en locaties bedraagt meer dan
2km en de turbine 3 is alleen via de ingang Kleefse Waard te bereiken.
Een volgende aspect in de stukken leidt tot een onhoudbare redenering. De
woningen hebben immers een gewone woonbestemming (bestemmingsplanplan
‘Rivierzone 2013’ NL.IMRO.0202.767-0301). Ze liggen buiten de begrenzing van
het nieuwe plangebied. Die bestemming is met het plan niet herzien. Via een
gebiedsaanduiding worden het "woningen in de sfeer van ….".
De zienswijzenota vermeldt op blz. 87: ‘… De woningen hebben geen
bedrijfsfunctie voor het windpark maar zijn aangewezen als woningen behorende
tot de sfeer van het windpark. De woonbestemming blijft bij deze woningen
bestaan maar, mag niet (!) worden uitgeoefend tijdens de exploitatietermijn van
het windpark. Wanneer deze is geëindigd herleeft de mogelijkheid weer om de
gebouwen conform de woonbestemming in gebruik te nemen …’.
De planregels stellen (15.3.) dat alleen gebruik als beheerderwoning is
toegestaan. Het totaal van deze bepalingen is dubieus: kan een geldende
woonbestemming (tijdelijk) herzien worden c.q. ongedaan worden gemaakt via
een gebiedsaanduiding. Het is onjuist dat er sprake is van ‘het prevaleren’ zoals
beschreven in art. 17.4 van de regels. Een specifieke (gebieds)aanduiding op de
verbeelding vormt immers een verbijzondering van de bestemming waarop deze
aanduiding betrekking heeft (in vergelijk tot andere bestemmingen).
De verklaringen die in dit kader over de woningen zouden zijn afgegeven zijn
echter nooit in de elektronische bestanden als in de fysieke documenten
aangetroffen, zoals de wijkraad meerdere malen heeft vastgesteld. Dat geldt
zowel bij de start van de procedure als bij de beide malen dat volgens de
gemeente Arnhem de besluiten en documenten ter inzage moesten liggen.
De inhoud en waarde van deze relevante stukken moet nu eerst in de
beroepsfase zonder feitelijke inzage van belanghebbenden worden gegeven. Zo
deze stukken niet aanwezig zijn zijn deze woningen de dichtstbij gelegen
woningen t.o.v. het windpark, die vanuit de verschillende planaspecten bezien
beoordeling en bescherming behoeven.
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19. De conclusie in dit beroep: deze regeling in de plannen is onjuist is. Het is niet
onderbouwd door adequate ruimtelijke aspecten. Het verweer blijkt te bestaan aan
niet vergelijkbare aspecten in door Arnhem aangehaalde jurisprudentie.
Dit geldt voor de omgevingsvergunning evenzo, waarbij wordt verwezen naar niethoudbare overwegingen op blz. 21 en 22. Deze constatering moet gevolgen hebben
voor de houdbaarheid van de verleende vergunning.
20. Beroep bij Onderwerpen welke onvoldoende zijn onderzocht dan wel in
aanmerking komen voor nader onderzoek
De wijkraad stelt in dit beroep dat de juistheid, volledigheid, verifieerbaarheid van de
gehouden onderzoeken niet is vast te stellen. Ook blijken niet alle voor bewoners
relevante onderzoeken (zoals geluid, externe veiligheid en slagschaduw) compleet
en in een worstcase scenario te zijn uitgevoerd.
21. Slagschaduwonderzoek.
De wijkraad heeft in de procedure twee maal een zienswijze ingediend, de laatste
maal bij het aanvullende slagschaduw onderzoek (worstcase). Beide onderzoeken
zijn uitgevoerd door Solidwinds. De bewaren bij de behandeling van het laatste
onderzoek zijn reeds eerder vermeld. Dat geldt ook het misleiden van de bewoners
door ten onrechte te vermelden dat hun zienswijze was aangeboden aan de
commissie mer. In de zienswijzenota is de wijkraad van de mening dat de gemeente
Arnhem geen recht doet aan onze bezwaren en commentaren. Het leidt tot de
volgende bemerkingen en conclusies:
o De second opinion is uitgevoerd door Bosch en van Rijn, waarbij het (initiële en
niet gepubliceerde) commentaar als ook de werkwijze van dit bureau in de
praktijk afwijkt van de uitvoerder Solidwinds
o De wijkraad maakte bezwaar tegen het gebruik van Bocholt (50km hemelsbreed
van Arnhem) als bron voor zonne-uren, ten opzichte van het nabijgelegen Deelen
(KNMI). Zo is vastgesteld dat Bosch en van Rijn in hun onderzoeken ook Deelen
gebruiken. Daarbij is sprake van minimaal 5% meer zonne-uren. Het leidt in ieder
geval tot een groter aantal uren slagschaduwbelasting.
o Solidwinds gebruikt receptorpunten voor (de ramen van) een totale woning met
de dimensies 1meter bij 1meter op 1meter hoogte. Bij alle overige in het publieke
domein aangetroffen slagschaduwonderzoeken (ook bij Bosch en van Rijn) wordt
een woning meer reëel voorgesteld met de dimensies vijf bij zeven meter.
o Hoewel er geen lineaire relatie is tussen beide afmetingen, is de belasting door
slagschaduw 5 tot 10% hoger dan in het absurd minimale geval van 1-1-1meter.
o De aanpak van het onderzoek is onduidelijk: vrijwel alle woningen aan de
Mosterdhof zijn geschakeld: de slagschaduw verplaatst direct van woning naar
woning (en al de woningen hebben juist brede raampartijen)
o Het slagschaduwonderzoek was volledig aspecifiek. Op een enkele woning na
was het bewoners onmogelijk vast te stellen hoe groot de slagschaduwbelasting
voor hun woning zou kunnen zijn.
o Een van de conclusies sprak over de meest getroffen woning in de wijk de
Mosterdhof. In dit onderzoek bleven de bewoners ondanks vragen in zienswijzen
in het ongewisse. Het huisnummer konden de bewoners niet vaststellen. Hier is
sprake van een bijzonder onzorgvuldig handelen naar alle betreffende bewoners.
o In het onderzoek zijn alle onderzochte woningen op de kaart zichtbaar door een
rode stip. Dit leidt tot een ernstig bezwaar: de woning "Veerdam 1" gelegen op
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600m van het windpark is niet als zodanig gemarkeerd. Ook in de legenda van
berekende slagschaduwlocaties komt deze woning niet voor.
o Deze woning (villa) is West-gericht waarmee de slagschaduw de (van vele ramen
voorziene) gevel maximaal zal treffen. De afmetingen bedragen circa 7 bij
20meter. De tijdsduur van slagschaduw overtreft de belasting van andere gevels
met vele procenten.
o De vraag is waarom deze locatie, die snel ter plaatse is te onderkennen niet is
onderzocht. Maar ook waarom geen rekening is gehouden met reële dimensies
van woningen, de gekoppelde en geschakelde woningen en de relevante uren
zonneschijn (van KNMI op Deelen).
o Hier dient de kritische vraag zich aan dat met deze uitkomsten van Solidwinds
geen reëel beeld wordt gepresenteerd van de slagschaduwbelasting. Met een te
lage slagschaduwbelasting blijkt en stilstandvoorziening minder langdurig
noodzakelijk: zo creëert men mogelijk een grotere effectiviteit van het windpark.
o Tot slot heeft Arnhem geen antwoord gegeven op de (aan)vraag voor een toetsing
van het gebruikte model. Diverse onderzoeken wijzen er op dat deze gebruikte
benaderingsmethode bij een slagschaduwbelasting > 12 uur een minder
nauwkeurig reëel beeld geeft.
21. Conclusie bij dit beroepsaspect: de slagschaduwonderzoeken van Solidwinds
geven geen nauwkeurig en reëel beeld van de slagschaduwbelasting. De woning
Veerdam dient onder reële uitgangspunten te worden onderzocht en daarbij is een
extra toets met een van de door de wijkraad aangegeven methodes essentieel ter
controle op deze hoge slagschaduwbelasting. De locaties van de meest getroffen
woningen dienen te worden gecommuniceerd en een nieuw worstcase-onderzoek
met reële uitgangspunten dient voor alle betreffende woningen te worden uitgevoerd.
22. Geluidsonderzoeken:
De wijkraad constateerde in haar zienswijze dat niet alle relevante en voor bewoners
van belang zijnde aspecten in de onderzoeken zijn betrokken. Zo stelt Arnhem in
haar zienswijzenrapport dat het hanteren voor een andere bodemfactor voor de
Hondbroekse Pleij niet relevant is omdat dit gebied niet ligt tussen de turbines en de
woningen in Westervoort.
o Voorop gesteld het volgende: alle zaken die spelen dan wel verband houden met
de energietransitie zijn gerelateerd aan de klimaatverandering. Zo ook het project
"Ruimte voor de rivier" bij Westervoort. De klimaatverandering gaat o.a. leiden tot
langduriger en vooral hogere waterstanden in het gebied van de grote rivieren.
o De Hondbroekse Pleij maakt met een Regelwerk ten Zuiden van Westervoort en
met de hondbroekse Pleij daar deel van uit.
o Hoe werkt het systeem: een toevoerkanaal aan de Veerdam laat bij hoge
waterstanden aan de IJssel de Hondbroekse Pleij, meer specifiek het gebied
tussen de Westervoortse brug en het Regelwerk vollopen.
o Dit gebied ligt dus exact tussen de opstelling van het windpark en de kern van
Westervoort. Eerst als er sprake is van extreme waterstanden loopt het water ten
Zuiden van Westervoort over het regelwerk.
o Het eerder beschreven gebied blijft lang (weken tot maanden) onder water. Zelfs
bij zeer lage waterstanden in de rivier IJssel blijven tussen windturbines en
Westervoort nog twee omvangrijke plassen staan.
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o Overigens ook binnendijks zijn opvangbekkens die een wateroppervlak creëren
tussen het windpark en Westervoortse woningen.
o De wijkraad houdt staande dat in het akoestisch onderzoek is nagelaten deze, in
de praktijk frequent en langdurige optredende situatie met de juiste bodemfactor
te bepalen. Deze situatie geldt overigens ook voor de wel uitgevoerde extra
geluidsonderzoeken aan de Schaapsdijk in Arnhem, maar ook daar moet de
bodemfactor worden aangepast.
o Voorts is het van belang de toename het geluidsniveau te bepalen binnen dit
scenario voor geheel Westervoort. Waar uit de berekeningen blijkt, ..."dat de
gecumuleerde geluidbelasting maximaal 3 dB toeneemt". Vooral omdat de mer
deze toename van 3 dB toeschreef aan een enkele Westervoortse woning in het
buitengebied. Hier is duidelijk een nieuwe integrale berekening noodzakelijk.
o In een reactienota staat dat geen aanvullend onderzoek naar geluid wordt gedaan
nu een toename van 2dB niet hoorbaar is. Dit is onjuist.
o Aan de wettelijke grenswaarde moet worden voldaan. Daarbij is vast te stellen dat
niet alle turbines zijn onderzocht. De vraag of een toename van 2dB nu wel of niet
hoorbaar en daarmee aanvaardbaar is niet op voorhand relevant. De uitkomst
van een aanvullend onderzoek is in deze bepalend inbegrepen het worstcase
(hoogwater) scenario. Te meer daar dit scenario onafhankelijk is van overige
bestaande geluidsbelasting in Westervoort
o De wijkraad stelt vast dat de akoestische onderzoeken onvoldoende dan wel niet
de situatie van woningen hebben onderzocht die hoger dan wel ruim boven het
maaiveld liggen. Zo ontbreekt een akoestisch rapport waarin de situatie van
dijkwoningen en flatgebouwen aan de orde komt.
o Deze woningen liggen direct in de 'line-of-sight' van de turbines zonder dat
bodemfactoren een dempende invloed hebben. Het betreft hier de woningen aan
de Veerdam, Pleij-, Rijn- en IJsseldijk in Westervoort en de Arnhemse
flatgebouwen aan de Carstensz en Doeffstraat.
o Bovendien blijkt een vervolgonderzoek noodzakelijk t.a.v. de volgende tekst in de
Mer: ‘ … Op dit moment is er nog geen keuze gemaakt voor het soort turbine dat
uiteindelijk geplaatst zal worden. Van de gangbare fabrikanten zijn er negen
modellen die voldoen aan de randvoorwaarden die gelden voor een gezonde
exploitatie van de turbines op deze plek. Op basis van de eigenschappen van
deze negen modellen is de onderstaande matrix opgesteld waarin de range van
de belangrijkste eigenschappen van de windturbines is weergegeven …’.
o Hieruit is alleen af te leiden dat deze geschikt zijn voor een gezonde exploitatie.
In het Akoestisch onderzoek van Ecofys komen twee typen (Enercon en Vestas)
in een vergelijkend onderzoek naar de effecten aan de orde. Dit akoestisch
onderzoek wordt dan gebruikt als uitgangspunt voor het rapport Laagfrequent
geluid (LBP Sight).
o Zo dient uiteindelijk een turbine als uitgangspunt voor de berekeningen i.c. de
turbine Vestas. In andere onderzoeken komen andere turbines als 'best case'
naar voren. Voorlopig beperkt het TNO-onderzoek naar radarverstoring de
toegestane keuze tot drie types: Enercon, Siemens, Lagerwey.
o Echter in de later toegevoegde aanvulling mer (bijlage 26) wordt in het kader van
de objectverlichting gesproken over opties die niet in de akoestische onderzoeken
zijn meegenomen zoals afwijkende verhoudingen ashoogte-rotordiameter. In dit
kader zijn ook afwijkende rotorbladen met afwijkende akoestische eigenschappen
niet uit te sluiten.
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23. Conclusie bij dit onderwerp in beroep: de akoestische onderzoeken zijn
onvolledig t.a.v. de reële worstcase bodemfactoren en zijn onvoldoende toegesneden
op de impact van woonlocaties die een afwijkende positie innemen zoals flats en
dijkwoningen.
Deze implicaties en mogelijk afwijkende rotorkeuzes dienen voordat de
omgevingsvergunning wordt verleend te worden onderzocht en voor het indienen van
een zienswijze beschikbaar te zijn.
24. Externe veiligheid
Bij de initiële ter inzagenlegging in de staatscourant benoemt de Gemeente Arnhem
een onderzoek aan naar de externe veiligheid. Het blijkt de Studie 'externe veiligheid:
vergelijking van alternatieven t.b.v. plan-MER' (Tauw B.V.). Het bedoelde onderzoek
beschrijft op een aantal punten waar contact met het bevoegd gezag noodzakelijk is,
zonder in de afsluitende conclusies aan te geven welke risico's, aanvullende
onderzoeken of besluiten noodzakelijk zijn. In onze zienswijze notitie is duidelijk
aangegeven dat dit aantoonbaar niet of onvoldoende heeft plaatsgevonden.
 Bij de stukken voor de finale besluitvorming verschijnt bijlage 26 genoemd
"aanvulling op het mer". Hieraan is een bijlage 4 toegevoegd. In deze bijlage 4
Windturbines industrieterrein Kleefse Waard Berekening IPR en MR wordt een
aantal berekeningen uitgevoerd. Dit onderzoek heeft ernstige tekortkomingen.
 De wijkraad verwijst o.a. naar enkele zinsneden uit het handboek risicozonering:
o ..... In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt nabij een knooppunt of
aansluiting of op locaties waarbij de rotorbladen zich boven de verharding
zullen bevinden plaatsing van windturbines slechts toegestaan indien uit
aanvullend onderzoek blijkt dat er geen onaanvaardbaar verhoogd risico is
voor de verkeersveiligheid
o ....... In een dergelijk geval is een specifieke risico-analyse ten aanzien
van de verkeersveiligheid vereist, uitgevoerd door een onafhankelijk
onderzoeksinstituut. In geval van plaatsing nabij knooppunten en
aansluitingen is een risico-analyse te allen tijde verplicht, gezien de
zwaarte van de rijtaak aldaar en het mogelijk afleidend karakter van
windturbines..
o Binnen 30m uit de rand van de verharding en op parkeerplaatsen en
tankstations gelegen langs autowegen of autosnelwegen als bedoeld in het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 artikel 1c,d met een
directe aansluiting op de autoweg of autosnelweg, die primair bestemd zijn
voor een kort oponthoud van de weggebruiker, wordt plaatsing van
windturbines slechts toegestaan indien uit een aanvullend onderzoek blijkt
dat er geen onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico bestaat.
25. Bezwaar: in de toegevoegde bijlage worden deze aspecten afgedaan met een
verwijzing naar een onderzoek t.a.v. de situatie windpark Deil. Dit is onjuist.
 Het handboek vereist immers een specifieke risico-analyse. Zo is bij Deil sprake
van een ongelijkvloerse kruising.
 Bij Deil worden de weggebruikers niet zoals aan de N-325 vanaf Velperbroek
plotseling, na het passeren van twee viaducten en vervolgens bij een kruising
geconfronteerd met zowel verkeerslichten als windturbines en slagschaduwen.
 Daarbij aanvullend opmerkend dat bij Deil de turbines in Oost-West richting staan
en hier zijn deze Noord-Zuid georiënteerd
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Bovendien treedt aan de N-325/Koningspleij een langdurige, extra verstoring op
door de slagschaduwen en dat vooral in de drukke avondspits.

26. Externe veiligheid en het Vervoer Gevaarlijke Stoffen: Verwijzend naar het
handboek Risicoanalyse wordt gesteld dat onderzoek bij de plaatsing van
windturbines moet plaatsvinden bij transportroutes van gevaarlijke stoffen.
o Specifieke aandacht is noodzakelijk indien sprake is van o.a. veel voorkomende
files. Een situatie die op deze route aantoonbaar vaak voorkomt.
o Nu blijkt dat het transpost gevaarlijke stoffen niet is onderzocht, terwijl bedrijven
op de Kleefse Waard en het SHELL Brandstofdepot voortdurend bezig zijn met
dergelijke transporten op de route voor transport gevaarlijke stoffen langs het
windpark via de filegevoelige Pleijroute en de Westervoortse dijk.
o De Pleijroute is nota bene een aandachtgebied van de Provincie Gelderland voor
gevaarlijke stoffen. Een laatste onderzoek over de risico's (zonder windturbines)
heeft in 2010 plaatsgevonden met slechts een vervolgrapportage in 2015.
o Zonder een deugdelijk onderzoek mag de vergunning niet worden verleend. Het
handboek Risicozonering zegt immers hierover dat de normen voor PR en GR
niet mogen worden overschreden.
27. Uitgevoerd onderzoek externe veiligheid
Het onderzoek bijlage 4 bij de aanvulling mer kent zeer ernstige tekortkomingen.
o Het neemt slechts drie trajecten in beschouwing: Pleijroute, Westervoortse Dijk
en het parallelfietspad.
o Het onderzoek hanteert voor auto's als rekensnelheid 80km/u, maar dat is juist de
maximum snelheid van de N325!
o Het traject Westervoortsedijk waar 80km/u geldt is nog geen 200m lang. Daarvoor
staan verkeerslichten en begint of eindigt de bebouwde kom.
o Ook ontbreekt een duidelijke analyse: het kruispunt Westervoortse dijk - Pleijroute
is een gelijkvloerse kruising afgeregeld met verkeerslichten. Het aantal
verkeersbewegingen met interruptie door verkeerslichten bedraagt zeven!
o Dit leidt tot wachttijden. Tijdens deze wachttijd staan de passanten in de
risicozone. Daarnaast cq daarna is ook sprake van een sterk gedaalde
gemiddelde snelheid.
o Verder blijkt dat dit onderzoek volledig los van de werkelijkheid is uitgevoerd: de
Pleijroute staat op plaats 10 van zeer filegevoelige autowegen in Nederland. De
historische en dus feitelijk gemiddelde snelheid ligt vele malen lager dan in deze
berekeningen. Bovenstaande geldt evenzo zeer voor het transport gevaarlijke
stoffen dat ook hier langdurig stilstaat rond dit verkeerskruispunt. Hier is voor het
verlenen van een vergunning een serieus onderzoek nodig.
28. Overige niet onderzochte onderdelen van externe veiligheid
De volgende aspecten zijn voorts niet onderzocht:
o Het aspect IJsafzetting is niet voor het windpark in een onderzoek geweest.
Gegeven de klimatologische omstandigheden ter plaatse en de wegen/locaties
met kwetsbare objecten ter plaatse ware dit gewenst. Voor zover deze
problematiek zou zijn afgedekt en geregeld, is het bedoelde Maatwerkvoorschrift
niet in de stukken aangetroffen. Een ernstig omissie!
o Bij de geplande locatie Windturbine 3 gelden extra risicofactoren: het fietspad
loopt daar dichter bij de turbine. Dit is niet beschreven in het onderzoek.
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o Het nabijgelegen bedrijfspanden van Simson, Rema Tip Top maar ook van
Visscher en zoon zijn en blijven in het geheel een beperkt kwetsbaar object. In
het gehele gebouw maar ook rond het gebouw zijn personeel, klanten en
leveranciers en wel binnen de gevarenzone.
o De toegang tot het gebouw, het uitgifte magazijn, de toegang voor het laden en
lossen waarbij niet alleen in het hele gebouw werknemers van administratie en
magazijn aanwezig zijn, maar ook klanten, leveranciers verblijven onbeschermd
binnen de gevarenzone van die turbine 3.
o De gemeente Arnhem stelt in het bestemmingsplan windpark dat binnen de 10-5
contour zich geen (beperkt) kwetsbare objecten mogen bevinden. De vraag is in
hoeverre dit bestemmingsplan werkend is binnen deze loods 73MB voor zover de
loods valt onder een ander bestemmingsplan (Kleefse Waard) en de diverse
werkprocessen van kwetsbare objecten zich toch binnen deze contour afspelen.
o Bij zowel Turbine 4 als Turbine 1 spelen meer zaken met onbeschermd personen
dan alleen de risico's van verblijf aan de Westervoortse dijk. Bij turbine 4 loopt
ook de route naar de oversteek bij de veerweg naar Westervoort en diverse
parallelwegen, inclusief de weg naar (en locatie van de) prostitutiewerkplek en het
gronddepot. Locaties waar personen langer verblijven.
o Bij Turbine 1 ligt de scheepswerf Misty en de plaats van de sportvissers. In alle
gevallen zijn dit locaties met kwetsbare objecten (onbeschermde personen),
waarbij de risico's niet zijn onderzocht!
o Spoorwegemplacement Kleefse Waard: op het terrein zijn spoorverbindingen
(nog) aanwezig. Volgens de communicatie afdeling Arnhem zijn deze sporen niet
meer in gebruik.
o Dit spoor is echter volgens het laatste bestemmingsplan en vergunningen nog
steeds mogelijk. Een vijftal jaren geleden werd deze spoorverbinding in relatie
gebracht met een op te richten provinciaal multimediaal centrum (spoor-, wateren wegverbinding aan de Kleefse Waard/Nieuwe Haven.
o Nu Arnhem nalaat al jaren volgens wettelijk verplichting nalaat zorg te dragen
voor actuele plannen, moet de spoorverbinding als zijnde een vergunde entiteit in
het kader van de risico's mede in beschouwing en onderzoek worden genomen.
29. Samenvattend standpunt bij beroep: vele aspecten van externe veiligheid
waarbij risico's bestaan met kwetsbare objecten of gevaarlijke stoffen zijn
onvoldoende beschreven, geanalyseerd en onderzocht. Voor zover deze zijn
onderzocht kennen deze onderzoeken irreële aannames en berekeningen. Het
beroep is gericht op vernietiging van de bestemmingsplan en omgevingsvergunning
aangezien niet onomstotelijk vaststaat dat de risico's voor kwetsbare objecten en
onze leefomgeving adequaat zijn onderzocht en op de juiste wijze zijn
gekwantificeerd. De second opinion was gehouden voor de aanvulling mer met
bijlage 4 gereed was.
30. Beroep t.a.v. nalaten analyse verstoring scheepsradar
In de zienswijze en in de NDR heeft de wijkraad gewezen op de verplichting tot het
laten uitvoeren van een studie door TNO m.b.t. mogelijke scheepsradarverstoring.
o De zienswijze van de wijkraad stelt dat het gebied gelegen bij splitsing van grote
rivieren Rijn en IJssel bepaalde en mogelijk niet-aanvaardbare risico's inhoudt.
o Dit speelt te meer als de nabijgelegen Nieuwe haven wordt gebruikt voor
Rijncruiseschepen. De genoemde vaarwegen zijn in gebruik voor zowel
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recreatieve vaart, genoemde cruiseschepen als de beroepsvaart. Waarbij de
beroepsvaart ook wordt ingezet voor het transport van gevaarlijke stoffen.
31. Conclusie in bezwaar: In de zienswijze is uitgebreid ingegaan op de risico's
voor verstoring van wal - en scheepsradar. Op deze zienswijze is bij de
beantwoording niet ingegaan, noch zijn onze argumenten weerlegt
32. Beroep bij Beschermde Straalpaden (Vaste Telefonie en Radio- en TVSignalen)
In de studie externe veiligheid wordt de relatie tussen windturbines en de straalpaden
beschreven. In dit kader is gesteld dat de afstand tussen de hartlijn van een
windturbinetoren en de hartlijn van een beschermd straalpad groter dient te zijn dan
de rotorstraal, met een minimum van 35 meter.
o Dat betekent dat rotorbladen van (grote) windturbines maximaal door de helft van
het ‘centrale deel’ van het straalpad mogen draaien. Binnen een straal van 1 km
van een zend-/ontvangstinstallatie, dient de afstand van de tip van de rotor tot
aan de hartlijn van het straalpad 35meter te zijn: hartlijn windturbinetoren tot
hartlijn zend-/ontvangstmast is daar dus de rotorstraal + 35m.
o In het rapport staat dat navraag bij Agentschap Telecom aantoont dat er meerdere
straalpaden lopen nabij en over de beoogde projectsite. Locaties van straalpaden
wisselen frequent, een overzicht is daarom slechts kort actueel. Figuur 4d toont
de indicatieve ligging van de straalpaden per juli 2014. De opgegeven geschatte
hoogte van de straalpaden bevindt zich tussen 50 en 75 m.
33. Bezwaar bij dit handelen: Ondanks het advies in deze studie, blijkt dat het
Agentschap Telecom formeel niet op de hoogte is gesteld van de meest recente
voorgenomen turbineposities. In die gevallen waar twee of meer turbines van één
(gepland) windpark met een deel van de rotorbladen binnen de 35 meter lijnen
komen, kan goedkeuring worden verkregen van KPN Telecom Netwerkdiensten. Zij
beoordelen dan of plaatsing alsnog is toegestaan. Dit aspect is niet uitgevoerd.
34. Beroep "Ontwerpvergunning/-ontheffing Wet natuurbescherming Windpark
Koningspleij Noord."
o De wijkraad MSW heeft binnen de gestelde termijnen een zienswijze ingediend
ter zake van bovengenoemd proces. In deze zienswijze is zowel ingegaan op de
voorliggende ontheffing en de ontwerpvergunning als op de daarbij gevoegde
onderzoeken, rapporten en passende beoordeling.
o Op dit moment is nog geen antwoord of zienswijzenota van het bevoegd gezag
ontvangen. In afwachting van een besluit en antwoord op deze zienswijze wordt
nu nog geen beroep aangetekend.
o Dit geldt ook t.a.v. rapporten die weliswaar integraal betrekking hebben op
genoemde ontheffing/vergunning maar ook in mer en andere stukken zijn
vermeld. Dit standpunt wordt ontleend aan het coördinatieproces.
o Indien het besluit, vergunning of de beantwoording van de zienswijze daar
aanleiding toegeeft, behoudt de wijkraad zich het recht voor in beroep te gaan
met alle in de zienswijze genoemde aspecten en bemerkingen, inbegrepen de
daaraan gerelateerde rapporten en studies.
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