Zevenaar, 26 januari 2017

Aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland
t.a.v. dhr. A.N. Janse
Postbus 9090
6800 CX Arnhem

C.c. Door tussenkomst van de griffie aan het college van B&W

Onderwerp: Zienswijze besluiten Windpark Bijvanck
Zaaknummer 2012‐010729
Digtaal aangeboden

Geachte Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Hierbij dien ik een zienswijze in tegen het ontwerp inpassingplan en ontwerp
omgevingsvergunning.
Het winnen van groene en herwinbare energie is één van de grote opgaven
voor ons allen. Dit naast de andere grote problemen voor de toekomst het
beschikbaar zijn van voldoende water en voedsel.
Ik ben een groot voorstander van de noodzakelijke onvermijdelijke
energietransities. Die vraagt terecht van iedereen een bijdrage. Daarbij zijn er
veel mogelijkheden. Het zou toch werkelijk zo moeten zijn dat draagvlak voor
noodzakelijk te nemen maatregelen het vertrekpunt zou moeten zijn. Volgens
mij heeft de provincie ook altijd gezegd dat dat het uitgangspunt zou moeten
zijn. Ook in het geval van het plaatsen van windmolens. Het draagvlak voor
windmolens op de Bijvank is er niet dus zou je denken de politiek wil en moet
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betrouwbaar zijn en dus komen ze niet. Kennelijk is het zo dat een wet
oneigenlijk gebruik kan worden om het toch door te drukken. Echter een wet
dient de samenleving. Hoe kan het dan zijn dat mensen met grondposities
leidend zijn?
Vraag: In de beantwoording van mijn zienswijze zou ik graag een reactie krijgen
op het bovenstaande.

Zoals aangegeven is draagvlak in mijn optiek essentieel voor het noodzakelijke
succes van groene en herwinbare energie. Daarbij horen ook de verschillende
opwekkingsvormen en daarbij hoort ook dat elke burger en gemeente zijn
verantwoordelijkheid neemt. Hoe kan het bestaan dat landelijk en provinciaal
niet een opgave wordt neergelegd bij elke gemeente. College en besturen
kunnen dan met de inwoners en bedrijven in gesprek om te kijken wat in de
eigen gemeente moet worden gerealiseerd, wat daarbij de beste manier is,
waarvoor draagvlak is en hoe de lusten en lasten verdeeld moeten/kunnen
worden. Is er dan helemaal geen vertrouwen in de bestuurskracht van
gemeenten zodat alleen een opgelegd dictaat uitkomst kan bieden?
Vraag: In de beantwoording van mijn zienswijze zou ik graag een reactie krijgen
op het bovenstaande

Ruimtelijke ordening
De plaatsing van windmolens van een dergelijke grootte( enorme joekels met
een veel te grote as‐hoogte) op die plek kent geen draagvlak. Het is niet
gestuurd door Ruimtelijkeordening maar gedreven door mensen met
grondposities en heeft een negatief lokaal effect waarbij voorbij wordt gegaan
aan de waarde van het openlandschap en natuurwaarden in het gebied. Een
dergelijk gebied zou moeten worden beschermd in plaats van aangetast.
Daarnaast is onvoldoende onderzocht welke alternatieven en andere vormen
van winnen van energie er mogelijk zijn waarvoor wel draagvlak bestaat. Het is
daarom ook dat ik bezwaar maak tegen het ontwerp‐inpassingsplan en de
ontwerpvergunning.
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Vraag: In de beantwoording van mijn zienswijze zou ik graag een reactie krijgen
op het bovenstaande
Tot slot wens ik u wijsheid toe bij de verdere besluitvorming. Hierbij hoop ik
van harte dat de landelijke‐ en provinciale politiek de gemeenten met een
taakstelling beter kunnen vragen een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke
energietransities. Ik denk dat u, gemeenten en haar inwoners en bedrijven die
verantwoordelijkheid best kunt toevertrouwen. Eerst dan zal een inhoudelijke
discussie op maat gevoerd worden voor beste en meest gedragen bijdrage en
kunnen colleges en raden invulling geven aan hun verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groet,
JandeNooij
Sandgat 16
6903WX Zevenaar
0316 – 528978 mob 06 28220909
Email: jdenooy@planet.nl
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