Zienswijze
Ontwerp inpassingsplan Windpark ‘de Bijvanck’ en ontwerp‐vergunningen van 6 december 2016.
Zaaknummer 2012‐010729
Aan Gedeputeerde Staten van Gelderland
En ter attentie van dhr. A.N. Janse
25 januari 2017
Geacht College,
De voorgenomen plaatsing van 4 hoge windmolens stelt u en de gemeente Zevenaar voor nieuwe
problemen, die u als goed bestuurder voorafgaande aan vergunning verlening behoort te regelen,
maar waarvan in de ontwerp‐stukken nog niet in lijkt voorzien. Ook als omwonende menen wij recht
te hebben op helderheid en goede afspraken vooraf rondom veiligheid:
1. Gezien de mechanische werking, de grote elektrische vermogens, de enorme bouwhoogte
dient u tezamen met de gemeente Zevenaar een Calamiteitenplan te hebben opgesteld,
voorzien van de nodige middelen, waaronder:
a. De sleutel van alle toegangshekken en molentoegangen bij de burgemeester,
brandweer en de politie
b. Een hoofdschakelaar voor alle elektrische aansluitingen, bereikbaar voor
burgemeester, brandweer en de politie
c. Een ladderwagen van voldoende hoogte om molens niet zoals gebruikelijk af te laten
branden, en om monteurs te bevrijden, zoals onlangs in Nederland twee doden heeft
gekost
d. Een afzettingsplan van wegen en omgeving
e. Een regeling met Gasunie om naastliggende gasleidingen af te kunnen sluiten.
2. Opname van de vergunningsvoorwaarde dat de molens maximaal 20 jaar mogen staan, zoals
in het Handboek Risicozonering is vereist, en waarna de risicozonering niet meer geldend is,
wegens vermoeiingsverschijnselen. Tevens een bankgarantie af te geven door Raedthuys aan
de gemeente Zevenaar en de Provincie Geldeland om per datum van 20 jaar zonodig zelf de
molens af te breken.
3. Aangezien de 3 boeren‐grondeigenaren (via beheerderscontracten) verwijzen naar
Raedthuys, Raedthuys alle techniek en onderhoud inhuurt van Vestas of soortgelijke
leveranciers en onderhoudscontractanten, zijn de lijnen van handhaving lang en
onoverzichtelijk. Ook de ODRA heeft slechts beperkt bekwaam personeel beschikbaar, zodat
handhavingsaspecten zoals gebruikelijk bij complexe installaties noodzakelijk in een
Handhavingsplan gevat moeten worden om naleving van alle vergunningsvoorwaarden en
wettelijke normen te verzekeren, waarin o.m.
a. De sleutel van alle toegangshekken en molentoegangen bij de burgemeester en de
ODRA
b. Een hoofdschakelaar voor alle elektrische aansluitingen, bereikbaar voor de
burgemeester en de ODRA
c. Een online inzicht in de regeling en prestaties van elk van de 4 molens bij de ODRA,
gepaard met een logoverzicht daarvan, en hiervan openbaar verslag te doen door de
ODRA
d. Toegang voor ODRA tot de software, sensoren en regeling om overtoeren te
voorkomen, geluid en slagschaduw te beheersen, zodra vergunningsvoorwaarden
door Raedthuys niet worden nagekomen

e. Het instellen van twee permanente geluidsmeters op relevante plaatsen, voor alle
toontertsen incl. laagfrequent (met bodemaarding), met online inzicht bij de ODRA,
gepaard met een logoverzicht daarvan, en hiervan openbaar verslag te doen door de
ODRA
f. Een opraapregeling van dode vogels en vleermuizen, om de voorspellingen in
onderzoeken te staven en ontwikkelingen te volgen, en hiervan openbaar verslag te
doen door de ODRA
g. Verslag van het regelmatig onderhoud van bouwonderdelen, mechaniek, elektra en
sensoren/regelingen aan de ODRA.
Indien uw College deze voorzorg niet adequaat regelt voor of met vergunningverlening, anders dan
“daar hebben we wel mensen voor”, geeft u blijk veiligheid, handhaving en belangen van
omwonenden te minachten, en verzaakt u uw taken.

Met vriendelijke groet
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