Geachte gedeputeerde, heer A.N. Janse,
Bij deze dienen wij onze zienswijze in t.a.v. besluiten “Windpark Bijvanck”, betreffende zaaknummer
2012‐010729 geldend voor ontwerp inpassingsplan, ontwerp omgevingsvergunningen en ontwerp
watervergunning.
We willen op voorhand graag melden principieel zeker niet tegen alternatieve energiebronnen te zijn
zoals o.a. windenergie. Wel vinden wij dat plaatsing van windmolens in het algemeen moet
plaatsvinden op locaties waar dit de minste overlast en of schade bezorgt aan directe buurtbewoners
en of bedrijven. In de situatie Windpark Bijvanck, worden tot nu toe bezwaren/bezorgdheid en
boosheid van buurtbewoners en bedrijven ogenschijnlijk genegeerd. Koste wat het kost zullen op
deze locatie windmolens verschijnen en dan nog wel een van de hoogste van Nederland. Daar zijn we
boos en verdrietig om.
Als directe buurtbewoners hebben we direct en indirect genoemde bezorgdheid / boosheid voor het
ontwerp‐besluit Windpark Bijvanck al diverse keren en op verschillende manieren gedurende de
gehele procedure tot nu toe kenbaar gemaakt. Dit richting de betrokken gemeenten en de
verantwoordelijke Gelderse gedeputeerden, inclusief Gedeputeerde Staten van Gelderland. Zo ook
bij initiatiefnemer Raedthuis. Naar wij zijn geïnformeerd heeft ook de gemeente Monterferland
formeel aangegeven niet achter plan Windpark Bijvanck te staan (die heeft al genoeg aan
windenergie gedaan). De gemeente Zevenaar is principieel tegen plaatsing van windmolens op haar
grondgebied. Kortom er is GEEN draagvlak, niet vanuit de burgers èn bestuurlijk niet!
Als directe buurtbewoners en eigenaren van een agrarisch bedrijf, sluiten we ons aan bij de
gewisselde argumenten die de basis voor de oprechte boosheid en bezorgdheid vormden en nog
steeds vormen. De belangrijkste bezwaren worden onderstaand nog even kort herhaald:
1. Realisering van Windplan Bijvanck betekent een significante aantasting van de prachtige
open ruimte in ons mooie woongebied. Plaatsing van deze zeer hoge windmolens betekent
een flinke horizonvervuiling. Daar zijn we niet blij mee. We moeten zuinig zijn op deze
schaarse gebieden in Gelderland / Nederland. De markante en gezichtsbepalende toren van
Doesburg, valt volledig in het niet bij deze molens. Moeten we dat willen?
2. Naar ons idee zijn er wel degelijk alternatieven die veel beter renderen. Denk aan
windmolens op zee. Deze hebben veel meer effect en kunnen daarmee relatief veel meer
energie leveren in relatie tot ons windarme woongebied. Voorbeeld: in relatie tot de huidige
plannen van Shell/Eneco voor bouw van enkele windparken op de Noordzee, leveren de 4
windmolens Bijvanck slechts 0,3% van de capaciteit van deze molens op zee! Waar hebben
we het dan eigenlijk over? Dit kan dan toch nooit renderen? Windenergie is prima maar
moet natuurlijk wel rendabel èn concurrerend zijn!
3. Ook het aspect veiligheid speelt hier zeker mee, gegeven de aanwezigheid van gasleidingen
in de zeer directe omgeving van de windmolens. Door storm kunnen losgeslagen wieken
kunnen tot ver in de grond doordringen en daardoor aanzienlijke schade aanrichten met
gevaar van ontploffing voor de nabije omgeving. Moeten we dat risico met zijn allen willen
lopen? Het is zeker niet ondenkbaar dat in die situaties mensen / dieren levens op het spel
staan en daarnaast flinke schade kan ontstaan aan directe woningen/bedrijfspanden. Wie
wil deze verantwoordelijkheden dragen als er betere alternatieven aanwezig zijn?

4. Aantasting leefgenot voor mens en dier. Ook wij maken ons zorgen over flinke overlast van
de molens zoals aantasting van onze prachtige vergezichten en overlast van verlichting,

geluid en slagschaduw. Ook onze koeien kunnen hinder ondervinden als gevolg van de
molens, met gevaar van uitbraak.
5. Financiële schade. Het hoeft geen betoog, dat onze huizen en bedrijfspanden flink in waarde
dalen wanneer de molens daadwerkelijk zullen verrijzen.
Als de plannen ondanks al deze argumenten door de politiek toch doorgezet worden, dan behouden
we ons alle rechten voor ten aanzien van het claimen van schade, cq. verzoeken om (financiële)
compensatie bij de provincie Gelderland die wordt geleden als gevolg van de 4 windmolens in onze
achtertuin. Met betrekking tot schade doelen we dan met name op planschade genoemd onder punt
5. Op voorhand houden we rekening met tenminste 25‐30% planschade van de vrije verkeerswaarde
van onze woningen/bedrijven. De omvang van de exacte schade zal bij doorgang van de plannen t.z.t.
getaxeerd en bij u ingediend worden, evenals verzoek om overige compensaties. We rekenen op
begrip hiervoor en vertrouwen er echter op dat het gezonde politieke verstand uiteindelijk zal
zegevieren en dat het niet zover zal komen!
Tenslotte zijn we uiteraard graag bereid om onze bezwaren mondeling nader toe te lichten, mocht
daar uwerzijds behoefte aan zijn.
Graag ontvangen we per ommegaande een ontvangstbevestiging van deze email .
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