Inspreken bij Commissie RLW op 10 mei 2017
Jan Jaap Tiemersma, Angerlo
Betreft Windpark Bijvanck
Normaal:
 Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE)
 Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM)
Vandaag uitgesproken: “Mooi zoemend geluid”, “Landschapsversterkend, past heel goed”
“Bewoners hebben het hier niet voor het zeggen.” Verrast ons niet, als een slager eigen vlees keurt.
Maar hier is “de goede ruimtelijke ordening” toch een punt voor de Commissie Ruimtelijke Ordening,
Landelijke Gebied en Wonen (RLW). Maar ook RLW is ambiteus, dus ligt ook gevaar voor verwarren
van doel en middelen op de loer. Want “Samen met circa 30 gemeenten en/of initiatiefnemers” heeft
u “gewerkt aan het proces om windenergie binnen die gemeenten te realiseren”. ”Een ontwerp
inpassingsplan voor windenergie op locatie de Bijvanck te Zevenaar vast laten stellen door uw
college”. U vindt dit op zich een prestatie van uzelf, maar u laat niet zien of u hier vanuit ruimtelijke
ordening kritisch op bent geweest of niet.
Motto voor plaatskeuze van locaties voor windparken zou moeten zijn:
“D66 is tegen een storende toename van gebrek aan samenhang in de variatie in het landschap. Dit
wordt ook wel "verrommeling" van landschap genoemd. Volgens D66 Gelderland is het tegengaan
van verrommeling van het open landschap en het maken van onderscheid tussen stad en land een
taak van de provincie.”
Agendapunten Jaarstukken 2016  Windpark Bijvanck
Leefbaarheid: (ook apart agendapunt)
 kwaliteit van de fysieke leefomgeving WEG
 sociale cohesie  WEG
 veranderende verhouding burger‐bestuur  WANTROUWEN
Jaarstukken Bijlage
 Gelderse Gezondheidswijzer: geluid wordt NIET beperkt , windenergie geluid is hoger door
“stilstandpercentages”, is intermitterender dan bijv. wegverkeer..
 Externe veiligheid :  klem tussen gasleidingen
  Hoe beter wij zijn aangesloten op die netwerksamenleving, de samenwerking tussen
overheden, ondernemers, onderwijs en onze inwoners, hoe beter de kwaliteit van ons
openbaar bestuur zal zijn.
Provinciale Staten heeft
‐ In 2005 Streekplan vastgesteld met SMB dat waardevol open gebied wordt aangetast
‐ In 2010 geoordeeld geen goede locatie, geen goede ruimtelijke ordening mogelijk
‐ In 2012 nogmaals, en dat zoekzones Streekplan niet meer gelden
‐ IN PS 23‐1‐2013 meldt GS dat “Wel goede ruimtelijke ordening”, PS stemt in met ‘status
aparte’ in windvisie, locatie in onderzoek.
In die vergadering spreekt SGP uit dat zij het gevole hebben in een fuik gedreven te worden, en dat
blijkt. Het standpunt van GS is dat uitsluitend sprake is van GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING. Dat
roepen ze al sinds in elk geval PS 23‐1‐2013, toen nog zonder enig onderzoek. Deze tunnelvisie is
gedurende het proces strikt volgehouden en er is zelfs naar toe gewerkt. Dit is meteen de reden van
zeer gering draagvlak bij omwonenden. Tenminste op het punt van landschap en participatie vinden
de vele inspraakreacties dit zeer subjectief van GS . Als de provincie staat voor regie op de ruimtelijke
ordening, gaat dat verder dan van meet af aan rapportjes produceren die de tunnelvisie op 1 locatie

moeten bevestigen. Er is overal wel sprake van Nimby van lastige omwonenden, maar hier worden
doel en middelen helemaal door elkaar gehaald. De doorgeschoten ambitie van GS op deze niet door
de provincie gekozen locatie, verdient een eerlijke afweging van PS.
PS kan dit ook eens bezien in de breedte van de gehele provincie. Het staat PS geheel vrij te oordelen
dat NIET sprake is van goede ruimtelijke ordening, simpel omdat elders minder landschap en
omwonenden worden geschaad. Volgens de Elektriciteitswet en de Samenwerkingsovereenkomst
kan dit eenvoudig door te verwijzen naar “gronden” van de B‐locaties in de Windvisie, of de kaarten
van de Omgevingsvisie. U hoeft niet zoals GS beweert het Inpassingsplan verplicht vast te stellen
volgens de Elektriciteitswet. U bent als PS‐lid geheel vrij van elke last op uw geweten en kunde het
beter te kunnen dan dit dwingende Inpassingsplan op deze door slechts een paar Nederlands
gekozen plaats. Goede dingen zoals de energietransitie zijn niet afhankelijk van een loopje met
GOEDE RUMTELIJKE ORDENING.

