
  Geachte leden van de commissie EEM 
 
Graag wil ik enkele argumenten aandragen waarom het inpassingsplan ten behoeve van de realisatie 
van windpark Bijvanck geen steun van Provinciale Staten moet krijgen. Als eerste 
 
Ruimtelijke ordening. 
 
In de “Toelichting Windpark Bijvanck” wordt het plangebied van het park – op basis van het 
provinciaal beleid – gekenmerkt als “waardevol open gebied”. 
 
Vervolgens wordt getracht met de meest kromme bewoordingen de locatie van het windpark in dit 
waardevolle open landschap te rechtvaardigen: 
 
* Het park gaat de interactie aan met de regionale ruimtelijke kenmerken van het open landschap 
* Er is geen sprake van aantasting van de openheid door de gebogen, oost-west georiënteerde 

hoofdstructuur, van het landschap. 
* De opstelling en uitvoering van het windturbinepark tast de openheid niet aan, maar geeft hier 

juist uiting aan.  
* Op lokaal niveau vormt de opstelling een interne eenheid. 
 
Het is onvoorstelbaar dat gedeputeerde staten  op basis van genoemde zweverige argumenten 
goedkeuring vragen voor de ruimtelijke inpassing van het windpark.  
Het is uit de visualisatie in de toelichting volkomen duidelijk dat de rust die uitgaat van de 
weidsheid van het landschap en het nu nog onbelemmerde uitzicht, door de hoge turbines met hun 
draaiende rotoren ernstig wordt verstoord. Van een acceptabele inpassing in het landschap is totaal 
geen sprake.   
 
Ten tweede 
 
Noodzaak van Windpark Bijvanck 
 
In de “Structuurvisie Wind Op Land” wordt windpark Bijvanck niet genoemd. Het is de provincie 
Gelderland die het windpark als “noodzakelijk” heeft bestempeld. Het valt niet te ontkennen dat 
deze noodzakelijkheid is ingegeven door de initiatiefnemer, energiebedrijf Raedthuys, en enkele 
grondeigenaren die aanzienlijke financiële belangen hebben bij de realisatie van het windpark.  
Het is onvoorstelbaar dat gedeputeerde staten de financiële belangen van enkelen boven het beleid 
van de gemeente Zevenaar en de belangen van een meerderheid van haar burgers stelt. 
Voor de energievoorziening van de provincie is het windpark volstrekt overbodig. Daarmee vervalt 
ook de grond aan het toepassen van de Elektriciteitswet waarin nadrukkelijk wordt gesteld dat deze 
van toepassing kan worden verklaard indien de energievoorziening in het gedrang komt. 
Er bestaat derhalve geen enkele reden voor het goedkeuren van het inpassingsplan van 
gedeputeerde staten. 
 
Ten derde 
 
Draagvlak voor windpark Bijvanck 
 
In de “windvisie van de provincie Gelderland” wordt veel belang gehecht aan draagvlak onder de 
bevolking voor het plaatsten van windturbines. Dat een dergelijk draagvlak lokaal wel degelijk 
bestaat moge blijken uit de realisatie van windpark Nijmegen-Betuwe door het burgerinitiatief 
“windpowernijmegen” in samenwerking met de Stichting Wiek II. Ook elders in de provincie 
bestaan er plannen voor de realisatie van windparken die gedragen worden door initiatiefnemers uit 



de bevolking.  
De provincie heeft nagelaten deze burgerinitiatieven in kaart te brengen om zo invulling te kunnen 
geven aan haar doelstelling om 230.5 MW opgesteld windvermogen te realiseren. 
 
Verschillende bijeenkomsten, waarvan de laatste op 13 december 2016, hebben aangetoond dat er 
geen draagvlak bestaat onder de bewoners van de kern Angerlo voor het windpark Bijvanck. In het 
verleden hebben Provinciale Staten daarom eerder al eens besloten geen steun te verlenen aan de 
bouw van windpark Bijvanck. Later is de provincie op haar besluit teruggekomen, vooral onder 
druk van energiebedrijf Raedthuys. Het democratisch gehalte van dit proces is ver te zoeken.  
Met het beleid van gedeputeerde staten zet de provincie bevolkingsgroepen in Angerlo tegen elkaar 
op. Er wordt een wig gedreven tussen enerzijds omwonenden die de lasten van het te realiseren 
windpark gaan dragen en anderzijds slechts enkele grondbezitters die zeer forse en langdurige 
financiële vergoedingen voor hun deelname aan de realisatie tegemoet kunnen zien.  
 
Conclusie 
 
Op grond van voorgaande argumenten ben ik van mening (en velen met mij) dat uw commissie 
Provinciale Staten moet adviseren nu niet in te stemmen met het inpassingsplan dat moet leiden tot 
de bouw van windpark Bijvanck. Alvorens het inpassingsplan opnieuw ter discussie wordt gesteld 
moet Provinciale Staten een inventarisatie maken van locaties waar met burgerinitiatieven  
windparken kunnen worden gerealiseerd met een totaal van 230,5 MW. Verder moeten Provinciale 
Staten richtlijnen opstellen die de schade die omwonenden lijden als gevolg van windparken in de 
omgeving ruimhartig vergoeden. Bedacht moet worden dat woningen onverkoopbaar worden in de 
nabijheid van windturbines.   
Ik geef de partijen in de commissie in overweging moties op te stellen die de strekking van het 
voorgaande verwoorden en steun te zoeken voor deze moties. 
 
Tot slot 
 
Gezien het geringe aanbod van wind in grote delen van de provincie Gelderland, zoals uit de  
windkaart van Nederland blijkt, moet de provincie afzien van een verdere verhoging van het 
opgestelde windvermogen van 230,5 MW na 2020. Daarbij moet bedacht worden dat een eerste 
windpark op zee mogelijk zonder subsidie wordt gerealiseerd terwijl op land, en zeker in de 
provincie Gelderland met het geringe windaanbod, nog steeds subsidie voor de realisatie van 
windparken noodzakelijk is.   
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